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Europese registratie voor 
voedingswetenschappers? 
Als Nederlandse Academie van Voedingswetenschappers 
(NAV) worden we regelmatig geconfronteerd met uitspraken 
van zelfb enoemde voedingsdeskundigen. Een van onze 
belangrijkste doelstellingen is dan ook waarborging van de 
kwaliteit van de Nederlandse voedingswetenschap door 
onder meer registratie van voedingswetenschappers die 
voldoen aan de eisen van opleiding en ervaring. 

Verschillende termen en opleidingen
Toen we een uitnodiging ontvingen van de Oostenrijkse 
zusterorganisatie om een Europese registratie voor voedings-
wetenschappers op te zetten, waren we uiteraard direct 
geïnteresseerd. Direct bij de eerste discussie hierover werd al 
duidelijk hoe ingewikkeld dit eigenlijk is. Zo worden verschil-
lende termen gebruikt voor verschillende type voedingskun-
digen of ‘nutritionists’. Wanneer deze terminologie in lijn is 
gebracht, wordt daarnaast duidelijk dat de opleiding en de 
organisatie van de voedingsprofessionals in de verschillende 
landen heel anders geregeld zijn. 

Hbo en/of wo samen?
Waar in Nederland de voedingswetenschappers aangesloten 
zijn bij de NAV en de diëtisten bij de NVD, kennen verschillende 

landen één organisatie voor voedingsprofessionals, met een 
bachelor- tot masteropleiding (hbo en/of wo). Vaak wordt daar-
binnen nog onderscheid gemaakt tussen klinische en niet-klini-
sche ‘nutritionists’. Of zijn deze werkvelden apart georganiseerd, 
omdat de omgang met elkaar minder collegiaal is. 

Samen met de NVD
Al met al heb ik op basis van deze bijeenkomst een positieve 
en een minder positieve conclusie getrokken. Ik vind het 
jammer dat het op dit moment moeilijk lijkt om de registratie 
voor voedingswetenschappers te harmoniseren binnen 
Europa. Naar mijn mening zou het werkveld enorm geholpen 
zijn met heldere, eenduidige terminologie en registratie die 
Europees geharmoniseerd is. Positief is dat in Nederland 
de verschillende organisaties relatief goed met elkaar 
 samenwerken. De NAV en NVD zouden daarin samen op 
moeten trekken.

dr. ir. joline w.j. beulens voorzitter nederlandse 
 academie van voedingswetenschappen en universitair 
hoofddocent epidemiologie vu medisch centrum

  @NAVvoeding
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