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Betreft:  
informatie dieetconsult en algemene voorwaarden 
toestemmingsformulier behandelovereenkomst 
 
 
 
Vergoeding en kosten 
Dieetzorg voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol of  hoge bloeddruk wordt meestal volledig 
vergoed via regionale samenwerkingsverbanden ofwel ketenzorg. De diëtist zal samen met u de mogelijkheden hiervoor bekijken.  
 
Als u om andere redenen dan bovenstaand de diëtist bezoekt, wordt via de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. 
Houdt u er wel rekening mee dat dit verrekend wordt met het eigen risico, voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor 
een aantal zorgverzekeraars geldt dat een verwijsbrief nodig is om voor vergoeding via de zorgverzekering in aanmerking te komen 
Naast de 3 uur in de basisverzekering heeft u mogelijk recht op extra vergoeding via uw eventueel aanvullende verzekering. Bekijk 
hiervoor uw polisvoorwaarden. 
 
Tot de behandeltijd wordt de directe tijd (het gesprek) en de indirecte tijd gerekend. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteedt 
aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van uw arts en het registreren van uw 
gegevens. 
 
Indien u het afgelopen jaar elders een diëtist heeft bezocht horen wij dat graag tijdens het eerste gesprek. 
Als u geen geldige verwijzing heeft, niet tijdig heeft afgemeld of indien de behandeltijd buiten de verzekerde tijd valt, komen de 
kosten voor uw eigen rekening (€ 16,- per 15 minuten).  
Annuleren of verzetten kan telefonisch tot 24 uur van tevoren via telefoonnummer 013 - 213 40 59.  
 
 
Hoe gaan wij om met u gegevens 
Om een goede kwaliteit van dieetbehandeling te bieden wij gegevens van u nodig. Denk daarbij aan medicatie, ziektebeelden, 
bloeduitslagen, en andere persoonlijke gegevens zoals adres. Dit zijn privacy gevoelige gegevens. De wet beschermt u voor 
misbruik. Daarom moet onze verslaglegging aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. En zijn wij u verplicht uit te leggen 
wat er met uw gegevens gebeurt.  
 
Hoe werken wij? 
Wij leggen u gegevens vast in een beveiligd digitaal medisch dossier. Bij het uitwisselen van gegevens aan medebehandelaars, 
bijv. uw huisarts of specialist, maken wij gebruik van een beveiligd informatiesysteem. Uitwisseling van gegevens mag alleen 
met uw toestemming. We bewaren uw gegevens 10 jaar, daarna worden ze vernietigd.  
 
Uw rechten 
Het recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.  
Het recht op intrekking van verleende toestemming.  
Het recht om een klacht te kunnen indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.  
 
Tijdens het eerste consult  zullen wij het toestemmingsformulier op de volgende bladzijde met u doornemen en u vragen dit te 
ondertekenen. Onze privacyverklaring kunt u inzien op onze website, bij ons opvragen en / of inzien tijdens het consult.  
 
 
Wilt u voor het eerste consult het volgende meenemen: 

- de verwijzing van uw (huis)arts, niet ouder dan 3 maanden. 

- uw geldige bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering (pasje) 

- een geldig legitimatiebewijs  

- relevante informatie, zoals bijvoorbeeld een overzicht van uw medicijnen, bloeduitslagen of uw bloedsuikerdagboekje 
 
 
 
Met vriendelijke groet,   
Diëtistenpraktijk Leefstijl en Dieet 
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Toestemmingsformulier behandelovereenkomst 
 
 
Naam: 
 
Geboortedatum: 
 
Cliëntnummer: 
 
 
Via deze verklaring ga ik akkoord met onderstaande: 
 
Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, dit houdt in: de persoonsgegevens en de 
besproken informatie tijdens een consult. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van 
een optimale dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb ten alle tijden recht op inzage, 
correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.  
 
Wanneer mijn verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op mij 
verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is.  
 
Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. De behandeling wordt dan 
niet in rekening gebracht. In het weekend kan ik mij afmelden via de mail info@leefstijlendieet.nl en/of 
voicemail via telefoonnummer 013 – 213 40 59 
Bij niet of te laat afmelden zal het consult in rekening gebracht worden.  
 
Ik geef toestemming voor:  

- Het versturen van rapportages naar de verwijzer    0 Ja  0 Nee  

- Het versturen van rapportages naar de huisarts    0 Ja  0 Nee  

- Overleg met derden (huisarts, verwijzer, medebehandelaars)  
indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.   0 Ja  0 Nee  

 
 
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van Diëtistenpraktijk Leefstijl en Dieet. 
 
 
U bent ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.  
 
 
Datum:  
 
Handtekening (indien jonger dan 16 jaar, ondertekenen door ouder/voogd):  
 


