
Tarieven, vergoeding en voorwaarden Matoeta 2018 
 
Omschrijving Bedrag  

Uurprijs dieetadvies, gecontracteerd Volgens afspraak ZV 

Uurprijs dieetadvisering/coaching, niet gecontracteerd € 75,00 

Uitwerking dieetadvies € 25,00 

Uurprijs Analytische therapie/Jungiaanse psychologie € 85,00     

Intakegesprek Analytische therapie/Jungiaanse psychologie , 90 min 
uur 

€ 110,00   

N.B. zakelijk gelden andere tarieven 
 
Voorwaarden 
Dieetadvisering  

• Dieetadvies wordt voor drie behandeluur vanuit het basispakket van de Zorgverzekering (ZV) ver-
goed. De consulten worden afhankelijk van de polisvoorwaarden voor 75-100% vergoed (zie hiervoor 
de polisvoorwaarden).  

• Sommige ZV vergoeden extra dieetadvies in de aanvullende verzekeringen. Raadpleeg hiervoor uw 
polisvoorwaarden. 

• De kosten voor dieetadvies worden door Matoeta rechtstreeks bij uw ZV gedeclareerd.  
Hiervoor heeft Matoeta uw correcte verzekeringsgegevens en ID nodig. 

• Voor het eerste consult, de intake, wordt 1 (dieetadvies) tot 1 1/2 uur (coaching) gereserveerd.  De 
vervolgconsulten duren 1/2 uur bij dieetadvisering en 1 uur bij coaching. 

• Voor medische zorg geleverd vanuit het basispakket geldt dat iedere verzekerde vanaf 1  
januari 2017 een eigen risico heeft van € 385,00 per jaar. Bij de ZV is na te gaan hoe zij dat regelen en 
terugvorderen.  

 
Analytische therapie  
Analytische therapie wordt door sommige ZV  onder de noemer ‘alternatieve behandelwijzen’  ver-
goedt. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van de ZV. U ontvangt een factuur van Matoeta, die u ver-
volgens kunt indienen bij uw ZV. 
 
Betaling 
De consults dienen binnen 14 dagen per bank te worden voldaan. De factuur wordt digitaal verstuurd. 
 
Afmelding 
Een afspraak die 48 uur vooraf niet is afgezegd (binnen werkdagen), wordt in rekening gebracht. 
 
Privacy 
Matoeta is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en houdt zich aan de Wet Bescherming Per-
soonsgegevens.  Als er overleg nodig is met uw arts, specialist, praktijkondersteuner en andere hulpver-
leners wordt dat in overleg gedaan. 
 
Klachtenregeling 
Matoeta doet er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Heeft u een klacht, bespreek 
deze dan met Matoeta. Komen u en Matoeta er samen niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de 
klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn: 
Klachtenloket Paramedici 
Postbus 19207 
3501 DE Utrecht 
www.klachtenloketparamedici.nl 
 

http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx


 
 


