Vergoeding zorgverzekeraar diëtetiek
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3813 TZ Amersfoort

Uw specialist heeft voorgesteld dat u binnenkort start met poliklinische behandeling
door de diëtist in het Meander Medisch Centrum. Wij kunnen ons voorstellen dat er
vragen op u afkomen over vergoedingen. In deze folder vindt u algemene informatie van
de zorgverzekeraar door diëtetiek.

Verwijzing
De diëtisten van het Meander Medisch Centrum werken op verwijzing van een specialist
werkzaam in Meander Medisch Centrum. In de meeste gevallen gaat dit digitaal maar
het kan ook zijn dat u een papieren verwijzing van de arts heeft gekregen. Indien dit
laatste het geval is, het verzoek aan u om deze dan mee te nemen naar de eerste
afspraak.

Vergoeding
Vanaf 1 januari 2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3
uur per kalenderjaar. De kosten worden verrekend met het wettelijk eigen risico. In
2018 is het wettelijke eigen risico 385 euro. Afhankelijk van uw (eventuele) aanvullende
verzekering kan nog extra vergoed worden. Deze vergoeding kan per zorgverzekeraar
verschillen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op:
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies
In geval van diabetes wordt er in Meander gewerkt volgens de ketenzorg. De vergoeding
voor de diëtist valt dan binnen deze vergoeding. U ontvangt hiervan geen aparte
factuur.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Tarieven
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit 2 onderdelen:
 directe tijd (de tijd waar u bij aanwezig bent).
 indirecte tijd (de tijd die buiten uw aanwezigheid wordt besteed. U kunt hierbij
denken aan de tijd die nodig is voor het opstellen van uw nieuw te volgen dieet
en uw behandelplan, het informeren van de verwijzer en bijvoorbeeld
aanvragen van dieetvoeding).
Op de website van het Meander Medisch Centrum staan de tarieven voor patiënten. Dit
zijn algemene tarieven. Tarieven per zorgverzekeraar kunnen opgevraagd worden bij de
afdeling facturering van het Meander Medisch Centrum.
https://www.meandermc.nl/patientenportaal/patienten/Kosten/Geen-contract/

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kosten voor het niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren bij de
polikliniek te melden. Dit kan via het afsprakennummer 033 – 8504616 (ma t/m vrij van 8.00-16.30 uur)
of via e-mail (24 uur per dag) naar CRPD@meandermc.nl onder vermelding van uw naam en
geboortedatum. Als u te laat of niet afzegt, dan krijgt u een rekening van €50,-. Deze kosten moet u zelf
betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van
VWS. Meer informatie over het wegblijftarief vindt u op de website www.meandermc.nl.

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de administratie van de afdeling Diëtetiek. Op
werkdagen is de administratie te bereiken van 8.00-16.30 uur op telefoonnummer 033-850 46 16.
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