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Voorwoord
Beste leden,
De wereld is in een hoog tempo in beweging. De Covid- 19 pandemie heeft samenlevingen stil gelegd
en bestaande problematieken bloot gelegd. Ook in ons eigen land is dat goed zichtbaar; tweedeling in
de samenleving, tegenstellingen tussen jong en oud, arm en rijk, vergrijzing, een kwetsbaar klimaat,
obesitas, een gezondheidsstelsel waarbij schaarste centraal staat.
In ons Jaarplan 2020 schreven we dat het tijd was als beroepsorganisatie om ons te bezinnen en om
een pas op de plaats te maken, een jaar om ons te oriënteren op de toekomst en de rol van de diëtetiek. Het pakte anders uit.
We zagen door Covid een toename van belangstelling voor de onderwerpen waar de diëtetiek zich dagelijks mee bezig houdt; denken vanuit gezondheid i.p.v. ziekte, voeding als basis voor gezondheid en
goed herstel na ziekte, kwaliteit van leven bij ziekte, leefstijl, overgewicht en obesitas, ondervoeding
bij ouderen. Mensen, mannen in de meerderheid, met Covid die op de IC belandden hadden in bijna
80% van de gevallen tenminste ook overgewicht. In feite komen hier twee epidemieën samen. En de
vergrijzing heeft hier ook nog eens extra invloed op.
Tegelijkertijd zien we ook of juist door de turbulentie in onze samenleving dat voedingsadvies van
iedereen is geworden. Als diëtetiek moeten we goed blijven onderscheiden daar waar algemene
adviezen volstaan en daar waar diëtistisch advies, zorg of behandeling noodzakelijk is. Ons vak en
onze waarde voor een gezonde samenleving goed positioneren, als onderdeel van oplossingen voor
ziekte gerelateerde en sociale problematiek, is belangrijker dan ooit. Hoe bereiken we mensen vaker
en eerder?
In 2021 moeten we de versnelling van aandacht voor voeding en de rol van de diëtetiek hierbij zo
goed mogelijk begeleiden. Daarnaast hebben we de doorlopende werkzaamheden(richtlijnen, zorgpaden, onderzoek) en werken we aan de uitvoering van het Bestuurlijk Akkoord en het Preventieakkoord. De afgelopen 10 jaar hebben we de domeinen en stakeholders zien uitdijen; naast ziekenhuis
en instellingen ook eerstelijns en ondernemerschap en laatstelijk ook de leefstijlbeweging. Vitaliteit
op de werkvloer wordt een nieuw maatschappelijk thema. Dat maakt de diëtetiek uniek, maar de uitdagingen voor de NVD groter en meer.
Alle veranderingen die gaande of aanstaande zijn moeten wij samen met jullie goed blijven vertalen
naar wat dit betekent voor jullie als diëtisten. Daarbij is het belangrijk dat we alle lijnen goed aan
elkaar blijven verbinden. Want het beleid vanuit de overheid en de zorg mag dan wel gefragmenteerd
zijn, juist de verbinding er van is belangrijk voor ons en ook voor de patiënt. Daar ligt een pittige
uitdaging.
In 2021 is ons vorig Meerjarenbeleidsplan nu echt aan vervanging toe. Daarom gaan we naast alle
werkzaamheden een uitgebreid visietraject lopen ter voorbereiding op ons nieuw Meerjarenbeleidsplan om ons voor te bereiden voor het maken van keuzes Dat doen we samen met alle leden en met
heel veel stakeholders. Intern tenslotte gaan we verder bouwen aan een organisatie die toekomstbestendig is met heldere governance, goede ICT tools en een flexibele werkorganisatie.
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We zullen jullie, zoals jullie dat gewend zijn van ons, ook in 2021 bijstaan met visie, advies en ondersteuning. We gaan aan de slag.
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Jaarplan 2021 hoogtepunten
De maatschappij is in beweging. In de zorg moeten keuzes worden gemaakt om de
zorg betaalbaar te houden. Van ziekte naar gezondheid en preventie voorop; de
diëtetiek speelt hier een belangrijke rol

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visietraject
Kwaliteitshuis Diëtetiek
Tweede leerstoel
innovatie agenda en substitutie van zorg
Dietetics building the future
lancering website: content, webplatform, community
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1. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN en IMPACT op de NVD
1.1.Ontwikkelingen in de samenleving
De focus op gezondheid met veerkracht, zingeving en zelfmanagement wordt alleen maar groter,
deels omdat mensen ouder worden en op een liefst zo prettig mogelijke manier oud willen worden,
maar ook omdat de overheid zorgkosten als gevolg van ongezond gedrag in combinatie met vergrijzing en langer leven niet verder wil laten oplopen. De obesogene samenleving is punt van zorg en
aandacht, door Corona is dat alleen maar toegenomen.
Het een en ander leidt er toe dat voeding in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan.
Maar al die informatie over voeding leidt niet tot een betere inhoudelijke kennis over voeding.
Integendeel. Ook is overgewicht niet langer meer een individuele kwestie, maar een maatschappelijk
thema geworden.
Preventie wordt een belangrijk speerpunt binnen beleid en politiek, we treffen het ook voor het eerst
overal aan in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. We zien dat de leefstijlgeneeskunde in
toenemende belangstelling komt te staan van zorgprofessionals, beleidsmakers, wetenschap, bedrijven en patiënten. Voor de diëtist ligt er de uitdaging om haar/zijn rol op de meest effectieve manier te
pakken in de nieuwe context.
Tegelijkertijd zien we dat het aantal uren waarbinnen de diëtist zorg kan verlenen niet stijgt en de
tarieven in de eerste lijn worden maar mondjesmaat verhoogd.
De tweedeling in de samenleving zorgt er voor dat er kansarme groepen ontstaan. Ook daarvan ziet
de diëtist de directe effecten in de spreekkamer. In combinatie met laaggeletterdheid of lage gezondheidsvaardigheden is het voor de diëtist steeds moeilijker om de juiste zorg te bieden binnen de uren
die vergoed worden.

1.2.Ontwikkelingen in het zorgveld
De VWS-beleidslijn Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) heeft een enorme impact. Het gaat over
duurdere zorg voorkomen, zorg verplaatsen en rondom mensen organiseren. Daarnaast zullen we
zorg vervangen door of begeleiden via slimme zorg en e-health. Dit biedt uitdagingen en kansen
voor de diëtetiek. Het heeft als gevolg dat er substitutie en verplaatsing van medische zorg en van
huisartsenzorg naar de diëtist ontstaat. Het heeft dus veel impact op diëtisten onderling in en tussen
de eerste, tweede, derde lijn, het sociaal domein. In een aantal ziekenhuizen verdwijnen FTE’s en/of
wordt de werkinvulling anders of meer specialistisch.
We zien dat een holistische benadering van een ingewikkeld iets als overgewicht een goede richting
is en een grote groep diëtisten heeft ook al naast hun basisopleiding aanvullende scholing en training
gevolgd nog meer specifiek gericht op gedrag. Complexe obesitas vraagt daarnaast meer dan alleen
gedragsverandering. Een ‘gewone’ GLI volstaat niet. We hebben gespecialiseerde interventies nodig
gericht op specifieke problematiek of doelgroepen
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* De Discussienota van VWS is duidelijk over de prominente rol van preventie en ziet het als de
manier om de zorgkosten beheersbaar te houden.
* Naast preventie biedt ook substitutie van zorg grote kansen voor zowel de diëtetiek alsook het
kunnen beheersen van kosten. Ook biedt het voor patiënten zelf kansen om minder snel te
‘medicaliseren’ of minder ingrijpende behandelingen.
* Corona heeft de mogelijkheid geboden om zg. herstelzorg te introduceren. Een pakket aan para
medische zorg gericht op goed en spoedig herstel na een besmetting met het Coronavirus. Dit
zorgt ervoor dat mensen beter en sneller hun dagelijkse leven weer kunnen oppakken. Wat de NVD
betreft willen we herstelzorg niet alleen voor Corona van toepassing verklaren, maar ook bijvoorbeeld bij of na kanker, hart- en vaataandoeningen
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Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt om samenwerking

