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DE GESCHIEDENIS VAN DE DIËTETIEK IN EEN NOTENDOP

De Griekse arts Hippocrates van Kos (ca. 460 v. Chr) wordt beschouwd als de 
grondlegger van de westerse geneeskunde. Hippocrates beschouwde voeding 
als een belangrijk instrument van de arts. Hij stelde voor om leef- en diëetmaatre-
gelen in te zetten ten bate van de zieken. Die leef- en dieetmaatregelen zijn in het 
Grieks één woord, διαιτήμασί (spreek uit als diëtèmasi). Ook in de eeuwen daar-
na wordt dieet en voeding als essentieel beschouwd voor de gezondheid en als 
remedie bij ziekte. In de 19e eeuw ontwikkelde de diëtetiek zich als gevolg van de 
vooruitgang in de chemie. In 1935 ontstond de eerste opleiding ‘Voeding en Di-
etetiek’ in Amsterdam en in 1941 werd de Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
opgericht.1 Door de jaren heen is het beroep diëtist steeds verder geprofessiona-
liseerd en is de vierjarige HBO-opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’ aangepast aan 
nieuwe kennis over voeding bij gezondheid en aandoeningen.  De titel “diëtist” 

is beschermd en volgens de wet BIG geregistreerd.
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Met veel trots en groot respect voor de inspanning 
van honderden diëtisten en betrokkenen, presenteren 
wij onze visie ‘De diëtist in 2030’. De afgelopen negen 
maanden stonden in het teken van ontelbaar veel 
brainstorm-momenten, pittige discussies, tientallen 
interactieve werksessies, soms wat onenigheid, maar 
uiteindelijk vooral gelijkgestemdheid en een enorme 
wilskracht om samen een toekomstbestendige visie te 
creëren op ons vak en de identiteit van de diëtist.

Wie zijn we, wat doen we, waar staan we voor, hoe 
verhouden we ons tot alles wat er om ons heen gebeurt. 
Met deze visie geven we helderheid en duidelijkheid. 

Vanuit de verschuiving van ziekte naar gezondheid, 
het terugdringen van de zorgkosten en de groeiende 
aandacht voor preventie is de rol en betekenis van 
diëtetiek belangrijker dan ooit. Diëtetiek kan het verschil 
maken bij een breed scala aan aandoeningen rond 
genezing en herstel, welzijn en kwaliteit van leven. 
Daarnaast biedt de diëtetiek een solide basis onder 
preventief beleid, programma’s, preventieakkoorden, 
voedingsmiddelen, voorlichting en inrichting van een 
gezonde leefomgeving.  Om ons vak stevig te verankeren 
in een veranderende wereld is een visie van groot belang. 
In een wereld waarin je geen diëtist hoeft te zijn om 
voedings- of leefstijl advies te geven, is er duidelijkheid 
nodig over onze unieke waarde. 

In dit document schetsen wij waar we willen staan met 
de diëtiek in 2030. De komende tien jaar zetten we in 
op meer maatschappelijke waardering van diëtetiek en 
meer inzet van diëtetiek bij behandeling van medische 
aandoeningen. We gaan voor diëtetiek als betrouwbare 
bron van informatie bij universele preventie. Voor 
constructieve samenwerking met onder andere artsen, 
paramedici en de spelers binnen het sociaal domein. 
Voor onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit. En voor 
vernieuwing van het vakgebied. 



VOORWOORD

We hebben met deze visie een punt in de tijd 
gedefinieerd, wetende dat de transformatie van de zorg, 
de omslag van zorg naar preventie, de ontwikkelingen 
naar een duurzamere wereld en de transitie van het 
voedselsysteem onze plannen zullen beïnvloeden. En dat 
betekent dat we de visie steeds zullen bijstellen en de 
dialoog hierover blijven voeren met onze leden en de vele 
partners in het werkveld. 
Het niet kloppende beeld dat een diëtist iemand is die 
alleen adviezen geeft bij overgewicht slaan we met deze 
visie graag aan diggelen. Ook ontkrachten we graag de 
beeldvorming dat zorg en preventie gescheiden zaken 
zijn. De diëtist werkt aan een optimale voedingsstatus 
van patiënten/cliënten en werkt daarmee veel aan zorg-
gerelateerde en geïndiceerde preventie.  

Onze grote dank gaat uit naar al onze leden die 
hebben meegepraat en meegedacht tijdens de vele 
bijeenkomsten. Onze speciale dank gaat naar de leden 
van de visiecommissie, die de verantwoordelijkheid 
op zich hadden genomen om keuzes te maken. Niet 
makkelijk, maar wel grondig, goed doordacht en altijd 
met de blik op de toekomst. Daarnaast danken wij de 
leden van de expertcommissie voor hun waardevolle 
input waarmee ze vanuit netwerken, commissies en 
werkgroepen hebben meegewerkt en gedacht. En alle 
leden die tijdens de online ledenbijeenkomsten input 
hebben geleverd gedurende het proces en spiegels 
hebben voorgehouden.  Deze visie is tot stand gekomen 
met en door leden waardoor we met recht kunnen 
spreken van een gedragen visie.

Tenslotte gaat onze dank ook uit naar de 
samenwerkingspartners in het zorg- en maatschappelijk 
veld met wie we onze beelden en ideeën hebben kunnen 
klankborden. Als laatste bedanken we strategie- en 
innovatiebureau BeBright voor het nauwgezet begeleiden 
van het proces, samen met het team van de NVD, onder 
leiding van directeur Bianca Rootsaert. 

Een visie zonder actie is niet meer dan een dagdroom. 
Samen moeten we aan het werk. Met onze leden, 
maar ook met patiënten en cliënten, onderzoekers, 
vernieuwers en collega professionals in de zorg en het 
sociale domein. Samen gaan we stappen zetten om de 
visie werkelijkheid te maken.  

Namens het bestuur van de NVD
Martine van der Zee, voorzitter
Bianca Rootsaert, directeur

Bestuursleden NVD
Ira van der Plas
Elles de Bruin
Nienke Hulleman
Emilie Stassen 
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Over de visie

De visie “De diëtist in 2030” is het resultaat van een 
proces van negen maanden, waarbij in samenwerking 
met diëtisten en stakeholders een beeld van de diëtetiek 
en diëtist in 2030 is opgesteld. 

Dit document is gericht aan alle diëtisten van 
Nederland en belangrijke stakeholders van de diëtetiek. 
Het document is gebaseerd op de input van vele 
betrokkenen en opgesteld door een hiertoe opgerichte 
visiecommissie. 

De visie bestaat uit zeven elementen die zijn benoemd 
in diverse bijeenkomsten met de visiecommissie, de 
expertcommissie, de leden, het bestuur en bureau van 
de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de 
stakeholders betrokken in de klankbordgroep. Bij ieder 
visie-element is een korte veranderagenda opgenomen 
die beschrijft met welke inspanning het visie-element 
kan worden bereikt. 

De visie geeft richting aan het meerjarenplan van 
de NVD. De komende tien jaar zal er toegewerkt 
worden naar de realisatie van de visie-elementen zoals 
beschreven in dit document. 

De diëtist wordt in dit document geduid als een vrouw, 
maar kan ook een man of non-binair zijn. Wanneer 
gesproken wordt over ‘diëtisten’ doelen wij hiermee op 
de gehele beroepsgroep; alle diëtisten ongeacht de plek 
waar zij werkzaam zijn. 

In dit document wordt gesproken over ‘patiënten’ en 
‘cliënten’. Patiënten zijn mensen die gebruik maken 
van zorg van een zorgverlener. Met cliënten duiden we 
mensen die gebruik maken van zorg waarbij behandeling 
vaak niet gericht is op een aandoening of genezing. 

