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1. De samenleving in beweging
De Nederlandse samenleving verandert. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. Daarnaast zien we meer 
diversiteit in culturele achtergrond, opleiding, geloof en inkomen. De zorggebruiker verandert, en daarmee ook de zorgvraag. De ouder 
wordende samenleving kenmerkt zich door de ontwikkeling van een of meer chronische aandoeningen. Diverse chronische aandoeningen, 
zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten hebben niet meer (direct) fatale gevolgen. De zorgvraag neemt toe.

2. Grotere tweedeling in gezondheidsvaardigheden
In Nederland zijn steeds grotere verschillen in levensverwachting, leefstijl en sociale problematiek tussen hoog- en laagopgeleiden. Mensen 
uit een lagere inkomensklasse kennen een lagere gezonde levensverwachting en hebben vaker langdurige beperkingen, en vaker één of 
meer chronische aandoeningen. De verschillen in kennis en vaardigheden tussen deze groepen vragen om verschillende benaderingen 
door de zorgprofessional en dus ook door de diëtist.

3. Meer aandacht voor preventie en leefstijl
Met de verhoogde druk op de gezondheidszorg neemt de aandacht voor preventie toe. Voorkomen is immers beter dan genezen. Leefstijl 
heeft invloed op de ontwikkeling van (chronische) ziekte. Roken, overgewicht en eenzaamheid dragen bij aan de ziektelast. De voordelen 
van een gezonde leefstijl en de nadelen en risico’s van een ongezonde leefstijl worden steeds bekender. De gezonde leefstijl groeit in 
populariteit, maar niet iedereen kan eigen gedrag of leefstijl aanpassen, en niet iedereen heeft de benodigde gezondheidsvaardigheden. 
Daarom is er is ook meer aandacht voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

4. Regionalisering
De verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese politiek veranderen. Gemeenten krijgen meer taken vanuit het Rijk die zij op lokaal 
niveau moeten uitvoeren en vormgeven. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van zeggenschap van nationaal naar Europees niveau. De 
noodzaak voor gemeenten om regionaal samen te gaan werken neemt toe door een toenemende mate van decentralisatie van taken. Dit 
betreft zowel de samenwerking met andere gemeenten als de lokale integrale samenwerking in gemeenten zelf met bijv. zorginstellingen 
maar ook de samenwerking met burgers en burgerinitiatieven.

Trends en ontwikkelingen: maatschappij
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5. Anders gezond
Een veranderende samenleving en zorgvraag vraagt om een ander begrip van gezondheid. Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid 
van ziekte. Gezondheid gaat over het vermogen van een individu om zich aan te passen en eigen regie te voeren: Positieve Gezondheid. 
Gezond gedrag is daarin steeds belangrijker aan het worden. Positieve gezondheid vraagt om een meer integrale benadering van de cliënt 
en zijn omgeving, waarbij gekeken wordt naar eigen doelen en behoeften en de mogelijkheden om te participeren in de samenleving. 
Zorg wordt meer aangepast aan de gezondheidsvaardigheden van de cliënt en zijn omgeving. Waarbij de cliënt en zijn naasten leren na te 
denken over wat belangrijk is, en de eigen rol daarin. 

6. Stijgende druk op toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
De zorgkosten stijgen door toenemende en complexere zorgvragen, de toegenomen technologische mogelijkheden, stijgende 
medicijnkosten en dubbele vergrijzing. De toegankelijkheid van zorg komt hierdoor onder druk te staan. Dit wordt versterkt door een 
tekort aan zorgpersoneel. Om kosten te besparen wordt er meer verwacht van burgers en wordt er meer ingezet op mantelzorgers. 

7. Toenemende technologische ontwikkelingen, connectiviteit & transparantie
Er is een toename van technologische mogelijkheden in de zorg en een sterke digitalisering van de zorgsector zichtbaar. Het gebruik 
van mogelijkheden zoals artificial intelligence en big data nemen toe. Daarnaast is het delen van informatie cruciaal om samenwerking 
tussen cliënten, zorgprofessionals en organisaties te verbeteren. Er komen steeds meer innovatieve oplossingen om digitaal informatie te 
delen. Echter, de digitale wereld ontwikkelt zich zo snel, dat het lastig is om bij te blijven op onderwerpen als veiligheidsstandaarden 
en privacy vraagstukken. 

8. Netwerkzorg: dichtbij en integraal
Zorg en ondersteuning zal in de toekomst vaker dichtbij of aan huis verleend worden. Door de toenemende levensverwachting, innovatie 
in de zorg en de dubbele vergrijzing verandert de zorgvraag en neemt de zorgvraag toe. Ouderen blijven langer thuis wonen i.p.v. naar een 
verpleeghuis/ bejaardenhuis te gaan, waardoor juist ook de zwaardere zorg aan huis stijgt. De juiste zorg op de juiste plek leveren is hierbij 
van belang. Zorg wordt daarom steeds meer georganiseerd in een netwerk rondom de cliënt. Een zorgnetwerk neemt de behoefte van 
de cliënt als uitgangspunt: verschillende spelers in het netwerk kunnen op verschillende momenten waarde toevoegen voor de cliënt. Er 
ontwikkelen zich nieuwe organisatievormen en het aantal regionale samenwerkingsverbanden neemt toe.

9. De geïnformeerde cliënt
Cliënten hebben steeds vaker en steeds meer toegang tot (online) informatie over gezondheid, behandelmogelijkheden en kwaliteit van 
zorg. Dankzij de toenemende toegang tot informatie en de groeiende medische mogelijkheden zijn de verwachtingen van zorg bij een deel 
van de cliënten-populatie steeds hoger en wordt een deel van de cliënten steeds mondiger. Ze hebben daarbij steeds vaker toegang tot 
hun eigen medische dossier. De groep laaggeletterden die minder goed mee kan komen in deze ontwikkeling groeit. Tegelijkertijd maakt 
de toenemende transparantie, zoals het inzicht in eigen dossier en meetbaarheid van gezondheidsuitkomsten, het functioneren van 
professionals zichtbaarder. 

Trends en ontwikkelingen: gezondheidszorg
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10. Veranderende voedselpatronen
Voedselpatronen veranderen langzaam naar duurzaam en plantaardig. Men ziet in dat voedselproductie een grote invloed heeft op de 
biodiversiteit, het klimaat, lucht en water, kwaliteit van de bodem, en dierenwelzijn. Bovendien zijn duurzame eetpatronen ook voordelig 
voor de gezondheid. De diëtist ziet hierdoor meer mensen die over willen gaan naar een plantaardig voedingspatroon. Daarnaast is eten 
steeds meer verbonden met ‘identiteit’. Met eten laten we zien wat we belangrijk vinden en bij welke sociale groep we behoren. Influencers 
spelen hier via sociale media op in.

11. Aandacht voor voeding en leefstijl bij behandeling
Het belang van voedsel voor gezondheid is groot en wordt steeds meer erkend door verschillende stakeholders rondom de diëtetiek. Door 
het toenemende aantal ouderen in Nederland en een toename van het aantal chronisch zieken, zijn er meer mensen onder behandeling 
van een arts. Ondanks dat er nog altijd vaak en snel medicatie voorgeschreven wordt, groeit het inzicht dat voeding ook een belangrijke rol 
speelt bij het verminderen van klachten en bij het stabiliseren van de aandoening. Er is ook meer aandacht voor ‘personalized nutrition’; 
wat voor de één werkt, hoeft niet voor de ander te werken. Het afstemmen van voeding op de genen is hierbij in opkomst: ‘nutrigenetics’. 

12. Meer aandacht voor voedselomgeving
Er is steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde voedselomgeving. Een gezonde voedselomgeving kan de keuze voor gezonde 
producten namelijk makkelijker maken. Op dit moment worden we te veel verleid door ongezonde producten die aangeboden worden op 
het werk, bij tankstations, op school, op het station en in de supermarkt. Om ziekte te voorkomen als gevolg van ongezonde voeding, wordt 
er steeds meer ingezet op het veranderen van onze voedselomgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

13. Leefstijl als verdienmodel
Er zijn steeds meer nieuwe partijen die geld verdienen met het bevorderen van de leefstijl van anderen. Zij doen dit door mensen te 
begeleiden of door producten of programma’s aan te bieden. Doordat iedereen iets met het thema ‘leefstijl’ wil doen, ontstaan er nieuwe 
beroepen binnen dit thema. Zo zien we een toename in het aantal vitaliteitsbedrijven, leefstijlcoaches, personal coaching, en voedsel- 
commercie (sportdrankjes, vitaminepillen etc.)
De zorg geleverd door leefstijl- en personal coaches is helaas ongereguleerd. Dit betekent dat zij zich niet hoeven te houden aan de 
voedingsrichtlijnen, kwaliteitsnormen en zorgstandaarden.

14. Consument is op zoek
Door de hoeveelheid beschikbare informatie over voeding raakt de consument in de war over wat gezond is en wat niet. Wat ‘gezond’ is, 
lijkt continu te veranderen en het geven van voedingsadvies is hierdoor moeilijker. Informatie over voeding wordt naar buiten gebracht 
via verschillende kanalen: tv-programma’s, media (zowel digitaal als op papier), non-profit groepen, voedings- en supplementmarkten en 
vrienden. Eten is steeds meer verbonden met persoonlijke identiteit. Influencers spelen hier via sociale media op in en proberen zich te 
onderscheiden middels voeding. Hierdoor zien we een overvloed aan verschillende voedingsexperts, goeroes, en influencers die allemaal 
anders voedingsadvies geven. 

Trends en ontwikkelingen: diëtetiek
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De samenleving in beweging: 
bevolkingsgroei, meer eenpersoons-
huishoudens, multimorbiditeit en 
culturele diversiteit
demografie • vergrijzing en ontgroening • chronische aandoeningen • 
multimorbiditeit • comorbiditeit • multiculturele samenleving • 
meer eenpersoonshuishoudens • regionalisering
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Definitie
De Nederlandse samenleving verandert. Het aantal 
ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren 
afneemt. Daarnaast zien we meer diversiteit in 
culturele achtergrond, opleiding, geloof en inkomen. 
De zorggebruiker verandert, en daarmee ook de 
zorgvraag.

De samenstelling van huishoudens en gezinnen 
verandert; vooral het aantal eenpersoonshuishoudens 
neemt toe. We zien een beweging van verstedelijking. 
Dit alles zorgt voor een toenemende zorgvraag en een 
grote variatie in kennis en vaardigheden bij mensen 
met een zorgvraag.

De ouder wordende samenleving kenmerkt zich door 
de ontwikkeling van chronische aandoeningen. Diverse 
chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD of 
hart- en vaatziekten, hebben niet meer (direct) fatale 
gevolgen. De zorgvraag neemt toe.

De zorgvraag wordt bovendien complexer door 
een toenemende prevalentie van comorbiditeit, 
multimorbiditeit en polyfarmacie.

Versterkend
• Toenemende levensverwachting
• Vergrijzing/ontgroening
• Vaker voorkomen chronische aandoeningen
• Toename multimorbiditeit
• Uitbreiding medische mogelijkheden
• Tweedeling maatschappij
• Toestroom van migranten
• Pandemie zoals COVID-19

Verzwakkend
• Focus op preventie
• Het beperkt toelaten van immigranten
• Uitbreiding informatieverstrekking in eigen taal
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Toelichting en impact
De Nederlandse samenleving verandert. We zien meer 
diversiteit in (culturele) achtergrond, opleiding, geloof, 
inkomen, et cetera. De zorggebruiker verandert en 
daarmee de zorgvraag ook [1]. 

De groei van de Nederlandse bevolking is elk jaar voor 
een groter deel toe te schrijven aan migratie. Het 
migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl 
het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau 
is sinds de eeuwwisseling. In 2014 was 50% van de groei 
toe te schrijven aan migratie. In 2019 was 85% van de 
groei afkomstig van buitenlandse migratie [2]. In 2020 
daalde de migratie sterk vanwege de coronacrisis, 
waardoor de bevolking minder groeide dan voorgaande 
jaren [3].

De groep ouderen met een migratieachtergrond 
groeit. Waar in 2017 14% van de 65-plussers een 
migratieachtergrond had, is de verwachting dat dit in 
2060 28% zal zijn [4].

De afgelopen jaren zagen we in Nederland een trek naar 
de stad. De verschillen tussen regio’s in Nederland nemen 
steeds sterker toe; er ontstaan groei- en krimpregio’s. 
Oorzaken hiervoor zijn onder andere bevolkingsgroei, 
economische omstandigheden, lokale arbeidsmarkt, lokale 
huizenmarkt en veranderingen in het leefpatroon van de 
bevolking [5]. Echter, als gevolg van de coronamaatregelen 
lijkt er een tegengestelde beweging te ontstaan waarbij 
mensen van de stad naar het platteland trekken [6]. 

Door ouder wordende babyboomers en een hogere 
levensverwachting nemen het aantal en aandeel 
ouderen sterk toe, terwijl het aantal kinderen dat wordt 
geboren afneemt [7]. In 2009 woonden in Nederland 2,5 
miljoen 65-plussers (15% van de bevolking), in 2012 lag 
dit aantal rond de 2,7 miljoen en in 2041 is het op de top 
en zijn er naar verwachting 4,7 miljoen 65-plussers in 
Nederland (26% van de bevolking, tegen 16% in 2012). 
Het merendeel van de vergrijsde bevolking zal bestaan 
uit vrouwen. Zo was in 2012  65% van de 80+ vrouw [7].

Personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse 
of Antilliaanse migratieachtergrond hebben vaker 
ernstig overgewicht (obesitas) dan mensen zonder 
migratieachtergrond [8]. In de leeftijdsgroep tot 25 
jaar heeft 2,4% van de mensen met een Nederlandse 
afkomst ernstig overgewicht, tegenover 5,5% van de 
mensen met een niet-westerse migratie achtergrond [9].

De samenstelling van de huishoudens verandert. Er 
komen meer eenpersoonshuishoudens (prognose 
2030 ruim 40% van alle huishoudens) en meer 
eenoudergezinnen. Hierdoor neemt het aantal directe 
mantelzorgers af [10].

De eenpersoonshuishoudens die erbij komen zijn voor 
het grootste deel ouderen [11]. Eenpersoonshuishoudens 
consumeren anders. Ze kiezen vaker voor 
‘gemaksoplossingen’ zoals kant-en-klaar maaltijden en 
bezorging van voedsel aan huis [12].
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De ouder wordende samenleving kenmerkt zich 
door de ontwikkeling van chronische aandoeningen. 
Diverse chronische aandoeningen hebben niet meer 
(direct) fatale gevolgen. Hierdoor neemt het aantal 
chronisch zieken toe en hebben meer mensen meerdere 
aandoeningen tegelijk: multimorbiditeit. In 2019 
had 51% van de Nederlandse bevolking één of meer 
chronische aandoeningen. De verwachting is dat dit in 
2025 naar 52% stijgt en in 2040 naar 54%. De stijging 
blijkt slechts voor een beperkt deel toe te schrijven 
aan de veroudering van de bevolking. Dat betekent dat 
andere medische en maatschappelijke ontwikkelingen 
ook een substantieel deel van de trend verklaren [11]. 
Het percentage mensen dat een enkele chronische 
aandoening heeft, daalt licht van 25% in 2019 naar ruim 
23% in 2040. Het percentage mensen met meer dan één 
chronische aandoening neemt dus toe [13].

Doordat dieetadvisering in 2012 gedurende één jaar 
niet via de basisverzekering werd vergoed, is er een 
enorme afname in het aantal consulten zichtbaar ten 
opzichte van 2011 [14]. Qua uitgaven aan verzekerde 
dieetadvisering lijken we anno 2020 nog niet op het 
niveau van 2011 te zitten. 

De verschuiving naar meer chronisch zieken is ook 
zichtbaar bij de diëtist in de eerste lijn. Het aantal 
cliënten dat een diëtist heeft bezocht, is de laatste vier 
jaar bijna verdubbeld: van 37.029 cliënten in 2016 tot 
73.226 cliënten in 2019. Van de cliënten in 2019 was 62% 
vrouw en was de gemiddelde leeftijd 54 jaar [15]. 

In 2019 zag de eerstelijns diëtist vaak cliënten als 
gevolg van chronische ziekten. In 2019 is de helft van 
de volwassen cliënten bij de diëtist behandeld voor een 
te hoog gewicht (BMI > 25 kg/m2). In 2020 werd 21% 
van de cliënten bij de diëtist behandeld voor diabetes 
type 2. Veelvoorkomende andere voeding-gerelateerde 
aandoeningen bij cliënten met diabetes type 2 zijn een 
te hoog gewicht (52%), hypercholesterolemie (8%) en 
hypertensie (7%). Daarnaast werd 3% van de cliënten 
bij de diëtist behandeld voor chronische obstructieve 
longziekten. Veelvoorkomende andere voeding-
gerelateerde aandoeningen in de cliëntengroep zijn 
overgewicht (28%) en onbedoeld gewichtsverlies of 
ondervoeding (35%) [16].

Ondervoeding is een groeiend probleem: meer ouderen 
wonen langer thuis, en gemiddeld is één op de tien 
thuiswonende ouderen ondervoed [17]. Ondervoeding bij 
ouderen komt in verpleeghuizen bij 20 tot 25% voor en 
in de thuissituatie bij 15 tot 25% [18].
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Tweedeling in 
gezondheidsvaardigheden
verschillen SES • gezonde levensverwachting • gezondheidsvaardigheden • 
chronische aandoeningen • multimorbiditeit • verschillen in leeftijd • 
verschillen stad vs. platteland • verschillen in inkomen
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Definitie
In Nederland zijn steeds grotere verschillen in 
levensverwachting, leefstijl, besteedbaar inkomen en 
sociale problematiek tussen hoog- en laagopgeleiden.

Mensen uit een lagere inkomensklasse kennen een 
lagere gezonde levensverwachting en hebben vaker 
langdurige beperkingen, en vaker één of meer 
chronische aandoeningen.

De verschillen in competenties (kennis, vaardigheden, 
attitude) en gedrag tussen deze groepen vragen om 
verschillende benaderingen door de diëtist.

Versterkend
• Afnemende economische groei
• Sociale sluiting
• Globalisering
• Verschillen in toegang tot informatie
• Toename technologische mogelijkheden
• Recht om eigen keuzes te maken betreft leefstijl
• COVID-19 pandemie [1]

Verzwakkend
• Nivellering van inkomens
• Veel en eenvoudig aanbod van informatie
• Informatie uit onbetrouwbare bronnen
• Meer mogelijkheden om informatie te delen
• Meer aandacht voor preventie (door onder

andere overheidsbeleid)
• Aanleren van gezondheidsvaardigheden

(kennis, vaardigheden en attitude),
bijvoorbeeld op school
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Toelichting en impact
Er zijn grote verschillen in leefstijl en levensverwachting 
bij mensen met verschillende opleidingsniveaus en 
inkomens. Hoogopgeleiden leven gemiddeld 6 tot 7 jaar 
langer en ruim 19 jaar langer in goede gezondheid dan 
laagopgeleiden. Hoe lager het onderwijsniveau, hoe 
hoger de prevalentie van overgewicht is. Mensen met 
hooguit basisonderwijs hebben ruim vier keer zo vaak 
obesitas als universitair geschoolden: 25,7% tegenover 
6,1% [1].

De verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden 
zijn waarschijnlijk te wijten aan de verschillen in 
voedingspatronen en gewoonten, maar ook financiële 
mogelijkheden kunnen een rol spelen. Mensen met 
een lage sociaaleconomische status (SES) eten minder 
groente, vezels en micronutriënten, en meer vlees, vet 
en frisdrank dan mensen met een hoge SES. Daarnaast 
eten mensen met een lage SES vaker voor de tv, 
onregelmatig, en slaan ze het ontbijt vaak over [2].

Er zijn veel innovaties die proberen om mensen 
met een lage SES te helpen naar een gezonder 
voedingspatroon om zo gewicht te reduceren. Vaak 
speelt er in deze groep multi-problematiek, waardoor 
een multidisciplinaire aanpak goed werkt. Naast dat deze 
mensen gebaat zijn bij een diëtist, hebben ze wellicht 
ook hulp nodig van een psycholoog, buurtsportcoach of 
een fysiotherapeut.

Negenentwintig procent van de Nederlanders is 
onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig [3] [4]. 
Wanneer er sprake is van lage gezondheidsvaardigheden 
heeft men moeite om informatie over gezondheid te 
verkrijgen, begrijpen en toe te passen [5]. De verschillen 
in gezondheidsvaardigheden zijn onder andere 
gekoppeld aan opleidingsniveau. Ook persoonlijke 
veerkracht speelt hierbij een rol [6].

Er bestaat een heel spectrum aan verschillende 
leefstijlen. Zo zijn bijvoorbeeld hoogopgeleide jongeren 
ook ongezonder gaan leven. Dit komt vooral door hun 
hoge alcohol- en drugs gebruik [7]. Dit vraagt om een 
andere aanpak van de diëtist. Of deze ongezonde leefstijl 
aan beperkte gezondheidsvaardigheden te wijten is, is 
onduidelijk. 

Doordat gezondheidsvaardigheden verschillen tussen 
leeftijdsgroepen, zijn ook daar verschillen in leefstijl te 
zien. Overgewicht komt meer voor naarmate de leeftijd 
stijgt. Zo heeft 12% van de jongeren overgewicht, 
tegenover 43% bij mensen tussen 55 en 65 jaar [8]. Er 
zijn echter nauwelijks verschillen in de samenstelling van 
het voedingsmiddelenpakket tussen leeftijdsgroepen [9].
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Er bestaan verschillen in leefstijl tussen bewoners van 
de stad en het platteland. In steden zijn bijvoorbeeld 
minder tieners die drinken dan op het platteland [10]. 
Daarnaast is de bevolking op het platteland over 
het algemeen lager opgeleid dan in de stad, wat een 
invloed kan hebben op de leefstijl [11]. Op het platteland 
is de reistijd naar medische voorzieningen langer. 
Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot 
toegankelijkheidsproblemen [12]. 

Het verschil tussen verscheidene groepen in de 
samenleving groeit door snelle technologische 
innovatie mogelijk verder uit elkaar. Vooral wanneer 
gezondheidsbewuste consumenten meer tijd en geld 
zullen steken in preventieve monitoring en health 
gadgets, bestaat er een risico dat de verschillende 
groepen verder uit elkaar groeien. De verschillen in 
onze maatschappij nemen ook toe door meer eigen 
verantwoordelijkheid en een hoge financiële eigen 
bijdrage in de zorg. Soms wordt de vraag naar zorg 
om financiële redenen uitgesteld, waardoor de (acute) 
zorgvraag in een later stadium groter wordt.
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Definitie
Met de verhoogde druk op de gezondheidszorg 
neemt de aandacht voor preventie toe onder politici, 
beleidsmakers en zorgprofessionals. Voorkomen is 
immers beter dan genezen.

Leefstijl heeft invloed op de ontwikkeling van 
(chronische) ziekten. Roken, te hoog gewicht en 
eenzaamheid dragen bij aan de ziektelast. De 
voordelen van een gezonde leefstijl en de nadelen 
en risico’s van een ongezonde leefstijl worden steeds 
bekender.

De vertaling van kennis naar een verandering in 
gedrag is voor burgers niet gemakkelijk te realiseren. 
De gezonde leefstijl groeit in populariteit, maar niet 
iedereen kan eigen gedrag of leefstijl aanpassen en niet 
iedereen heeft de benodigde gezondheidsvaardigheden 
of weet de weg te vinden naar ondersteuning. Daarom 
is er is ook meer aandacht voor het verbeteren van 
gezondheidsvaardigheden.

Versterkend
• Meer focus op eigen verantwoordelijkheid en

eigen regie
• Meer bewustwording over effect van preventie
• Meer inzet en mogelijkheden technologie
• Meer mogelijkheden tot thuisdiagnostiek
• Focus op stijgende zorgkosten
• Meer chronisch zieken
• Focus op kwaliteit van leven en holistische benadering
• Meer mogelijkheden om informatie te delen
• Meer kennis over de relatie tussen leefstijlfactoren

en gezondheid
• Meer gedragsbeïnvloeding
• Toegang tot betrouwbare informatie

Verzwakkend
• Recht om eigen keuzes te maken betreffende leefstijl
• Beperkte kennis over kosten en baten van preventie
• Tweedeling in de maatschappij, gerelateerd aan

leefstijl en gezondheid
• Lage gezondheidsvaardigheden
• Erfelijkheid
• Te laag inschatten van gezondheidsrisico’s

door professionals
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Toelichting en impact
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 [1]. Obesitas op 
jonge leeftijd is gerelateerd aan obesitas op volwassen 
leeftijd. Daarom is het van belang al op jonge leeftijd 
te beginnen met de preventie van onder andere 
overgewicht [2]. De NVD hanteert een indeling van 
preventie naar doelgroep, bestaande uit 4 onderdelen: 
universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde 
preventie [3].

Het Nationaal Preventieakkoord van 2018 richt zich 
op het terugdringen van roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik [4]. Eén van de landelijke 
onderdelen van het Nationaal Preventieakkoord is 
de invoer van het voedselkeuzelogo Nutri-score, 
dat consumenten kan helpen makkelijk te zien wat 
een gezondere keuze is, mits deze aansluit bij de NL 
voedingsrichtlijnen [5] [6]. 

Het Nationaal Preventieakkoord zorgt ervoor dat 
Gemeenten de ruimte krijgen om met lokale spelers 
een gezamenlijke/integrale aanpak te maken (wat al 
volop gebeurt). Daarnaast kan het landelijke akkoord 
belangrijke randvoorwaarden scheppen zodat op 
lokaal niveau kansen worden benut. Dan gaat het om 
randvoorwaarden op onderdelen waar de rol van het 
rijk ligt, zoals wet- en regelgeving, financiën, maar ook 

afspraken met landelijke partijen [7]. Daarnaast stelt 
VNG budgetten beschikbaar voor Gemeenten om in te 
zetten op lokale preventieakkoorden [8]. De doelen voor 
2040 van het akkoord zijn als volgt:
• maximaal 38% van de volwassen Nederlanders is te

zwaar (nu ongeveer 50%)
• het aantal volwassen Nederlanders dat teveel drinkt

daalt naar maximaal 5% (is nu 8,8%)
• aantal rokende volwassenen daalt van 23%
naar maximaal 5%

Er wordt al veel gedaan op het gebied van preventie. 
Er is een groot aanbod van erkende programma’s 
waar de diëtist een rol in speelt, bijvoorbeeld JOGG 
voor kinderen [9], SLIMMER voor volwassenen [10] en 
ProMuscle voor ouderen [11]. Er is een ketenaanpak 
voor kinderen met overgewicht en obesitas, maar er is 
daarnaast ook een ketenaanpak overgewicht en obesitas 
voor volwassenen ontwikkeld door het Partnerschap 
Overgewicht Nederland (PON). Dit biedt handvaten 
voor Gemeenten om zelf een ketenaanpak op te zetten. 
2diabeat is een landelijk programma met een focus op 
het voorkomen van diabetes type 2. 

