
 
 

 

Heeft GezondXtra een contract voor dieetadvisering met uw zorgverzekeraar? 
                                     -  Bij geen contract betekent dit niet dat u niets meer vergoed krijgt - 

Hieronder een overzicht van zorgverzekeraars voor 2023 waar wij wel of geen contract mee hebben.  
 
2023; 
De zorgverzekeraars waar wij WEL een contract mee hebben: 
VGZ/ Caresco/ Unive/ Bewuzt/ IZZ/ IZA/ Zekur/ UMC/ united consumers/promovendum 
Menzis/ anderzorg/ HEMA /PMA 
 
De zorgverzekeraars waar wij GEEN contract meer mee hebben: 
CZ /Ohra/nationale nederlanden/Delta Loyd/ Just  
Achmea/ FBTO/ avero/ de friesland zorgverzekeraar/ zilveren kruis/ prolife/ OZF/ interpolis  
Zorg en zekerheid/ AZVZ/Eno/ Salland/ Zorgdirect/ONVZ/ PNOzorg/ Vvaa 
Iptiq/ national academic/ besure/DSW/Stad Holland / in Twente/ASR/ De Amersfoortse /Ditzo 
 
De belangrijkste redenen waarom wij niet meer met alle zorgverzekeraars een contract hebben,  
lichten wij puntsgewijs toe. 
 

Maatwerk mogelijk maken 
Door steeds strakkere regelgeving en vernauwing van de richtlijnen en protocollen, moeten we ons 
in steeds meer bochten wringen om onze werkwijze te kunnen handhaven (dat geldt zowel voor de 
behandeling als voor de verslaglegging). 
Wij willen in overleg met de cliënt goede zorg bieden en op basis van behoefte consulten invulling 
geven op maat. 
 



 
 

 

Tarief 
De behandelingen worden gegeven tegen een tarief dat eenzijdig door de verzekeraar wordt 
vastgesteld. Het tarief is 14  jaar niet of zeer beperkt aangepast; echter onze praktijkkosten stijgen. 
Door het niet tekenen van contracten kunnen wij een eerlijker tarief vragen.  
Let op : als u een zorgverzekering afsluit kunt u altijd kiezen voor een restitutiepolis of een 
naturapolis. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering.  
Als u kiest voor een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener en wordt het 
gemiddeld gecontracteerde tarief vergoedt door uw verzekeraar.  
Als u een naturapolis kiest bent u niet vrij in de keuze van uw zorgverlener en is de vergoeding altijd 
een percentage van ons tarief; dit percentage wordt door de zorgverzekeraar bepaald. 
 

Wat zijn de consequenties voor u? 
In de zorg die u van ons krijgt verandert uiteraard niets.  Wij blijven voldoen aan de landelijke 
kwaliteitseisen (registratie in het kwaliteitsregister paramedici) die door de beroepsvereniging 
worden vastgesteld en gecontroleerd. 
 

De manier van betalen verandert wel 
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben dan krijgt en 
betaalt u zelf de rekening.  De factuur ontvangt u per mail via het facturatiebedrijf InfoMedics. U 
kunt de factuur dan bij uw zorgverzekeraar indienen voor een (deel)vergoeding. 
Het ligt voor de hand om een verzekering af te sluiten op restitutie basis.  Dit geeft meer vrijheid van 
keuze,  en meer vergoedingsmogelijkheden.  
 

Samenvattend 
- U ontvangt zelf de nota voor uw behandelingen (wanneer u verzekerd bent bij een 

zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben).  
- U dient de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar voor een (deel)vergoeding. 
- Heeft u bij uw zorgverzekeraar een restitutiepolis*  dan ontvangt u 100%  vergoeding (ook als 

er geen contract is met GezondXtra). Heeft u een budget/naturapolis  dan ontvangt u 60-70-
80% van de behandelnota (check uw polis voor het exacte percentage). *Dan bedraagt de 
vergoeding 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief, maar ook dan kan het zijn 
dat de cliënt een klein gedeelte zelf betaalt, omdat het gemiddeld gecontracteerde tarief 
lager ligt dan het tarief van de diëtist. check deze voorwaarden bij uw eigen zorgverzekeraar! 

- De mogelijkheid gebruik te maken van alternatieve vergoedingen vanuit een aanvullend 
pakket blijft bestaan; zie voor vergoedingen per zorgverzekeraar:  
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen 

Door onze werkwijze hebben wij meer vrijheid u individueel afgestemde zorg aan te bieden 
 

Bel u zorgverzekeraar voor de actuele mogelijkheden. 
Tip: Stel 2 vragen: 
1.Wat krijg ik vergoed als ik naar een diëtist ga  
2.Wat krijg ik vergoed als ik naar een orthomoleculair therapeut ga die aangesloten is bij 
de MBOG  
 
Vragen aan ons? 
Vragen beantwoorden we graag. U kunt uw vragen stellen aan uw orthomoleculair diëtist of sturen 
naar info@gezondxtra.nl  

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen
mailto:info@gezondxtra.nl

