
 

TARIEVEN Diëtiste Moveo Sano 

 

 

  

 

Losse Consulten 

 1 Persoon: 

o 1e gesprek = € 71 (75 minuten) 

o 2e gesprek = € 50 (45 minuten) 

o Opvolgingen 

 Kort opvolggesprek = € 33 (30 minuten)  

 Lang opvolggesprek = € 66 (60 minuten) 

 

 Aangepaste tarieven voor duo’s. 

o 1e gesprek = € 110 (90 minuten) 

o 2e gesprek = € 75 (60 minuten) 

o Opvolgingen = € 45 (45 minuten) 

 

 

Traject Gewoon Gezond 

 € 260 voor 4 sessies van telkens 1u 

 € 200 per persoon, indien je met 2 komt 

 

 

Sessie verpakkingen leren lezen(60 minuten) 

 € 70 voor 1 persoon 

 € 45 euro per persoon indien je met 2 komt. 



 

Terugbetaling van het riziv 

 

 

Vanaf 1 juli 2022 is er ook extra tegemoetkoming voor personen met langdurige 
symptomen na COVID-19 

 Je tegemoetkoming is 50 euro van het 1e consult (60 minuten) 
 Je tegemoetkoming is 25 euro bij de 7 opvolgsessies (30 minuten) 

 
Bij Diabetes: 
Met een zorgtraject of voortraject heb je recht op 2 consultaties van 30 minuten per 
kalenderjaar, dit moet op voorschrift van de huisarts, internist of pediater. 
 
Hierbij is de tegemoetkoming €17,08 (30min), bij een hogere tegemoetkoming is dit 
€20,50 (30min).  
 

 
Je hebt recht op 4 extra terugbetaalde consultaties (30min) in het voortraject door 
een diëtiste-diabeteseducator indien je voldoet aan volgende voorwaarden: 

- Je bent tussen 15 en 69 jaar oud. 
- Je hebt een verhoogd cardiovasculair risico vanwege een BMI > 30 en/of 

arteriële hypertensie. 
 
Hierbij is de tegemoetkoming €25,64 (30min). 
 

 
In het zorgtraject heb je recht op 5 basissessies (jaarlijks) en 5 bijkomende sessies 
(eenmalig in het 1e of 2e jaar na de opstart van het zorgtraject.) die verdeeld moeten 
worden door de diëtiste-diabeteseducator EN verpleegkundige-diabeteseducator.  
Hierbij is de tegemoetkoming €25,64 (30min). 
 

 
Bij een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: 
Heb je recht op: 
 2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2) 
 3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2) 
 4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2). 
 

Elk consult duurt 30 minuten en dit moet op voorschrift van de huisarts.  
Hierbij is de tegemoetkoming €17,08 (30min), bij een hogere tegemoetkoming is dit 
€20,50 (30min).  
 

 

Terugbetaling bij kinderen is er ook, maar zelf begeleid ik geen kinderen en verwijs ik 
door naar collega’s.  
 



 

Tegemoetkoming voedingsadvies mutualiteiten 

 

(Provincie Antwerpen) 
Mutualiteit Tegemoetkoming 
 

Een jaarlijkse terugbetaling van € 40. 

Voor minimum 4 consultaties van 30 minuten bij een 
diëtiste erkend door het Riziv.  
En/of een online cursus (mits bepaalde voorwaarden!) 

 

Per kalenderjaar worden 6 consultaties terugbetaald aan 

€ 5 per consultatie. In totaal max € 30 bij een diëtiste 
erkend door het Riziv. 
 

 
(OZ + PARTENA) 

Tegemoetkoming van € 25 per persoon per kalenderjaar. 
 

 

Een tegemoetkoming van € 10 per sessie met een 
maximum van € 50 per kalenderjaar. 
 

 

Per kalenderjaar heb je recht op € 10 terugbetaald voor 
4 consultaties bij een diëtiste erkend door het Riziv. 

NMBS 
€20 (per consult) voor maximum 6 consultaties per 
kalenderjaar. 

 
(De voorzorg) 

Per kalenderjaar heb je recht op € 10 terugbetaald voor 
4 consultaties bij een diëtiste erkend door het Riziv. 

 

Check ook zeker jouw 
hospitalisatieverzekering! 
 
 

Ben je bij je hospitalisatieverzekeraar eventueel extra 
gedekt door bijvoorbeeld een ambulante verzekering? 
Dan is er ook een kans dat zij een deel tegemoetkomen. 
Vraag dit zeker na bij jou verzekeraar. 

De wet- en regelgeving is regelmatig onderhevig aan wijzigingen. 

Voor de meest recente informatie kan u best met ons contact opnemen. 