Tevens wordt er ingezet op prehabilitatie programma’s 
voor aanvang van diverse behandelingen [12]. Veel van 
de aandacht voor preventie en prehabilitatie gaat uit 
naar ‘bewegen’. Rond bewegen bestaat een grote actieve 
bedrijfstak die snel groeit.
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Ook zorgverzekeraars investeren in preventie. Per 1 
januari 2019 wordt deelname aan een Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI) vergoed. In april 2020 namen 
ruim 7000 mensen deel aan een GLI, terwijl dit er in 
oktober 2019 nog maar 1377 waren. Deelnemers aan een 
GLI zijn gemiddeld 52 jaar oud, en 70% van hen is vrouw 
[13]. Vanwege de verhoogde noodzaak tot samenwerking 
wordt de administratielast mogelijk wel hoger voor de 
diëtist. Daarnaast hebben veel GLI-deelnemers last van 
co-morbiditeiten die desondanks behandeld moeten 
worden. 

Ondanks het reeds bestaande aanbod van activiteiten op 
het gebied van preventie, weten mensen vaak niet wat er 
aan activiteiten of ondersteuning beschikbaar is en waar 
ze aan kunnen deelnemen. De huisarts speelt hierin een 
belangrijke rol, onder andere in het zichtbaar maken van 
deze activiteiten.

Het belang van preventie en een gezonde leefstijl, met 
name ter voorkoming van overgewicht, is extra onder 
de aandacht gekomen door de opkomst van COVID-19. 
Een ongezonde leefstijl vergroot klachten en de ernst 
van de ziekte, waarbij overgewicht in het bijzonder een 
risicofactor is [14]. Dit heeft ervoor gezorgd dat het 
belang van gezonde voeding en voldoende beweging 
meer aandacht krijgt.

Als gevolg van COVID-19 zien we ook een toename van 
psychische klachten, zoals gevoelens van depressie en 
angst en problemen met slapen [15]. Emoties en eten 
hebben veel met elkaar te maken. Daardoor hebben deze 
psychische klachten invloed op het eetgedrag van het 
individu en dus ook op de leefstijl.

De diëtist zet niet alleen in op preventie van ziekten 
middels een gezonde leefstijl, maar ook op preventie 
van allergieën bij kinderen. Zo zijn er voor pinda- en ei- 
allergieën al adviezen opgesteld. Er wordt momenteel 
veel onderzoek naar gedaan, dus de verwachting is dat 
meer adviezen volgen.
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Definitie
De verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese 
politiek veranderen. Gemeenten krijgen meer taken 
vanuit het Rijk die zij op lokaal niveau moeten 
uitvoeren en vormgeven, wat leidt tot versnippering. 
Tegelijkertijd zien we een verschuiving van 
zeggenschap van nationaal naar Europees niveau.

De noodzaak voor gemeenten om regionaal samen te 
gaan werken neemt toe door een toenemende mate 
van decentralisatie van taken. Dit betreft zowel de 
samenwerking met andere gemeenten als de lokale 
integrale samenwerking in gemeenten zelf met bijv. 
zorginstellingen, maar ook de samenwerking met 
burgers en burgerinitiatieven.

De versnippering van het politiek landschap is op 
nationaal, provinciaal en lokaal niveau zichtbaar. Het 
aantal (lokale) partijen waarop gestemd kan worden 
en het aantal (lokale) partijen dat zitting heeft in de 
colleges en gemeenteraad neemt landelijk toe. Dit 
brengt een diversiteit aan standpunten en belangen 
met zich mee. 

Versterkend
• Decentralisatie van taken
• Bezuinigingen
• Behoefte van burgers om mee te denken en te doen
• Behoefte aan samenwerking als gelijkwaardige

partners
• Onvrede over landelijke/lokale politiek stimuleert

ontstaan lokale partijen en het stemmen daarop

Verzwakkend
• Incidenten in grip en controle door lokale democratie
• Rol gemeenteraad bij democratische legitimatie
• Vertrouwen in landelijke politiek
• Negatieve ervaring met lokaal gekleurde politiek
• Gebrek aan kennis
• Lange besluitvormingsprocessen

19  |  De diëtist in 2030 |  Regionalisering

Trends 
Maatschappij 

Gezondheidszorg 
Diëtetiek

Bronnen

4



Toelichting en impact
Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden 
spelen een steeds belangrijkere rol binnen het 
Nederlands bestuur. De noodzaak voor gemeenten om 
regionaal samen te gaan werken neemt toe door een 
toenemende mate van decentralisatie van taken. 

Gemeenten moeten meer en steeds ingewikkelder 
taken uitvoeren. Gezien de beperkte schaal van veel 
gemeenten kiezen zij voor regionale samenwerking om 
zo kennis en inkoopkracht te delen ter voorkoming van 
schaalnadelen. En ook om continuïteit te waarborgen. 

Deze samenwerking vindt onder andere 
plaats in gemeenschappelijke regelingen: een 
samenwerkingsverband tussen twee of meer gemeenten, 
provincies of waterschappen, die samen taken 
uitvoeren voortvloeiend uit de Wet werk en bijstand en 
gezondheidsdienst GGD. Het opzetten van de regionale 
samenwerkingsverbanden kan moeilijk zijn, doordat 
regiogrenzen niet altijd duidelijk zijn. 

Naast gemeentelijke regelingen voelt men de noodzaak 
tot lokale integrale samenwerking in gemeenten zelf. 
Dit betreft de samenwerking met o.a. zorgorganisaties, 
zorgverzekeraars, cliënten en burgers. In 2012 
adviseerde de RVZ al aan gemeenten om een belangrijke 
rol te spelen bij multidisciplinaire samenwerking (met 
behulp van wijkteams en lokale zorgnetwerken) [1]. 

Naast inzet op multidisciplinaire samenwerking wordt er 
ook steeds meer ingezet op transmurale samenwerking 
tussen de eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorg. 
Door deze samenwerkingen ontstaan er ingewikkelde 
financieringsstromen waar de diëtist rekening mee moet 
houden.

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) is het wettelijk 
kader voor de publieke gezondheidszorg. De definitie 
van publieke gezondheidszorg luidt ‘gezondheid 
beschermende en gezondheid bevorderende 
maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen 
daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en 
het vroegtijdig opsporen van ziekten’. Waar het Rijk 
verantwoordelijk is voor het vastleggen van het aanbod 
in de WPG, is de Gemeente verantwoordelijk voor de 
lokale invulling en uitvoering. De invulling en uitvoering 
van preventieve maatregelen ligt dus grotendeels bij de 
Gemeente [2].
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Definitie
Een veranderende samenleving en zorgvraag vraagt 
om een ander begrip van gezondheid.  

Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van 
ziekte. Gezondheid gaat over het vermogen van een 
individu om zich aan te passen en eigen regie te 
voeren: Positieve Gezondheid. Gezond gedrag is daarin 
steeds belangrijker aan het worden. 

Positieve gezondheid vraagt om een meer integrale 
benadering van de cliënt en zijn omgeving. Samen 
regie speelt hier een belangrijke rol. Er wordt 
gekeken naar eigen doelen en behoeften van de 
cliënt, en de mogelijkheden om te participeren in 
de samenleving. Zorg wordt meer aangepast aan 
de gezondheidsvaardigheden van de cliënt en zijn 
omgeving, waarbij de cliënt en zijn naasten leren na te 
denken over wat belangrijk is, en de eigen rol daarin. 

De ICF-diëtetiek (International Classification of 
Functioning, Disability and Health) is een classificatie 
van het menselijk functioneren specifiek voor de 
diëtetiek. De ICF dient als uitgangspunt voor het 
methodisch handelen van de diëtist. De aspecten 
van positieve gezondheid zijn toegevoegd aan 
de ICF-diëtetiek zodat deze op een uniforme 
manier te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld 
dieetbehandelingsrichtlijnen.

Versterkend
• Toenemende mogelijkheden informatievoorziening
• Maakbare samenleving: iedereen heeft recht op

kwalitatief goede zorg
• Holistisch mensbeeld
• Participatie samenleving
• Toenemende transparantie
• Nieuw concept van gezondheid
• Meer chronisch zieken

Verzwakkend
• Laaggeletterdheid
• Recht om eigen keuzes te maken wat betreft leefstijl
• Laag aanpassingsvermogen
• Gebrek aan eigen regie
• Beperkte gezondheidsvaardigheden
• Focus op zorgaanbod in plaats van zorgvraag
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Toelichting en impact
De WHO definieerde gezondheid in 1948 als ‘een 
toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van een 
aandoening of handicap’. Er is veel kritiek op deze 
definitie, vooral omdat het medicalisering van de 
maatschappij stimuleert [1]. Op dit moment vindt er dan 
ook langzaam een verschuiving plaats binnen de zorg: 
van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag [2].

Machteld Huber introduceerde een nieuw concept van 
gezondheid: ‘gezondheid is het vermogen zich aan te 
passen en het zelf beheren en invullen van sociale, 
fysieke en mentale uitdagingen’. Deze brede visie op 
gezondheid met zes dimensies (lichaamsfuncties, 
mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, sociaal-
maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en een 
spirituele/existentiële dimensie) noemt Huber ‘positieve 
gezondheid’ [3] [4]. Dit brede concept van gezondheid 
helpt mensen om inzicht te krijgen in hoe zij met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven 
om kunnen gaan [5]. 

De ICF-diëtetiek - een afgeleide van de ICF / 
International Classification of Functioning, Disability 
and Health) - biedt diëtisten en hun cliënten een 
denkkader en een terminologie om het functioneren 
te beschrijven en de externe (omgevings)factoren en 
persoonlijke factoren die daarop van invloed zijn. Het 
denkkader biedt een brede, holistische, integrale kijk 
op gezondheid en is geschikt om de transitie die op dit 
moment in de zorg wordt gemaakt - van ZZ (ziekte en 

zorg) naar GG (gezondheid en gedrag) daadwerkelijk te 
maken. Een transitie die leidt tot meer focus in zorg en 
welzijn op functioneren, zingeving, veerkracht en eigen 
regie. Een ander breed gezondheidsconcept is Positieve 
Gezondheid, dat een gesprekstool / spinnenweb biedt 
om met cliënten in dialoog te gaan over dat wat er voor 
hen toe doet. 

De terminologie die de ICF biedt is geschikt om 
verschillende gegevens die ontstaan in het diëtistisch 
zorgproces vast te leggen, waaronder de hulpvraag 
van de cliënt, de bevindingen van de diëtist tijdens 
het diëtistisch onderzoek, de diëtistische diagnose, 
de behandeldoelen en de behandelresultaten. De ICF-
diëtetiek kan behalve voor het vastleggen van deze 
gegevens ook worden gebruikt bij onder meer de keuze 
van (diagnostische en evaluatieve) meetinstrumenten, 
het formuleren van afhankelijke en onafhankelijke 
variabelen in onderzoek, het opstellen van beleid, 
het ontwikkelen van richtlijnen / protocollen en het 
functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen.

Om te kijken naar de overeenkomsten tussen de 42 
aspecten uit het spinnenweb van Positieve Gezondheid 
en de IC- terminologie zijn de aspecten gelinkt aan de 
ICF. Daarbij was opvallend dat een groot aantal aspecten 
zijn te linken aan persoonlijke factoren. Hoewel de ICF 
zelf geen classificatie persoonlijke factoren omvat, is er 
wel - gezien het grote belang van deze factoren - een 
lijst persoonlijke factoren opgenomen in de ICF-diëtetiek, 
inclusief een aantal van de aspecten uit het spinnenweb 
van Positieve Gezondheid.
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In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder 
zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en 
onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief 
op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten, 
waaronder ‘Positieve Gezondheid’ en ‘van Ziekte en Zorg 
naar Gezondheid en Gedrag’, gaat het niet alleen om 
lichamelijke kanten van gezondheid maar ook om zaken 
als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving. 
De organisaties en initiatieven die met deze concepten 
werken, blijken enthousiast en gemotiveerd om 
gezondheid op een bredere manier te benaderen [6]. Het 
Jeroen Bosch ziekenhuis heeft het concept ‘positieve 
gezondheid’ als eerste ziekenhuis geïmplementeerd om 
een gewaagd doel te bereiken: In 2025 geven de mensen 
uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de 
hoogste waardering van Nederland [7].

