
De diëtist is een van de belangrijkste spelers bij de transitie 
van zorg naar gezondheid bij kwaliteit van leven. En dat willen 
we met trots uitdragen. Met elkaar. Op de Dag van de Diëtist 
op 19 september 2020 kozen we daarom voor een campagne 
waarbij de kracht en pracht van het beroep werden 
uitgedrukt: Ik ben diëtist.

* Ons persbericht: 'Maak diëtetiek integraal onderdeel   
 bij behandeling, herstel en voorkoming van ziekten'  
*  De presentatie van een overzicht van de richtlijnen en   
 kwaliteitsstandaarden voor voeding en diëtetiek 
* Oproep voor een social media campagne; Ik ben diëtist.  
 Leden stuurden massaal foto’s en verhalen in waarom zij  
 trots zijn op hun beroep.
* De aankondiging  van een mediaprijs van €15.000 voor een  
 mediaproductie die de impact van de diëtetiek op zorg en  
 samenleving uitdrukt 
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In deze infographic zie je wat we 
in 2020 mét en vóór jou hebben 
gedaan.

De NVD

De NVD staat voor een samenleving waar iedereen toegang 
heeft tot gezonde voeding en diëtistische zorg. We maken ons 
sterk voor goede toegankelijke diëtetiek voor iedere Neder-
lander en komen op voor de belangen van alle diëtisten. 

De diëtist is de specialist op het gebied van de relatie tussen 
voeding, mens en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte 
en gezondheid. 

Met onze activiteiten ondersteunen we diëtisten om hun vak 
zo goed mogelijk uit te oefenen, afgestemd op de unieke 
situatie van de patiënt, cliënt, consument of organisatie.

Rapport kostenonderzoek opgeleverd

In het midden van de coronacrisis werd in maart het rapport 
Kostenonderzoek Paramedische Zorg 2020 opgeleverd. Het 
rapport geeft aan dat de huidige tarieven sterk achterblijven bij 
de kostprijsontwikkeling. Het rapport stelt echter ook dat de 
gemiddelde productiviteit achterligt en in potentie zou moeten 
stijgen van nu 55% naar 61% in de toekomst. Hoge administra-
tieve lasten voor met name de diëtetiek spelen hier echter een 
belemmerende rol. 

Om invulling te geven aan hogere productiviteit presenteerden 
we in september 2020 de Werkagenda Diëtetiek. In deze Werk-
agenda staan denkrichtingen en voorstellen hoe op basis van 
E-health en andere vormen van behandelingen, anders dan 1 
op 1,  de diëtistische zorg een verandering kan doormaken 
zonder aan kwaliteit in te boeten.

De invulling en uitwerking van de Werkagenda Diëtetiek 
moeten we de komende jaren samen handen en voeten geven.

Samen weten we zoveel méér!

We kunnen het niet alleen. Samen met onze leden vormen
we commissies, werkgroepen en klanbordgroepen.

• Hoofdbestuur
• Regiobesturen
• Commissie Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek
• Commissie Dieetkosten
• Commissie DIEK (Diëtetiek in de kliniek)
• Commissie Eerstelijn
• Commissie Warenwet en Regelgeving

• Projectgroep Kwaliteitsregister
• Werkgroep Specialisatie
• Klankbordgroep Profilering
• Werkgroep Ketenzorg
• Werkgroep Kwaliteitstool Ziekenhuizen
• Werkgroep diëtisten peri-operatieve netwerkzorg
• Redactieraad NTVD (Nederlands Tijdschrift voor Voeding 

en Diëtetiek)
• Wetenschappelijke adviesraad NTVD
• Klankbordgroep samenwerking met derden
• Kernteam Kennisagenda
• 37 netwerken met specifieke deskundigheid
• Werkgroep COVID-19Nieuws en media

• NTVD: 6 uitgaven en themanummer over Samenwerking
• NVD Nieuws is 24 keer verstuurd
• NVD Nu! is 15 keer verstuurd
• NVD Facebook: 3342 volgers
• NVD LinkedIn: 3903 volgers
• NVD-site: 82.000 unieke bezoeken
• NTVD-site: 69.000 uniek bezoeken