▪
▪
▪
▪

Binnen de domeinen
Met elkaar over de domeinen heen
Vanuit bekostiging of inhoud
Met de patiënt/cliënt, de familie en kring er omheen

Eerste lijn

diëtist

apotheek

huisarts

thuiszorg
POH
paramedi

Sociaal domein

Instellingen
cliënt
patiënt

diëtist

diëtist

gemeente

paramedici

Tweede lijn

wijkverpleging

mantelzorgers

diëtist

paramedi

specialist

verpleegkundige
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verzorgenden

artsen

2. MISSIE, VISIE, STRATEGIE 2021
Dit jaar doorlopen we een intensief visietraject onder leiding van consultancy bureau BeBright. Op
basis hiervan zullen we onze bestaande missie, visie, strategie herijken en purpose toevoegen. Dat is
belangrijk omdat de samenleving snel verandert, er grote ontwikkelingen zijn binnen de zorg en dit
alles heeft impact en invloed op de (positionering van de) diëtist. Deze visie vertalen we vervolgens in
het MeerjarenBeleidsplan 2021 – 2023.
Traject Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2023
▪ 25 sept 2020: inspraaksessie leden contouren MJB
▪ 1 oktober 2020: eerste visie
▪ 3 november 2020: Contouren MJB op de ALV
▪ 1 maart 2021: start visietraject
▪ MJB op extra ALV 2 november 2021

Visiecommissie met vertegenwoordigers
van specialismes

NVD Bestuur en MT

Trends en
ontwikkelingen

Scenario’s

Visie
elementen

9 maanden

Klankbordgroep van vertegenwoordigers
van stakeholders
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Projectteam onder
begeleiding van BeBright

Het belang van een visie.
Een visie is een stip op de horizon: een context waarin de diëtist wil of moet opereren en biedt
elementen die de diëtisten mee kunnen nemen bij het bepalen van hun (gezamenlijke) koers en het
ontwikkelen van hun vakgebied.
• Een visie geeft betekenis en duidelijkheid over positie in de maatschappij en rolinvulling
• In een sterk veranderlijke omgeving biedt een visie richting en focus
• Een visie die samen met leden is ontwikkeld en uitgewerkt, zorgt voor verbinding. Een gedragen
visie brengt energie
• Een visie die aan de meningen en ideeën van stakeholders is gespiegeld, zorgt voor erkenning bij
deze stakeholders
• Een visie op de Diëtetiek en rol van de diëtist vormt een leidraad voor de NVD om haar rol en
invulling van haar taken als beroepsvereniging in te vullen.
Conclusie: we gaan de beweging maken van reactief naar proactief.
Ondertussen werken we in 2021 op basis van de bestaande missie die op hoofdlijnen een helder lichtbaken is om van daaruit ons werk te kunnen doen.
Missie
De NVD is de beroepsvereniging voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)
nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de
belangen van de diëtist.
Visie
De diëtist is de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en
gezondheid. De opleiding tot diëtist is wettelijk erkend (artikel 34 Wet BIG) en de diëtist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De diëtist beschikt over competenties waarmee de diëtist zijn of haar brede kennis en vaardigheden
op voedingskundig gebied kan integreren met die op medisch en psychologisch vlak.
Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de patiënt, consument of organisatie. Het primaire doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding
samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.
De diëtist speelt in op de (veranderende zorg-) vraag en biedt ondersteuning bij zelfmanagement.
De inzet is gericht op maatschappelijke participatie, arbeidsproductiviteit én om zo veel mogelijk de
patiënten/consumenten de eigen regie te laten voeren.
De diëtist werkt daar waar voeding van belang is: in de gezondheidszorg (intra- en extramuraal) met
andere professionals, met gemeenten in de wijk, op het werk, in onderzoek, op opleidingen en in de
industrie. De rol van de diëtist varieert van behandelaar tot coach, van regisseur tot beleidsmaker,
van voorlichter tot manager, van onderzoeker tot docent en van productontwikkelaar tot ondernemer.
Strategie
Om haar missie te bereiken onderhoudt de NVD contacten met relevante partijen en partners, volgt
en draagt bij aan (inter-) nationale ontwikkelingen en de positionering van de diëtist.
De NVD ontwikkelt instrumenten voor de praktijk en vraagt haar leden zorg te dragen voor de implementatie ervan in hun werk.
De NVD zet zich in om randvoorwaarden te creëren, zodat de diëtist aantoonbaar effectieve resultaten kan bereiken.
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3. De werkvelden van de NVD
We onderscheiden een aantal werkvelden binnen onze organisatie die we vanuit onze missie invulling geven. In de Contouren van ons Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2023 zoals gepresenteerd tijdens
de ALV op 3 november 2020 kondigden we al een nieuwe indeling aan in de manier waarop we
onderwerpen en werkzaamheden gaan structureren. We verlaten dit jaar de indeling van het vorige
Meerjarenbeleidsplan. Deze nieuwe indeling heeft impact op de manier waarop de organisatie wordt
gevormd. Ook willen we belangenbehartiging en lobby in ere herstellen en als zelfstandig aandachtsveld benoemen. De belangen van diëtisten worden uiteraard ook behartigd bij het ontwikkelen van
kennis en kwaliteit en doen van onderzoek, maar als activiteit vraagt belangenbehartiging en lobby
om meer gedefinieerde acties ondernemen bij (ook nog eens andere) stakeholders dan die de NVD
voorheen kende.
1.
2.
3.

Kennis, kwaliteit en onderzoek
Belangenbehartiging en lobby
Community

Deze drie propellers worden aangedreven door de werkorganisatie van de NVD.

Lobby en
belangenbehartiging
Beïnvloeden van politiek en maatschappelijke
stakeholders

Community
Samen verenigd zijn

Verenigingsleven
Waarde van het lidmaatschap

Kennis, kwaliteit en
onderzoek
Diëtist overstijgende onderwerpen kennis, tools, innovaties
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4. Kennis, kwaliteit en onderzoek
Kennis bevorderen, kwaliteit borgen, innovatie stimuleren, implementatie
organiseren

Het belang van voeding, diëtetiek en leefstijl wordt steeds meer erkend binnen de zorg en het sociale
domein. Om de positie van de diëtist als spil in dit domein te waarborgen zal zichtbaar moeten zijn
wat zij/hij hierin betekent. Dit vraagt om meer transparantie van het handelen van de diëtist, om een
waarborg van de (individuele) kwaliteit, actief en innovatief kunnen meebewegen met maatschappelijke en zorgveld ontwikkelingen.

