
Jaarverslag 2021





MISSIE
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroepsvereniging 
voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter-) 

nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist. 

 
VISIE

Voor ieder mens een optimale voedingsstatus als basis voor welzijn en 
kwaliteit van leven. Dat is de kern van de nieuwe visie. Met deze visie be-

reiden we ons als beroepsgroep voor om een unieke en impactvolle rol 
te spelen bij alle uitdagingen die vanuit de zorg en de samenleving de 

komende jaren op ons afkomen.



Wij begrijpen dat ieder mens uniek is
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VOORWOORD
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Met veel trots presenteren we het Jaarverslag 2021 van de 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Trots zijn we vooral op alle leden die hebben meegewerkt en 
meegedacht om het belang van diëtetiek en de positie van 
de diëtist door alle zorglijnen heen en in alle beroepsvelden 
duidelijk neer te zetten. 2021 was het jaar van nog steeds 
Corona, van nog meer noodzaak om werk te maken 
van preventie in en buiten de zorg, maar ook van een 
samenleving die de weg naar meer duurzaam eten steeds 
beter weet te vinden. Er zijn weinig grote onderwerpen op 
de politieke agenda te vinden waarbij voeding, direct of 
indirect, géén rol speelt van betekenis. 

Voor de NVD was dit het jaar waarin we de eerste hoogleraar 
diëtetiek aanstelden, we eindelijk elkaar weer konden 
ontmoeten op de NVD Diëtistendagen, van een nieuwe 
website en van veel gesprekken met zorgverzekeraars over 
tarieven en innovatie door de zorglijnen heen. 

Maar 2021 was vooral het jaar van de nieuwe visie. 1000 
diëtisten schreven en dachten mee aan deze nieuwe heldere 
identiteit van de diëtetiek en van de diëtist. Deze nieuwe 
visie De diëtist en de diëtetiek in 2030 hebben we als 
uitgangspunt genomen om plannen te maken. 

Bij de NVD houden we van vooruit kijken, maar het is ook 
belangrijk om stil te staan bij wat we met z’n allen hebben 
bereikt. En dat is veel.

Bestuur NVD
Team NVD 
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De NVD behartigt de belangen van bijna 3000 diëtisten. Dit 
doen we op verschillende niveaus.

We lobbyen in Den Haag, overleggen met zorgverzekeraars, 
NZA, ZIN en RIVM en NVG. Via FBZ onderhandelen we over 
collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). 

We werken samen met talloze koepels en partners.

Dat doen we voor diëtisten in de eerste lijn, tweede lijn, de 
instellingen, academische ziekenhuizen en diëtisten werk-
zaam in het Sociaal Domein.
 
 
Activiteiten in 2021
• De tarieven voor forensisch diëtisten zijn verhoogd na  
 overleg met de NVD 
• Meerdere overleggen met VWS zijn gevoerd over  
 meer uren kinderdiëtetiek
• De informateur en woordvoerders van de Vaste  
 Kamercommissie VWS krijgen een brief waarin we  
 aandacht vragen voor ondervoeding
• Na overleg met NZa en ZN mogen we code   
 6006 voorlopig houden. Zonder deze code zouden  
 de tarieven met minstens 15% verhoogd moeten  
 worden
• De herregistratie eisen voor leefstijlcoaching zijn  
 vastgesteld 
• Er is een akkoord over de werkeis van leefstijlcoaches
• Er zijn gesprekken gevoerd met Zorgverzekeraars  
 Nederland over de Werkagenda Diëtetiek Eerste Lijn
• We zijn gestart met visievorming op E-health onder  
 leiding van t Bureau en een aantal praktijken
• Met InEen werken we aan ‘good contracting   
 practices’
• We zijn medeondertekenaar van de brief aan  
 de politiek inzake de korte- en lange termijn   
 problematiek voor (long) patiënten en zorgverleners  
 door de COVID-19 pandemie.
• FBZ onderhandelt namens de NVD over 5 cao’s in  
 de zorg 

