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Geachte mevrouw Schippers, 

Deze brief sturen wij op een moment dat u volop de mogelijkheden van een nieuw regeerakkoord aan het 

onderzoeken bent. Wij hopen met deze laat verstuurde brief bovenop de stapel met voorstellen voor het 

regeerakkoord te belanden. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten kan u helpen bij het vinden 

oplossingen voor gezondheidsproblemen en het levert miljoenen op. 

Belang van voeding 

Voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl staat volop in de belangstelling. Voeding doet er toe: ter 

voorkoming van chronische aandoeningen maar ook als medicijn bij de  behandeling van vele 

aandoeningen. Een gevolg van de toenemende belangstelling is dat steeds meer ‘zelfbenoemde 

deskundigen’ met uitgekiende marketingstrategieën naar buiten treden als expert. Nog nooit was de 

verwarring zo groot: hypes volgen elkaar in sneltreinvaart op. Er is maar één specialist: de diëtist. HBO-

opgeleid en wettelijk erkend op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en 

gezondheid. Om ons werk nog beter te doen, is uitbreiding van het aantal uren diëtetiek in de 

basisverzekering nodig. De diëtist kan patiënten dan nog beter behandelen en begeleiden naar een 

blijvende gedragsverandering en het levert u  miljoenen op. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder. 

 

Preventie 

Preventie neemt een belangrijke plaats in in het werk van de diëtist. Daarbij kennen we verschillende 

vormen van preventie. Bij universele en selectieve preventie, die vooral van belang is voor de 

samenleving als geheel en daarbinnen bijvoorbeeld voor scholen, gemeenten en bedrijven, geeft de 

diëtist beleidsadviezen en voert ze regie. Zij levert een zinvolle bijdrage aan het signaleren van 

gezondheidsrisico’s en aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van interventies op het gebied van de 

voeding (leefstijl). Bij de geïndiceerde en zorggerelateerde preventie gaat het om behandeling en 

coaching in het kader van zorg.  

De diëtist betekent veel voor de volgende groepen burgers/patiënten:   

- Kinderen: 1 op de 8 kinderen heeft overgewicht en in achterstandswijken kan dit oplopen tot 1 op 

de 3 kinderen. Zij hebben een grotere kans op ziekten, en ervaren ook gevolgen in hun psychische 

en sociale ontwikkeling.  
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- Ouderen: ouderen willen langer thuis blijven wonen, het liefst in een goede gezondheid. Om 

kwetsbaarheid te voorkomen dan wel uit te stellen, helpt een goede voedingstoestand. 1 op de 4 

ouderen die zorg krijgt, is ondervoed. Het gevolg hiervan is dat ze steeds minder goed voor 

zichzelf kunnen zorgen en een groter beroep doen op andere, vaak dure, zorg. 

- Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden: in Nederland zijn minimaal 2,5 miljoen mensen 

met beperkte gezondheidsvaardigheden, omdat ze niet kunnen lezen en schrijven. Het zijn vaak 

mensen met een kleine beurs die niet altijd de gezonde keuze maken. Het gevolg is dat zij eerder 

meerdere chronische aandoeningen krijgen en daardoor een groter beroep doen op de zorg. 

- Mensen met chronische ziekten en aandoeningen, zoals kanker, een voedselallergie, maag- en 

darmklachten: voeding is vaak een medicijn, waardoor duurdere zorg niet nodig is en/of helpt 

klachten ten gevolge van de medische behandeling te voorkomen of te verminderen.  

Wat wij u vragen 

1. Positioneer de diëtist naast de huisarts en in het sociale domein  

Kinderen, ouderen, zieke mensen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden verdienen 

een diëtist. Voeding gerelateerde problemen zijn aan te pakken met meer en de juiste kennis die 

goed opgeleide professionals bieden. Met diëtisten die werkzaam zijn in de voorzorg, 

gemeenschapszorg, en laag- en hoogcomplexe zorg (ABCD-model, Kaljouw) is een goede 

infrastructuur van diëtisten beschikbaar. Positioneer de diëtist als zodanig, naast de (huis-)arts en 

in het sociale domein op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en 

gezondheid. Uitbreiding van het aantal uren in de basisverzekering helpt daarbij.   

2. Uitbreiding basisverzekering 

De diëtist levert geld op. SEO heeft in 2012 economisch onderzoek gedaan naar de groep 

patiënten met overgewicht en obesitas en comorbiditeit. zoals diabetes en hoge bloeddruk. De 

behandeling van deze groep patiënten levert maatschappelijke baten van € 1,9 miljard (zie 

bijlage).  

Wij vragen u in het regeerakkoord  de vergoeding van het aantal uren diëtetiek in de 

basisverzekering uit te breiden: 

 voor kinderen: van de huidige 3 uur per jaar naar een onbeperkte vergoeding; 

 voor mensen met overgewicht/obesitas met comorbiditeit: van de huidige 3 uur naar 8 

uur; 

 voor mensen met een ziekte of aandoening: van de huidige 3 uur naar 4 uur (zoals vóór 

2012 het geval was); 

 voor mensen die thuis behandeld worden: van de huidige 3 uur naar 6 uur. 

Wij hopen dat u onze uiteenzetting onder de aandacht wilt brengen van de onderhandelingspartners en 

dat het u helpt bij de totstandkoming van het regeerakkoord.  

Wij zijn graag bereid tot het geven van een toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Anja Evers 

Directeur Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

 

Bijlage: Factsheet kosten-batenanalyse diëtetiek   
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