Via de NVD was de diëtist vaak te horen en/of te zien in de 
media. Onze vaste groep ‘diëtisten in de media’ kon je 
tegenkomen in of bij: EenVandaag, AD, Telegraaf, Margriet, 
Nederlands Dagblad, BNR, Nu.nl
Diëtisten bereikten ook zelf de media zoals in RTL Late 
Night, Women’s Health, Noord Hollands Dagblad, KASSA, 
NRC, Haarlems Dagblad.
Artikel BR in Trouw. Reactie NVD in NRC 

  

We zagen elkaar onder andere bij:

• Online Algemene ledenvergadering met interview met 
hoogleraar diëtetiek Marian de van der Schueren

• Online regiobijeenkomsten
• Online vergadering van de European Federation of the 

Associations of Dietitians (EFAD)
• Op 25 september zijn we met een vertegenwoordiging 

van leden uit de regio’s, commissies en netwerken, aan 
de slag gegaan om ideeën op te halen en denkrichtingen 
te toetsen voor ons Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2023

Wat hebben we ontwikkeld?

• De NVD heeft met het NVD-netwerk kinderdiëtisten (NKD) 
de factsheet ‘Adviezen voor samenwerking tussen (kinder)di-
etisten en centrale Zorgverleners’ ontwikkeld

• Dossier knelpunten in de ketenzorg diëtetiek. Onze eindcon-
clusie: 'Gebrek aan afspraken in de ketenzorg leidt tot een 
disproportioneel aantal uren onnodige niet patiëntgebonden 
tijd. We stuurden dit naar VWS en InEen.

• Rapport Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden Diëtetiek
• Het toepassen van de FWG indelingssystematiek in de 

tweede lijn -handboek met checklist
• Dossier op de website ‘Regionalisatie’. We werken aan een 

digitale samenwerkingslandkaart
• De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus, samen met andere 

partijen
• Meegewerkt aan o.a. de (herziene) richtlijnen: Atypische 

Parkinsonismen, Chirurgische behandeling van obesitas, 
Cystic Fibrosis, Ziekte van Parkinson, NDF Voedingsrichtlijn 
en NVK richtlijn behandeling van kinderen met obesitas

• Het netwerk VIE (Voedings Interventie Eetstoornissen) 
maakte samen met de NVD de factsheet refeeding

• Gestart met de ontwikkeling en bouw van onze nieuwe 
website en kennisplatform

• Lancering Platform Voeding NL
• NDF Voedingsrichtlijn 

COVID-19
• Behandelplan na ziekenhuisopname bij COVID-19
• Online training 'Behandelplan van de diëtist bij COVID-19'
• Infographic ‘Veilig naar de diëtist’
• Factsheet en infographic ‘Ondervoeding bij ouderen’
• Handreiking voor de zorg Behandeling en begeleiding van 

post-COVID-19-patiënten

De organisatie
De NVD sloot haar kantoor in Houten en vond (tijdelijk)onderkomen in
Naarden bij APPR. Online werken deed z’n intrede bij het team van de NVD. 

Het hoofdbestuur bestaat uit:
Elles de Bruin 
Ira van der Plas 
Martine van der Zee
Karin Kouwenoord (tot 30-11-2020)
Sara van Grootel (tot 30-11-2020)
Nienke Hulleman (per 30-11-2020)
Emilie Stassen (per 30-11-2020)

Colofon

Activiteiten van de NVD in 2020

• Uitwerken NVD Visie op Specialisatie
• We werkten aan implementatie van voedingsonderwijs in 

geneeskundige en verpleegkundige curricula
• De NVD ondertekende, samen met 21 organisaties uit de sport, 

zorg en welzijn twee manifesten. Hierin wordt het belang van 
sport en bewegen voor de samenleving onderstreept.

• We voerden gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
en VWS over de implementatie van de GLI

• We organiseerden een congres over koolhydraten en insuline-
gevoeligheid

• We werkten samen met DNO aan de nieuwe NDF richtlijn 
Voeding bij Diabetes

• Bianca Rootsaert werd gekozen tot nieuw bestuurslid van de 
NDF, de koepelorganisatie die mensen met diabetes, zorgver-
leners en onderzoekers verenigt

• Wij werkten mee aan het project ‘Goede Zorg Proef je’
• Samen met het Netwerk Kinderdiëtisten (NKD) werkten we aan 

een position document  'Meer uren diëtetiek voor kinderen 
noodzakelijk'!  Op 9 maart gingen we samen naar VWS en in 
september kreeg dit een vervolg door een gesprek met én 
opdracht vanuit ZINL

• Tijdens een expertmeeting bij het Louis Bolk Instituut hebben 
we mogelijkheden verkend om leefstijlgeneeskunde breed te 
implementeren in de gezondheidszorg. 