4.1. Kwaliteit
4.1.1. Kwaliteitshuis Diëtetiek
Om onze leden hierin te ondersteunen werken we de komende jaren aan het Kwaliteitshuis van de
Diëtetiek, waarin we zichtbaar maken waar kwaliteit van de beroepsuitoefening uit bestaat. Hierbij
gaat het om zaken die de (individuele) professionele ontwikkeling betreffen.
De volgende onderdelen vormen het Kwaliteitshuis van de Diëtetiek:
• (individuele) professionele ontwikkeling
• beroepsmatig handelen
4.1.1.1 (individuele) Professionele Ontwikkeling
Bij de (individuele) professionele ontwikkeling gaat het om een actueel beroepsprofiel, helderheid
over benodigde competenties bij verschillende beroepsrollen. Maar ook over, specialisatie, persoonlijke ontwikkeling en borging binnen het KP.
a. Actueel Beroepsprofiel
In 2021 maken we een start met de actualisatie van het Beroepsprofiel Diëtetiek. Dit zal meelopen c.q.
volgen op het traject visie ontwikkeling diëtetiek binnen het Meerjaren Beleidsplan. We zullen hierbij
nauw samen werken met de opleidingen Voeding & Diëtetiek, die aanpalend aan de slag gaan met de
actualisering van het Landelijk Opleidingsprofiel.
b. Specialisatie
De NVD heeft in haar ‘Visie op Specialisatie’ uit 2015 domeinen benoemd waarin de diëtist zich kan
onderscheiden. Daarbinnen is functiedifferentiatie te onderscheiden; als diëtist, diëtist-specifieke
deskundigheid of diëtist-specialist. Deze uitwerking past bij de wens tot erkenning van specifieke
kennisgebieden waarbij tegelijkertijd te grote versnippering moet worden voorkomen. Ook spreekt uit
het aanbrengen van meerdere niveaus binnen de specialisaties de behoefte aan carrièreperspectief.
Niet alleen is de behoefte aan het vormgeven van specialisatie binnen de diëtetiek een wens vanuit
de beroepsgroep zelf. Ook zien we dat die vraag van buitenaf komt. Vanuit de patiënt, de overheid en
de zorgverzekeraar.
Woorden zijn belangrijk gebleken in de gesprekken over specialisatie. Wanneer noem je jezelf specia-
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list of wanneer heb je het over aandachtsgebieden. In 2021 zullen we een handleiding opleveren, die
het werkveld verder helpt bij de ontwikkeling van mogelijke specialisaties. We werken hierbij aan de
zichtbaarheid binnen het KP en de vindbaarheid voor de patiënt en collega.

Kernmerken functies

diëtistonderzoeker PhD

diëtist-specialist
BSc, MSc en/of PhD

diëtist-specifieke
deskundigheidBSc

diëtist-generalist BSc

Onderzoek

Gespecialiseerde patiëntenzorg. Bijdrage aan specialisatie
(MSc/PhD: d.m.v. onderwijs en/of onderzoek)

Patiëntenzorg bij specifieke doelgroep(en)/aandoening(en)

Generalistische patiëntenzorg met aandachtsgebieden

c. Herregistratie leefstijlcoaching 2021
De aantekening leefstijlcoaching in het Kwaliteitsregister is voor de diëtist belangrijk om door zorgverzekeraars gecontracteerd te worden als uitvoerder van een van de erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies. Niet alle zorgverzekeraars erkennen deze erkenning. Onder meer omdat er nog geen
afspraken zijn gemaakt over herregistratie eisen. In 2021 werken we aan een set van voorwaarden om
herregistratie in te richten en om de aantekening leefstijlcoaching dus ook kwalitatief goed te borgen.
Hierbij trekken we op met de andere paramedische leefstijlcoaches (Fysiotherapie en Oefentherapie)
om dit eenduidig en waar mogelijk samen in te richten. De herregistratie eisen sluiten aan bij het beroepsprofiel leefstijlcoach. Het onderhouden van goede contacten en uitwisseling van informatie met
de BLCN, de beroepsorganisatie voor (niet paramedische) leefstijlcoaches is hierbij belangrijk.
4.1.2. beroepsmatig handelen
Een ander belangrijk onderdeel van het Kwaliteitshuis is kwaliteit en transparantie van het beroepsmatig handelen.
Dit betreft aspecten als methodische handelen, ontwikkelen en toepassen van richtlijnen en zorgstandaarden, gebruik van meetinstrumenten en registratie van gegevens.
Voor het beroepsmatig handelen ligt het accent in 2021 op registratie en uitwisseling van gegevens.

We werken aan
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a. implementatie van gegevensuitwisseling tussen arts en diëtist (HASP-paramedicus).
- B. actualisering van onze richtlijn verslaglegging (POR) met als doel betere borging binnen de EPD’s
- C. verdere implementatie van het ICF-model in het methodisch handelen
- D. betrouwbare data verzameling ten behoeve van kwaliteit en transparantie van de zorg.
4.1.3. Digitalisering in de praktijk
Een belangrijk aspect bij de registratie van data is het gebruik van de classificatie- en codelijsten Diëtetiek aan de hand van het ICF- model. Hieraan is de afgelopen jaren al aandacht besteed en we zullen
er een boost aan blijven geven zodat er een goede basis ligt.
In 2021
a. Willen we een start maken met de classificatie- en codelijsten gebruiksvriendelijk te verankeren in
de EPD’s zodat je als diëtist makkelijker kunt beschikken over relevante informatie, die ondersteunend is aan de zorg voor je patiënt.
b. In samenwerking met het Nictiz werken we aan een update van de ZIB voedingsadvies, waarin
een deel van de classificaties worden opgenomen.
Ook de (digitale) implementatie van meetinstrumenten en E-health applicaties, die ondersteunend
zijn aan jouw zorg en het zelfmanagement van de patiënt gaan we hierin meenemen.
c. Goede registratie helpt daarnaast om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg en
kan daarmee gebruikt worden bij verbeterprocessen binnen je eigen praktijk of organisatie
d. Onze stip op de horizon is een geïntegreerd datasysteem diëtetiek, die ons helpt bij de ontwikkeling van ons vak. De NVD beoogt ondersteuning te krijgen voor de ontwikkeling van een
Diëtetiek Informatie Systeem (DIS).
Vanuit de Bestuurlijke Afspraken en Koepelondersteuning moeten fondsen worden vrijgemaakt
om dit mogelijk te maken
4.1.4. Transparantie van zorg
De PREM en de PROM zijn instrumenten om zichtbaar te maken hoe patiënten onze zorg waarderen
en ontvangen. Hiermee kunnen diëtisten reflecteren op geleverde kwaliteit. Patiëntreviews als onderdeel van individuele ontwikkeling. We dragen zorg voor goede implementatie in 2021, konden we
in 2020 nog vrijwillig deelnemen en oefenen, in 2021 zal een verdere introductie van de PREM meer
verplichtend worden gesteld. Uit de eerste ervaringen blijken diëtisten niet ontevreden te zijn met de
PREM, daarbij is wel belangrijk dat een goede digitale borging binnen de systemen een voorwaarde is.
Uit Zorgkaart Nederland, de tool waar patiëntreviews te zien zullen zijn, blijkt dat diëtisten het cijfer
9,1 krijgen.
4.1.5. Samen Beslissen
De patiënt centraal stellen betekent voor alle zorgpraktijken een omslag in doen en denken. Paramedische praktijken staan vanuit de aard van hun zorgverlening vaak al dicht bij de patiënt. Toch zijn er
ook voor de diëtist stappen te zetten bij het meer en meer actief betrekken van client, patiënt en zijn
of haar directe omgeving. In 2021 zullen we samen met alle andere zorgprofessionals in Nederland
deel uitmaken van een grootschalige campagne Hallo patiënt. In deze campagne zullen ook de 3
goede vragen aandacht krijgen.
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Naast het maken van richtlijnen moeten we ook meer urgentie aanbrengen bij de
implementatie ervan. Alleen zo kunnen we impact van de diëtetiek beter
organiseren.

