
 
 

 

CONSULTATIE VOEDINGSDESKUNDIGE | DIËTISTE 

▪ Werkwijze 

 

o Eerste consultatie 

Voor een eerste contact wordt 60 minuten voorzien. Tijdens deze consultatie worden 

de persoonlijke gegevens, het huidige eetpatroon, de levensstijl en het voorziene doel 

bevraagd. Er wordt naar jouw noden en wensen geluisterd. Op basis van deze 

informatie ontvang je de eerste adviezen en wordt er een dagschema opgesteld. 

 

o Twee consultatie 

Deze consultatie duurt 30 minuten. Allereerst worden de bevindingen van de eerste 

adviezen en het opgestelde dagschema besproken. De positieve zaken worden 

geborgen en meegenomen op weg naar een gezonde levensstijl. Problemen en 

mogelijke valkuilen worden uitvoerig besproken en samen wordt gezocht naar 

oplossingen. Op basis van dit alles wordt jouw dagschema verder gepersonaliseerd en 

krijg je extra tips en gezonde ideeën mee naar huis. 

 

o Opvolgconsultaties  

De opvolgconsultaties duren 20 tot 30 minuten. Tijdens deze consultaties evalueren 

vast we de voorbije periode: de positieve zaken worden geborgen, probleempjes of 

moeilijkheden worden bijgestuurd. Nadien kan de bestede tijd variëren naargelang 

jouw noden en wensen: bijkomende feedback, winkeladvies, vraag naar recepten… 

 

▪ Afspraak maken?  

o Telefonisch: bel het nummer 089 86 35 01 en maak een afspraak; 

o Online: surf naar www.ygeia.be, klik op “team”, tik “voedings-en dieetkundige” aan 

en maak een afspraak. 

 

▪ Afspraak annuleren? 

Indien je jouw afspraak wil annuleren, gelieve dit minimum 24 uur op voorhand te doen. Zo is 

er plaats in de agenda voor andere patiënten. De consultatie wordt volledig aangerekend 

wanneer de afspraak niet geannuleerd wordt.  

 

▪ Facebook  

Heb jij een Facebookpagina? Tik dan “Diëtiste Eline Jeunen” in de zoekbalk in en geef een 

duimpje! 
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TARIEVEN VOEDINGSDESKUNDIGE | DIËTISTE 

▪ Tarieven (vanaf 01/02/2018) 

o Eerste consultatie: €45 

o Tweede consultatie: €30  

o Opvolgconsultaties: €20 

 

▪ Diabetespatiënt zorgmodel/zorgtraject  

o Tarief consultatie: €19,99/30 minuten 

o Terugbetaling: 2x 30 minuten per kalenderjaar  

 

▪ Patiënten met nierinsufficiëntie  

o Tarief consultatie: €19,99/30 minuten 

o Terugbetaling: afhankelijk van de insufficiëntiegraad 

 

▪ Terugbetalingen? 

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kostprijs van een 

aantal consultaties bij een erkend diëtiste. Meestal kan u een attest afdrukken op de website 

van uw mutualiteit of kan u dit afhalen aan het loket van uw mutualiteit.  

 

  