• We werkten met andere paramedische organisaties aan de 
uitwerking van de Bestuurlijke Afspraken en gaven vorm aan: 
organisatiegraad, digitalisering van de paramedische praktijk, 
maakten beleid om samen met de Patiëntenfederatie 'Samen 
Beslissen' en het stellen van de Drie Goede Vragen te imple-
menteren in de praktijk. 

• Kwamen we tot een definitieve vragenlijst voor het uitvragen 
van de PREM 

• Samen met PPN organiseerde we het webinar: 
Een eigen praktijk, wat komt daar bij kijken? 

Trots op de eerste hoogleraar Diëtetiek  

Op 1 juni 2020  werd Marian de van der Schueren benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar Diëtetiek aan de Wageningen 
University & Research (WUR). De leerstoel is een mijlpaal en 
erkenning voor diëtisten in Nederland. Marian gaat invulling 
geven aan de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie 
tussen mens en voeding en de toegevoegde waarde van diëtetiek..

Updates en lopende zaken uit het Jaarplan 

• Transparantie kwaliteit van diëtisten wordt verbeterd; 
 de vragenlijst PREM diëtetiek is ontwikkeld
• We ondersteunden bij het maken van afspraken over de 
 voedingszorg binnen o.a. de zorgketens en (multidisciplinaire) 
 richtlijnen
• Bruikbare set doelen voor verschillende verwijsdiagnoses, incl. 
 implementatie worden vastgesteld
• Classificatie en Codelijsten Diëtetiek werden onderhouden, 
 geïimplementeerd en het gebruik ervan gepromoot. Studenten 
 hebben onderzoek gedaan naar bekendheid en gebruik van het 
 ICF-schema door diëtisten.  
• Er werd uitvoering gegeven aan het ZonMW onderzoeksprogram-
 maParamedi
• Voortgang verkenning hoogleraar Radboud UMC
• We stuurden  op ontwikkelingen GLI volwassenen van 
 generalistisch tot gespecialiseerd
• We stuurden op zichtbaarheid en inzet diëtist in ketenaanpak 
 obesitas kinderen en volwassen (obesitaszorg);

2020: De wereld veranderde

Begin maart kwam de wereld tot stilstand door het Coronavirus. 
De impact op de samenleving was enorm. Het bracht onzekerheid en 
eenzaamheid, maar ook solidariteit en nieuwe kansen.
In de zorg zagen we schaarste in middelen en mensen en de gevolgen 
van Corona en het uitstellen van zorg werden pijnlijk zichtbaar. 
Ook werd duidelijk dat de pandemie werd versterkt door die andere 
sluipende pandemie; overgewicht en obesitas. Uit cijfers bleek dat 
overgewicht ten grondslag lag aan een zwaarder ziekteverloop van 
Covid. Preventie kwam bovenaan de beleidsagenda te staan vanwege 
de oplopende zorgkosten. We constateerden dat ondervoeding nog 
steeds niet hoog op de agenda stond, terwijl met name ouderen door
Covid in een isolement kwamen met de nodige gevolgen voor hun 
eet- en leefgedrag. Het werd duidelijk dat voeding een belangrijke rol 
speelt bij het voorkomen en behandelen van Covid. 

