
Tarieven en vergoeding Greens Health Coaching 
 
Greens Health Coaching biedt online coaching vanuit Nijmegen. Daarnaast kunnen leden van 
Crossfit Waalfront terecht voor een afspraak op locatie in de box. Neem hierover contact op. 
Afspraken zijn mogelijk maandag t/m vrijdag 9.00 - 20.00.  
 
Je zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvies. Dit bedraagt een 
groot deel van het traject (189 - 219 euro). De kosten gaan wel eerst af van je eigen risico. Ik 
vind het belangrijk transparant te zijn over de tarieven en vergoedingen. Hieronder lees je alles 
over hoe dit werkt. Bij vragen neem gerust contact op. 
 
De basis verzekering 
Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering waaruit 3 uur dieetadvisering van een diëtist 
wordt vergoed. Het uurtarief verschilt per zorgverzekeraar. Het uurtarief ligt, afhankelijk van 
waar je bent verzekerd tussen de 63,- en 73,- euro. Uren buiten de verzekering hebben een 
uurtarief van 73,-. 
 
Als directe toelating niet wordt toegestaan door jouw verzekering is een verwijzing van een arts 
nodig. 
 
Direct en indirecte tijd 
Het “optimaal leven” traject bij Greens bestaat uit 4,5 uur. Hiervan is 3,5 uur directe tijd waarin 
wij in gesprek zijn (intake, advies en 4 vervolgconsulten). Het overige uur uit dit pakket waar je 
voor betaald wordt besteed aan uitwerken en voorbereiden van persoonlijk advies en 
gepersonaliseerde opdrachten. Hier ben je dus niet bij. 
 
Betaling 
Greens heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Hierdoor wordt de eerste 3 uur 100% 
vergoed (wel eerst eigen risico). Afhankelijk van jouw zorgverzekeraar wordt dus 189,- tot 219,- 
(afhankelijk van het uurtarief dat de verzekeraar hanteert) euro van het traject rechtstreeks bij 
de zorgverzekeraar gedeclareerd. Je hoeft deze factuur dus niet zelf te betalen (een eventuele 
rekening voor het eigen risico ontvang je van je zorgverzekeraar).  
 
Het overige bedrag voor het basistraject betaal je zelf, tenzij een aanvullende verzekering alle 
uren dekt.  
 
Het bedrag dat niet wordt vergoed kun je mogelijk wel gebruiken bij de belastingaangifte onder 
“ziektekosten”. Informeer hierover bij de belastingdienst. 
 
Aanvullend verzekerd 
Ben je aanvullend verzekerd? Dan dekt deze verzekering vaak ook nog een aantal uur, 
afhankelijk van je verzekering. Over zorg uit de aanvullende verzekering betaal je geen eigen 
risico. Wel wordt er voor de eerste 3 uur altijd aanspraak op het eigen risico gedaan en daarna 
pas op de uren uit je aanvullende pakket.  



 
No show 
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat onze afspraak niet kan doorgaan. Als de afspraak korter 
dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd of niet wordt nagekomen wordt deze wel in 
rekening gebracht. Hiervoor geldt een “no show” tarief van 50%. Dit wordt nooit vergoed door 
de verzekering en deze factuur krijg je dus zelf. 
 
Losse consulten 
Naast het “optimaal leven” traject is het mogelijk om losse consulten te boeken bij Greens. Op 
deze manier kan je zelf bepalen hoeveel uur je wil gebruiken. Als je kiest voor losse consulten 
ziet het als volgt er uit: een intakegesprek en een adviesgesprek (samen 2 uur inclusief 
indirecte tijd). Het overige uur uit de basisverzekering wordt verdeeld over 2-4 consulten, 
afhankelijk van de duur van het consult.  
 
 
 

Consult Duur Tarief bij 
gecontracteerde 
verzekeraar 

Eigen tarief 

Kennismaking 30 minuten Gratis Gratis 

Intake 30 minuten 
 
Je vult zelf eerst 
online een formulier 
in.  

31,5 - 36,5  36,5 

Advies Directe tijd: 60 
minuten 
 
Indirecte tijd: 30 
minuten 

94,5 - 109,5  109,5 

Vervolg kort 15 min 15,75 - 18,25 18,25 

Vervolg normaal 30 min 31,50 - 36,50  36,5 

Vervolg lang 45 min 47,25 - 54,75 54,75 

Wandelevaluatie 30 min Gratis Gratis 
 
In het “optimaal leven” traject zit een kennismaking, een intake, een adviesgesprek en 4 
vervolggesprekken van 30 minuten. Verder krijg je hierbij extra’s zoals een receptenboek, 
gepersonaliseerd coachingsmateriaal, een extra wandel evaluatie en tussentijdse challenges. 
 



Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de tarieven en vergoedingen. Bij 
vragen hierover kun je altijd contact met mij opnemen. 
 