BELANGENBEHARTIGING
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• We lopen een mediationtraject met ZN voor de
 aanpassing van het formulier verklaring    
 dieetpreparaten, waarmee drink- en sondevoeding
 wordt aangevraagd maar ook voeding bij allergieen
 en specifieke zuigelingenvoeding. Dit doen we met
 de NKD, Davos, de kinderallergologen en ZN
• Het formulier dieetkosten van de Belastingdienst 
 is opnieuw berekend en geupdated door de NVD
 middels de Commissie Dieetkosten
• Er zijn gesprekken gevoerd met alle zorgverzekeraars  
 over de indexatie van tarieven en de bekostiging van  
 groepsbehandelingen.
• We hebben input gegeven op de VWS Dialoognota  
 Ouder Worden in 2020 – 2040. In onze position  
 paper geven we aan waarom voeding zo belangrijk  
 is.
• FWG: we hebben meerdere presentaties gegeven op
 de NVD Diëtistendagen, er is een webinar door FBZ
 georganiseerd en veel ledenvragen zijn beantwoord. 
• We hadden talloze overleggen met VWS en PPN 
 over de maatregelen rondom de Covid pandemie  
 en we hebben dat vertaald naar nieuwsbrieven en  
 websites met Q&A’s.  
• We hebben 206 ledenvragen over de eerste lijn   
 beantwoord.
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Per 1 juni kreeg de Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
een nieuw logo en huisstijl.

Als diëtisten gaan en staan we voor een goede gezondheid 
en kwaliteit van leven voor iedereen. Voeding speelt 
hierbij een sleutelrol. Als verenging komen we op voor de 
belangen van alle diëtisten in Nederland, werkzaam in veel 
verschillende werkvelden. We maken ons daarnaast sterk 
voor diëtetiek die toegankelijk is voor iedere Nederlander.  
Samen met de diëtisten, hun patiënten en cliënten en 
onze vele samenwerkingspartners, waaronder ook jouw 
organisatie, vormen we een netwerk om dit mogelijk te 
maken. Dit doen we samen.

Samenwerking zie je terug in ons nieuwe logo. De 4 
opvallende puntjes in het woord ‘diëtisten’ staan voor 
‘connecting the dots’.  Over het aangaan van verbinding. 
We stralen er ook mee uit hoe we in de praktijk te werk 
gaan: zorgvuldig en we gaan altijd voor kwaliteit; wij zetten 
de puntjes op de i.

Nieuwe website op de Dag van de diëtist
Op 19 september, de dag van de diëtist, presenteerden 
wij onze nieuwe website nvdietist.nl. De nieuwe website 
heeft een uitstraling die recht doet aan het prachtige vak 
van diëtist.

Bij de nieuwe site draait alles om kennis delen, ‘in gesprek 
zijn’, elkaar ontmoeten en zoveel mogelijk samenwerken. Er 
wordt toonaangevende content geboden van hoog niveau, 
in alle vormen. 
 
Factsheet, de diëtist
We brachten ook onze nieuwe factsheet uit, die aangeeft 
wat de diëtist doet, binnen welke context, met wie ze waar 
samenwerkt en wat de werkdomeinen zijn. De nieuwe 
factsheet werd de eerste week bijna 500 keer gedownload.

NIEUWE HUISSTIJL, WEBSITE & FACTSHEET
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FACTSHEET

NIEUWE WEBSITE
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Voeding, diëtetiek en leefstijl zijn belangrijke factoren van 
betekenis binnen de zorg en het sociale domein. De positie 
van de diëtist als spil in dit domein is essentieel.

Om die rol op de goede manier te kunnen innemen is 
het belangrijk om de kwaliteit van de werkzaamheden en 
het vak voortdurend te ontwikkelen. De NVD werkt aan 
kwaliteitsbevordering, kennisverhoging en stimuleert of 
participeert bij onderzoek.

 
Kennis in 2021
• In het NTVD hebben we (wetenschappelijke) artikelen  
 en vragen gepubliceerd
• Samen met het Voedingscentrum is er een   
 e-learning Duurzaamheid & Voeding gemaakt
• We hebben een webinar over organisatiegraad  
 ontwikkeld en een dossier op de website gemaakt  
 met alle vragen en antwoorden
• Ons Kenniscentrum hebben we uitgebouwd door de  
 NTVD-website te integreren in de NVD-website
• Er komt een nieuwe opzet voor de wetenschappelijke  
 adviesraad van NTVD (NVD-breed)
• 3 nieuwe netwerken zijn erkend door de NVD:   
 Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg,  
 het netwerk KetoDiëtisten Nederland (KDN) en DIES –  
 Diëtisten Erfelijke Stofwisselingsziekten
• De GLI-helpdesk op de website is geopend
• We hebben samen met 2diabeat een webinar   
 georganiseerd.

