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Algemeen
- U heeft zich op verwijzing van een arts of specialist dan wel op eigen initiatief bij ons aangemeld in
het kader van onze praktijk GezondXtra waar wij als orthomoleculair diëtist werkzaam zijn.
- Een diëtist is een paramedicus die een 4 jaar durende hogere beroepsopleiding aan de Hogeschool
Voeding en Diëtetiek heeft gevolgd en in principe werkt na verwijzing door een arts of specialist. Als
paramedicus is de diëtist gehouden aan bepaalde plichten die het beroep met zich meebrengt, zoals
onder andere: geheimhouding van het geen hem of haar in de uitoefening van het beroep bekend
wordt.
Privacy
In het elektronisch dossier van deze praktijk worden de volgende gegevens van u (of uw kind)
vastgelegd:
- naam, adres, woonplaats
- e-mail adres
- telefoonnummer
- geboortedatum
- BSN
- nummer van legitimatiebewijs
- indien op verwijzing; gegevens van de verwijzer
- indien op verwijzing; verwijsbrief
- verslag van de consulten
- verslag van overleg met andere behandelaars
- uitslagen van eventuele onderzoeken

Begeleiding
- De begeleiding is opgebouwd uit een eerste consult ( 90+30 minuten) en een aantal
vervolgconsulten (30 tot 60 minuten). Van tevoren is niet met zekerheid te zeggen hoeveel consulten
het in totaal zullen worden. Steeds zal met u bekeken worden wat wenselijk en haalbaar is. Vanuit
GezondXtra zal de begeleidende diëtist zich inspannen om samen met u het gewenste doel te
bereiken. Realiseert u zich echter wel dat vooral van uw eigen inspanningen op dit vlak zeer veel zal
afhangen.
- Het geregeld niet verschijnen op de afgesproken vervolgconsulten kan van onze kant leiden tot
beëindiging van de begeleiding omdat een goede begeleiding in het geding komt.

Tarieven
1 Wanneer u kiest voor vergoeding vanuit de dieetadvisering in 2018:
- De tarieven zijn gesteld conform overeenkomst met de zorgverzekeraar.
-.Daarbij wordt na het eerste consult 30 minuten extra gefactureerd voor het uitwerken van uw
persoonsgegevens, het maken van een advies op maat etc.. Maar ook, indien nodig en bij uw
toestemming, voor het rapporteren en overleg met de (huis)arts/verwijzer.
-. De genoemde tarieven zijn van kracht vanaf januari 2018 conform College Tarieven
Gezondheidszorg.
- Wanneer uw verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op
u verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende
verzekering is.
2 Wanneer u kiest voor vergoeding vanuit de dieetadvisering in 2019:
- M.i.v. 2019 hebben wij een contract met onderstaande verzekeraars:
CZ; hier vallen ook de OHRA en Nationale Nederlanden onder
VGZ
Menzis
DSW/Stad Holland
ASR
- Wanneer u kiest voor vergoeding vanuit de dieetadvisering in 2019 én u bent aangesloten bij 1 van
de genoemde zorgverzekeraars dan is het bovenstaande onder kopje 1 van toepassing.
- Bent u niet aangesloten bij 1 van de genoemde zorgverzekeraars en u kiest voor vergoeding vanuit
de dieetadvisering dan betaalt u de factuur direct bij de afspraak (d.m.v. van pinbetaling) die u in
onze praktijk heeft. U krijgt de factuur mee en dient deze zelf in bij uw zorgverzekeraar. Deze zal dan
een deel van het consult aan u vergoeden, hoeveel dit is, is van uw zorgverzekeraar afhankelijk.
De kosten zijn in dit geval: een 1e consult voor 140,= en bij vervolgconsulten wordt een uurtarief van
80,= gehanteerd.
3 Wanneer u kiest voor vergoeding vanuit de alternatieve geneeswijzen:
- Orthomoleculaire consulten kosten voor een eerste consult 140,= en bij vervolgconsulten wordt
een uurtarief van 80,= gehanteerd.
- U betaalt de factuur direct bij de afspraak (d.m.v. van pinbetaling) die u in onze praktijk heeft. U
krijgt de factuur en dient deze zelf in bij uw zorgverzekeraar. Deze zal dan een deel van het consult
aan u vergoeden, hoeveel dit is, is van uw zorgverzekeraar afhankelijk. .
Voor alle opties zoals bovenstaand benoemd geldt verder het onderstaande:
- Wanneer u verhinderd bent, meld u zich tenminste 24 uur voor uw afspraak af. De behandeling
wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kan u zich afmelden via de mail
info@gezondxtra.nl en/of voicemail via telefoonnummer 06-38647859 of 06-28757207. Bij niet of te
laat afmelden zal het consult in rekening gebracht worden. Wij werken NIET met watsapp.
- Wanneer uw verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op
u verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende
verzekering is.
- Mails met inhoudelijke vragen worden gefactureerd! De totale duur die in rekening gebracht wordt
hiervoor is afhankelijk van de tijd die nodig is om een mailconsult te beantwoorden.
- Bij telefonische consulten gelden dezelfde voorwaarden als de emailconsulten.

- U geeft toestemming voor:
* overleg met derden (huisarts, verwijzer, e.d.), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.
* Het versturen van rapportages naar de verwijzer
* Het versturen van rapportages naar de huisarts
U heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van de praktijk GezondXtra, zie hiervoor de
website.
U bent ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.
Bovenstaande heeft u gelezen en u gaat hiermee akkoord.

