
Dieetlekker is een praktijk voor dieet- en voedingsadvies. Ik begeleid u individueel en geef u een advies op 
maat. Ik draag zorg dat de wijzigingen in uw voeding haalbaar zijn. Groepsbegeleiding is ook mogelijk. Mijn 
doel is om zo snel mogelijk samen met u een goed resultaat te bereiken. Ik heb op diverse momenten in de 
week een spreekuur op verschillende locaties in Gorinchem en Leerdam. Daarnaast is het ook mogelijk om 
een afspraak bij u thuis te maken. U kunt afspraken maken via mijn mobiele telefoonnummer of emailadres.

Vergoeding

De kosten van een dieetadvisering worden vergoed door uw zorgverzekeraar met een maximum van 3 uur per 
kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering nog een aantal extra consulten.  
Een verwijzing van (huis)arts of specialist is hiervoor noodzakelijk.

Verplicht eigen risico

Vanaf 1 januari 2014 bestaat een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00 per jaar voor verzekerden van 18 jaar  
en ouder. Dit betekent dat wanneer u medisch kosten maakt, de eerste € 385,00 voor uw eigen rekening komt.

Het is natuurlijk ook mogelijk een afspraak zonder verwijzing van arts of specialist te maken, de kosten zijn dan  
voor uw eigen rekening.

Tarief

Soort consult Tijd Prijs* Opbouw consult
Eerste consult 75-90 minuten €75,00 of € 90,00 60 minuten spreekuur, 30 minuten voor- en nawerk

Vervolgconsulten 30 minuten € 30,00 15-20 minuten spreekuur, 10-15 minuten voor- en nawerk

Kort consult 15 minuten € 15,00 

Lang consult 45 minuten € 45,00 30 minuten spreekuur, 15 minuten voor- en nawerk
Telefonisch consult € 15,00
Email consult € 15,00 of € 30,00 Afhankelijk van het soort emailconsult
Toeslag huisbezoek € 26,50

* tarieven zijn bepaald in overeenstemming met zorgverzekeraar

Annuleren

U kunt 24 uur van tevoren uw afspraak annuleren. Indien u korter van tevoren annuleert of niet op komt dagen  
zal ik u consultkosten in rekening brengen.

Contactegevens

Diëtist:    Sandra Nagtegaal
Telefoonnummer:  06-43245601   Ook te bereiken via:
Email:    sandra@dieetlekker.com
Website:  www.dieetlekker.com

Spreekuur volgens afspraak

Maandag
18.00 uur -22.00 uur
Ida Gerhardtpad 3-5
Gorinchem

Dinsdag
13.00 uur – 17.00 uur
Robberstraat 21
Gorinchem

Vrijdag
13.00 uur – 17.00 uur
Robberstraat 21
Gorinchem

Op afspraak 
Fysiopraktijk Hensen
Eiland
Leerdam


