Algemene voorwaarden LBG Diëtisten
1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Dietist: professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die
volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel
diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De
diëtisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Dietisten.
- Client: natuurlijk persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger die de diëtist
consulteert.
2. De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de
consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een
arts vragen.
3. Privacy
Alles wat u met de diëtist bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. De diëtist
toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale
samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de
behandeling. Van toepassing is de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer. Op de
website www.lbgdietistn.nl vindt u onze privacyverklaring. Ook kunt u de
Privacyverklaring opvragen bij uw diëtist.
4 Afspraken
Voor het maken van afspraken kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 tot 17.00
uur bellen via telefoonnummer 0591-641787 of e-mailen naar info@lbgdietisten.nl.
5. Verhindering
Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan
telefonisch tijdens kantooruren of via de e-mail worden gedaan.
Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht, deze kunnen niet
worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Bij de tarieven staat het no-show tarief
hiervoor vermeld. Wanneer u een afspraak afzegt en tevens aangeeft de behandeling te
willen afsluiten worden de administratieve kosten van het afsluiten in rekening gebracht.
6. rapportage
Indien u een verwijzing heeft worden de bevindingen aan uw behandelend arts of
specialist gerapporteerd na het eerste consult en eventueel na het afsluiten van de
behandeling. Zo nodig kan er in overleg met u extra gerapporteerd worden. Wanneer u
niet wilt dat wij een rapportage sturen kunt u dit ons melden.
7. Vergoeding
In 2019 worden 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt in de praktijk
meestal neer op 1 intake en 3 – 4 vervolgafspraken. Vanuit een eventuele aanvullende
verzekering zijn vaak extra uren vergoeding mogelijk. Wanneer u bij uw huisarts onder
ketenzorg CVRM, diabetes of COPD valt, dan vervalt het eigen risico. Behandeling door
de diëtist volgens ‘ketenzorg’ wordt volledig vergoed; er is nu geen eigen risico.
Worden de dieetkosten door uw verzekering niet vergoed, dan zijn de kosten voor eigen
rekening. Zie hiervoor bij “tarieven”.

8. Declaraties
De diëtist heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. De kosten worden
rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor géén rekening
van de diëtistenpraktijk.
9. Behandeltijd
Naast het gesprek (consult/zitting) met de diëtist brengen wij tijd voor ‘individueel
dieetvoorschrift’ in rekening. Dit betreft de analyse van voedingskundig, diëtistisch,
medisch en verpleegkundige gegevens alsook het opstellen van een persoonlijk
dieetadvies/behandelplan. Deze activiteit vindt buiten uw aanwezigheid plaats en is altijd
onderdeel van de behandeling van de diëtist.
10. Tarieven
Als u niet meer in aanmerking komt voor vergoeding komen de kosten voor uw eigen
rekening. U ontvangt van ons een nota.
In 2019 is het tarief voor cliënten € 15,75 per kwartier.
Voor de consulten betekent dit het volgende:
Consulten

Kosten

Eerste consult: 60 min
Eerste consult: 45 min
Lang vervolgconsult: 30 min
Vervolgconsult: 20 min
Kort vervolgconsult: 10 min
Telefonisch of e-mail consult: 10 min
Extra toeslag voor een huisbezoek

€78,75
€63,00
€47,25
€31,50
€15,75
€15,75
€20,00

Noshow
tarief
€45,00
€36,00
€27,00
€18,00
€9.00

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.
11. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat
daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw
verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de
desbetreffende vordering bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden
uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobedrijf en
gerechtelijke kosten.
12. Incasso
De diëtist is bij het uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de
vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst
een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering
worden verhoogd met € 5,00 administratie administratiekosten.
13. Verschuldigdheid
Tenzij nadrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zaken de juistheid van hetgeen
u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
14. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te
garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel
voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte
adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

15. Klantenervaringsonderzoek
De behandeling willen wij graag goed afstemmen op de wensen van onze cliënten. Dit
doen wij uiteraard aan de hand van wat u ons vertelt, maar wij willen dat ook graag
onafhankelijk en anoniem meten. Daartoe werken we samen met Qualiview. Deze
organisatie verzorgt voor ons de verzending per mail van het klantenervaringsonderzoek,
de verwerking hiervan en rapporteert de resultaten ons (anoniem). Met die gegevens
kunnen wij onze zorg voor u verbeteren, beter bij uw wensen aansluiten. Wij stellen het
op prijs wanneer u deze enquête voor ons wilt invullen. De diëtist zal toestemming
vragen voor het toezenden van de enquête.
16. Klachten
Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht eerst contact op te nemen met de
diëtist. Misschien is het mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen als u kenbaar
maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.
Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor een aparte afspraak te maken, zodat er voldoende
tijd is om samen naar een bevredigende oplossing te zoeken. Mocht die niet gevonden
worden, dan kan uw klacht worden ingediend bij de Klachten en Geschillenregeling
Paramedici. www.klachtenloketparamedici.nl
17. Beëindigen
U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult
wenselijk. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar
verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt tijdig op de
hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