 

INLEIDING
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Dank aan alle leden die zich hebben ingezet voor de 
ontwikkeling van deze visie. Aan de open uitnodiging 
om input te leveren is door honderden leden gehoor 
gegeven. Daar zijn wij trots op! Een visie die samen 
met leden is uitgewerkt zorgt voor verbinding. En 
een gedragen visie brengt energie. En wanneer deze 
visie aan de meningen en ideeën van stakeholders 
is gespiegeld, wordt de visie ook erkend door deze 
stakeholders. Daarom grote dank aan alle betrokkenen. 
En in het bijzonder aan de visiecommissie, de 
expertcommissie, het NVD bestuur, het NVD bureau 
en de klankbordgroep voor jullie tomeloze inzet, 
enthousiasme en kritische blik. Dank jullie wel!

Visiecommissie

Annemieke van Ginkel-Res • Barbara van der Meij 
• Bianca Rootsaert • Charlotte Ariese- van Putten • 
Dieneke in ’t Veld • Gülsah Kayar • Hans Kraak • Jolande 
van Teeffelen • Karen Plantinga • Kathleen Paal • Lidwien 
Franke • Liesbeth Schuijs-van Leeuwen • Lydia Jeuken 
• Marian de van der Schueren • Marteke van Beek • 
Miranda Kienhuis • Wineke Remijnse

Expertcommissie

Angela van Gompel-Hendrikx • Anita Helfrich • 
Annemieke Kok • Betsie de Rouw • Bonny van den 
Beemt • Coby Wijnen • Cynthia Schaper • Elke Naumann 
• Ellen Govers • Gera van den Bergh • Ginette van Lienen 
• Hilde Withaar  • Inez Jans • Ingrid Gisbertz • Jessica 
Kraan • Jet Vervloet  • Joyce Vink • Lidia Meijer • Lisette 
van Miert • Madieke Douma • Mariëlle van der Burg • 
Marjolein de Nie • Mirjam Bakker- van Dam • Mirjam 
van der Laan • Monique Weitering  • Nadja Noteboom 
• Nelleke Stegeman • Perone Gerritz • Petra Wilting • 
Ricky van Poppel • Sandra Losper • Sonja van de Ende 
• Sosha van Gelder • Suzan de Bruijn • Suzanne van 
Zundert • Talitha Meine Jansen • Willy Gilbert-Peek • 
Willy Visser • Yvonne Tolen

NVD bestuur

Elles de Bruin • Emilie Stassen • Ira van der Plas • Martine 
van der Zee • Nienke Hulleman

NVD bureau

Brigitte Wieman • Caroelien Schuurman • Dieneke de 
Jong • Hans Kraak • Karen Plantinga • Kitty Robben 
• Lidian Klabbers • Marieke Plas • Marlieke Visser • 
Marteke van Beek • Wendy van Koningsbruggen • Wilma 
van Vulpen • Wineke Remijnse

Klankbordgroep 

Angelique Schuitemaker (iPH) • Anneke Sipkens (ANBO)  
• Astraia Rühl (KNMG) • Astrid Chorus (ZiN) • Bernique 
Tool (SGF) • Coosje Dijkstra (NAV) • Corine Bakker (NVZ) 
•  Dianne Jaspers (InEen) • Eline de Kogel (NZA) • Elly 
Dekker (VNG) • Gerda Feunekes (Voedingscentrum) 
• Guido van Woerkom (KNGF) • Iris de Vries (Arts en 
Leefstijl) • Jan Jansen (NHG) • Mirande Groenen (ZK) 
• Peter de Braal (ZN) • Rogier Larik (KNMP) • Thomas 
Plough (FvG) • Titia Lekkerkerk (Patiëntenfederatie)

Supporters visietraject NVD

Erik Gerritsen (VWS) • Liesbeth van Rossum (Erasmus 
Universiteit) • Machteld Huber (Instituut van Positieve 
Gezondheid)

MET DANK AAN 
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Start visie-traject

Aan de start van het visie-
traject zijn de visiecommissie, 
de expertcommissie en de 
klankbordgroep gevormd. 
Daarna is onderzoek gedaan 
naar trends en ontwikkelingen.

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen 
zijn beschreven op drie 
niveaus: maatschappelijk, 
gezondheidszorg en diëtetiek. 
Het overzicht bevat in totaal 14 
trends. Hierna is bekeken welke 
trends het meest impactvol én 
onzeker zijn.

Scenario’s

De meest impactvolle én onzekere trends vormden de basis 
voor de scenario’s, omdat we van deze trends niet weten hoe ze 
uitpakken richting de toekomst. Er zijn uiteindelijk drie scenario’s 
gepresenteerd als nieuwsuitzendingen in 2030.

Visie-elementen

De visie-elementen zijn bepaald 
aan de hand van de scenario’s. 
Wanneer een keuze in elk van 
de scenario’s een goede optie 
is, dan is het een robuuste 
keuze. Deze robuuste keuzes zijn 
omgeschreven tot visie-elementen.

Visie

De visie is een kort en bondig 
document. Het document bestaat 
zowel uit de visie op de diëtetiek 
in 2030 als de visie op de diëtist 
in 2030. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de diëtist als 
paramedicus en de diëtist als 
voedingsdeskundige in de 
maatschappij.

Figuur 1 – Proces NVD visietraject

Legenda

 Visiecommissie bijeenkomsten

 Expertcommissie bijeenkomsten  
 of inputmomenten

 Klankbordgroep bijeenkomsten

 NVD leden bijeenkomsten



In een interactief proces is met een brede 
vertegenwoordiging vanuit de diëtetiek en belangrijke 
stakeholders voor de diëtetiek aan de slag gegaan met 
de verkenning van de toekomst, zie figuur 1. Daarbij 
is de scenarioplanning methodiek gehanteerd. De 
belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn in kaart 
gebracht en vertaald naar scenario’s, die weer input zijn 
geweest voor het formuleren van visie-elementen.

Trends en ontwikkelingen

Er is gestart met het in kaart brengen van de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen op drie niveaus: 
1) maatschappij, 2) gezondheidszorg en 3) diëtetiek. In 
dialoog hebben we bepaald wat de meest impactvolle 
en de meest onzekere trends zijn. Van deze trends is 
het onzeker hoe ze zullen uitpakken in de toekomst, 
maar de verwachting is dat ze grote impact zullen 
hebben: spannende trends dus.
 
Scenario’s maken kansen en uitdagingen 
zichtbaar

Hoe ziet de wereld eruit in 2030? Waar zetten we in 
2030 op in? De toekomst wordt door veel factoren 
beïnvloed en daardoor is er niet een enkel antwoord op 
deze vragen. Daarom zijn er drie toekomstscenario’s 
ontwikkeld die allen een verschillend wereldbeeld laten 
zien. De scenario’s rekken de gedachten op en zijn 
prikkelend. De werelden zijn verrassend, plausibel en 
relevant. Het is bij het ontwikkelen van een lange termijn 
visie belangrijk om goed na te denken over hoe de 
toekomst eruit kan zien. Daarnaast zijn de scenario’s 
gebruikt om de visie-elementen inzichtelijk te krijgen.  