Kwaliteit in 2021
• Een plan van aanpak voor verdere implementatie van  
 het ICF-model in het methodisch handelen is ontwikkeld
• Een implementatieplan ‘Verdieping binnen de diëtetiek’
 (specifieke deskundigheid en specialisatie) is ontwikkeld
 en besproken met de leden.
• Samen met de NDF en DNO werken we aan een  
 e-learning en webinar scholingsmodule voor de  
 nieuwe NDF diabetes richtlijn 

KENNIS, KWALITEIT EN ONDERZOEK
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• Er is een knelpunteninventarisatie gemaakt voor  
 de paramedische richtlijnen kwetsbare ouderen  
 en mensen met dementie. ZonMw heeft subsidie  
 toegekend voor de ontwikkeling van de paramedische  
 richtlijn kwetsbare ouderen. 
• Er is een plan van aanpak en communicatieplan voor  
 de herziening van de Artsenwijzer Diëtetiek. Meerdere  
 netwerken hebben een update aangeleverd. 
• We hebben met het Voedingscentrum een
 brief geschreven aan VWS met aanbevelingen voor  
 de juiste introductie van NutriScore 
• We hebben input gegeven voor een nieuwe visie op  
 opleiden in de zorg.
• We zijn gestart met de Learning Community   
 richtlijnontwikkeling paramedie. Hiermee kunnen we in  
 de rol van richtlijnadviseur richtlijnprojecten begeleiden.
• Vanuit het PON werken we samen met de Alliantie  
 Voeding in de Zorg en de HU aan meer aandacht voor  
 overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen
• Samen met afgevaardigden vanuit alle
 geneeskundeopleidingen werken we aan
 voedingsonderwijs in de geneeskundeopleidingen
• We zijn betrokken bij de oprichting van het  
 Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen vanuit de  
 Stuurgroep Ondervoeding.

Onderzoek in 2021

• Het wetenschappelijk onderzoek naar Covid herstelzorg
 is gestart. Ruim 125 diëtisten doen mee
• Er is een plan van aanpak, planning en governance  
 vastgesteld voor de tweede hoogleraar Diëtetiek
• Er is door ZonMW subsidie toegekend voor het  
 onderzoek Dietetics; building the future. Het 4-jarig  
 onderzoek is inmiddels gestart. 
• Samen met onderzoeksbureau tBureau en een aantal
 diëtistenpraktijken starten we een pilot om  
 e-health toepassingen in de praktijk te
 onderzoeken en te implementeren
• We zijn betrokken bij onderzoek vanuit de lectoraten  
 en onderzoeksgroepen op het gebied van de diëtetiek.

 



Op 11 november sprak Marian de van der Schueren, de eerste 
Nederlandse hoogleraar Diëtetiek aan de WUR (Wageningen 
University & Research), zich tijdens haar inaugurele rede uit 
over haar ambitie om de impact van de diëtetiek zichtbaar 
te maken. De leerstoel is ingesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten. 

Diëtisten hebben een belangrijke sleutel in handen om 
de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te 
houden. Met een impuls voor de wetenschappelijke basis 
van diëtetiek wil De van der Schueren ervoor zorgen dat 
die sleutel eindelijk ook breed wordt erkend en ingezet. In 
haar rede werd de nadruk gelegd op het belang van een 
wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling door 
diëtisten om de waarde van de diëtist in de maatschappij 
en zorgsector beter te verankeren.

ORATIE MARIAN DE VAN DER SCHUEREN - HOOGLERAAR DIETETIEK

CAMPAGNE SAMEN BESLISSEN

Vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofes-
sionals en zorgorganisaties lanceren in 2021 samen 
met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS een 
campagne over Samen Beslissen. Een campagne die 
mensen bewust maakt van en stimuleert tot samen 
beslissen met je zorgverlener. Per paramedische 
beroepsgroep, dus ook voor diëtisten, is er een digitale 
toolkit op maat en fysiek starterspakket beschikbaar.

Samen beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. 
Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen 
alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands 
leven. Als diëtisten zijn we gewend om zo te werken, 
maar extra aandacht hiervoor blijft belangrijk.



