Tarieven Voedingsadviesbureau PUUR
Wat kost een bezoek aan Voedingsadviesbureau PUUR? En worden die kosten eigenlijk vergoed door
je zorgverzekeraar? Krijg je de kosten volledig vergoed of wordt maar een gedeelte betaald vanuit
jouw (aanvullende) zorgverzekering? Belangrijke vragen waarop je graag een antwoord wilt voordat
je een afspraak maakt met Diëtistenpraktijk Voedingsadviesbureau PUUR. Bekijk hieronder de
tarieven en kijk hier om te zien voor welke vergoeding jij in aanmerking komt:
Kosten individuele dieetbegeleiding*
 Basistarief: € 15,- per kwartier
 Eerste consult / intakegesprek: € 90, Vervolg consult lang (30 minuten): € 30, Vervolg consult kort (15 minuten): € 15, Extra toeslag huisbezoek: € 20,- #
 Telefonisch of digitaal consult (15 minuten): € 15,*Een minimale afwijking(1 tot 2 euro) van het uurtarief is mogelijk; dit afhankelijk van de afspraak met uw zorgverzekeraar. Wanneer u
geen recht (meer) heeft op vergoeding worden bovenstaande tarieven aangehouden.
# Voor een huisbezoek / consult aan huis wordt een toeslag berekend. Wanneer de verwijzer / arts dit noodzakelijk acht en op de verwijzing
vermeldt, krijgt u ook deze kosten van uw zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven groepsvoorlichting
Op dit moment is een behandelprogramma gericht op preventie in ontwikkeling. Afhankelijk van uw
zorgverzekeraar is er in uw aanvullende verzekering een budget voor een ‘gezondheidscursus’ of
‘preventie’ beschikbaar. Het PUUR programma combineert groepsvoorlichting met koken, een
groepswandeling of zwemmen. Later meer hierover.
PUUR HealthCheck
Betreft een eenmalig diëtistisch consult van 60 minuten. Dit kost € 60,- Wanneer u een verwijzing
van uw huisarts heeft krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. Zonder verwijzing zijn de
kosten van voedingsadvies voor uzelf; veel zorgverzekeraars bieden afhankelijk van uw aanvullende
verzekering een budget voor ‘preventie’ of een ‘gezondheidscursus’ beschikbaar. U kunt dan zelf de
rekening declareren.
PUUR Workshop/Voorlichting
Het tarief is afhankelijk van de invulling van het programma. Neem voor een vrijblijvend oriënterend
gesprek contact op met uw Voedingsadviesbureau PUUR diëtist en ontvang indien gewenst een
prijsopgave op maat.
PUUR Voeding op uw bedrijf
Bent u werkgever? Benieuwd naar wat Voedingsadviesbureau PUUR voor u kan betekenen om de
gezondheid van uw werknemers te verhogen? Neem dan contact op. In een oriënterend gesprek
worden de mogelijkheden met u besproken. Ook ontvangt u indien gewenst een prijsopgave op
maat.
PUUR Voeding op uw school
Voedingsadviesbureau PUUR geeft indien gewenst ook voorlichtingen bij u op uw school. Natuurlijk
kunt u ook contact opnemen indien u vragen heeft over gezonde voeding voor leerlingen of de
schoolkantine. We bespreken in een oriënterend gesprek wat de mogelijkheden zijn. U ontvangt,
indien gewenst, een prijsopgave op maat.