Toekomstbestendige opties: visie-elementen

Voor ieder toekomstbeeld is verkend wat het beeld 
betekent voor de diëtist, de patiënt en cliënt, en 
belangrijke samenwerkingspartners in 2030. Het gaat 
daarbij niet om het maken van een keuze voor één 
scenario; geen van deze fictieve toekomstbeelden 
zal volledig uitkomen. Voor elk scenario is bekeken 
hoe diëtisten vanuit hun normen en waarden, zoals 
vastgelegd zijn in de Gedragscode voor Diëtisten, 
zich kunnen en willen voorbereiden op de toekomst. 
Vervolgens is gedefinieerd waar te willen staan met de 
diëtetiek in 2030 en wat de functie/rol is van de diëtist 
in 2030.
 

TOELICHTING PROCES EN WERKWIJZE 
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Diëtetiek is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, 
‘evidence-based practise’ en ‘practice based evidence’, 
over het consumeren van voeding, het functioneren 
van het menselijk lichaam en de psychologie van 
gedragsverandering. Diëtetiek gaat vanuit deze drie 
invalshoeken uit van een optimale voedingsstatus voor 
ieder mens als de basis voor een gezond leven. Vaak is 
het nodig mensen te ondersteunen in het bereiken van 
een optimale voedingsstatus door een gepersonaliseerd 
dieetadvies, begeleiding en coaching. Dat is het vak van 
de diëtist als paramedicus. Bij veel aandoeningen kan 
een dieetbehandeling het verschil maken bij genezing, 
herstel en kwaliteit van leven van een patiënt/cliënt. 

Daarnaast kunnen mensen worden ondersteund in 
het verbeteren van hun leefstijl door preventief beleid, 
programma’s, preventieakkoorden, voedingsmiddelen 
voorlichting of een gezonde leefomgeving. Dat is 
het vak van de diëtist als voedingskundige in de 
maatschappij. Diëtetiek is daarmee van belang in 
de gezondheidszorg, de publieke gezondheid, het 
bedrijfsleven, de sportwereld en in onderwijs en 
onderzoek. Zo dragen diëtisten, danwel als paramedicus 
danwel als voedingskundige bij aan gezond ouder 
worden en het vergroten van de kwaliteit van leven van 
mensen.

VISIE OP DE DIËTETIEK IN 2030
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Figuur 2 - Diëtisten combineren evidence-based practice (wetenschap) en practise-based evidence op het gebied van voeding, 
het menselijk lichaam en psychologie



Voeding is leven

Voeding houdt ons in leven, laat ons groeien en geeft 
ons energie voor de dag. Een optimale voedingsstatus 
is van groot belang voor onze gezondheid en ons 
welzijn. Het helpt ons om gezond ouder te worden. 
Een optimale voedingsstatus draagt bij aan het 
voorkomen van het ontwikkelen van aandoeningen. Bij 
problemen met onze gezondheid of bij ziekte draagt 
een optimale voedingsstatus bij aan genezing en herstel, 
verbetering van de conditie, vermindering van klachten, 
soms verminderen van medicatie en het verhogen 
van kwaliteit van leven. De COVID-19 uitbraak heeft 
velen in de afgelopen jaren het belang van een goede 
gezondheid, conditie en immuunsysteem laten zien. 

Het belang van een gepersonaliseerde 
dieetbehandeling als onderdeel van een 
medische behandeling

Een diëtist weet wat het effect is van voeding op het 
lichaam en hoe je mensen kan begeleiden en motiveren tot 
het veranderen van hun eetpatronen en leefstijl.  Maar niet 
ieder mens is gelijk qua genotype, fenotype, gezondheid, 
leefstijl, leefomgeving en sociaal-economische positie. Een 
diëtist past een advies en behandeling aan op de persoon 
en zijn/haar omstandigheden en wensen. Daar komt nog 
bij dat effecten van een aandoening en eventuele klachten 
en bijwerkingen voor ieder mens kunnen verschillen. Een 
gepersonaliseerde dieetbehandeling als onderdeel van 
een medische behandeling is daarmee in de meeste 
situaties noodzakelijk en de basis om blijvend resultaat te 
boeken (figuur 3).2  

Diëtisten werken conform de International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF). Dit vormt de kern 
van het vak en de basis onder het methodisch handelen 
van de diëtist. In de ICF staat het functioneren van een 
persoon in zijn maatschappelijke context centraal. Op 
deze manier ondersteunt de diëtist patiënten en cliënten 

om de voor hen waardevolle zaken in het leven te kunnen 
blijven doen. Ze werken aan de Positieve Gezondheid 
van mensen. De diëtist besteed aandacht aan positieve 
gezondheid.

Figuur 4 laat de relatie zien tussen de noodzaak voor een 
persoonlijke dieetbehandeling bij ziekte en de fasen van 
preventie. Naarmate de complexiteit van symptomen, 
klachten en aandoeningen van een patiënt toeneemt, 
wordt de noodzaak voor een gepersonaliseerd 
dieetadvies en behandeling van een diëtist groter. 

Figuur 3. In veel gevallen is een gepersonaliseerde 
dieetbehandeling (inclusief een dieetadvies op maat) 

noodzakelijk om blijvend resultaat te boeken 
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Gepersonaliseerde 
dieetbehandeling

(Op maat advies)

Gezond eetpatroon
(Schijf van Vijf)
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Figuur 4. Noodzaak voor een gepersonaliseerde dieetbehandeling en de fasen van preventie – 
rol van de diëtist en benodigde kennis. Bron: zorgmodule voeding



Diëtisten zijn opgeleid om dieetbehandelingen op te 
stellen en dieetadviezen te geven aan mensen met een 
complexe medische geschiedenis. De behandeling en 
het advies zijn gebaseerd op diepgaande kennis met 
als basis evidence-based practice en practise-based 
evidence rond voeding, consumptiepatronen, het 
menselijk lichaam, psychologie en gedragsverandering. 
Na een zorgvuldig opgestelde diëtistische diagnose 
wordt de dieetbehandeling samen met de patiënt/
cliënt op maat gemaakt. Dit betekent dat deze 
doelgroepgericht en cultuursensitief is, aansluit op 
medische condities (aandoening, bloedwaarden 
en medicatie) en in lijn is met levensovertuigingen, 
voorkeuren, smaak, sociale context en financiële situatie 
van een persoon. 

Een gepersonaliseerde dieetbehandeling bestaat uit 
een dieetadvies in combinatie met begeleiding en/of 
coaching door de diëtist. Deze begeleiding ondersteunt 
de gewenste gedragsverandering en kan op individueel 
niveau gegeven worden, in groepsvorm of in de 
vorm van een programma zoals de Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI). De duur van de behandeling 
is afhankelijk van de complexiteit van de aandoening, 
de gezondheidsproblemen, de persoonlijke wensen 
en de gekozen behandelvorm. Dit fluctueert hierdoor 

van enkele weken tot maanden of soms jaren. Een 
dieetadvies staat dus nooit op zichzelf en maakt altijd 
onderdeel uit van een dieetbehandeling.

De diëtist is niet de enige professional die mensen 
adviseert over voeding. Anderen die zich in dit 
domein bevinden zijn medisch specialisten, huisartsen, 
verpleegkundigen, leefstijlcoaches, sportcoaches, 
gewichtsconsulenten en andere paramedici. Wanneer 
er echter sprake is van medische aandoeningen 
of metabole ontregeling is de inzet van een diëtist 
noodzakelijk. Alleen de diëtist beschikt over 
de benodigde combinatie van kennis om een 
gepersonaliseerde dieetbehandeling op te stellen.