‘Samen regie’ is een belangrijk thema binnen de 
gezondheidszorg. Het gaat hier om persoonsgerichte 
zorg en het ‘samen met anderen’ regie voeren over 
het eigen leven. Professionals in zorg en welzijn 
respecteren dat de cliënt zijn of haar leven naar eigen 
keuze inricht. Ook de diëtist krijgt hier mee te maken: 
de cliënt maakt graag zelf de keuze. Uitgangspunten 
zijn gelijkwaardigheid, gericht zijn op wensen en 
mogelijkheden om samen te zoeken naar duurzame 
oplossingen die passen bij iemands belevingswereld [8].

Er zijn meerdere initiatieven die werken met de brede 
definitie van gezondheid. Welzijn op recept is een 
alternatief voor mensen met psychosociale klachten, 
waarbij ze naar een welzijnscoach worden verwezen 
in plaats van de gebruikelijke medicamenteuze 
behandeling. Welzijn op recept gebruikt positieve 
gezondheid als gespreksinstrument [9] [10]. Ook op 
wijkniveau wordt er veel ondernomen: indekerngezond is 
het eerste wijkproject rond positieve gezondheid [11].
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Definitie
De zorgkosten stijgen door toenemende en complexere 
zorgvragen, de toegenomen technologische 
mogelijkheden en stijgende medicijnkosten. 

De toegankelijkheid van zorg komt hierdoor onder 
druk te staan. Dit wordt versterkt door een tekort aan 
zorgpersoneel. Om kosten te besparen wordt er meer 
verwacht van burgers en wordt er meer ingezet op 
mantelzorgers.

Versterkend
• Toenemende zorgvraag
• Meer keuzevrijheid voor mensen met een zorgvraag
• Meer oudere mensen
• Meer chronisch zieken en multimorbiditeit
• Nieuwe technologie
• Nieuwe behandelmogelijkheden
• Druk op hoge kwaliteit van zorg
• Dure geneesmiddelen
• Ziekenhuisfusies
• Tarieven diëtetiek

Verzwakkend
• Uitkomstfinanciering
• Automatisering en digitalisering
• Standaardisering en opschaling
• Alternatieve financiële middelen in de zorg
• Preventie
• Substitutie van zorg
• Taakverschuiving naar lager opgeleid personeel
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Toelichting en impact
Demografische ontwikkelingen en technologische 
ontwikkelingen zorgen voor druk op de betaalbaarheid 
van de zorg. Hierdoor ontstaat ook druk op de 
toegankelijkheid en de kwaliteit [1].

De zorguitgaven verdubbelen naar verwachting tot 
€ 174 miljard in 2040. Dit betekent een gemiddelde groei 
van zorguitgaven van 2,9% per jaar. De zorguitgaven per 
persoon groeien van € 5.100 in 2015 naar  € 9.600 in 
2040 [2]. 

Twee derde van de toename in de totale uitgaven is toe 
te schrijven aan ontwikkelingen in medische technologie 
en welvaartstijging; een derde aan de vergrijzing en 
bevolkingsgroei. Het aandeel van de uitgaven aan zorg 
voor 65-plussers stijgt van 43% in 2015 naar 58% 
in 2040 [3]. In 2020 werd 4% van de zorguitgaven 
gereserveerd voor preventie [3].

Technologische ontwikkelingen kunnen de zorgkosten 
ook verlagen, door oplossingen te bieden die zorg 
uit handen van professionals kan nemen. Ook nieuwe 
financierings- en/of organisatievormen of substitutie 
kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid. Daarnaast kan het dichtbij organiseren 
van zorg de kosten verder drukken [4]. Een grotere 
inzet van eHealth binnen de diëtetiek kan een besparing 
opleveren van ongeveer 4 miljoen euro [5]. Hierbij 
moet wel rekening gehouden worden met de verwachte 
toename van ICT/licentiekosten [5]. 

In 2015 werd 12,5 miljard euro (1,8% van het bruto 
binnenlands product) uitgegeven aan preventie: 
2,4 miljard ging naar ziektepreventie (18,8%), 0,6 miljard 
naar gezondheidsbevordering (5,2%) en 9,5 miljard naar 
gezondheidsbescherming (76%) [6].

Ook de diëtist ervaart een hogere werkdruk door onder 
andere de toenemende administratielast. Hierdoor houdt 
de diëtist minder tijd over voor de zorg. In onderzoek 
wordt geschat dat een verlaging van de administratieve 
lasten van de diëtist met 20% een besparing van 10% 
(€5 miljoen) kan opleveren [5].

Door uitblijven van indexatie van tarieven in de eerste 
lijn dreigt stagnatie van gewenste investeringen in 
nieuwe behandelvormen en eHealth ontwikkelingen. 
Ook binnen de afdeling ‘diëtetiek’ in ziekenhuizen, 
revalidatie en verpleeghuizen moeten er keuzes gemaakt 
worden. Al jaren blijft het budget gelijk, terwijl er een 
toename is van het aantal patiënten en de zorgvraag in 
complexiteit toeneemt. De initiële investeringen zullen 
door de beroepsgroep zelf gedragen moeten worden wat 
innoveren moeilijker maakt. 

Steeds meer mensen participeren in een Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI). Tot 30 april 2020 is voor 
1,6 miljoen euro aan GLI-declaraties vergoed door 
de zorgverzekeraars. Het zijn vooral zorggroepen, 
leefstijlcoaches en fysiotherapeuten die declaraties 
ingediend hebben voor verleende GLI-zorg [7].
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Tot 2012 stegen de uitgaven aan dieetadvisering jaarlijks 
rond de 10%. In 2012 werd dieetadvisering gedurende 
één jaar niet via de basisverzekering vergoed [8]. Sinds 
2013 wordt uit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering 
vergoed, indien het eigen risico al aangesproken is. 
De kosten voor reguliere diëtetiek in 2020 waren 45,1 
miljoen euro [8]. In 2011 waren deze kosten nog 55,2 
miljoen euro. Een verklaring van de daling van de 
uitgaven aan dieetadvisering ten opzichte van 2011 is 
dat het aantal uur dat wordt vergoed is verminderd. 
Daarnaast zijn de precieze kosten van dieetadvies 
aan patiënten in de 2e lijn en in ketenzorg (1e lijn) 
onbekend en die zijn dus niet meegenomen in dit bedrag 
[9].

Dieetadvies is daarmee 5,3% van de totale 
paramedische uitgaven in de 1e lijn [8]. De kosten van 
cliënten die via ketenzorg (DBC’s) worden gezien vallen 
hierbuiten [9]. Als het eigen risico nog niet op is, of als 
de 3 behandelingen al gebruikt zijn kost een bezoek aan 
de diëtist gemiddeld 60-70 euro per uur [10] [11]. cliënten 
hadden in 2015 gemiddeld 3,1 consulten bij de diëtist 
[12]. De gemiddelde jaarlijkse personeelskosten voor de 
diëtetiek liggen tussen de € 40 en 50 duizend per fte 
[5].

Behandeling door de diëtist heeft verschillende 
maatschappelijke baten. De gezondheid van de 
cliënt (en zijn familie) neemt toe, waardoor kosten 
voor ziekenhuiszorg en medicijngebruik kunnen 
worden vermeden en de productiviteit van de cliënt 

toeneemt. Alleen al de behandeling van cliënten met 
overgewicht en een comorbiditeit uit het rijtje diabetes, 
hypertensie, hyperlipidemie/hypercholesterolemie levert 
maatschappelijke baten van € 0,5 tot € 2,2  miljard 
over vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan 
dieetadvisering krijgt de maatschappij € 11 - € 60 terug 
[13].

De totale kosten van ziektegerelateerde ondervoeding 
in Nederland bedroegen € 1,8 miljard in 2011 plus 
niet gekwantificeerde zorgkosten voor thuiswonende 
personen [14]. Voor elke euro die besteed wordt 
aan diëtetiek voor ondervoede patiënten krijgt de 
maatschappij € 3,08 - € 22,60 (kanker in maag- 
darmstelsel of longkanker), € 2,40 - € 4,50 (hoofd-
halskanker) en € 1,20 - € 1,90 (ondervoede oudere 
ziekenhuis- patiënten) terug [15].
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Definitie
Er is een toename van technologische mogelijkheden 
in de zorg en een sterke digitalisering van de 
zorgsector zichtbaar. Het gebruik van mogelijkheden 
zoals artificial intelligence en big data nemen toe. 

Daarnaast is het delen van informatie cruciaal om 
samenwerking tussen cliënten, zorgprofessionals en 
organisaties te verbeteren. Er komen steeds meer 
innovatieve oplossingen om digitaal informatie te 
delen. 

Echter, de digitale wereld ontwikkelt zich zo snel, 
dat het lastig is om bij te blijven op onderwerpen als 
veiligheidsstandaarden en privacy vraagstukken.

De diëtist ziet een stijging in het gebruik van wearables 
en het gebruik van de talloze gezondheidsapps. De 
mogelijkheden zijn eindeloos en keuzes maken waarbij 
de toegevoegde waarde voor de zorgvrager het 
uitgangspunt is, wordt steeds lastiger.

Versterkend
• Economische groei
• Laagdrempelige toegankelijkheid
• Toename technologische mogelijkheden
• Digitalisering van de samenleving
• Internationale samenwerking
• Investeringen in innovaties
• Opkomst persoonsgerichte zorg
• Meer aandacht voor technologie in (bij)scholing
• Focus op preventie
• COVID-19 pandemie

Verzwakkend
• (Langdurige) economische krimp
• Hoge investeringen vereist van zowel aanbieder

als gebruiker
• Generatiekloof en analfabetisme
• Beperkte digitale vaardigheden
• Waarborging van privacy
• Onoverzichtelijke informatie waardoor onderscheid

tussen ‘evidence based’ en ‘onzin’ moeilijk te maken is
• Onduidelijke toegevoegde waarde van nieuwe zinnige

technologie 
• Achterblijvende infrastructuur (geen landelijk EPD)
• Doolhof aan digitale systemen
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Toelichting en impact
We zien een toename van geavanceerde technologische 
ontwikkelingen in de zorg. Technologische ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat nieuwe vormen van zorg mogelijk 
worden, waarbij de mogelijkheden richting de toekomst 
eindeloos zijn. Zowel de zorgvrager als -verlener komen 
met nieuwe ideeën en innovaties. Voorbeelden voor 
de diëtetiek zijn een anti-trillepel en het 3D-printen 
van voedsel voor mensen met slikproblemen [1], maar 
ook producten zoals wearables die de algemene 
gezondheid kunnen bijhouden, scanapparatuur om 
de lichaamssamenstelling nauwkeurig te meten en 
insulinepomptherapie. Deze technologieën hebben ook 
invloed op onderzoek en onderwijs. 

Daarnaast zijn er ruim 327.000 gezondheidsapps 
beschikbaar [2]. Een veelvoud aan apps zoals Mijn 
Eetmeter (Voedingscentrum) laat gebruikers bijhouden 
wat ze eten en geeft adviezen op basis van het doel van de 
gebruiker [3]. Communicatie apps worden, versneld door 
de coronamaatregelen, steeds populairder. Een voorbeeld 
is ‘Whatsapp en de Diëtist Spreekuur’, een samenwerking 
tussen een diëtist en verzekeraar Anderzorg, waarmee 
verzekerden vrijblijvend voedingsvragen kunnen stellen 
aan een professional [4]. Middels deze digitale middelen 
kunnen mensen met leefstijl/voeding problemen 
gemakkelijk bereikt worden.

Ook het digitaal leren neemt een vogelvlucht aan. ‘Weet 
wat je eet’ is een voorbeeld van een gratis online lespakket 
van het Voedingscentrum waarin leerlingen zelfstandig 
leren over gezond, veilig en duurzaam eten [5].

Het delen van informatie is cruciaal om samenwerking 
tussen cliënten, zorgprofessionals en organisaties 
te verbeteren. Er komen steeds meer innovatieve 
oplossingen op de markt om digitaal informatie te 
delen. Digitale hulpmiddelen worden vaker ingezet voor 
communicatie tussen zorgprofessionals onderling, en 
tussen zorgprofessionals en cliënten, maar ook voor het 
vastleggen en delen van gegevens. Op dit moment heeft de 
eerstelijns diëtist alleen inzage in dossiers van cliënten die 
door de huisarts worden doorverwezen via de ketenzorg. 
De tweedelijns diëtist heeft inzage in het EPD van patiënten 
die in behandeling zijn. Gegevens tussen de 1e, 2e en 3e 
lijn sluiten echter niet op elkaar aan; iedere instelling heeft 
een eigen manier van gegevens verwerking. Dit maakt 
dataverzameling moeilijk. 

De uitwisseling van informatie door de inzet van ICT 
vraagt om zorg en precisie. Op verschillende manieren 
kan de continuïteit en kwaliteit van zorg in gevaar worden 
gebracht, bijvoorbeeld door de dreiging van digitale 
criminaliteit. Het goed beveiligen van persoonlijke 
medische gegevens is cruciaal om de privacy van het 
individu te beschermen.

We zien steeds vaker vormen van Artificial Intelligence 
(AI) opkomen. Verwacht wordt dat algoritmes en AI 
dankzij de grote hoeveelheid data de statistische en 
wetenschappelijke onderbouwing van voedingsadviezen 
kunnen ondersteunen [6].
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Definitie
Zorg en ondersteuning zullen in de toekomst vaker 
dichtbij of aan huis verleend worden. Door de 
toenemende levensverwachting, innovatie in de zorg 
en de dubbele vergrijzing verandert de zorgvraag en 
neemt de zorgvraag toe.