4.2. Kennis
Een goed kennisniveau is belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Als NVD
willen we hier aan bijdragen.
4.2.1. NVD Academy
In 2020 zijn we voorzichtig gestart met de organisatie van webinars via de NVD Academy. Dat willen
we dit jaar verder uitbouwen. Het is een belangrijke meerwaarde voor lidmaatschap en ook kunnen
we hiermee inspelen op beleidstrends en ontwikkelingen binnen (beleid van) de zorg en binnen de
Bestuurlijke Afspraken.
4.2.3. Kenniscentrum
De website van NTVDmedia is uitgegroeid tot een prachtig en veel bezocht platform voor kennis en
discussie. Dit jaar gaan we verder met het uitbouwen van het (online) Kenniscentrum. De uitwisseling tussen wetenschap en praktische toepasbaarheid in de praktijk staan hierbij centraal. Het NTVD
Kenniscentrum zal geïntegreerd worden in de nieuwe website van de NVD en verandert daardoor in
het NVD Kenniscentrum.
4.2.4 Ontwikkeling en implementatie van zorgketens en richtlijnen
In de breedte ondersteunen we bij het maken van afspraken over de voedingszorg binnen o.a. de
zorgketens en (multidisciplinaire) richtlijnen. We werken continu aan het verbeteren van zorg door
ontwikkeling en herijking van zorgpaden, zorgstandaarden en richtlijnen. Zowel monodisciplinair,
multidisciplinair en interdisciplinair. Onderwerpen als COVID herstelzorg, obesitas/DM type 2/GLI/
leefstijl, perioperatieve zorg, ondervoeding en kwetsbare ouderen en kinderen maken onderdeel uit
van de projecten die onze aandacht hebben. In een aantal projecten werken we nauw samen met de
beroepsgroepen om van elkaar te leren en efficiënt ontwikkelingen in te kunnen zetten. De Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg vormen hiervoor de basis.
Er is tevens nauwe afstemming met de werkagenda van het kostenonderzoek en de substitutie notitie.
a. Covid Herstelzorg
Vanuit een urgente noodzaak gingen de paramedische beroepsorganisaties aan de slag om herstelzorg na Covid vorm te geven. Voor de diëtetiek ligt hier een grote kans. Een groep mensen is na Covid
en/of een ziekenhuisopname dusdanig verzwakt dat dit hen belemmert in het dagelijks functioneren.
Met de juiste voeding op maat, in combinatie met beweegzorg of andere paramedische zorg kunnen
patiënten sneller herstellen. In 2021 start het onderzoek.
b. NDF Voedingsrichtlijn
In 2020 werd de NDF Voedingsrichtlijn gepubliceerd. Een lijvige richtlijn waar wetenschappers en
diëtisten onder leiding van Edith Feskens sinds 2017 aan werkten. De NDF voedingsrichtlijn biedt geen
kant en klare oplossingen, maar zet de patiënt en diens behoeften centraal. De diëtist is daarbij de
preferente zorgverlener. Omdat voedingstherapie een zelfstandig onderdeel is van de behandeling
van diabetes verandert ook de rol van de diëtist naar een professional met meer eigen handelingen
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en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat niet alleen het zorgveld zich hiervan bewust van
wordt, maar ook de diëtist zelf. In 2021 gaan we op zoek naar funding om de NDF richtlijn op de juiste
manier te implementeren.
c. Richtlijnontwikkeling
We zetten de eerste stappen in de ontwikkeling van diëtetiek richtlijnen binnen de NVD organisatie.
In navolging op de inventarisatie van diëtetiek standaarden in voorjaar 2020 ( starten we dit jaar met
de knelpuntenanalyse voor kwetsbare ouderen en dementie als eerste stap in de ontwikkeling van een
richtlijn. Tegelijkertijd volgen we daarbij een leertraject richtlijnontwikkeling en onderzoeken we hoe
we tot praktisch toepasbare richtlijnen kunnen komen en de ontwikkeling van richtlijnen binnen de diëtetiek kunnen borgen. We voeren dit traject samen uit met de andere paramedische beroepsgroepen
binnen de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg om van elkaar te leren en efficiënt ontwikkelingen in te kunnen zetten.
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4.2.4. Artsenwijzer Diëtetiek
De Artsenwijzer biedt inzicht over wanneer en in welke vorm een diëtist ingeschakeld moet worden.
Het is een belangrijk instrument om preventie, substitutie en zelfmanagement vorm te geven.
Er is bij artsen – en andere zorgprofessionals- behoefte aan betrouwbare en toegankelijk informatie
over voeding bij gezondheid en ziekte. Zeker nu de focus op voeding in relatie tot preventie, substitutie en leefstijl toeneemt. Goede voedingszorg op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage
aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg onderverdeeld in vier zorgprofielen, vergelijkbaar met de Zorgmodule Voeding.
De Artsenwijzer biedt:
• Een handvat voor het vaststellen van de persoonlijke voedingszorgbehoefte
• Praktische informatie voor in de spreekkamer
• Duidelijkheid over indicatie en moment van verwijzing naar de diëtist
• Informatie over de dieetbehandeling en werkwijze diëtist
In 2021 gaan we de inhoud verder vormgeven, samen met de specialistische diëtetiek netwerken. Ook
werken we aan herkenbaarheid en vindbaarheid van de tool door r medisch specialisten, huisartsen,
praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten etc,