De komende tien jaar zetten we in op meer 
maatschappelijke waardering van een optimale 
voedingsstatus, meer bekendheid van de impact van de 
diëtetiek, betere samenwerking met artsen en andere 
paramedici en meer inzet van diëtetiek bij behandeling 
en voorkoming van aandoeningen.
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“Vormen van doelgroepgerichte preventie”

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te 
beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg 
mogelijk stadium op te sporen.3   

Preventie is vaak gericht op een specifieke doelgroep van mensen die extra bescherming nodig hebben, of meer 
risico lopen ziek te worden. Een doelgroep kan ook bestaan uit mensen die tot eenzelfde leeftijdsgroep horen 
(ouderen, jongeren), of op een andere manier een groep vormen (zwangere vrouwen, mensen met een lage 
sociaaleconomische status). De doelgroepen worden vaak onderscheiden naar het ziektestadium: van de gezonde 
bevolking tot mensen met een ziekte.

•  Universele preventie richt zich op de gezonde bevolking (of delen daarvan) en bevordert en beschermt actief 
 de gezondheid van de bevolking;
•  Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico en voorkomt dat personen met  
 één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden;
•  Geïndiceerde preventie richt zich op mensen met beginnende klachten en voorkomt dat beginnende klachten  
 verergeren tot een aandoening;
•  Zorggerelateerde preventie richt zich op mensen met een ziekte of aandoening en voorkomt dat een bestaande  
 aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte.
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Diëtetiek maakt bij veel aandoeningen het 
verschil 

Het volgen van een gepersonaliseerd dieetadvies 
maakt bij veel aandoeningen het verschil. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om aandoeningen als diabetes mellitus 
type 1 en 2, cardiovasculaire aandoeningen, maag-, 
darm- en leverziekten, oncologische aandoeningen, 
longaandoeningen, obesitas, ondervoeding, chronische 
nierschade, allergieën en inflammatoire aandoeningen. 
Een geslaagde dieetbehandeling kan het verloop van 
de aandoening verbeteren, bijdragen aan genezing of 
vermindering van klachten. Ook kan de kwaliteit van 
leven, het functioneren en de conditie van de patiënt 
significant worden verbeterd. Dit leidt bijvoorbeeld tot 
het voorkomen van ondervoeding, sneller herstel na 
operatie, beter volhouden van een chemokuur, minder 
complicaties, minder medicatie en minder klachten. 
Met het groeiende aantal (chronische) aandoeningen 
in Nederland zal de vraag naar diëtetiek in 2030 
toenemen.4 Dit betekent dat er meer diëtisten nodig 
zijn in de Nederlandse ziekenhuizen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen en in de eerste lijn om patiënten 
dichtbij huis of thuis bij te staan.

De waardering van patiënten voor de behandeling van 
de diëtist is groot.5 Tegelijkertijd ligt er nog een grote 
uitdaging om de kwaliteit en effectiviteit van deze 
behandelingen aan te tonen. Onderzoek naar kwaliteit 
en effectiviteit is nodig op veel terreinen en zal één van 
de speerpunten zijn in de realisatie van de deze visie.

Diëtetiek draagt aantoonbaar bij aan het 
verlagen van de zorgkosten

Het voorkomen van complicaties, minder medicatie, 
kortere hersteltijd, minder ligdagen, het voorkomen of 
goed kunnen doormaken van behandelingen, minder 
klachten en het daarmee minder bezoeken van een arts, 
verlagen van valincidenten, hogere kwaliteit van leven; 
allemaal voorbeelden van effecten van een behandeling 
door de diëtist. Vaak gebeurt dit in samenwerking 
met anderen; artsen, welzijnswerkers, paramedici en 
verpleegkundigen. En in de voorgenoemde gevallen 
worden zorgkosten voorkomen of verlaagd. Diëtetiek 
draagt daarmee bij aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ 
en haar doelstellingen van voorkomen van (duurdere) 
zorg, het verplaatsen van zorg (substitutie) en het deels 
vervangen van zorg door slimme zorg en e-health in te 
zetten.6 Ook is diëtetiek ‘zinnige zorg’, gericht op het 
tegen gaan van onnodige zorg, zodat de kwaliteit van 
de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst 
toeneemt en onnodige kosten worden vermeden.7 Zo 
is in diverse onderzoeken aangetoond dat het inzetten 
van een diëtist leidt tot een besparing van miljoenen 
euro’s per jaar (zie figuur 5 en de factsheet in bijlage 3). 
Diëtetiek is kosten-efficiënte en doelmatige zorg. 7,8,9

In de komende tien jaar zal ingezet worden op onderzoek 
dat de effecten en het bewijs van de effectiviteit van 
dieetbehandelingen in kaart brengt en uitdrukt in waarden. 

Figuur 5 – Maatschappelijke baten van diëtetiek 
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Diëtetiek als de betrouwbare bron bij algemene 
preventie

Het belang van een gezonde leefstijl en gezond 
ouder worden wordt steeds meer erkend in onze 
maatschappij. En voor een gezonde leefstijl is een 
gezonde leefomgeving nodig. De eigenschappen van 
een omgeving beïnvloeden namelijk sterk het gedrag 
van mensen. Voldoende beweging, gezonde voeding, 
voldoende ontspanning en slaap, mentale weerbaarheid 
en stressbeheersing zijn allemaal onderdelen van een 
gezonde leefstijl. Het aanzetten van burgers tot een 
gezonde leefstijl en in het bijzonder het consumeren 
van gezonde voeding is het domein van de diëtist als 
voedingskundige. Aan dit domein wordt op zeer diverse 
wijzen invulling gegeven. Zo vervult de diëtist de rol 
van leefstijlcoach, sportcoach, beleidsontwikkelaar, 
programmaontwikkelaar, productontwikkelaar, 
gebiedsontwikkelaar, voorlichter, docent, onderzoeker 
en meer. Op deze terreinen werkt de diëtist samen met 
andere spelers waarvan zij zich onderscheidt door haar 
unieke combinatie van kennis en competenties (figuur 
2). De diëtist is de betrouwbare bron van informatie over 
mens en voeding in de breedste zin van het woord. Zo 
maakt zij bijvoorbeeld onderscheid tussen evidence-
based informatie en voedingshypes die schadelijke 
effecten kunnen hebben. De komende tien jaar wordt 
ingezet op het realiseren van de erkenning van de 
waarde van de diëtist als kennisdrager van betrouwbare 
informatie over mens en voeding bij universele preventie 
en de realisatie van publieke gezondheid.

Diëtetiek is een vak in beweging

Het zijn van een diëtist betekent een leven lang 
leren. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen voeding, leefstijl, gezondheid 
en aandoeningen. Onderzoek naar de relatie tussen 
voeding en DNA gaat de komende jaren nieuwe 
baanbrekende inzichten brengen. Alle drie de 
kennisgebieden van de diëtetiek zoals afgebeeld in 
figuur 2 zijn in Nederland en daarbuiten populaire 
onderwerpen van onderzoek en vernieuwing. Tezamen 
met de door de beroepsgroep geïnitieerde onderzoeken 
naar kwaliteit en effectiviteit van behandelingen en 
interventies ontwikkelt het vakgebied zich continu. 
Ook valt er onderling veel te leren van elkaar. Diëtisten 
werken aan verbeteringen van het vak en de inrichting 
van hun ondernemingen. Door het delen van ervaringen 
vindt een proces van continu leren plaats. 