Ook extra-muralisering van zorg en financiële 
scheiding van wonen & zorg beïnvloeden de locatie 
waar mensen zorg ontvangen. Ouderen blijven langer 
thuis wonen i.p.v. naar een verpleeghuis/bejaardenhuis 
te gaan, waardoor juist ook de zwaardere zorg aan huis 
toeneemt.

Zorg wordt steeds meer georganiseerd in een netwerk 
rondom de cliënt. Een zorgnetwerk neemt de behoefte 
van de cliënt als uitgangspunt: verschillende spelers 
in het netwerk kunnen op verschillende momenten 
waarde toevoegen voor de cliënt. Er ontwikkelen zich 
nieuwe organisatievormen en het aantal regionale 
samenwerkingsverbanden neemt toe.

Enerzijds is er vraag naar specialistisch opgeleide 
mensen om in te spelen op de complexere zorgvraag, 
anderzijds zien we spreiding van zorg: door de vraag 
naar zorg dichtbij huis moeten geschikte zorgverleners 
zich verspreiden over gebieden waar die zorg nodig is.

Versterkend
• Afname beroepsbevolking
• Toename multimorbiditeit
• Toenemende complexiteit zorgvraag
• Zorg dichtbij huis
• Toenemende mogelijkheden technologie
• Dubbele vergrijzing
• Toename focus juiste zorg op de juiste plaats
• Focus op kwaliteit en veiligheid
• Nieuwe samenwerkingsvormen
• Meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers
• Wet- en regelgeving

Verzwakkend
• Onvoldoende standaardisering rondom informatie- 
 overdracht
• Toename in specialisatie
• Hogere arbeidsproductiviteit
• Toename mantelzorg
• Professionele autonomie
• (Perverse) financiële prikkels
• Weerstand tegen verandering
• Onderlinge weerstand tussen beroepsgroepen
• Sluiten van ziekenhuizen
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Toelichting en impact
Integrale zorg is een andere manier van zorgorganisatie 
waarbij de cliënt/inwoner en zijn hele leven centraal 
staat.

We zien steeds meer bewegingen waarin zorg wordt 
georganiseerd in een regionaal netwerk rondom de 
cliënt. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren en 
onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen, en om 
de zorg dichter bij mensen te kunnen leveren in hun 
eigen vertrouwde leefomgeving. Een voorbeeld van een 
initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning die 
zich hierop richt is ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ [1]
[2].

We zien steeds meer substitutie van tweede- naar 
eerstelijnszorg: anderhalvelijnszorg. Zorgprofessionals 
met aanvullende opleiding voeren handelingen/
ingrepen uit die anders in het ziekenhuis (tweede lijn) 
worden gedaan. Dit betekent: zorg dichter bij huis. 
Het is daardoor makkelijker, toegankelijker, goedkoper, 
toegespitst op de specifieke vraag van de cliënt en 
kostenbesparend vanwege het niet aanwezig hoeven zijn 
van alle faciliteiten van een ziekenhuis. Dit zorgt tevens 
voor een toename van tevredenheid onder cliënten. 

Het besef groeit dat er meer nodig is dan enkel een 
zorgprofessional om zorg dichtbij de cliënt te kunnen 
leveren. Het is van belang dat het sociaal domein 
betrokken wordt zodat zorg en welzijn beiden aandacht 
krijgen. Diëtisten in de 1e, 2e en 3e lijn zouden samen 

kunnen werken om zorg voor de patiënt zo optimaal 
mogelijk te maken. Gelukkig ontstaan er steeds meer 
handreikingen voor samenwerking tussen zorg, welzijn 
en andere domeinen. Zo zouden buurthuizen, wijkcentra 
of gebedshuizen ook een belangrijke rol kunnen 
vervullen als voorlichter in samenwerking met de diëtist.

Doordat zorg dichtbij huis geleverd wordt, kunnen 
mensen ook langer thuis blijven wonen. Zorg dichter bij 
huis betekent ook dat er meer complexe casussen in een 
regionaal ziekenhuis behandeld zullen worden. De heel 
complexe casussen komen hierdoor in de 3e lijn terecht 
(o.a. verpleeghuis, revalidatiezorg, intensieve dementie- 
zorg). De ligduur in het ziekenhuis neemt af, waardoor 
er in de thuissituatie verder behandeld dient te worden. 
Hierdoor neemt de vraag naar geriatrische revalidatie 
bij oudere patiënten toe. Wellicht vraagt de toename van 
zorgcomplexiteit in de 3e lijn om andere competenties 
of (vervolg)opleidingen om in de toekomst de zorg te 
kunnen blijven leveren. 

Er wordt ook ingezet op regionaal samenwerken: Het 
Paramedisch Platform Nederland (PPN) wil zoveel 
mogelijk paramedisch hulpverleners verbinden en 
zorgen dat zij een interdisciplinair netwerk rondom 
de cliënt vormen [3][4]. Tevens wordt er ingezet op 
netwerken rondom ziektebeelden, zoals ParkinsonNet. 
Dit is een netwerk van zorgprofessionals die 
gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen 
met de ziekte van Parkinson, met als doel om de 
behandelingen goed op elkaar af te stemmen [5]. 
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Een tiental evaluatiestudies laat zien dat het 
zorgnetwerk ParkinsonNet de kwaliteit van zorg 
verbetert, de gezondheidsuitkomsten van mensen met 
Parkinson verbetert en de zorgkosten vermindert [6].

Binnen paramedische vakgebieden zijn vaak al 
netwerken gevormd. Zo kent de NVD reeds ruim 35 
erkende netwerken met een specifieke deskundigheid 
binnen de diëtetiek [7]. 

Een toename in netwerkvormen die interdisciplinaire 
samenwerking mogelijk maken op regionaal niveau zorgt 
voor een toegenomen professionalisering. Doordat de 
diëtist waarschijnlijk in veel netwerken betrokken zal 
zijn, kan dit wel als tijdsintensief ervaren worden.

Ook is er een toename zichtbaar van netwerken 
bestaande uit voedingsdeskundigen, coaches en 
gewichtsconsulenten: onbeschermde titels die iedereen 
kan en mag gebruiken. Het is hierdoor moeilijk voor de 
diëtist om zich te onderscheiden, en lastig voor de cliënt 
om de goede hulp te vinden.

35  |  De diëtist in 2030 |  Netwerkzorg: dichtbij en integraal
Bronnen

Trends 
Maatschappij 

Gezondheidszorg 
Diëtetiek

Bronnen

8



36  |  De diëtist in 2030 |  De geïnformeerde cliënt

De geïnformeerde cliënt
toegang tot informatie • de cliënt centraal • cliënt empowerment • 
cliënttevredenheid • shared decision making • rolverdeling arts – cliënt •
cliënt als partner •  ondersteuning van zelfmanagement

9

Trends 
Maatschappij 

Gezondheidszorg 
Diëtetiek

Bronnen

9



Definitie
Cliënten hebben steeds vaker en steeds meer toegang 
tot (online) informatie over ziekte en aandoeningen, 
behandelmogelijkheden en kwaliteit van zorg. Echter 
is de informatie, met name van internet, niet altijd 
betrouwbaar.

Dankzij de toenemende toegang tot informatie 
en de groeiende medische mogelijkheden zijn 
de verwachtingen van zorg bij een deel van de 
cliëntenpopulatie steeds hoger en wordt een deel van 
de cliënten steeds mondiger in de spreekkamer. Ze 
hebben daarbij steeds vaker toegang tot hun eigen 
medische dossier.

De groep laaggeletterden die minder goed mee kan 
komen in deze ontwikkeling groeit. Het is daarom 
belangrijk te realiseren dat de trend van de steeds 
beter geïnformeerde cliënt slechts zichtbaar is bij een 
deel van de cliëntenpopulatie.

Tegelijkertijd maakt de toenemende transparantie, 
zoals het inzicht in eigen dossier en meetbaarheid 
van gezondheidsuitkomsten, het functioneren van 
professionals zichtbaarder.

Persoonlijke zorg op maat en ‘shared decision making’ 
worden steeds vaker toegepast.

Versterkend
• Toenemende mogelijkheden

informatievoorziening
• Maakbare samenleving: iedereen heeft recht

op maximaal kwalitatief goede zorg
• Holistisch mensbeeld
• Participatiesamenleving
• Toenemende transparantie

Verzwakkend
• Mensen die niet mee kunnen komen,

bijvoorbeeld laaggeletterden of laagopgeleiden
• Privacyvraagstukken
• Wettelijke grenzen
• Onbetrouwbare informatie
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Toelichting en impact
Er is steeds meer informatie beschikbaar over 
gezondheid, behandelmogelijkheden en kwaliteit 
van zorg. Een deel van de zorgvragers wordt steeds 
mondiger en hebben hoge(re) verwachtingen van de 
kwaliteit van zorg. Zo verwachten ze bijvoorbeeld dat 
de diëtist niet alleen vanuit het voedingsperspectief 
kijkt, maar ook kennis heeft over andere gezondheids- 
gerelateerde gebieden.

Er zijn allerlei voedselhypes en -trends op internet te 
vinden, die soms het advies van de Gezondheidsraad 
tegenspreken, maar die cliënten wel graag willen volgen. 
Er zijn echter ook groepen die het tegenovergestelde 
ervaren. Dit legt extra druk op het zichtbaar maken van 
de toegevoegde waarde van de geleverde zorg [1].

Mensen beantwoorden hun zorgvragen steeds vaker 
via internet: 46% van de Nederlanders stelt zijn vraag 
in eerste instantie aan een zorgprofessional, 41% kiest 
voor het internet [2].

Besluitvorming verschuift steeds verder naar ‘shared 
decision making’, waarbij zorgverlener en cliënt 
gezamenlijk tot een besluit komen omtrent de zorg 
[3]. Samen beslissen heeft een positieve invloed op de 
cliënttevredenheid over de zorg [4].

De informatiepositie van de cliënt wordt gedefinieerd als 
‘de mate waarin hij [de cliënt] geïnformeerd is over zijn 
eigen gezondheid en zeggenschap heeft over informatie 
betreffende zijn gezondheid’ [5]. De informatiepositie 
van de cliënt is lager dan de zorgverlener tijdens het 
zorgproces, maar hoger in de chronische fase: de cliënt 
weet meer dan de zorgverlener [5].

Value-Based Healthcare is een initiatief dat steeds vaker 
wordt toegepast. Het is gericht op het maximaliseren 
van de waarde van zorg voor de cliënt en het reduceren 
van de zorgkosten. De voor de cliënt relevante 
gezondheidsuitkomsten gedeeld door de kosten per 
cliënt, vormt de cliëntwaarde [6].
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Definitie
Voedselpatronen veranderen langzaam naar duurzaam 
en plantaardig. Men ziet in dat voedselproductie 
een grote invloed heeft op de biodiversiteit, het 
klimaat, lucht en water, kwaliteit van de bodem, en 
dierenwelzijn. Bovendien zijn duurzame eetpatronen 
ook voordelig voor de gezondheid. 

De diëtist ziet hierdoor meer mensen die over willen 
gaan naar een plantaardig(er) voedingspatroon. Dit 
geeft aan dat de consument wel minder vlees wil eten, 
maar hier in de praktijk niet aan toe komt of niet weet 
hoe dit gezond te doen.

Versterkend
• Nationale akkoorden en doelstellingen wat betreft

duurzaamheid en klimaat
• Toename van vleesvervangende producten

in supermarkten
• Meer kennis over gezond voedsel
• Toegang tot informatiebronnen via internet
• Toenemende aandacht voor gezondheid en

duurzaamheid
• Veranderende wet- en regelgeving rondom

voedselproductie

Verzwakkend
• Gebrek aan kennis over gezonde voeding
• Geen toegang tot gezonde voeding
• Gezond voedsel duurder dan ongezond voedsel
• Ongezond aanbod in kantines, benzinestations,

scholen, kantoren, etc.
• Geen inzicht in de noodzaak tot verandering
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Toelichting en impact
Ten gunste van het klimaat heeft de Rijksoverheid 
doelen gesteld om een plantaardiger eetpatroon te 
stimuleren. Zo bevatten het Grondstoffenakkoord (2018): 
transitieagenda Biomassa & Voedsel, het Nationaal 
Preventieakkoord (2018) en het Klimaatakkoord (2019) 
doelstellingen voor een meer plantaardig eetpatroon [1]. 
Daarnaast zijn bedrijven en maatschappelijke 
organisaties verschillende andere initiatieven gestart 
met als doel plantaardiger eetpatronen te bevorderen. 
Voorbeelden hiervan zijn de Transitie Coalitie Voedsel, 
de Protein Alliance en Dutch Cuisine [1].

Het Grondstoffenakkoord bevat de volgende 
doelstellingen: een omkering van de verhouding in de 
consumptie van dierlijk/ plantaardig eiwit van 60/40 
naar 40/60 op de langere termijn – en tevens een 
reductie van 10-15% in de totale eiwitinname bij gezonde 
mensen [2].

Ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking eet volledig 
vegetarisch of veganistisch [3][4]. In 2019 noemde 43% 
zichzelf ‘flexitariër’: iemand die bewust minder vlees eet 
[5], terwijl dit in 2011 nog maar 14% was. Een derde van 
de Nederlandse consumenten geeft aan graag minder 
vlees te willen eten, maar hier in de praktijk niet aan toe 
te komen [6-8]. Deze mensen verschijnen nu doorgaans 
vaker bij de diëtist, om advies te krijgen over hoe zij een 
gezond plantaardig eetpatroon kunnen realiseren.

Naast dat het klimaat invloed heeft op voedselpatronen 
van mensen, gaat het bij eten ook nog altijd om 
‘genieten’. We eten voornamelijk wat we lekker 
vinden óf belangrijk vinden om te consumeren. Het 
concept ‘comfort food’ wordt steeds populairder: eten 
dat bedoeld is om de gemoedstoestand positief te 
beïnvloeden. Mensen eten het om zich beter te voelen. 
Wat iets comfort food maakt lijkt onduidelijk, het 
verschilt tussen culturen, leeftijden en sekse [9]. 
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Aandacht voor voeding en 
leefstijl bij behandeling
dubbele vergrijzing • ondervoeding • chronische ziekten • multimorbiditeit • 
gezondheidswinst • ondersteunende behandelingen

11

Trends 
Maatschappij 

Gezondheidszorg 
Diëtetiek

Bronnen

11



43  |  De diëtist in 2030 | Aandacht voor voeding en leefstijl bij behandeling

Definitie
Het belang van voedsel voor gezondheid is groot en 
wordt steeds meer erkend door stakeholders rondom 
de diëtetiek. Door het toenemende aantal ouderen in 
Nederland en een toename van het aantal chronisch 
zieken, zijn er meer mensen onder behandeling van 
een arts.

Ondanks dat er nog altijd vaak en snel medicatie 
voorgeschreven wordt, groeit het inzicht dat voeding 
een belangrijke rol speelt bij gezond en vitaal ouder 
worden, het verminderen van klachten, het stabiliseren 
van de aandoening en het succes van een operatie.

Door dit inzicht is er ook meer aandacht voor 
‘personalized nutrition’; wat voor de een werkt, 
hoeft niet voor de ander te werken. Een diëtist 
levert maatwerk; doelen en behandelplan worden in 
samenspraak opgesteld. Daarnaast is er veel meer 
commerciële aandacht voor doelgroepgerichte voeding 
(gluten vrij, eiwitrijk), en is het afstemmen van voeding 
op de genen in opkomst: ‘nutrigenetics’. 

De diëtist wordt vaker betrokken bij de behandeling 
van chronische patiënten. Er is behoefte aan meer 
specialistische voedingszorg en hierdoor ontstaan er 
meer specialisaties binnen de diëtetiek.

Versterkend
• Meer chronische ziekten
• Stijging zorgkosten en medicatie
• Meer kennis over effecten van gezonde voeding
• Support van zorgverzekeraars
• Wetenschappelijke bewijslast
• Een integrale voedingsvisie binnen ziekenhuizen
• Persoonlijke wensen en voorkeuren
• Verschillen in kennis, gewoonten en sociale omgeving
• Uniek genetisch profiel
• Allergieën en intoleranties
• Initiatieven in ziekenhuizen gerelateerd aan voeding

en leefstijl

Verzwakkend
• Snelle inzet van medicijnen door artsen
• Geen kennis van belang van gezonde voeding bij

arts en cliënt.
• Geen aanbod van gezond voedsel in de VVT en

ziekenhuizen
• Onvoldoende kennis en bewijs over de relatie tussen

genen en voeding
• Gestandaardiseerde gezondheidsnormen
• Hoge kosten verbonden aan onderzoek
• Privacyvraagstukken
• Huidige betalingsstructuur voor diëtetiek

in ziekenhuizen
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Toelichting en impact
Overgewicht en een ongezond eet-, drink-, en 
beweegpatroon zijn verantwoordelijk voor een 
substantieel deel (14%) van de ziektelast in Nederland. 
De grootste gezondheidswinst valt te behalen bij 
de behandeling van cardio-metabole aandoeningen 
(cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus type 2 en 
nierziekten), diverse darmaandoeningen en kanker. 
Veertig procent van de kankergevallen kan voorkomen 
worden door leefstijl [1]. Voedingsmaatregelen zijn 
echter ook veelbelovend voor de ondersteunende 
behandeling van chronische ziekten en vergroten de 
overlevingskans (bijvoorbeeld bij chronisch obstructieve 
longziekten (COPD) en kanker) [2].

Ook ondervoeding komt steeds vaker voor, vooral bij 
ouderen. Naar schatting is in het verpleeghuis 10-15% 
van de cliënten ondervoed, in de thuiszorg 15-30% en 
bij zelfstandig wonende ouderen gaat het om 7% [3]. 
Ouderen hebben een groter risico op ondervoeding, 
omdat ze vaker ziek zijn en minder bewegen. Bovendien 
hebben ouderen minder energie nodig dan toen ze 
jonger waren, waardoor het moeilijker kan zijn alle 
voedingstoffen met de voeding binnen te krijgen [4].

De laatste tijd ontstaan er daarom steeds meer 
initiatieven rond voeding in de zorg. Ziekenhuizen bieden 
steeds vaker gezonde maaltijden aan. Zoals ook in het 
Preventieakkoord beschreven is, willen ze uiterlijk in 
2030 in elk ziekenhuis een gezond voedingsaanbod [5]. 
Daarom zijn er verschillende voedingsconcepten voor 

ziekenhuizen ontwikkeld. Prehabilitatie en het concept 
‘Better in, Better out’ krijgen meer aandacht. Hierbij 
gaat het erom dat cliënten die een operatie moeten 
ondergaan in een zo goed mogelijke conditie zijn, zodat 
dit hun herstel bespoedigt na de ingreep en complicaties 
voorkomt [6]. Fit4Surgery is een voorbeeld van een 
Stichting die hieraan probeert bij te dragen door kennis 
te delen over hoe je fitter kunt worden voor een operatie 
[7]. 

Er zijn meerdere interventies die inzetten op gezonde 
voeding als behandeloptie (ten dele) in plaats van 
medicatie. Voorbeelden hiervan zijn de Alliantie Voeding 
in de Zorg, de initiatieven van Voeding Leeft en de 
Vereniging van Arts en Leefstijl. Ook zorgverzekeraars 
lijken mogelijkheden te zien, zoals blijkt uit de pilot van 
VGZ met het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om [2]. 
Echter, zorgverzekeraars lijken steeds vaker te bepalen 
welke dieetvoedingen vergoed worden.

Er zijn verschillende chronische aandoeningen die 
niet voorkomen kunnen worden middels voeding, 
maar waarbij voeding wel een rol kan spelen in de 
behandeling. De diëtist heeft hierdoor een toenemende 
professionele rol bij specifieke chronische ziekten en er 
ontstaan verschillende specialisaties binnen de diëtetiek.
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Er zijn verschillende chronische ziekten waarbij een 
specifiek dieet voorgeschreven wordt door de diëtist. 
Zo helpt het ketogeen dieet mensen met epilepsie 
en worden het Chron’s Disease Exclusion Diet en het 
FODMAP dieet steeds vaker ingezet bij Inflammatory 
Bowel Disease (IBD) [8]. 

Ook wanneer een patiënt ervoor kiest om niet behandeld 
te worden, of in de laatste levensfase zit, speelt voeding 
een belangrijke rol. De rol voor voeding en doelen 
van dieetbehandeling in palliatieve behandeling zijn 
tweeledig. Bij palliatieve tumorgerichte behandeling is 
het doel van de medische behandeling levensverlenging 
en dus om de voedingstoestand te handhaven door een 
adequate voeding die de voedingsbehoefte dekt. Bij 
een verschuiving naar palliatieve symptoomgerichte 
behandeling is er een overgang zichtbaar van 
adequate voeding naar comfortvoeding. Behoud van 
de voedingstoestand kan in deze fase nog een tijd de 
overweging zijn. Op enig moment heeft echter het 
handhaven van de voedingstoestand geen prioriteit 
meer. Dan is comfortvoeding aan de orde; voor comfort, 
welbevinden en verlichten van klachten. De diëtist kan 
adviezen geven op basis van de klachten, zodat men kan 
eten wat nog prettig voelt. De patiënt eet en drinkt als hij 
wil, en eet en drinkt niet als hij dat niet wil. [9, 10, 11]. 

Artsen nemen vaker een rol in het signaleren van 
voedingsproblemen en in het stimuleren van gezond 
gedrag. Een goede samenwerking met de diëtist is 
hierbij van belang. Het is immers niet de bedoeling dat 
de arts op de stoel van de diëtist gaat zitten. 

Ieder individu is verschillend en heeft andere 
voorkeuren, ook wat betreft voeding. Daarom levert 
de diëtist maatwerk: doelen en behandelplan worden 
in samenspraak opgesteld.  Persoonlijke voorkeuren, 
cultuur en de sociale context zijn belangrijk voor 
persoonlijk voedingsadvies. Daarom is onder andere het 
geven van cultuur-sensitieve begeleiding een belangrijke 
taak voor de diëtist. Vooral het aspect ‘persoonlijke 
voorkeur voor smaak’, prijs en gemak speelt nu een rol 
bij het boodschappen doen. Richting de toekomst zal dit 
beeld breder worden, en krijgt ‘gezondheid’ ook een plek 
in de persoonlijke behoefte [12].

Er wordt door meerdere partijen onderzoek gedaan 
naar ‘personalized nutrition’. Zo doen bijvoorbeeld  de 
WUR en TNO doen momenteel onderzoek naar nieuwe 
ontwikkelingen die het in de toekomst mogelijk maken 
om nog persoonlijker voedingsadvies te geven. 
Voedings gerelateerde biomarkers zoals 
bloedbepalingen, bloeddruk, BMI en DNA-onderzoek 
kunnen ervoor zorgen dat voedingsadvies nog 
persoonlijker wordt. Hoe meer persoonlijke data er 
van verschillende personen in databases terecht komt, 
hoe sterker de statische kennisbasis wordt voor een 
persoonlijk advies. De diëtist van de toekomst heeft een 
belangrijke rol bij het begrijpelijk en toepasbaar maken 
van alle informatie over voeding die de cliënt krijgt [12].
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Om personalized nutrition te kunnen realiseren wordt 
er ook steeds meer onderzoek gedaan naar motivatie-
aspecten. Doel is om consumenten bewust te maken van 
het effect van voeding op de gezondheid. Dit kan onder 
andere door zelf gezondheid te meten met behulp van 
wearables [10].

Ook commerciële bedrijven zetten in op het belang van 
gezondheid voor de consument. Er zijn bedrijven zoals 
‘123 and me’ die een persoonlijk DNA profiel in kaart 
kunnen brengen en op deze manier inzicht geven in jouw 
gezondheidsstatus. Met de groeiende belangstelling voor 
nutrigenetics, groeit ook de aandacht voor het werk van 
dit soort bedrijven [13].

Er zijn ook commerciële bedrijven die inzetten op de 
marketing en verkoop van doelgroepgerichte producten. 
Zij verkopen producten voor mensen met bijvoorbeeld 
een gluten- of lactose- intolerantie, of bieden eiwit-
verrijkte producten aan. Op deze manier spelen 
bedrijven steeds meer in op persoonlijke wensen en 
voorkeuren van consumenten.
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Meer aandacht voor 
voedselomgeving
ongezonde voedselomgeving • voedselkeuzes •
de makkelijke keuze • public health
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Definitie
Er is steeds meer aandacht voor het belang van 
een gezonde voedselomgeving. Een gezonde  
voedselomgeving kan de keuze voor gezonde 
producten namelijk makkelijker maken.

Op dit moment maakt onze voedselomgeving het ons 
niet makkelijk om gezond te leven. We worden te veel 
verleid door ongezonde producten die aangeboden 
worden op het werk, bij tankstations, op school, op het 
station en in de supermarkt.

Om ziekte te voorkomen als gevolg van ongezonde 
voeding, wordt er steeds meer ingezet op het 
veranderen van onze voedselomgeving op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau. Verschillende 
steden zijn bezig met het maken van een voedselvisie, 
de Transitiecoalitie Voedsel en programma’s zoals 
Diagnose Voeding en Gezondheid werken op nationaal 
niveau aan een gezondere omgeving, en een aantal 
Nederlandse steden heeft zich aangesloten bij de Milan 
Urban Food Policy Pact.

Ook zien we dat ‘public health’ aan betekenis 
wint. Hierdoor wordt de individuele gezondheid 
onderbelicht. Vanuit het ‘public health’ perspectief is 
het makkelijker om richtlijnen op te stellen en advies 
te geven, maar hierbij worden individuele waarden, 
normen en wensen vergeten. 

