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Code Omschrijving Tarief

192998 Screening 14,06€                 

192990 Individuele zitting diëtetiek 14,06€                 

192991 Groepszitting voor behandeling van twee personen 15,49€                 

192992 Groepszitting voor behandeling van drie personen 15,49€                 

192993 Groepszitting voor behandeling van vier personen 15,49€                 

192994 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen 15,49€                 

192995 Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen -€                     

192996 Toeslag voor behandeling aan huis 15,99€                 

192844 Diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening 14,06€                 

192845 Uittoeslag bij diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening 15,99€                 

192997 Toeslag voor behandeling in een instelling  -€                     

192987 Intake en onderzoek na screening 14,06€                 

192989 Intake en onderzoek na verwijzing 14,06€                 

192988 Screening en intake en onderzoek  14,06€                 

192846 Groepsbehandeling bij diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, 

COPD en VRM (per patiënt, per kwartier). 15,49€                 

192840 Telefonische zitting 14,06€                 

192841 Individueel dieetvoorschrift -€                     

65093 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 14,06€                 

65094 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg. 14,06€                 

65095 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65096 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65097 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65098 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65099 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg -

65100 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg -



65115 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg 14,06€                 

65116 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg 14,06€                 

65117 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65118 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65119 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65120 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,49€                 

65121 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg -

65122 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg -

* Codes waarvoor geen tarief is opgenomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