Daarnaast zijn er diverse trends in de maatschappij 
die diëtisten tot verandering en verbetering van het 
vak zullen aanzetten. Denk daarbij aan technologische 
ontwikkelingen, de toenemende zorgvraag, druk 
op toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, 
nieuwe vormen van samenwerking, meer aandacht 
voor preventie en leefstijl, belang van duurzaamheid in 
relatie tot gezondheid en de groeiende tweedeling in 
gezondheidsvaardigheden. De uitgebreide uiteenzetting 
van alle trends die impact zullen hebben op de diëtetiek 
is te vinden in bijlage 2. 
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Visie op de diëtist in 2030

De komende tien jaar zullen veel uitdagingen met zich 
meebrengen. Zo zal de vraag naar diëtetiek toenemen 
en zal de relatie van de diëtist met de patiënt/cliënt 
meer gericht zijn op samen beslissen. De samenwerking 
over de lijnen en domeinen zal toenemen. Zorg zal 
kostenefficiënt geleverd dienen te worden. Er komt 
meer aandacht voor universele preventie en het belang 
van publieke gezondheid. Het vak zal inhoudelijk verrijkt 
worden met nieuwe kennis en er zullen veel nieuwe 
innovaties op de markt komen vanuit de zorg en het 
bedrijfsleven. 

In dit visiedocument wordt beschreven welke zichtbare 
identiteit de leden van de Nederlandse Vereniging van 
Diëtisten willen hebben in 2030, zie figuur 6. 
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VISIE OP DE DIËTETIEK IN 2030

In 2030: 
1. De diëtist is medebehandelaar bij een breed   
 scala aan aandoeningen 
 paramedicus, richtlijnen en zorgpaden, kwaliteit-  
 en doelgericht, zorggerelateerde en geïndiceerde  
 preventie; 
2. De diëtist beslist samen met patiënten/cliënten en  
 zet aan tot zelfmanagement
 samen beslissen, zelfmanagement, gepersonali- 
 seerde dieetbehandeling en dieetadvies, resultaat- 
 gericht;
3. De diëtist is voedingskundige in de  
 maatschappij en het bedrijfsleven
 beleid, programma’s, voorlichting, onderwijs,  
 voedingsmiddelen, leefstijl, leefomgeving,  
 universele preventie en publieke gezondheid;
4. De diëtist is een expert en actieve teamspeler in  
 (regionale) multidisciplinaire netwerken
 partner van medisch specialisten en huisartsen,  
 professionals in zorg en welzijn, werkgevers en  
 beleidsmakers, expert rond optimale  
 voedingsstatus;
5. De diëtist is een innovator en ontwikkelaar van het  
 vakgebied
 voorop met technologie, e-health, ontwikkelen  
 tools en nieuwe behandelvormen, open  
 innovatieplatform, data-gedreven;
6. De diëtist is een onderzoeker van kwaliteit en  
 effectiviteit
 kwaliteit en effectiviteit behandeling en  
 interventies, relatie voeding en aandoeningen,  
 macro-economisch onderzoek, vraaggestuurd,  
 motor achter patiëntenzorg, onderwijs en  
 innovatie;
7. De diëtist is specialist en ambassadeur van het vak
 generalist met eventueel specifieke  
 deskundigheid/specialisatie, BIG geregistreerd,  
 diverse beroepsgroep (gender, cultuur, leeftijd),  
 bijscholing, intervisie, werkzaam in diverse  
 (juridische) entiteiten, ambassadeur.

 



DIËTIST - VOEDINGSKUNDIGEDIËTIST – PARAMEDICUS
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De diëtist is medebehandelaar bij 
een breed scala aan aandoeningen

De diëtist beslist samen met 
patiënten/cliënten en zet aan tot 

zelfmanagement

De diëtist is een expert en actieve teamspeler in (regionale) multidisciplinaire netwerken

De diëtist is een innovator en ontwikkelaar van het vakgebied

De diëtist is een onderzoeker van kwaliteit en effectiviteit

De diëtist is specialist en ambassadeur van het vak

De diëtist is voedingskundige in 
de maatschappij en het bedrijfsleven

1

3

2

4

5

6

7

Figuur 6. Visie-elementen 1 en 2 richten zich op de diëtist-paramedicus, visie-element 3 richt zich op de diëtist-voedingskundige en 
visie-elementen  4 t/m 7 zijn op zowel de diëtist-paramedicus als de diëtist-voedingskundige van toepassing



De diëtist is medebehandelaar 
bij een breed scala aan 
aandoeningen

Kernwoorden: paramedicus, 
richtlijnen en zorgpaden, kwaliteit- en 
doelgericht, zorg-gerelateerde en 
geïndiceerde preventie, functioneren

De diëtist kan bij iedere aandoening op diverse 
aspecten en in verschillende mate positief effect hebben 
en impact maken op de genezing, herstel, conditie, 
complicaties, medicatie en klachten van een patiënt/
cliënt. De diëtist is hierbij als paramedicus zelfstandig 
behandelaar of teamlid van een behandelteam van een 
patiënt/cliënt. In 2030 is de bewijslast van het effect 
en de impact van een dieetbehandeling uitgebreid 
en is de inzet van diëtetiek bij het behandelen en 
voorkomen van aandoeningen standaard. De diëtist 
wordt geconsulteerd bij alle aandoeningen waar met 
voeding het verschil kan worden gemaakt. Ze wordt 
actief en tijdig betrokken vanaf het moment dat 
risico’s en/of indicaties op het mogelijk ontwikkelen 
van aandoeningen (selectieve, geïndiceerde en zorg-
gerelateerde preventie) worden vastgesteld.

De diëtist werkt gestructureerd, doelgericht, conform 
ICF-methode en volgens de dieetbehandelingsrichtlijnen 
die aan medische behandelingen en zorgpaden zijn 
toegevoegd in 2030. De diëtetiek hanteert daarbij 
een breed gezondheidsconcept dat gericht is op het 
functioneren van een individu in de maatschappij en 
waarbij aandacht is voor de Positieve Gezondheid van 
de mens. 

Daarbij is veel aandacht voor diagnostiek en het 
systematisch vastleggen en delen van data. Dat is nodig 
voor het opbouwen van de bewijslast van de impact 
van de diëtetiek. Om te kunnen aantonen dat diëtetiek 
kosteneffectief is, is het nodig om financieel zichtbaar 
te zijn in instellingen. Deze financiële onderbouwing is 
tevens nodig om de maatschappelijke lasten en baten 
van de diëtetiek inzichtelijk te maken. 

DE DIËTIST IN 2030

Veranderagenda voor komende 10 jaar:
•  Dieetbehandelingsrichtlijnen onderdeel  
 maken van behandelingen van  
 aandoeningen en zorgpaden
•  Aantonen van kosteneffectiviteit  
 van dieetbehandeling; starten met  
 voedingsgerelateerde aandoeningen 
•  Uitbreiden en toepassen van  
 kwaliteitsindicatoren
•  Lobbyen voor financiële zichtbaarheid van  
 dieetbehandeling in instellingen
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De diëtist beslist samen met 
patiënten/cliënten en zet aan 
tot zelfmanagement

Kernwoorden: samen beslissen, 
zelfmanagement, gepersonaliseerde 
dieetbehandeling en dieetadvies, 
resultaatgericht

Een gepersonaliseerde dieetbehandeling die samen 
met de patiënt/cliënt tot stand is gekomen en waarin 
zelfmanagement en resultaatgerichtheid centraal staan, 
is het fundament onder de werkwijze van de diëtist in 
2030. 

Wanneer een patiënt/cliënt goed geïnformeerd is 
en betrokken is bij de besluitvorming rond zijn/haar 
behandeling, heeft een dieetbehandeling de beste kans 
van slagen. Persoonlijke behoeftes, levensovertuigingen 
en voorkeuren zijn dan gehoord en het behandelplan 
sluit optimaal aan bij de leefstijl, leefomgeving en 
sociaal-economische positie van de patiënt/cliënt. Dit 
vormt tevens de basis om een patiënt/cliënt in staat te 
stellen zelf aan de slag te gaan met het dieetadvies. 

