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Voeding = sexy…
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Voedingsgoeroes

De ‘dietist’
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Voedingswetenschappers

Saai…
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Beschermde titel

Dietisten in zwaar weer

▪ Wurgcontracten zorgverzekeraars voor paramedici

▪ Vanaf 2019 alleen nog maar directe patiënten tijd vergoed, geen TF of 

overleg met huisarts

▪ Tarief is al 11 jaar bevroren, terwijl kosten wel omhoog gaan

▪ Beroepsgroep mag niet onderhandelen ivm kartelvorming

▪ Individuele paramedici worden niet gehoord door zorgverzekeraars 

▪ Patstelling!!
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Wie geeft goed voedings/dieetadvies?

▪ Meta-analyse dieetadvies diëtist vs andere zorgprofessionals bij 

diabetes: 

▪ Na 1 jaar lager HbA1c, gewicht en LDL cholesterol

▪ 1,- geïnvesteerd in dieetadvisering door diëtist                                 

levert 14,- tot 63,- op 

▪ Medische interventies leveren 3,- tot 5,- op

▪ Korte interventie door huisarts (30 seconden) gevolgd door dieetadvies 

maakt het nog effectiever!

▪ Ken elkaars krachten en verwijs door

Moller G et.al. Am J Clin Nutr Dec 2017; Aveyard P et.al. Lancet 2016

Artsenwijzerdietetiek.nl
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Voeding in geneeskunde curriculum

▪ Niet alleen fysiologie en basis voedingsleer!

▪ Wat is ‘gezonde voeding’?

▪ Wat zijn betrouwbare bronnen?

▪ Hoe interpreteer je wetenschappelijk voedingsonderzoek?

▪ Hoe ga je om met voedingshypes?

▪ Wat is de rol van de voedingsindustrie?

▪ Wat zijn evidence based dieetadviezen bij diverse aandoeningen?

▪ Welke rol heeft nutritional assessement?

▪ Wat is de rol van psychologie in verandering van voedingsgedrag?

▪ Hoe, wanneer en naar wie verwijs je door?

▪ Niet alleen door artsen gedoceerd, multi-disciplinair

Profiel 2: 

algemene voedingsvragen, motiveren tot en ondersteunen 

bij leefstijlverandering, hypo advies, alcohol

Profiel 3: 

individueel voedingsadvies bij o.a.: nieuwe diagnose 

diabetes type 2, ontregelde diabetes type 2, 

overgewicht/obesitas, afwijkend vetspectrum, hypertensie, 

albuminurie, zwangerschapsdiabetes.

Profiel 4: 

Individueel voedingsadvies bij o.a.: diabetes type 1, 

(ontregelde) diabetes type 2 met flexibele insulinetherapie, 

morbide obesitas, gastroparese, nierinsufficiëntie, 

zwangerschap, eetstoornissen, coeliakie.

Diëtist

Arts

Studenten

Voedings

Wetenschap-
per

Onderwijs
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Platform VoedingNederland

Platform VoedingNederland

▪ Onze missie: 

▪ Nederland gezonder maken: we streven naar een vermindering van 

Nederlanders met overgewicht en/of een leefstijl gerelateerde 

aandoening in 2040. 

▪ Onze visie: 

▪ Nederland wordt gezonder als professionals op alle terreinen in de zorg 

het belang van voeding inzien bij leefstijl gerelateerde aandoeningen en 

hier in hun werk naar handelen. 

▪ Onze bijdrage: 

▪ Eenduidige adviezen over gezonde voeding, voorkomen van  

verwarring door tegenstrijdige boodschappen

▪ Zorgprofessionals verbinden, inspireren, mobiliseren en na/bijscholen 

op het gebied van voeding en leefstijl
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Bedankt!