Versterkend
• Kennis over gezonde voeding
• Richtlijnen voor marketing van ongezonde

producten
• Nudging
• Meer mensen met een chronische aandoening,

waaronder meer mensen met obesitas
• Actief overheidsbeleid op de verkoop van gezond

en ongezond voedsel
• Meer dialoog tussen bedrijfswereld, retail

en diëtetiek

Verzwakkend
• De macht van de supermarkt en voedingsindustrie
• Geen overheidsbeleid op ongezonde producten
• Gebrek aan kennis over gezonde voeding
• Hoge prijzen van gezond voedsel t.o.v. prijzen voor

ongezond voedsel
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Toelichting en impact
De fysieke, sociale en digitale voedselomgeving is van 
grote invloed op het consumptiepatroon. De verleiding 
tot (over)consumptie is enorm. Voedsel is overal, altijd! 
Er vindt vaker ‘blurring’ plaats, waarbij horeca en 
detailhandel gecombineerd worden. Onze omgeving 
stimuleert ons voortdurend om te veel te eten en te 
weinig te bewegen. Om de verleiding tot 
(over)consumptie te weerstaan moeten we wel-
overwogen keuzes maken en beschikken over een 
grote mate van zelfbeheersing [1].

De macht van de voedselindustrie lijkt groot en invloed 
te hebben op de politiek, maar het is onbekend hoe 
groot en wat de invloed precies is. Supermarkten 
promoten veelal producten die niet binnen de Schijf 
van Vijf vallen en verleiden consumenten hiermee 
tot ongezonde consumptie [2]. Daarnaast investeert 
de voedselindustrie jaarlijks miljarden euro’s aan 
marketingstrategieën om ervoor te zorgen dat 
hun product gekocht en geconsumeerd wordt. Een 
tegenbeweging hiervan is het zogenaamde ‘nudging’, 
waarbij een vriendelijk duwtje in de goede richting 
wordt gegeven. Bij nudging ligt de nadruk minder op het 
rationele en meer op de automatische denkprocessen 
juist op de momenten dat we keuzes maken. Een 
voorbeeld van nudging is fruit op ooghoogte plaatsen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen dan 
eerder fruit zullen pakken. De interventie ’Gezonde 
Schoolkantine’ maakt gebruik van dit type nudging [3].

Een ander voorbeeld van een interventie die inspeelt op 
de gezonde leefomgeving is de ‘Gezonde Basisschool van 
de Toekomst’. Het doel van de ‘Gezonde Basisschool van 
de toekomst’ van Movare is te onderzoeken of kinderen 
die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen 
met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen 
en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, 
emotionele en intellectuele groei doormaken. Tot nu toe 
zijn de resultaten positief en zorgt het programma voor 
een significante reductie in BMI bij de deelnemers [4] [5].

Aandacht voor voeding en beweging op scholen en op 
kinderdagverblijven wordt steeds groter. Steeds meer 
scholen dragen het vignet ‘gezonde school’: 1768 in 
totaal in Nederland. In het basis- en speciaal onderwijs 
1326, in het voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs 
354, in het MBO 88. [6].

Ook bedrijven hechten steeds meer waarde aan een 
gezonde voedselomgeving voor de werknemers. 
Bedrijfsrestaurants en -kantines bieden vaker 
gezonde opties aan. De werkgever kan middels 
vitaliteits- en gezondheidsbeleid met aandacht voor 
de BRAVO thema’s (bewegen, roken, alcohol, voeding 
en ontspanning) bijdragen aan de gezondheid van 
medewerkers [7]. 
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Vanuit de Overheid wordt een gezonde leefomgeving 
ook gestimuleerd. Overheden moeten bij het ontwikkelen 
van gebieden zo vroeg mogelijk nadenken over het 
realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. 
Zij kunnen eigen gezondheidsambities vastleggen 
en uitwerken in verschillende instrumenten van de 
Omgevingswet. Op deze manier stimuleert de Overheid 
om lokaal aan de slag te gaan met de voedselomgeving. 
Zo zijn er steeds meer steden die het voorbeeld van 
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag volgen en een 
voedselvisie aan het schrijven zijn [68].

Ook landelijke partijen als de Transitiecoalitie Voedsel 
(TCV) en Diagnose Voeding & Gezondheid (DV&G) 
werken aan een gezondere voedselomgeving. De TCV 
werkt aan nieuwe oplossingen voor de problemen 
met het huidige landbouw- en voedselsysteem, 
en faciliteert de maatschappelijke dialoog over 
voeding en gezondheid, en initieert, ondersteunt 
en versnelt innovaties en initiatieven met een grote 
maatschappelijke impact [9] [10].
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Leefstijl als verdienmodel
focus op leefstijl • leefstijlcoaches • geen regulering • voedseltrends •
personal coaching • vitaliteitsprogramma’s • vitamine supplementen 
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Definitie
Er zijn steeds meer mensen die willen werken aan hun 
leefstijl en bereid zijn hiervoor te betalen. Begeleiden 
van leefstijl(verandering) is een verdienmodel 
geworden.

Doordat iedereen iets met het thema ‘leefstijl’ 
wil doen, ontstaan er nieuwe beroepen binnen 
dit thema. Zo zien we een toename in het aantal 
vitaliteitsbedrijven, leefstijlcoaches, personal 
coaching, gezondheidsboeken geschreven door 
BN’ers, leefstijlplatformen/apps en voedselcommercie 
(sportdrankjes, vitaminesupplementen, etc.).

De zorg geleverd door leefstijlcoaches, personal 
trainers en vitaliteitsbedrijven is ongereguleerd. 
Dit betekent dat zij zich niet hoeven te houden 
aan de voedingsrichtlijnen, kwaliteitsnormen en 
zorgstandaarden.

Versterkend
• Erkenning belang gezonde leefstijl
• Kennis over gezonde voeding
• Meer mensen met een chronische aandoening,

waaronder meer mensen met obesitas
• Meer ervaringsdeskundigen
• Geen regulatie op leefstijlcoaching, personal trainers

en vitaliteitsbedrijven
• Onbekendheid bij consument over expertise diëtist

Verzwakkend
• Geen inzicht in belang gezonde leefstijl
• Gebrek aan kennis over gezonde voeding
• Regulering op leefstijlcoaching
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53  |  De diëtist in 2030 | Leefstijl als verdienmodel

Toelichting en impact
Doordat er gedurende de afgelopen jaren meer leefstijl- 
interventies als effectief beoordeeld werden, maakt de 
beroepsgroep leefstijlcoach een snelle doorgroei. In 
december 2019 was het aantal unieke leefstijlcoaches 
554, ten opzichte van 293 op 1 januari 2019. De 
verwachting is dat dit aantal in de komende jaren toe 
zal nemen. De meeste leefstijlcoaches zijn diëtist, 
fysiotherapeut of oefentherapeut die aanvullende 
scholingen hebben gevolgd [1].

Het aantal ervaringsdeskundigen die geholpen 
zijn bij het aanpassen van hun leefstijl neemt toe. 
Daarom zien we ook een toename van het aantal 
ervaringsdeskundigen die leefstijlcoach worden. 
Een onderzoek dat gedaan is naar de inzet van 
ervaringsdeskundigen als leefstijlcoach wijst uit dat 
dit effectief is. Ervaringsdeskundigen kunnen een 
voorbeeldfunctie hebben en goed begrip opbrengen [2].

Sinds 2018 zijn er twaalf geaccrediteerde opleidingen 
voor leefstijlcoaching door de Beroepsvereniging 
Leefstijlcoaches Nederland bijgekomen in Nederland 
[3]. Deze opleidingen zijn vaak een vervolg op een 
reeds bestaande MBO- of HBO- opleiding. Bij voltooiing 
van deze opleiding mag je aanbieder zijn van een 
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De zorg 
geleverd door leefstijlcoaches is helaas ongereguleerd. 
Dit betekent dat zij zich niet hoeven te houden 
aan de voedingsrichtlijnen, kwaliteitsnormen en 
zorgstandaarden.

Naast leefstijlcoaching zien we ook een toename in 
het aantal vitaliteitsbedrijven, personal coaching, 
gezondheidsboeken geschreven door BN’ers, digitale 
leefstijlplatformen/apps en voedselcommercie 
(sportdrankjes, vitamine pillen, etc.). Ook grote bedrijven 
en supermarkten spelen in op de gezondheid door het 
aanbieden van bepaalde (dieet)producten en media- 
campagnes hierop.
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De consument is op zoek
focus op leefstijl • consumentengedrag • te veel informatie • 
meningen boven feiten • wat is gezond? • sociale media •
 voedselkeuze logo’s

14
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Definitie
Door de hoeveelheid beschikbare informatie over 
voeding raakt de consument in de war over wat gezond 
is en wat niet. Wat ‘gezond’ is lijkt continu te veranderen 
en het geven van voedingsadvies is hierdoor moeilijker.

Informatie over voeding wordt ontvangen via 
verschillende kanalen: tv-programma’s, media (zowel 
digitaal als op papier), non-profit groepen, voedings- 
en supplementmarkten en sociale contacten zoals 
vrienden of familie.

Eten is steeds meer verbonden met persoonlijke 
identiteit. Met eetpatronen en voorkeuren laten we zien 
wat we belangrijk vinden en tot welke sociale groep we 
behoren. Influencers spelen hier via sociale media op in 
en proberen zich te onderscheiden middels voeding.

Hierdoor zien we een overvloed aan verschillende 
voedingsexperts, goeroes, en influencers die allemaal 
ander voedingsadvies geven zonder zich aan richtlijnen 
te houden. Ook zien we hierdoor voedseltrends zoals 
‘superfoods’, glutenvrij dieet en ‘intermittent fasting’. De 
diëtist is hierdoor vaak meer tijd kwijt aan uitleg tijdens 
het consult.

Daarnaast hebben voedselkeuzelogo’s, voedingsclaims 
en gezondheidsclaims ook invloed op verwarring bij de 
consument.

Versterkend
• Diffuse berichtgeving over relatie voeding en

gezondheid in media
• Wildgroei aan diëten en voedingsdeskundigen
• Veelheid aan diverse logo’s op voedingsproducten
• Toegang tot informatiebronnen via internet
• Geen regulatie op leefstijlcoaching
• Gebrek aan kennis/voedselvaardigheden
• Onbekendheid bij consument over expertise diëtist
• Geen gratis toegang tot de diëtist

Verzwakkend
• Meer eenduidigheid in voedselkeuzelogo’s
• Wetenschappelijk bewijs naar relatie voeding

en gezondheid
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Toelichting en impact
Wat is gezond? De consument worstelt al enkele jaren 
met deze vraag, doordat het voedingsadvies continu lijkt 
te veranderen [1-4]. De voedingswetenschappers worden 
niet meer als geloofwaardig beschouwd en de diëtist 
is onvoldoende bekend bij de consument. Daardoor 
weet de consument niet meer wie de deskundige is en 
gaan consumenten af op wat media te melden hebben 
over de verschillende voedingshypes [2]. Dit geldt ook 
voor cliënten met een migratieachtergrond; zij hechten 
waarde aan de trends en hypes in het land van afkomst 
en deze hebben invloed op de leefstijl. 

Het delen van kennis via sociale media groeit de laatste 
jaren sterk [5]. Consumenten kunnen steeds makkelijker 
informatie vinden over voedingsmiddelen en kunnen 
dit ook snel delen met anderen. Al deze informatie 
creëert een verwarrend beeld over de perceptie van 
voeding. De incomplete, inconsistente en tegenstrijdige 
informatie maakt het lastig voor de consument om 
gezonde eetgewoontes in te bouwen en zich eigen te 
maken [6]. Door het grote aanbod aan informatie, voelt 
de consument zich aangewezen om de eigen waar heid 
te creëren. Deze eigenwaarheid kan zowel positieve als 
negatieve invloed hebben op het bewuster omgaan met 
voeding.    

De consument werd vroeger door enkele vaste 
informatiestromen voorzien van kennis over (gezonde) 
voeding, waaronder ouders, sociale omgeving, televisie, 
maar ook retailers en fabrikanten [5]. Tegenwoordig is 

er veel ‘ruis’ op deze informatiestoom ontstaan door 
o.a. sociale media. Verschillende groepen willen ook
graag hun kennis delen over gezonde voeding. BN’ers,
vloggers, bloggers, influencers, verschillende TV-koks,
wetenschappers maar ook verschillende organisaties als
Foodwatch, spelen in op het digitale tijdperk.

De invloed van sociale media heeft een negatief effect 
op de voedselkeuzes die adolescenten maken [7]. 
Ze kiezen vaker voor ongezonde producten en laten 
gezond daardoor vaker staan. Invloed van de ouders 
heeft daarentegen een positief effect op het maken van 
gezondere voedselkeuzes. Ouders hebben een sterke 
voorbeeldrol en kinderen nemen het (gezonde) gedrag 
van hun ouders over. 

‘Je bent wat je eet’ is een vaak genoemd gezegde. Eten 
en (culturele) identiteit zijn vaak met elkaar verbonden. 
Met ons voedingspatroon en voorkeuren laten we zien 
wat we belangrijk vinden (het klimaat, of het genieten), 
en tot welke sociale groep we behoren. De hedendaagse 
eetcultuur is snel, maar wordt ook bepaald door gezonde 
voedselbewegingen, en wordt veelal aangewakkerd door 
influencers via sociale media. Waar en wat we eten, zegt 
dus veel over wie wij als individu willen zijn [8]. 