Corona bepaalde voor een groot deel de agenda bij de NVD, bovenop 
de dossiers die er al waren. In ons Corona-dossier gaven we dagelijks 
updates over de laatste stand van zaken. Voor diëtisten in de tweede 
en eerste lijn waren veel nieuwe beleidsregels relevant. We zorgden 
ervoor dat, samen met de andere paramedische beroepsorganisaties, 
mensen na het doormaken van Covid over goede herstelzorg konden 
beschikken en we koppelden hier ook een breedschalig onderzoek aan 
vast. De COVID-19 werkgroep van de NVD, bestaande uit diëtisten uit 
verschillende werkvelden ontwikkelden behandelplannen en online 
trainingen via de NVD Academy.  Voor de ondernemers, eerste lijn 
diëtisten, onderhandelden we met Zorgverzekeraars Nederland over 
tegemoetkoming door derving van inkomsten; de Continuïteitsbijdrage.
Voor veel ondernemers betekende Covid een ernstige teruggang van 
hun inkomen. Wat we tegelijkertijd zagen is dat diëtisten redelijk snel 
de omslag wisten te maken naar online consulten waardoor kwalitatief 
hoogstaande diëtistische zorg ook tijdens de lockdown gecontiuneerd 
kon blijven.

In april 2020 startten we een campagne waarbij we Nederland 
waarschuwden voor ondervoeding bij ouderen. We ontwikkelden  
een factsheet en infographic en stuurden een brandbrief naar alle 
relevante (zorg)organisaties waarin we aandacht hebben gevraagd 
voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. 
 

het jaar 2020

Waarom?

Onze bedrijfspartners

Onze platforms

?

Onze partners

PPN
De NVD is één van de oprichters van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het doel is door de 
bundeling van kennis en krachten de paramedische zorg beter zichtbaar te maken. 

Activiteiten PPN:
• Samen met de PPN-partners en Nictiz, zijn we een onderzoek gestart naar de huidige status van de gegevensuitwisseling binnen de 

paramedische zorg
• In een brandbrief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) haar zorg uitgesproken over 

de financiële nood voor de paramedisch zorgverleners tijdens de conona-crisis.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten
030 634 6222 I bureau@nvdietist.nl 
nvdietist.nl I artsenwijzerdietetiek.nl 

Aantallen leden per werkgebied 2020

Op 1 januari 2020: 2671 leden
Op 31 december 2020: 2739 leden

ziekenhuizen

vrije vestiging 

VVT 

UMC’s 

GGZ 

gehandicaptenzorg 

eigen bedrijf / freelance 

geen werkgegevens bekend 

1.265.329

Inkomsten 2020 in procenten

contributie

overig 

verkoop 
incl. ALV 
standhuur

beleid en redactie

samenwerking bedrijfs-
partners

contributie vakbonden

Uitgaven 2020 in procenten

NTVD

belangenbehartiging

huur

PR & communicatie

kwaliteit incl. artsenwijzer

bureaukosten

bestuurskosten (incl. regio’s/buitenland/ALV) 

management en ondersteuning

projectkosten
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Resultaat 2020
Inkomsten  
Uitgaven 
Bedrijfsresultaat 

Resultaatbestemming 2020  
Bestemmingsreserve:
Leerstoelen Diëtetiek 
Nieuwe ledenadministratie 
Individuele rechtshulpverlening 
Vrij besteedbaar vermogen
Resultaat 2020  -

-16.767
-25.000

-4368
-81.644

  127.780

1.058.222
1.186.002
-127.780
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Ontregel de ketenzorg

Uit ons onderzoek onder 15 eerstelijnspraktijken bleek dat 
diëtisten veel knelpunten ervaren in het administratieve- en 
financiële proces. In het 'Dossier knelpunten in de ketenzorg 
diëtetiek' hebben we deze knelpunten op een rij gezet, 
samen met onze conclusies en aanbevelingen. 

Onze eindconclusie 'Gebrek aan afspraken in de ketenzorg 
leidt tot een disproportioneel aantal uren onnodige niet 
patiëntgebonden tijd.' Het dossier hebben we aangeboden 
aan het ministerie van VWS en InEen; de koepel van zorg-
groepen. 

Met InEen en de Werkgroep Paramedi van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) bespraken we deze knelpunten om aan 
structurele oplossingen te werken.

Team NVD bestond in 2020 uit: Bianca Rootsaert (directeur), Dieneke de Jong en Wilma van Vulpen (secretariaat), Kitty Robben en 
Lidian Klabbers (communicatie), Wineke Remijnse, Brigitte Wieman, Marlieke Visser, Marieke Plas (team kwaliteit), Karen Plantin-
ga en Mariëlle Voorzee (team belangenbehartiging), Wendy van Koningsbruggen, Caroelien Schuurman en Hinke Kruizenga 
(redactie NTVD).  
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