4.3. Onderzoek
4.3.1. Hoogleraar
Met de komst van onze hoogleraar diëtetiek in 2020 hebben we een belangrijke stap gemaakt om
meer onderzoek vanuit de diëtetiek te generen. In 2021 wordt de verkenning van de 2e leerstoel diëtetiek binnen Radboud UMC voortgezet. Deze tweede leerstoel moet de eerste versterken en aansluiten bij de speerpunten van de NVD en de kennisagenda.
4.3.2. Kennisagenda Diëtetiek
Binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Paramedische Zorg verwachten we halverwege 2021 te
kunnen starten met het 4 jarig-onderzoek Dietetics, building the future. Dit onderzoeksproject gaan
we samen met hoogleraar Marian de van der Schueren, de lectoraten van de 4 opleidingen Voeding
& Diëtetiek en het werkveld uitvoeren. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen van de
diëtistische behandeling met als doel het ontwikkelen van een evidence-based ‘toolbox’ voor diëtisten
welke bijdraagt aan persoonsgerichte diëtistische zorg.
Met de partijen van de Bestuurlijke Afspraken PZ geven we op basis van onze Kennisagenda verder invulling aan het ZonMW onderzoeksprogramma Paramedische Zorg om zo meer goede mogelijkheden
te creëren voor praktijkgericht diëtistisch en paramedisch onderzoek.
De paramedische hoogleraren verkennen daarnaast de projectmogelijkheden binnen de PPS(publiek
private samenwerking) regeling van Health Holland /Top Sector Life Sciences & Health.
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5. Belangenbehartiging en lobby
Het behartigen van belangen van leden, het positioneren en profileren van het vak
Strategievorming bij implementatie

Het behartigen van de belangen van leden vindt plaats vanuit de verschillende doelgroepen (eerste,
tweede lijn, derde lijn, bedrijven/organisaties, leefstijl & vitaliteit) en op zowel collectief als individueel
niveau. Een aantal thema’s zijn relevant voor alle leden, een aantal zijn specifiek voor bv de eerste of
tweede lijn. Daarnaast maken we een onderscheid tussen collectieve belangenbehartiging (ook per
doelgroep) en individuele belangenbehartiging.
Belangenbehartiging en lobby NVD

Lobby

collectieve
belangenbehartiging

individuele
belangenbehartiging

Werkvelden van de diëtist:

Paramedische zorg
Eerste lijn
Tweede lijn
Instellingen
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Bedrijven
Voeding
Medische hulpmiddelen
Zorgorganisaties
ICT bedrijven

Vitaliteit en leefstijl
In de wijk
Op de bedrijfsvloer
Bij de gemeente/overheid

5.1. Belangenbehartiging
5.1.1. Organisatiegraad en Regionalisering
De diëtist van de toekomst is de regisseur in voeding- en diëtistische zorg en maakt deel uit van een
regionaal (paramedisch) zorg- en kennisnetwerk. De diëtist werkt in een ondernemend team, zowel in
de 1e, 2e en 3e lijn en neemt professionele, beleidsmatige en financiële keuzes. Deze tekst is uit het
vorige Meerjarenbeleidsplan is nog steeds actueel. We zien dat organisatiegraad echter moeilijke op
gang komt. De gestarte Taakgroep Organisatiegraad en regionalisering onder de Bestuurlijke Afspraken zoekt naar modellen en structuur om voorwaarden te scheppen voor een snellere implementatie
tussen de beroepsgroepen in de eerste lijn met het accent op paramedische samenwerking. In 2021
ondersteunen we regio initiatieven en voeren we een nul meting uit om de organisatiegraad in kaart
te brengen. Deze meting geeft een goed eerste beeld van de stand van zaken en zorgt er voor dat we
de voortgang kunnen blijven monitoren.
Het vormgeven van organisatiegraad zal in de praktijk worden gestimuleerd door inhoudelijke ontwikkelingen (bv implementatie van de NDF Voedingsrichtlijn waarbij de diëtist met het oog op goede zorg
moet samenwerken en zich organiseren en profileren) of zorgorganisatie zoals ketenzorg.
We hebben de doelen als volgt geformuleerd:
- Betere lokale samenwerking en verwijzing tussen en naar paramedici
- Vergroten zichtbaarheid in de regio
- Elkaar vinden vanuit geldstromen of inhoudelijke projecten
- Kennis delen/ multidisciplinaire samenwerking/
Onder Organisatiegraad valt ook het bevorderen van transmurale samenwerking. Eind 2021 streven
we er naar dat diëtisten uit de verschillende lijnen elkaar kennen en naar elkaar doorverwijzen met
een vloeiende zorglijn voor de patiënt centraal. We willen ook in gezamenlijkheid het effect op kwaliteit evalueren als gevolg van verschuiving naar eerste lijn.

Organisatiegraad is een veelomvattend thema binnen de diëtetiek en vraagt om een meerjaren aanpak. Diëtisten moeten zich er van bewust dat zich organiseren en samenwerken een vast onderdeel
gaat uitmaken van de manier waarop ze hun werk kunnen uitoefenen.

5.1.2. Werkagenda Diëtetiek Eerste Lijn
Het Kostprijsonderzoek Diëtetiek 2020 beschrijft een verschil tussen de werkelijke en normatieve
kostprijs. Alleen als diëtisten productiever per gewerkt uur kunnen worden zijn zorgverzekeraars bereid om de tarieven per uur te verhogen. Een aantal zorgverzekeraars hebben de tarieven echter al
verhoogd waarbij niet toegepast inflatie correctie in de afgelopen jaren in enige mate gecompenseerd
wordt.
De grotere zorgverzekeraars willen echt eerst meetbaar resultaat zien en op enige wijze aangetoond
zien dat tariefverhoging van de diëtetiek betaalbaar blijft. In het rapport worden twee oplossingsrichtingen genoemd; de introductie van E-health en groepsbehandelingen. Op basis van deze aanbevelingen heeft de NVD in 2020 een Werkagenda geïntroduceerd.
• Daarbij hebben wij aangegeven dat administratieve lasten een belemmerende factor in zijn bij het
verhogen van productiviteit. Ook moet bij de introductie van innovaties geïnvesteerd worden in
zowel tijd als geld. Bij dit alles moet opgemerkt worden dat we het, in tegenstelling tot de andere
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paramedische organisaties, het hier hebben over 3 uur diëtetiek (met eigen risico). Diëtisten zijn
relatief meer tijd kwijt aan opstarten en sluiten van cliëntendossiers per gewerkt uur.
• Bij het verhogen van productiviteit moet behoud van kwaliteit voorop staan.
• In het model hebben we ook de impact van substitutie verwerkt. Juiste en adequate toepassing van
diëtetiek elders in de keten zorgkosten vermijden. Diëtetiek is basiszorg en daagt, door de aard van
de interventie, per definitie bij aan vermindering van zorgkosten. Een goede voedingstoestand
biedt de meeste kans biedt om aandoeningen te voorkomen of zelfs om te keren. Als er sprake is
van ziekte, heeft een zo optimaal mogelijke voedingstoestand aantoonbaar effect op sneller en
beter herstel van de patiënt.
In het NVD kwadranten model schetsen we hoe zorg innovatie vorm kan krijgen. Kwaliteit, administratieve lasten, betaalbaarheid en substitutie moeten met elkaar in samenhang worden bekeken. Dit
alles kan niet zonder een betere samenwerking tussen diëtist, fysiotherapeut, paramedicus, huisarts
en apotheek in de eerste lijn en in de tweede lijn met de specialist. In veel richtlijnen is het inschakelen van een diëtist opgenomen, echter het aantal doorverwijzingen blijft ver achter. Hier is nog een
wereld te winnen. Dit vraagt om een meer-jaren preventie en innovatie agenda die de komende jaren
in samenwerking ontwikkeld moet worden; (para)medische organisaties, huisartsen, zorgverzekeraars
en gemeenten.
Het is belangrijk om de economische meerwaarde van diëtistische interventie ten behoeve van substitutie van duurdere zorg en preventie te benadrukken; het voorkomen van ziekte of comorbiditeiten
aantoonbaar te maken en er vorm aan te geven.
Het plan van aanpak is een meerjarenontwikkelingsplan. In het huidig plan zijn er concrete projecten
voor 2021. Voor de jaren erna, 2022 en 2023, worden de projecten verder geconcretiseerd in het
laatste kwartaal van ieder jaar. Ieder project richt zich op specifieke doelgroepen, waarbij de transformatie passend, haalbaar en wenselijk is. Er wordt in 2022 en 2023 ook verder gebouwd op resultaten
uit jaar 1.
Substitutie
Substitutie
keten
Het is belangrijk
omdoor
van substitutie een zelfstandig
trajectdoor
te maken.
Preventie --------------Zware