Voedingswetenschappers en diëtisten spreken hun 
zorgen uit over de hoeveelheid onjuiste informatie die 
beschikbaar is over gezonde voeding [9] [10]. Diëtisten 
geven aan dat steeds meer cliënten onzeker zijn over 
wat gezonde voeding is en wat niet [11]. 14
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Ondanks dat de diëtist evidence-based adviezen 
geeft, trekt de consument dit vaak in twijfel. Sommige 
consumenten maken bewust de keuze om niet te 
luisteren naar bewezen adviezen. De adviezen van de 
Gezondheidsraad en de bijbehorende Schijf van Vijf 
worden niet serieus genomen [9]. 

Niet alleen de media dragen bij aan deze verwarring, 
maar ook de onenigheid tussen experts voedt deze 
verwardheid [12]. De onderliggende factor die meespeelt 
is het wetenschappelijke bewijs wat over tijd verandert 
en invloed heeft op geaccepteerde richtlijnen. De 
vernieuwing die in 2016 plaatsvond aan de Schijf van 
Vijf is een voorbeeld waar toenemende kennis een 
verandering in richtlijnen bewerkstelligt [13].

Voedselkeuzelogo’s zijn een onderdeel van een scala 
aan keurmerken. Keurmerken worden op de voorkant 
van een voedingsmiddel weergegeven en vertellen iets 
over de herkomst, duurzaamheid en kwaliteit van een 
product [14]. In het verleden was er veel onduidelijkheid 
over de betekenis van de logo’s doordat er zoveel waren: 
ongeveer 180 in 2016. Ondertussen is daar flink in 
geschrapt en wordt vanaf medio 2021 de Nutris-core op 
iedere verpakking vermeld. De Nutri-score beoordeelt 
producten op basis van de hoeveelheid calorieën, 
suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groenten 
en noten. De eindscore bestaat uit letters en kleuren, van 
A (groen) tot en met E (rood). Het is de bedoeling dat de 
Nutri-score aansluit bij de Schijf van Vijf en dus bij de 
Nederlandse voedselvoorlichting [15].

De consument wil graag meer inzicht in waar zijn/
haar voedsel vandaan komt en wat er precies in 
zit. Transparantie over herkomst en ingrediënten in 
voedingsmiddelen wordt hierdoor belangrijker. 
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Trend 1: De samenleving in beweging
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2. CBS. (2020). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/01/
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Geraadpleegd op 17 maart 2021 via: https://stadszaken.nl/
artikel/3232/bevolkingsgroei-grote-steden-neemt-af

4. CBS. 2017. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-
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6. CBS. (2021). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/08/meer- 
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7. CBS. (2017). https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83596NED
8. CBS (2018). https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/47/

gezondheid
9. CBS (2019). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/15/kwart-18-

tot-25-jarigen-te-zwaar
10. Centraal Bureau voor de Statistiek. Regionale prognose 2017-
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2016. Available from: https://opendata.cbs.nl/statline /#/CBS/
nl/dataset/83490NED/ta- ble?ts=1540554829157

11. Centraal Bureau voor de Statistiek. Huishoudens. https://
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 alleenwonenden-in-2030#:~:text=Ruim%20half%20 
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 eenpersoonshuishoudens.&text=Het%20aantal%20paren%20 
 zonder%20kinderen,huishoudens%20is%20de%20groei%20 
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12. Nivel. (2017). https://www.nivel.nl/nl/publicatie/toename- 
 chronische-ziekten-en-multimorbiditeit-veroudering-van-de- 
 bevolking-verklaart
13. VTV. (2018) https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
14. NVD. Branche informatie (2016). https://www.nvdietist.nl/

ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/37-ik- 
 ben-professional
15. Nivel. (2019). https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties- 
 eerste-lijn/patientkenmerken-3

16. Nivel. (2020). https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties- 
 eerste-lijn/gezondheidsproblemen-
17. Schilp J, Kruizenga HM, HAH W. High prevalence of

undernutrition in Dutch community-dwelling older individuals
(2012)

18. Zorg voor beter. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://
www.zorgvoorbeter.nl/eten-en-drinken/ondervoeding-ouderen

Trend 2: Tweedeling van gezondheidsvaardigheden
1. CBS (2016). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/kwart-van- 
 laagst-opgeleiden-heeft-obesitas
2. I. Mommers, M. van Schaik. Goed Gevoed. Lage
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3. Nijman J, Hendriks M, Barbers A, de Jong J, Rademakers
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consumers. J Heal Commun Int Perspect. 2014;19(8):955-69.

4. Nivel. Hoe gezondheidsvaardig is Nederland? (2019).
5. Loketgezondleven. Werken aan betere

gezondheidsvaardigheden. https://www.loketgezondleven.nl/
gezondheidsthema/gezondheidsvaardigheden

6. Centraal Bureau voor de Statistiek. Hogeropgeleiden leven
langer in goede gezondheid. 2016.

7. CBS. (2019) Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019
8. CBS (2016). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/kwart-van- 
 laagst-opgeleiden-heeft-obesitas
9. RIVM. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://

wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen/consumptie/
alle%20voedingsmiddelengroepen voeding/

10. CBS (2018). Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://
longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2018/alcoholgebruik-en-

 gezondheid/
11. Sociaal en Cultureel Planbureau. (2006). Thuis op het

platteland: de leefsituatie van platteland en stad vergeleken
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/
mediatheek/PDF/73804.pdf

12. CBS (2020). Regionale Monitor Brede Welvaart. https://www.
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Trend 3: Meer aandacht voor preventie en leefstijl
1. Rijksoverheid. Volksgezondheidenzorg, wat is

preventie. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://www.
volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/dossier-preventie/wat- 

 preventie
2. https://www.ntvg.nl/artikelen/overgewicht-en-obesitas-bij- 
 kinderen-en-adolescenten-en-preventieve-maatregelen/volledig
3. NVD. Werkvelden en hulpmiddelen (2020). https://www.

nvdietist.nl/component/content/article?id=184:werkvelden-en- 
 hulpmiddelen
4. Rijksoverheid, Nationaal preventieakkoord (2018). https://www.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/
nationaal-preventieakkoord

5. Rijksoverheid, Nationaal preventieakkoord (2018). https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/gezonde-voeding/nieuw- 

 voedselkeuzelogo-nutri-score/zo-koos-de-overheid-nutri-score
6. Voedingscentrum, wat is nutri-score. https://www.

voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/eten-kopen- 
 en-keurmerken/wat-is-nutri-score-.aspx
7. VNG. 2018. Position paper Gemeenten en het preventieakkoord.

https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/gemeenten- 
 en-het-preventieakkoord_20181123_002.pdf
8. VNG. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://vng.nl/
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9. Loketgezondleven. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: .

https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/
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11. Loketgezondleven (2020). Eiwitrijke voeding in combinatie
met krachttraining voor een betere spiergezondheid
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loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies- 

 zoeken/1700049
12. https://fit4surgery.mystrikingly.com
13. Vektis (2020). Meer mensen schakelijken GLI-hulp in bij aanpak

overgewicht. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://www.
vektis.nl/intelligence/publicaties/meer-mensen-schakelen-gli-

 hulp-in-bij-aanpakken-overgewicht
14. Front. Nutr., (2020) | https://doi.org/10.3389/fnut.2020.597600
15. https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/voortdurende- 
 coronacrisis-leidt-tot-toename-psychische-klachten-en- 
 behoefte-aan-perspectief

Trend 4: Regionalisering
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2. RIVM. Preventie in de wet publieke gezondheid. https://www.

loketgezondleven.nl/zorgstelsel/preventie-vijf-stelsel-wetten/
preventie-wpg

Trend 5: Anders gezond
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2. De Raad voor de Volksgezondheid en zorg. Zorg voor je

gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening
[Internet]. 2010. Available from: https:// www.raadrvs.nl/
uploads/docs/Advies_-_zorg_voor_je_gezondheid.pdf
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factsheet-gebruik-van-brede-gezondheidsconcepten- 

 inspirerend-en-uitdagend-voor-praktijk
5. De Raad voor de Volksgezondheid en zorg. Zorg voor je
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[Internet]. 2010. Available from: https:// www.raadrvs.nl/
uploads/docs/Advies_-_zorg_voor_je_gezondheid.pdf

6. Loketgezondleven. Factsheet Het gebruik van brede
gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de
praktijk. https://www.loketgezondleven.nl/documenten/
factsheet-gebruik-van-brede-gezondheidsconcepten- 

 inspirerend-en-uitdagend-voor-praktijk
7. Jeroen Bosch ziekenhuis. Hier staan wij voor. https://www.
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8. Movisie. (2017). Dossier wat werkt bij eigen regie. https://www.
movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/
Publicatie-wat-werkt-bij-eigen-regie%20%5BMOV-13463706-
1.0%5D.pdf

9. Welzijn op recept. Wat is het? https://welzijnoprecept.nl/wat-is- 
 welzijn-op-recept/
10. Welzijn op recept. Welzijn op Recept en de link met positieve

gezondheid. https://welzijnoprecept.nl/welzijn-op-recept-en-de- 
 link-met-positieve-gezondheid/
11. iPH (2018). https://iph.nl/indekerngezond-eerste-wijkproject- 
 rond-positieve-gezondheid-van-start/
12. NTVD (2017). https://ntvd.media/artikelen/positieve- 
 gezondheid-onderdeel-icf-dietetiek/

Trend 6: Stijgende druk op toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van zorg 
1. Knoops K, van den Brakel M. Rijke mensen leven lang en

gezond. TSG. 2010;88:17-24.
2. RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV). 2017.
3. Rijksoverheid (2020). https://www.rijksbegroting.nl/2020/

voorbereiding/begroting,kst264861_44.html
4. VNO-NCW. Vooruit met de zorg: beter, slimmer, menselijker.

2017
5. Gupta Strategists. (2020). Kostenonderzoek paramedische zorg
6. van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W., Polder, J. J., de Wit, G. A., &

Koopmanschap, M. (2020). Nederlandse
preventie-uitgaven onder de loep. TSG-Tijdschrift voor
gezondheidswetenschappen, 98(2), 92-96.

7. Vektis (2020). Meer mensen schakelijken GLI-hulp in bij aanpak
overgewicht. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://www.
vektis.nl/intelligence/publicaties/meer-mensen-schakelen-gli- 

 hulp-in-bij-aanpakken-overgewicht
8. Zorgcijfersdatabank. Kostenverzamelstaat paramedische

2016 t/m 2020. https://www.zorgcijfersdatabank.
nl/databank?infotype=zvw&label=00-totaal&tabel=B_
kost&geg=jjaarNEW&item=207

9. NVD. Branche informatie (2016). https://www.nvdietist.nl/
ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/37-ik- 

 ben-professional

10. Advies in voeding. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://
www.adviesinvoeding.nl/tarieven/

11. Voeding plus Advies. Geraadpleegd op 1 februari
2021 via: https://www.voedingplusadvies.nl/tarieven- 

 vergoedingen/#:~:text=Iedereen%20in%20Nederland%20 
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12. NVD. Brancheinformatie. Geraadpleegd op 1 februari 2021

via: https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en- 
 organisatie/branche-informatie#:~:text=De%20 
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13. Lammers, M & Lucy, K. (2012). Kosten-batenanalyse diëtetiek.
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14. Kok, L., & Scholte, R. (2014). Ondervoeding onderschat: De

kosten van ondervoeding en het rendement van medische
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15. Scholte, R., Kok, L., Lammers, M. (2015). De waarde van
diëtetiek bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis

Trend 7: Toenemende technologische ontwikkelingen, 
connectiviteit & transparantie
1. Zorgkaart Nederland. Technologie in de diëtetiek. Geraadpleegd

op 1 februari 2021 via: https://www.zorgkaartnederland.nl/blog/
technologie-in-de-dietetiek

2. Idenburg, P., Emonts, S., Chavannes, N. (2020). Zorg Enablers
3. Consumentenbond (2018. Populaire voedingsapps.

Geraadpleegd op 1 februari 2021 via:  https://www.
consumentenbond.nl/gezond-eten/5-populaire-voedingsapps

4. Frank Watching (2016).Geraadpleegd op 1 februari 2021 via:
https://www.frankwatching.com/archive/2016/02/18/vraag-over- 

 voeding-app-met-je-dietist/
5. Voedingscentrum. Weet wat je eet. Geraadpleegd op 1 februari
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6. Wie is de diëtist van de toekomst? Geraadpleegd op 8 maart
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Trend 8: Netwerkzorg: dichtbij en integraal
1. De juiste zorg op de juiste plek. Geraadpleegd op 1 februari 2021

via: https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/over-ons
2. Rapport Task Force De Juiste Zorg op de Juiste Plek
3. https://www.nvdietist.nl/index.php?option=com_

content&view=article&id=1647&catid=167
4. PPN (2018). Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://www.

paramedischplatform.nl/alle-artikelen/algemeen/ppn-regionaal
5. ParkinsonNet. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://

www.parkinsonnet.nl
6. ParkinsonNet. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via: https://

www.parkinsonnet.nl/app/uploads/2019/11/parkinsonnet__het_
wetenschappelijk_bewijs_meta.pdf

7. NVD. Specifiek deskundige netwerken. https://www.nvdietist.nl/
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Trend 9: De ‘geïnformeerde’ cliënt
1. Berwick DM. Era 3 for Medicine and Health Care. JAMA.

2016;315(13):1329-30.
2. ZegelGezond Nederland Monitor (2012)
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