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Algemene informatie diëtist 
 

Diëtist 
Mijn titel als diëtist is een wettelijk beschermde titel. Dit wil zeggen dat deze alleen mag worden 

benoemd wanneer de 4-jarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek is afgerond. De kwaliteit van 

diëtisten wordt bewaakt in het Kwaliteitsregister Paramedici. Mijn registratie kunt u vinden 

onder het nummer: 19101134489. 

Om deze kwaliteit te behouden volg ik bijscholingen en cursusdagen. Dit jaar staat de nascholing 

Voeding en Diabetes op de planning en de Post-HBO Fodmap (dieetadvisering rondom ernstige 

darmproblematiek). 

Sinds 1 januari 2013 zijn de kosten voor dieetadvisering terug in de basisverzekering. 

Consultkosten bij een geregistreerde diëtist worden jaarlijks voor 3 uur vergoed vanuit de 

basisverzekering. Deze kosten worden altijd verrekend met het eigen risico indien deze nog niet 

is gebruikt. Sommige zorgverzekeraars bieden een extra vergoeding van de consulten bij de 

diëtist aan in de aanvullende verzekering, raadpleeg hiervoor uw polis. Daarnaast zijn kinderen 

tot 18 jaar vrijgesteld van het eigen risico en kunnen dus zeer voordelig (afhankelijk van de 

teruggave van uw zorgverzekering) gebruik maken van de diëtist. 

Als diëtist heb ik echter geen contracten met zorgverzekeraars, ik werk namelijk op 

contractvrije basis. Na elk consult ontvangt u van mij een factuur per mail die u per bank kunt 

betalen. U kunt deze dan uploaden/declareren bij uw zorgverzekering, eventueel samen met de 

verwijsbrief. Veel cliënten krijgen dan binnen enkele dagen 75-100% van de consultkosten 

teruggestort van de verzekeraar. 

Waarom heb ik geen contracten met zorgverzekeraars? Aan beide keuzes zitten voor- en 

nadelen, zowel voor de cliënt als voor de diëtist. Als gecontracteerde diëtist moet je je 

onderwerpen aan een aantal voorwaarden op het gebied van betaling, behandelduur en 

invulling van de behandeling. Contracten zijn standaard, hoewel cliënten niet standaard zijn. 

Ieder mens is uniek en doordat ik niet te maken heb met eisen en beperkingen die de 

verzekering oplegt ben ik vrij de praktijkvoering naar eigen inzicht in te richten. 

Tarieven 
Intake*:    €75,00 
Vervolg consult:   €30,00        
Vervolg consult (kort):  €15,00 
Telefonisch consult:   €15,00 
Toeslag op consult bij u thuis:  €15,00 
(intake duurt ongeveer 60 minuten, met een uitwerktijd van 15-30 minuten) 
 
Toelichting behandeltijd 
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit zowel directe en indirecte tijd. 
Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent; 
Indirecte tijd: de tijd die ik als diëtist besteed aan het berekenen en samenstellen van een 
persoonlijk voedingsadvies, het informeren van de eventuele verwijzer en het registreren van 
uw gegevens. U bent hier als cliënt echter niet bij aanwezig. 
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Waarvoor kunt u bij de diëtist terecht 
Bij de diëtist kunt u terecht voor voeding- en dieetadvies. 

Voedingsadvies: 

 Gezonde voeding voor volwassenen en kinderen 

 Vitaminetekorten 

 Voeding tijdens de zwangerschap 

 Voedingsadvies bij sporten 

 Voedingsadvies bij gewichtsverlies 

Dieetadvies: 

 Diabetes mellitus 

 Hypercholesterolemie (te hoog cholesterol) 

 Hypertensie (hoge bloeddruk) 
 Hart- en vaatziekten 

 Maag-en darmaandoeningen (bijvoorbeeld: prikkelbare darmsyndroom PDS, obstipatie) 

 Maag-en darmklachten 

 Ondergewicht/ongewenst gewichtsverlies, zowel bij volwassenen als kinderen 

 Overgewicht, zowel bij volwassenen als kinderen 

 Voedselovergevoeligheid (allergie/intolerantie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diëtist Jolien Hofman 