innovatie:

Efficiëntie &
productiviteit
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en transmurale samenwerking
in de 1e, 2e, 3e Zorgketen

Kwaliteit
van zorg

4.2.5. Kwaliteitstool Ziekenhuizen
Tussen de afdelingen diëtetiek van de ziekenhuizen in Nederland is het belangrijk om over data en
vergelijkbare informatie te beschikken. Zo kan er gebenchmarkt worden en kan de verstrekte zorg
transparant worden gemaakt. De tool heeft daarnaast als doel om onderhandelingen met de eigen directie over jaarbudgetten beter te kunnen ondersteunen. De bestaande tool zal opnieuw geëvalueerd
en indien opportuun, geoptimaliseerd worden.
5.1.3. Substitutie en Preventie
Substitutie is het doelbewust en doelgericht vervangen van een (deel van de) bestaande voorziening
door een (deel van een) andersoortige voorziening waarbij de oorspronkelijke functie vervuld blijft
worden en we voor een vergelijkbare patiëntenpopulatie tegen lagere kosten werken. (*) Het gaat
hier of zowel effectiviteit van zorg als ook kosteneffectiviteit. Ook zg Qaly’s, het meten van kwaliteit,
moet hier een rol spelen.
(*) Bron; Ecorys 2021

Binnen de Werkagenda Diëtetiek is aangegeven dat substitutie voor de diëtetiek een bijzonder effectieve manier is om vorm te geven aan betaalbaarheid van zorg.
Binnen de Bestuurlijke Afspraken zal in 2021 onder de Taakgroep Kostenonderzoek een aparte Werkgroep worden opgericht, met budget, waarbij de paramedische organisaties per beroepsgroep een
eigen substitutie en preventie traject kunnen starten. Het een en ander in navolging van het Ecorys
rapport zoals dat voor fysio- en oefentherapeuten is opgesteld.
5.1.4. Wet BIG
We volgen de ontwikkelingen rondom onderzoek naar de Wet BIG op de voet. Er zijn vanuit deze wet
specifieke handelingen voorbehouden aan de diëtist en die vormen de basis van de beroepsuitoefening. We trekken hierbij op met andere paramedische organisaties, de zg. Groep 34 en hebben op
deze manier zitting in de Stuurgroep die het onderzoek begeleidt.
5.1.4. Administratieve lasten/Ontregel de Ketenzorg
Voor verbetering van de relatie zorgverzekeraar en zorgaanbieder zijn er ‘good contracting practices’
opgesteld. Partijen hebben destijds afgesproken wederzijds op een respectvolle manier contacten te
onderhouden, dilemma’s te delen en steeds ieders belang te benoemen. Samen met Ineen, koepel van
zorggroepen willen we toewerken naar aanbevelingen voor adequate contractering van onderaannemers in de ketenzorg.
Onze primaire focus is het aanpakken van onnodige administratieve lasten en het verkrijgen van een
‘equal level playing field’ in de situatie waarbij er sprake is van onderaannemerschap.
Door dergelijke aanbevelingen voor de contractering tussen hoofdaannemer en onderaannemer op
te stellen kan ook het regionale gesprek rondom contractering en regionale samenwerking hopelijk
worden verbeterd. Het stimuleert mogelijk ook de paramedici in de regio om zich regionaal te organiseren en daarmee een goed gemandateerd aanspreekpunt te vormen voor de RHO (regionale huisartsenorganisatie).
Daarnaast stimuleren en faciliteren de aanbevelingen mogelijk ook verdergaande samenwerking met
huisartsen in de eerste lijn.
5.1.5. Helpdesk op thema’s
Collectieve belangenbehartiging gaat over de grotere beleidsthema’s. Als NVD moeten wij dat namens de leden nauwgezet blijven volgen, anticiperen en onszelf positioneren. Daarnaast is het be-
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langrijk dat we deze grotere thema’s ook vertalen naar concrete ‘hands on’ en toepasbare informatie
voor exclusief onze leden. Dat doen we door dossiers samen te stellen op actuele thema’s waarbij een
continue nieuws- en informatiestroom plaatsvindt om diëtisten in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen. In 2020 deden we dat bij alles wat met Covid te maken had. In 2021 richten we een helpdesk/dossier in voor:
					
- GLI
- Functie indeling vanuit de FWG systematiek
- Regionalisatie
5.2. Lobby
Een beroepsgroep die zichzelf wil en moet profileren kan niet zonder een pro actieve lobby strategie.
In 2021 kiezen we er voor om niet te reageren wat gebeurd, maar in te spelen op de politieke agenda
of actuele ontwikkelingen. We doen dat aan de hand van een lobby/issue agenda. In 2021 reageren we
in ieder geval op de Discussienota Juiste Zorg op de Juiste Plek, geven we input voor de Dialoognota
Ouder Worden 2020- 2040 en benaderen we nieuwe Kamerleden.
Speerpunten in onze lobby activiteiten zijn
- Kinderdiëtetiek – meer uren
- Ondervoeding – maatschappelijk probleem
- De rol van diëtetiek bij preventie en leefstijl
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6. Community
Community is een van de belangrijkste pijlers van de vereniging; het gaat over
samenkomen, samenwerken en samen verenging zijn. Het bieden van een huis waar
leden gehoord en gezien worden.