Zelfmanagement en eigen regie zijn voorwaarden 
om resultaten te bereiken. Het veranderen van een 
eetpatroon is niet gemakkelijk en vraagt de nodige 
wilskracht en bewustwording van de patiënt/cliënt. 
Het proces van ‘samen beslissen’ en de insteek van 
‘zelfmanagement’ scheppen de condities voor de 
patiënt/cliënt om de doelen van de behandeling te 
behalen. De diëtist behandelt, begeleidt en coacht de 
patiënt/cliënt gedurende de looptijd van de behandeling. 

Diëtisten werken resultaatgericht. De gepersonaliseerde 
dieetbehandeling wordt zo veel mogelijk samen met 
de patiënt/cliënt of verzorger op maat gemaakt: 
doelgroepgericht, cultuursensitief, medisch onderbouwd 
op basis van feiten als bloedwaarden en ziektebeelden, 
afgestemd op voorkeuren en doelen, leefstijl en 

leefomgeving en maatschappelijke participatie van 
de persoon. De vorm van de behandeling is een mix 
van: werken met groepen en persoonlijk contact, 
digitale en fysieke bijeenkomsten, begeleiding en 
zelfstudie, wel of niet inzetten van technologie 
(wearables, apps), korte en langere interacties en 
verschillende locaties (diëtistenpraktijk/ziekenhuis/
verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)/thuis/
bedrijfslocatie/gezondheidscentrum). De duur van de 
dieetbehandeling is afhankelijk van de complexiteit 
van de aandoening, de gezondheidsproblemen, de 
wensen van de patient en de gekozen behandelvorm, 
en fluctueert hierdoor van enkele weken tot maanden of 
soms zelfs jaren. 

Veranderagenda voor komende 10 jaar:
•  Focus op follow-up van dieetadviezen  
 (centraal stellen van de gedragsverandering 
 en de dieetbehandeling)
•  Werken aan samen beslissen
•  Inzetten van zelfmanagement
•  Inzetten van verschillende behandelvormen  
 (groepsbehandeling, digitaal consult, apps,  
 wearables, platformen etc.)
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De diëtist is voedingskundige 
in de maatschappij en het 
bedrijfsleven

Kernwoorden: beleid, programma’s, 
voorlichting, onderwijs, 
voedingsmiddelen, leefstijl, 
leefomgeving, universele preventie 
en publieke gezondheid

In 2030 worden diëtisten die werken als 
voedingskundigen in de maatschappij en het 
bedrijfsleven gezien als de betrouwbare informatiebron 
rond voedingstatus, leefstijl en gedragsverandering. 
Deze diëtisten zetten hun kennis en competenties 
in op allerlei terreinen, dragen deze kennis actief 
over op andere professionals en nemen de regie 
in het toepassen van deze kennis. Denk daarbij 
aan het ontwikkelen van (overheids)beleid rond 
publieke gezondheid, het totstand komen van 
preventieakkoorden, het opzetten van (vitaliteits)
programma’s, geven van voorlichting of onderwijs, 
verbeteren van voedingsmiddelen, ontwikkelen van 
recepturen, borgen van de kwaliteit en etikettering van 
voedingsmiddelen, en het inrichten van de publieke 
voedselomgeving. Ze leveren daarnaast door hun 
unieke set van kennis en competenties een bijdrage aan 
verduurzaming van onze wereld en de rol van voeding 
hierin.

Met de groeiende aandacht voor universele preventie 
van zowel overheid als bedrijfsleven, is het noodzakelijk 
dat de vele nieuwe en vaak kostbare interventies, 
activiteiten en programma’s gestoeld worden op 
wetenschappelijk bewezen kennis en ervaring over 
voeding, leefstijl en gedragsverandering. Diëtisten 
hebben deze kennis en zijn daarmee de betrouwbare 
partner voor veel partijen. Diëtisten handelen zowel op 
basis van evidence-based practice als practice-based 
evidence en hebben daardoor tevens de competenties 
om ‘praktijkgerichte oplossingen’ te ontwikkelen. 

Diëtisten werken mensgericht en vanuit het belang 
van een optimale voedingsstatus. Diëtisten weten 
wanneer leefstijl-coaching, zelfhulpprogramma’s, 
apps of tools inzetbaar zijn en wanneer een 
gepersonaliseerde dieetbehandeling noodzakelijk is. Dit 
is van essentieel belang om programma’s als de GLI of 
vitaliteitsprogramma’s in het bedrijfsleven effectief te 
laten zijn. Bij activiteiten gericht op bevolkingsgroepen 
met een verhoogd risico op bepaalde aandoeningen 
(selectieve preventie) maakt dit vermogen tot 
onderscheid en de kennis van diëtist een niet te 
onderschatten verschil. Het inzetten van de juiste 
kennis en het op tijd onderkennen van de noodzaak 
voor een gepersonaliseerde dieetbehandeling zal de 
maatschappij vele euro’s besparen. 

In 2030 wordt meer ingezet op onderzoek naar 
de effectiviteit van interventies en initiatieven rond 
universele en selectieve preventie en de rol van de 
diëtist daarbij. 

Veranderagenda voor komende 10 jaar:
•  Profilering van de toegevoegde waarde van 
 de diëtist als voedingskundige
•  Aantonen van (kosten)effectiviteit van  
 universele en selectieve preventie en de rol  
 van de diëtist 
•  Voortdurend ontwikkelen van nieuwe  
 oplossingen in het domein van universele en  
 selectieve preventie
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De diëtist is een expert 
en actieve teamspeler in 
(regionale) multidisciplinaire 
netwerken

Kernwoorden: partner van 
medisch specialisten en huisartsen, 
professionals in zorg en welzijn, 
werkgevers en beleidsmakers, expert 
rond optimale voedingsstatus

Samenwerking is een tweede natuur voor de diëtist in 
2030. Werkend vanuit het begrip ‘Positieve Gezondheid’ 
staat een dieetbehandeling door de diëtist zelden op 
zichzelf. De diëtist werkt graag samen met medisch 
specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, 
apothekers, paramedici, (wijk)verpleegkundigen, 
welzijnswerkers, werkgevers en ambtenaren aan 
afgestemde zorgpaden. De zorg en het welzijn 
van de patiënt, cliënt of burger staan voorop en 
daarmee is samenwerking en actieve informatie-
uitwisseling onontbeerlijk. De diëtist kan in een 
samenwerkingsverband diverse rollen invullen afhankelijk 
van de situatie en voedingsstatus van een patiënt, cliënt 
of burger. Denk daarbij aan de rol van behandelaar, 
trainer, coach, regisseur of voedingskundige.

Daar waar samenwerking in zorgpaden of juridische 
entiteiten is ondergebracht, wordt de diëtist in 2030 
gezien als een expert die geconsulteerd wordt bij 
medische aandoeningen en risico’s hierop. Dat betekent 
dat de diëtist aan tafel zit bij multidisciplinaire en 
interprofessionele overleggen over patiënten/cliënten en 
een dieetbehandeling integraal onderdeel uitmaakt van 
de zorg voor de patiënt/cliënt. Dit voorkomt onnodige 
inzet van medicatie in situaties waarin voeding en leefstijl 
het verschil kunnen maken. Deze netwerkoverleggen zijn 
onderdeel van de dieetbehandeling en worden derhalve 
vergoed.

