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OVERZICHT MAXIMUM VERGOEDING 
DIËTETIEK 2023

Prestatiecode Prestatiebeschrijvingen Tarief 2023

6000 Individuele zitting reguliere diëtetiek € 17,15

6001 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis € 28,80

6004 Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling € 28,80

6005 Telefonische zitting diëtiek € 17,15

6006 Individueel dieetvoorschrift € 17,15

6050 Screening Directe Toegang diëtetiek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt  € 17,15

 voor dieetadvisering

6051 Intake en onderzoek diëtetiek na screening: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek  € 17,15

 en opstellen dieet-of voedingsadvies na screening

6052 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek  € 17,15

 en opstellen behandelplan na verwijzing

6053 Screening, intake en onderzoek diëtetiek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt  € 17,15

 voor dieetadvisering, uitvoeren diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een 

 patiënt zonder verwijzing

6102 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen € 17,15

6103 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen € 17,15

6104 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen € 17,15

6105 Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen € 3,45

6107 Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg € 17,15

6108 Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg € 28,80

6109 Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in een verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige  € 28,80

 andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

6110 Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg € 17,15

6111 Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg € 17,15

6113 Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing  € 17,15

 door arts (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg

6114 Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg € 17,15

6115 Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg € 17,15

6116 Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg € 17,15

6117 Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) -  € 3,45

 COVID-19 herstelzorg

6118 Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg € 17,15
6119 Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg € 28,80
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6120 Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige  € 28,80
 andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde 
 COVID-19 herstelzorg
6121 Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg € 17,15
6122 Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg € 17,15
6124 Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing  € 17,15
 door arts (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg
6125 Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - verlengde  € 17,15
 COVID-19 herstelzorg
6126 Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19  € 17,15
 herstelzorg
6127 Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19  € 17,15
 herstelzorg
6128 Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) -  € 3,45
 verlengde COVID-19 herstelzorg
6300 Individuele zitting diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening  € 17,15
 aan patiënten met DM, COPD en VRM.
6301 Toeslag voor behandeling bij diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire  € 28,80
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM aan huis.
6303 Toeslag voor behandeling bij diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire  € 28,80
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM in een instelling.
6304 Intake en onderzoek diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire € 17,15
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM na verwijzing
6305 Groepszitting voor behandeling diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire  € 17,15
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM van twee personen
6306 Groepszitting voor behandeling diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire € 17,15
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM van drie personen
6307 Groepszitting voor behandeling diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire  € 17,15
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM van vier personen
6308 Groepszitting voor behandeling diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire  € 3,45
 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM van vijf tot en met tien personen
6310 Telefonische zitting ten behoeve van diëtetiek in de keten € 17,15
6311 Individueel dieetvoorschrift ten behoeve van diëtetiek in de keten € 17,15

Andere dan de hierboven genoemde prestaties komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze prestaties kan de diëtist in 

rekening brengen, mits dit voorafgaand met u is overeengekomen.