6.1 Netwerken, regio’s en commissies in 2021
In 2021 willen we een (digitaal) platform bieden aan de netwerken gericht op community (intervisie,
ervaringen, uitwisseling) en kenniscentrum. Op deze manier willen we ze administratief ontlasten,
maar ook samenspraak en samenwerking organiseren en stimuleren.
We willen toewerken naar
• Een evaluatie van de bestaande afspraken met de netwerken
• Een evaluatie van de rol en functie van de regio’s is binnen de ontwikkeling van Juiste Zorg op de
Juiste Plek
Daarnaast willen we onderzoeken of er nieuwe werkgroepen of commissies moeten worden opgericht
waarbij we meebewegen met de ontwikkelingen in de zorg en de samenleving: Diëtetiek & Vitaliteit op
de werkvloer, of Diëtist/leefstijlcoach
6.2. Gedragscode diëtisten
Op 3 november 2020 stelden we de nieuwe sponsorrichtlijn van de vereniging vast. Het vervolg is
het herijken van de bestaande Gedragscode Diëtisten en die in lijn brengen met de nieuwe sponsorrichtlijn. Dit is een intensief inspraaktraject en zullen we opstarten nadat we het visietraject hebben
afgerond. Het is belangrijk dat het vak diëtist onafhankelijk en zonder ongewenste inmenging en
beïnvloeding kan plaatsvinden. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit van het vak op een hoog
niveau houden en juiste positionering in de samenleving en de zorg borgen.
6.3. Website
We bouwen aan een nieuwe website voor de vereniging (doelgroepen: diëtisten en leden), met extra
en exclusieve faciliteiten voor individuele leden. In de tweede fase voegen we daar ook de bouw van
de communities aan toe voor netwerken, regio’s, commissies, werkgroepen en samenwerkingsverbanden.
Naast de eigen beroepsgroep brengen we ook de samenhang met de andere online platforms met andere doelgroepen aan. Dieet Dit – Dieet Dat.nl transformeren we tot een overzichtelijke kenniswebsite
over voedingszorg en diëtetiek onder de nieuwe URL diëtist.nl. (doelgroep: patiënten, cliënten). Op
deze site is het ook mogelijk om een diëtist in de buurt te zoeken met specifieke aandachtsgebieden
‘Vind een Diëtist. Tenslotte updaten we Artsenwijzerdiëtetiek.nl (doelgroep: artsen, specialisten, POHers, verpleegkundigen) en geven we de website een nieuwe vormgeving die qua look & feel aansluit
bij onze andere platforms. De verschillende platforms zullen ook naar elkaar verwijzen.
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Het online doelgroepen platform NVD
De diëtist zichtbaar maken voor heel Nederland en de zorgsector is een belangrijke
opdracht. Daarom kiest de NVD voor een online doelgroepen aanpak. Als vereniging hebben we een sturende en verbindende rol voor alle diëtisten in Nederlan.
Leden voelen zich gewaardeerd en gekend in hun behoeften.

We kiezen voor drie platforms
* de dietist zichtbaar maken voor heel Nederland
* Artsen en doorverwijzers faciliteren bij het doorverwijzen naar dietetiek
* als vereniging hebben we een sturende en verbindende rol voor alle dietisten in Nederland. Lid zijn
van de NVD biedt waarde.

www.nvdietist.nl

DIËTIST
www.diëtist.nl

PATIËNT/
CLIËNT

Leden

ARTSEN
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www.artsenwijzerdiëtetiek.nl

6.4. Ontmoeten
In de loop van 2021 hopen we elkaar in goede gezondheid en in levende lijve weer te kunnen ontmoeten. Tot die tijd organiseren we online bijeenkomsten, maar ook daarna zullen we online events blijven
inzetten. Online is niet meer weg te denken in de manier waarop we elkaar in de toekomst zullen
ontmoeten. Het is laagdrempelig, het bespaart tijd en hierdoor kunnen meer diëtisten bijeenkomsten
bijwonen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regio bijeenkomst online – eerste helft 2021
ALV online (30 maart 2021 en najaar 2021)
Bijeenkomst Eerste Lijn juni 2021
Bijeenkomst Tweede lijn – tweede helft 2021
NVD Diëtistendagen 8 en 9 oktober
Bijeenkomst voor de netwerken – vierde kwartaal 2021

Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats met leden en afvaardiging van leden in de verschillende commissies binnen het Visietraject NVD 2021.
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7. De NVD Organisatie
7.1. Onze waarden
Voeding is de basis van gezondheid. Als diëtisten gaan en staan voor een gezond Nederland en goede
kwaliteit van leven.
Als organisatie zijn we een weerspiegeling van de maatschappelijke rol en betekenis van diëtisten.
Om de belangen van de diëtisten goed te kunnen behartigen hanteren we de kernwaarden ‘positief’
‘verbinding’ ‘kwaliteit’ ‘innovatie’ als gids voor het werk dat we doen.

Om een spiegel te zijn van de samenleving willen we meer invulling geven aan duurzaamheid/klimaatbewustzijn en diversiteit. Met het toewerken naar een hybride werkvorm, printless office en een
bezoekkantoor dicht bij het openbaar vervoer geven we invulling aan duurzaamheid. De samenstelling van het team is op dit moment te eenzijdig van samenstelling, op meer diversiteit zullen we actief
moeten sturen.
Als werkgever vinden we kennisontwikkeling belangrijk, zorgen we voor gezonde (thuis) werkplekken,
stimuleren we zelfontwikkeling en hebben we zorg en aandacht voor (toenemende) werkdruk.
7.2. Governance
In 2021 onderzoeken we als vereniging hoe bestuur, bureau, regio’s, commissies, netwerken en werkgroepen zich tot elkaar (zouden moeten) verhouden. Wie doet wat met welk mandaat? Daarnaast
inventariseren we wat de impact kan zijn om partners en stakeholders ‘critical friends’ op een meer
structurele manier te betrekken bij het beleid van de organisatie.
7.3. Team NVD
Het afgelopen jaar werkten we, noodgedwongen door Corona, vanuit huis. Het online werken heeft
ook van het NVD Team het uiterste gevraagd. De zachte verbindingen vielen weg en ontmoetingen
werden digitaal. We zijn trots op alle teamleden die deze verandering enorm goed hebben opgepakt
en geadapteerd.
Als NVD willen we blijven investeren in onze medewerkers. Dat doen we door scholing- en individuele
ontwikkeling te blijven stimuleren op basis van een transparante beoordelings- en functioneringscyclus. Meer projectmatig werken is noodzakelijk, maar vergt omslag in doen en denken. De wijziging
in teamstructuur; van beleid/communicatie/bureau/redactie naar het werken in teams volgens het
rotorbladmodel vraagt tijd om in te dalen.
Speerpunten in 2021 op het gebied van personeel en organisatie:
- Team op sterkte en divers (vast, project, ZZP, talentontwikkeling)
- Hybride werken invulling geven
- van serveromgeving naar cloud (incl Sharepoint)
- samenwerken team communicatie en redactie vanuit contentmanagement i.p.v. een zg. channel
werkwijze. De inhoud wordt leidend, niet het medium.
- compliance op orde; als organisatie moeten we voldoen aan up to date wet- en regelgeving
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7.4. Verhuizing
Medio 2021 verhuizen we naar ons kantoor in Amersfoort in het Huis van de Gezondheid, dat invulling
zal geven aan hybride werken en zal gaan dienen als een wekelijkse ontmoetingshub voor het team.
Vergaderzalen voor leden en vrijwilligers zullen zowel in Amersfoort beschikbaar zijn (bij OV) als ook
in Naarden (goed bereikbaar per auto).
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8. Partnerships en samenwerking 2021
Samenwerking is de levenslijn van de vereniging. De belangen zijn groot, de
omgeving complex. Alleen zijn we snel, samen komen we verder.