De samenwerking tussen de diëtisten in de klinische 
omgeving en de diëtisten in de wijk is intensief in 2030. 
Specialistische kennis rond ziektebeelden en informatie 
over patiënten/cliënten wordt over en weer actief 
gedeeld voor zover toegestaan door de vigerende 
wetgeving.

Veranderagenda voor de komende tien jaar:
•  Werken aan kennisniveau van  
 samenwerkingspartners ten aanzien van  
 diëtetiek 
•  Ontwikkelen van standaarden voor 
 informatie-uitwisseling
•  Ondersteunen van netwerkvorming 
 (vergroten organisatiegraad) en  
 schaalvergroting van praktijken
•  Realiseren van vergoedingen voor  
 samenwerkingstijd als onderdeel van een  
 behandeling
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Veranderagenda voor komende 10 jaar:
•  Opzetten van een open innovatie platform
•  Innoveren in praktijken en daarbuiten
•  Ontwikkelen van eenduidige verslaglegging en  
 registratie op basis van ICF
•  Ontwikkelen en inzetten van nieuwe  
 technologieën 

De diëtist is een innovator en 
ontwikkelaar van het vakgebied

Kernwoorden: voorop met 
technologie, e-health, ontwikkelen 
tools en nieuwe behandelvormen, 
open innovatieplatform, data-
gedreven

De diëtist is zich bewust van de grote transities in de 
maatschappij en vernieuwt haar activiteiten op basis 
van nieuwe inzichten. Denk daarbij aan de transformatie 
van de zorg, de transitie van zorg naar preventie, het 
gezonder maken van de voedselomgeving, de omslag 
naar een meer duurzame samenleving en de transitie 
van ons voedselsysteem. De diëtist stimuleert deze 
ontwikkelingen volop en acteert hierop waar mogelijk. 

De diëtist in 2030 weet dat het vakgebied van diëtetiek 
sterk in verandering is en draagt actief bij aan de 
innovatie en ontwikkeling van werkwijzen, vakinhoud, 
inzet technologie en samenwerkingsvormen. De basis 
onder deze stroom van innovatie en ontwikkeling is 
een uniforme gestructureerde manier van werken, 
eenduidige verslaglegging en registratie en betrouwbare 
datasets die hierdoor beschikbaar komen voor 
ontwikkeling en onderzoek. Door samenwerking, 
opschaling van initiatieven en het delen van kennis is er 
in 2030 een progressieve mentaliteit en innoverende 
cultuur onder diëtisten.

In 2030 delen diëtisten kennis, inzichten, tools, data, 
methoden en technieken met elkaar op een open 
innovatieplatform. Denk daarbij aan uitkomsten 
van onderzoeken, informatieve video’s, feiten over 
wearables en monitoring, digitale consult-technieken, 
opzet voor groepsprogramma’s en meer. Met 
dit innovatieplatform wordt de ontwikkeling en 

modernisering van het vakgebied versneld en de impact 
van de diëtetiek vergroot. Het wiel hoeft maar een keer 
uitgevonden te worden.

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en gebruiken 
van nieuwe technologieën. Denk aan e-health 
toepassingen, wearables, apps, programma’s platformen 
en devices. De diëtist in 2030 experimenteert met 
nieuwe technologische innovaties en zet deze actief 
in bij behandelingen met als doel verbetering van de 
compliance en vergroting van efficiëntie en effectiviteit 
van haar werkzaamheden. 

Bij ontwikkeling en lancering van nieuwe methoden, 
technieken en tools is vanaf de start aandacht voor het 
vergaren van ‘evidence’ ten behoeve van het aantonen 
van de impact van de diëtetiek. Diëtisten delen actief 
ervaringen en data. Bij ontwikkeling staan de vraag en 
behoefte van de patiënt/cliënt centraal en waar mogelijk 
worden patiënten, cliënten en burgers betrokken. 
Innovatie en ontwikkeling is daarmee vraaggestuurd.
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De diëtist is een onderzoeker 
van kwaliteit en effectiviteit

Kernwoorden: kwaliteit en 
effectiviteit behandeling en 
interventies, relatie voeding en 
aandoeningen, macro-economisch 
onderzoek, vraaggestuurd, motor 
achter patiëntenzorg, onderwijs en 
innovatie

In 2030 is er veel onderzoek op vier vlakken. 
Allereerst wordt er ingezet op onderzoek naar de 
kwaliteit en effectiviteit van dieetbehandelingen en 
de rol van diëtisten hierin. Met de uitkomsten van 
deze onderzoeken worden de voedingsrichtlijnen 
aangescherpt, die ook onderwerp zijn van onderzoek. 
Onderzoeken naar kwaliteit en effectiviteit van 
dieetbehandelingen kunnen mono- en interdisciplinair 
zijn. Ten tweede wordt er onderzoek gedaan naar de 
relatie tussen voeding en medische aandoeningen, 
medicatie en klachten bij ziekte. Ook op dit terrein 
is er nog veel te winnen. Ten derde wordt er actief 
onderzoek gedaan naar kwaliteit en effectiviteit van 
interventies en activiteiten ten behoeve van universele 
en selectieve preventie en de rol van diëtisten hierin. En 
tot slot is er macro-economisch onderzoek nodig om de 
kosten en baten van de diëtetiek te onderzoeken en de 
maatschappelijke impact te onderbouwen. 

Onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking 
met diverse partijen uit het werkveld en natuurlijk 
Universiteiten en Hoge Scholen. Als diëtist draag je bij 
aan onderzoek door datavoorziening op orde te hebben 
en (praktijk)data te delen. Alle diëtisten werken in 2030 
veelvuldig mee aan onderzoeken. Zij participeren actief 
in studies en zetten zelf studies op. 

De inzichten die voortkomen uit onderzoek vormen 
input voor de patiëntenzorg, ontwikkeling van 
het vakgebied en opleiding en bijscholing van de 
diëtist. De onderzoeksvragen komen voort uit de 
praktijk en zijn daarmee vraaggestuurd. In 2030 
worden onderzoekslijnen en landelijke programma’s 
gecoördineerd. Uitkomsten worden breed gedeeld en 
diëtisten spannen zich in om op de hoogte te blijven van 
nieuwe kennis.

Veranderagenda voor de komende tien jaar:
•  Werken aan uniforme verzameling van  
 gegevens voor dataset ten behoeve van  
 het aantonen kwaliteit en effectiviteit van  
 dieetbehandeling 
•  Bijdrage van diëtisten aan onderzoek diëtetiek  
 vergroten 
•  Ontsluiten van uitkomsten onderzoek en  
 valorisering
•  Opzetten van actieve lobby voor meer  
 financiering voor onderzoek en leerstoelen
•  Professionaliseren samenwerking en 
 coördinatie rond onderzoek
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De diëtist is specialist en 
ambassadeur van het vak

Kernwoorden: generalist met 
eventueel specifieke deskundigheid/
specialisatie, BIG geregistreerd, 
diverse beroepsgroep (gender, 
cultuur, leeftijd), bijscholing, intervisie, 
werkzaam in diverse (juridische) 
entiteiten, ambassadeur

In 2030 staat het vak van de diëtist op de kaart en 
heeft het aantrekkingskracht op allerlei mensen van 
verschillende achtergronden, leeftijden en gender. Na 
de vierjarige HBO-opleiding is het mogelijk ‘specifieke 
deskundigheden’ te ontwikkelen, te specialiseren of het 
onderzoek/onderwijs in te gaan. Om de ontwikkelingen 
van het vakgebied te blijven volgen, investeren diëtisten 
in jaarlijkse (bij)scholing en onderlinge intervisie.  

