
 

Tarieven 2022 

De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed liggen 

tussen de 63 en 73 euro per uur. Per zorgverzekeraar kan het tarief variëren. Er wordt 3 uur 

vergoed uit de basis zorgverzekering. Wanneer je deze 3 uur allemaal gebruikt, komt dit 

dus neer op 189-219 euro. Let op! Deze kosten worden alleen door je zorgverzekeraar in 

rekening gebracht, wanneer je eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer je eigen 

risico al op is (door andere basiszorg of medicatie die je dit jaar nodig hebt gehad), zullen 

er géén kosten door je zorgverzekering in rekening worden gebracht. De 3 uur 

dieetadvisering wordt meestal als volgt verdeeld: 

• Een intakegesprek van 60 minuten  

• Een persoonlijk voedingsadvies = 60 minuten. 

• 1-2 vervolgconsulten (afhankelijk van de gekozen duur) = 2 x 30 of 1 x 60 minuten. 

Indien je besluit om extra consulten zelf te betalen (bijvoorbeeld wanneer de uren uit de 

verzekering op zijn) of wanneer je een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) afgemelde 

afspraak, dan gelden er vaste tarieven. Zie voor de verschillende tarieven de tabel 

hieronder: 

Consult*
Duur in 

min**

Tarief indien wij 

declareren 

bij de 

zorgverzekeraar***

Tarief 

indien je 

consulten 

zelf betaald

No-Show 

tarief

Intake 60 min €63 – €73 €73 €36,50

Persoonlijk 

voedingsadvies
60 min €63 – €73 €73 €36,50

Weegconsult kort 15 min €15,75 – €18,25 €18,25 €9,75



*Alle consulten kunnen ook telefonisch of via een beeldbelprogramma plaatsvinden. 

Hiervoor gelden dezelfde tarieven. 

**De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. 

***Wij hebben geen contract met CZ het bijbehorende label OHRA. 

Vervolgconsult 

normaal
30 min €31,50 – €36,50 €36,50 €18,25

Vervolgconsult 

lang
45 min €47,25 – €54,75 €59,25 €29,75

Consult*
Duur in 

min**

Tarief indien wij 

declareren 

bij de 

zorgverzekeraar***

Tarief 

indien je 

consulten 

zelf betaald

No-Show 

tarief

Telefoon: +31 85 200 6422 
Mobiel en Whatsapp: +31 6 1803 3605 
Email: info@jenniferplein-dietist.nl 
KvK nr: 78733502  

Jennifer Plein – Diëtist 
Aangesloten bij Huisartsenpraktijk 
Bakkeveen 
Weverswâl 6 
9243JL Bakkeveen 
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