8.1. Partnerships
In 2021 zijn we aangesloten bij:
▪ Nederlandse Diabetes Federatie – samenwerken met alle partijen rondom preventie en diabeteszorg
▪ Longalliantie Nederland – samenwerken met alle partijen rondom longaandoeningen
▪ Partnerschap Overgewicht Nederland – samenwerken met alle partijen rondom overgewicht en
obesitas
▪ Federatie voor de Gezondheid – samenwerken met maatschappelijke – en zorgorganisaties bij de
beweging ‘van nazorg naar voorzorg’ en een een goede verankering van preventie in het zorgstelsel.
▪ Paramedisch Platform Nederland – samenwerken met een aantal paramedische beroepsorganisaties om het Bestuurlijk Akkoord invulling te geven
▪ Groep Artikel 34 – samenwerken met een aantal paramedische beroepsorganisaties rondom de
ontwikkelingen binnen WET BIG
▪ JOGG – Jongeren op Gezond Gewicht – samenwerken om kinderen een gezonde start te geven
▪ Alliantie Voeding in de Zorg – een betere implementatie van voeding binnen de zorg
▪ FBZ, Vakbond voor Zorgprofessionals
▪ Kwaliteitsregister
▪ Platform Voeding NL – zorgprofessionals kwalitatieve en up to date informatie bieden rondom
voeding
▪ EFAD en ICDA – Europese en internationale koepel van diëtistenorganisaties.
8.2. Samenwerking
Daarnaast werken we samen met tal van organisaties rondom voeding en diëtetiek
Het Voedingscentrum, Unicef, NOC NSF, Maag Darm Lever Stichting, KNGF, SKF, Nationaal Actieplan
Voeding en Fruit, Zorgverzekeraars Nederland, VWS, Zorginstituut Nederland, NZA, Kind naar Gezonder Gewicht, Wageningen Universiteit, EFAD, Nivel, Kwaliteitsregister Paramedici (KP), Nederlands
huisartsen Genootschap (NHG), Institute for Positive Health (IPH), Patiëntenfederatie Nederland, PitActief, Stichting Lezen en schrijven, KNMP, VvAA, ZonMw, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV), Federatie Medisch Specialisten
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9. Toelichting Begroting 2021
Het jaarplan en begroting stemmen we op elkaar af. Door de werkzaamheden anders te structureren
(KKL, BBL en Community) verandert ook de organisatie en delen we teams op een andere manier in.
We maken een meer duidelijk onderscheid tussen de vaste baten/lasten en eenmalige (project) baten/
lasten. De impact van de nieuwe sponsor richtlijn wordt duidelijk.
De begroting is voor het komende jaar gebaseerd op de volgende uitgangspunten
• We brengen de extra kosten voor Rechtshulp FBZ niet in rekening bij de leden
• We verhogen de contributie 2021 niet, behalve met de jaarlijkse indexatie
• De inkomsten uit voorheen sponsoring zijn nu inkomsten op basis van deelname aan evenementen
(online ALV presentatie, voorheen de standverhuur) en aan het kunnen plaatsen van banners.
Daarnaast blijft uiteraard de inkomsten uit advertenties voor het blad en de website bestaan.
• We blijven samenwerken met bedrijven, dat kan en mag en is in de zorg ook gebruikelijk. Maar het
moet transparant zijn en er mag geen verholen of oneigenlijke beïnvloeding van uitgaan. Naast de
inkomsten uit media verkoop bestaat nu ook op basis van de nieuwe sponsorrichtlijn vastgesteld
3 november 2020, de mogelijkheid om samen te werken aan scholing en donaties voor projecten
of onderzoek te ontvangen. Daarbij staat het voorop dat de NVD zelf agenda settend is, het NVD
projecten zijn of dat wij het samen hebben gemaakt en dat er geen invloed is op de inhoud van het
project of het onderzoek. Hiermee sluiten we aan bij hoe samenwerking met het bedrijfsleven
elders in de zorg geregeld is. De benchmark van onze sponsor/samenwerkingsrichtlijn is die van de
Medische Hulpmiddelen.

Samenwerking tussen de NVD en het bedrijfsleven borgen we in de sponsorrichtlijn
NVD. Samenwerken voldoet aan de hoogste normen op het gebied van transparantie en tegengaan oneigenlijke beïnvloeding.

• De kosten voor personeel nemen toe door een indexatieverhoging binnen de CAO Ziekenhuizen
die de NVD volgt. We nemen ook meer (tijdelijk) personeel aan omdat werkzaamheden exponentieel toenemen. We maken nu meer zichtbaar onderscheid tussen vaste krachten en tijdelijke
projectmedewerkers.
• We maken voor het eerst dit jaar een zichtbaar onderscheid tussen incidentele en vaste baten en
lasten. Uit de begroting valt op te maken dat de vaste inkomsten de vaste lasten dekken. Dat is
een punt van zorg en aandacht omdat ook budget beschikbaar moet zijn of komen voor projecten en extra activiteiten. In de begroting zijn projecten opgenomen waarvan de baten al deels
gegarandeerd kunnen worden. Voor de overige projecten geldt dat we ze of door het bestaande
team van medewerkers moeten laten uitvoeren (als dat mogelijk is) of dat er externe funding moet
worden aangetrokken (donaties, subsidies, projectfinanciering) om deze te kunnen uitvoeren.
• We laten bestemmingsreserves in 2021 vrijvallen onder meer voor de update van de Artsenwijzer
en het bekostigen van beide hoogleraren). Voor het visietraject laten we algemene reserve vrijva-l
len het e.e.a. zoals we al met de leden overlegden tijdens de ALV 3 november 2020.
• We presenteren een sluitende begroting en houden de algemene reserve op peil conform de hier
over vastgelegde minima en maxima (tussen de 50% en 100% van de jaarlijkse vaste kosten).
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Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2020-2023
De afspraken in het Bestuurlijk Akkoord zijn een vervolg op het eerdere hoofdlijnenakkoord van 20172018. De kapstok van de afspraken wordt gevormd door ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Alle afspraken
moeten op de een of andere manier een relatie hebben met de juiste zorg op de juiste plek. Over de
volgende zes onderwerpen zijn afspraken gemaakt en taakgroepen ingericht:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Kwaliteit van zorg
Informatie voor de patiënt (Samen Beslissen, Zelfmanagement, PREM)
Organisatiegraad
Digitalisering
Kostprijsonderzoek (Werk (innovatie) agenda Diëtetiek, Substitutie van Zorg, Preventie)
Administratieve lasten

Beleidsregels 2021
Samen met andere beroepsgroepen en zorgverzekeraars gaan we jaarlijks met de NZa (Nederlandse
Zorgautoriteit) in gesprek over wijzigingsvoorstellen voor de regelgeving diëtetiek. Deze staan beschreven in de NZa beleidsregels extramurale diëtetiek.

Nationaal Preventie akkoord
Binnen Partnerschap Overgewicht Nederland werkt de NVD mee en aan een aantal projecten
•
•
•

Ketenzorg voor volwassenen met overgewicht:
Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen:
Herziening richtlijn en zorgstandaard obesitas:
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