Een diëtist is naast diploma-geregistreerd ook kwaliteit-
geregistreerd en vernieuwt als paramedicus iedere vijf 
jaar de registratie in het kwaliteitsregister.  

Diëtisten zijn regionaal georganiseerd 
in monodisciplinaire en multidisciplinaire 
netwerken (inhoudelijke kennisnetwerken en 
samenwerkingsverbanden). In 2030 hebben deze 
netwerken een juridische entiteit en dat kan betekenen 
dat de diëtist in loondienst werkt, eigenaar is van 
of leiding geeft aan een verband of als zelfstandig 
ondernemer participeert. De vorm is ondergeschikt 
aan de invulling van de functie van diëtist en heeft 
geen invloed op de uitoefening van het vak. De 
organisatiegraad is hoog en dat bevordert het delen van 
kennis, samenwerking en innovatievermogen binnen de 
diëtetiek. Ook geeft het de diëtisten in Nederland een 
eenduidige stem die ingezet kan worden in lobby en 
onderhandelingen met stakeholders. 

De diëtist in 2030 is ambassadeur van haar mooie vak 
en draagt dit dagelijks over op samenwerkingspartners, 
patiënten en cliënten. Nederlanders leren zo de waarde 
kennen van de diëtetiek en het belang van gezonde 
voeding voor een gezond en gelukkig leven!

Veranderagenda voor de komende tien jaar:
•  Vergroten organisatiegraad onder diëtisten –  
 diëtisten opereren in netwerken
•  Versterken en vernieuwen van imago van  
 diëtetiek door alle diëtisten
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De inzet van een groot aantal diëtisten uit veel 
verschillende disciplines binnen het vak hebben geleid 
tot deze nieuwe visie. Het uitgebreide visietraject 
heeft ervoor gezorgd dat alle leden hebben kunnen 
meedenken. Deze visie is dus ook echt van diëtisten 
zelf. Daar willen we iedereen hartelijk voor danken. Ook 
zijn we onze stakeholders en supporters dankbaar voor 
hun bijdragen. Onder de leiding van BeBright, Irene 
Mommers, Dagna Lek en het BeBright team is richting, 
scherpte en diepte aangebracht.

Als NVD gaan we aan de slag met het vorm geven 
aan deze visie. Voor, met en namens alle diëtisten 
van Nederland. Tegen een achtergrond van een 
gezondheidszorg waarvan de kosten blijven oplopen 
voelen en nemen we de verantwoordelijkheid om 
onze bijdrage te leveren, vanuit samenwerking en 
partnerschap.

Amersfoort, 13 oktober 2021

Martine van der Zee (Voorzitter NVD)
Bianca Rootsaert (Directeur NVD)
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Evidence-based practise 
Evidence-Based Practice (EBP, 1996): David Sackett–
“Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik 
van het huidige beste externe bewijs bij het nemen van 
beslissingen over de zorg voor individuele patiënten, 
rekening houdend met de ervaring en het inzicht van 
de beroepsbeoefenaar en de wensen, voorkeuren en 
verwachtingen van patiënten”

Practise-based evidence 
Practice-Based Evidence houdt in dat je werk en 
behandelwijze gericht is op de ervaring van de 
zorgverlener in combinatie met de gegevens van 
individuele cliënten die aangeven dat de betreffende 
interventie werkt.
Omdat wetenschappelijk onderzoek bewijs levert 
voor een bepaalde manier van werken en zonder 
de praktijkervaring kan niet bepaald worden of de 
methode werkt, wordt het handelen van de zorgverlener 
aangescherpt op basis van de opgedane ervaring.

GLI
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor 
mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht 
op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te 
bereiken en te behouden. Binnen een GLI wordt advies 
en begeleiding gegeven gericht op: gezonde voeding, 
gezonde eetgewoontes, gezond bewegen. De GLI is 
gericht op een gedragsverandering om een gezonde 
leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI duurt 2 jaar. 
Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele 
contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per 
programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. 
Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de 
zorgverlener die de GLI geeft. 
Voor meer informatie: https://www.
zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/
gecombineerde-leefstijlinterventie-gli-zvw 

Dieet
Een voeding die om medische redenen aan specifieke 
eisen moet voldoen ten behoeve van een individu

Dieetbehandeling
Het geheel aan activiteiten gericht op het voorkomen, 
opheffen, verminderen of compenseren van 
met voeding samenhangende of door voeding 
beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en 
participatieproblemen.

Medische aandoening
Een aandoening is een afwijking van de gezonde 
toestand van lichaam of geest. Het is een overkoepelend 
begrip voor de verzameling van symptomen, 
syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels 
en vormen van RSI.

Zorgmodule voeding
De Zorgmodule Voeding beschrijft de norm waaraan 
voedingszorg dient te voldoen, voor zowel kinderen 
als volwassenen. De Zorgmodule Voeding fungeert 
daarmee als uitgangspunt voor de uitwerking van 
voeding gerelateerde zorg in monodisciplinaire en 
multidisciplinaire zorgprotocollen en zorgprogramma’s. 
Het geeft inzicht in welke niveaus van voedingszorg 
er zijn en wat nodig is voor adequate voedingszorg 
geleverd door zorgverleners met de juiste competenties. 
De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het Register 
van het Zorginstituut Nederland 

Zorgpad
Een zorgpad of zorgtraject is de verzameling van 
methoden en hulpmiddelen om de leden van een 
multidisciplinair en inter-professioneel team op elkaar 
af te stemmen en taakafspraken te maken voor een 
specifieke patiëntenpopulatie. Het is een concretisering 
van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve 
en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een 
middel om een patiëntgericht programma op een 
systematische wijze te plannen en op te volgen.

BIJLAGE 1. BEGRIPPENLIJST



31

Voedingsstatus
Voedingsstatus of voedingstoestand is een 
gezondheidstoestand die zich heeft ontwikkeld tegen 
de achtergrond van de constitutionele kenmerken 
van het lichaam onder invloed van feitelijke voeding. 
De studie van de voedingstoestand is gebaseerd op 
de studie van de gezondheidstoestand als indicator 
van de toereikendheid van individuele voeding en is 
noodzakelijk om de omvang en aard van medisch-
diagnostische, dieet- en hygiënische maatregelen te 
bepalen. De methodologie voor het beoordelen van de 
voedingsstatus omvat de bepaling van indicatoren van 
voedingsfunctie, voedingstoereikendheid en morbiditeit.

Sociaaleconomische positie
Er zijn verschillende definities van sociaaleconomische 
positie of status. Een wat oudere definitie is dat 
sociaaleconomische status de relatieve positie is van een 
individu, gezin of groep binnen een hiërarchische sociale 
structuur, die is gebaseerd op toegang tot of controle 
over rijkdom, macht en prestige (Mueller & Parcel, 1981). 
Een latere definitie is dat sociaaleconomische positie de 
mate aangeeft waarin personen, gezinnen, huishoudens 
en geografische gebieden de mogelijkheid hebben om 
maatschappelijk gewaardeerde goederen te creëren of 
consumeren (Miech & Hauser, 2001). Wat verschillende 
definities gemeen hebben, is dat sociaaleconomische 
status gerelateerd aan gezondheid(szorg), de toegang 
van een individu of groep omvat tot de middelen die 
nodig zijn om een goede gezondheid te krijgen en te 
houden (Shavers, 2007). 
Naast opleiding, inkomen en beroep - de 
compositorische (aan het individu gebonden) 
indicatoren voor sociaaleconomische positie - zijn er ook 
contextuele indicatoren. Deze hebben betrekking op de 
sociale en economische kenmerken van de omgeving 
waarin iemand verblijft. 
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