ORATIE MARIAN DE VAN DER SCHUEREN - HOOGLERAAR DIETETIEK NVDD21; KENNIS DELEN

Ondanks de onzekerheden rondom COVID bezochten 
op 8 en 9 oktober ruim 900 diëtisten de Diëtistendagen 
2021 in Veldhoven met als Thema The Foodture is Now. 
Verschillende sprekers gingen in op het veranderende 
zorglandschap, onder wie hoogleraar geneeskunde Marcel 
Levi.

Tijdens de Diëtistendagen werden de deelnemers 
meegenomen in de ontwikkelingen binnen het vakgebied 
en wierpen we een blik vooruit. In meer dan 100 sessies 
deelden diëtisten hun kennis en expertise, met in elke 
sessieronde keuze uit bijna 20 verschillende onderwerpen. 
Het programma weerspiegelde de grote diversiteit in ons 
vak en bood sessies met verdieping, praktijkervaringen, 
onderzoek of specifieke deskundigheid, gericht op diverse 
sectoren en doelgroepen. 



Wij snappen de ingewikkelde relatie tussen voeding en ziekte



DE NIEUWE VISIE

We zagen elkaar in 2021 onder andere bij: 

• De online ALV van 31 maart
• Het webinar Samenwerking in de eerste lijn  
 op 3 juni
• 2 Online bijeenkomsten over de Artsenwijzer   
 Diëtetiek op 8 en 11 juni
• Op 5 juli tijdens het FWG webinar over    
 indelingsystematiek
• Bij de online bijeenkomst ‘Verdieping binnen de   
 diëtetiek’ op 7 september
• Bij de online ledenraadpleging over het concept  
 van de visie
• De NVDD21 op 8 en 9 oktober in Veldhoven
• De online ALV van 2 november
• Tijdens de NVD-regiodag op 10 november
• Live of online bij de inaugurele rede van Marian   
 de van der Schueren op 11 november
• De netwerkdag van 6 december
• De (online) vergaderingen van de commissies   
 en netwerken.

Op 29 oktober presenteerden we met trots de visie “De 
diëtetiek en diëtist in 2030” Voor ieder mens een optimale 
voedingsstatus als basis voor welzijn en kwaliteit van leven.’ 
Dat is de kern van deze visie.

De visie ‘De diëtetiek en de diëtist in 2030’ is het resultaat 
van een proces van 9 maanden, waarbij in samenwerking 
met diëtisten en stakeholders een beeld van de diëtetiek 
en diëtist in 2030 is opgesteld. Dit document is gericht aan 
alle diëtisten van Nederland en belangrijke stakeholders 
van de diëtetiek.

Het document is gebaseerd op de input van vele 
betrokkenen en opgesteld door een hiertoe opgerichte 
visiecommissie. De visie bestaat uit 7 elementen die zijn 
benoemd in diverse bijeenkomsten met de visiecommissie, 
de expertcommissie, de leden, het bestuur en bureau van 
de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de 
stakeholders betrokken in de klankbordgroep. Bij ieder 
visie-element is een korte veranderagenda opgenomen 
die beschrijft met welke inspanning het visie-element kan 
worden bereikt. De visie geeft richting aan het meerjarenplan 
van de NVD.

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

Scenario’s
De toekomst wordt door veel factoren beïnvloed en daardoor 
is er niet een enkel antwoord op deze vragen. Daarom 
zijn er drie toekomstscenario’s ontwikkeld die allen een 
verschillend wereldbeeld laten zien. De scenario’s rekken de 
gedachten op en zijn prikkelend. De werelden zijn verrassend, 
plausibel en relevant. Het is bij het ontwikkelen van een 
langetermijnvisie belangrijk om goed na te denken over 

hoe de toekomst eruit kan zien. Daarnaast zijn de scenario’s 
gebruikt om de visie-elementen inzichtelijk te krijgen. 
 
De komende 10 jaar zal er toegewerkt worden naar de 
realisatie van de visie-elementen zoals beschreven in dit 
document.
 
Met deze visie bereiden we ons als beroepsgroep voor om 
een unieke en impactvolle rol te spelen bij alle uitdagingen 
die vanuit de zorg en de samenleving de komende jaren 
op ons afkomen.



JAARCIJFERS - INKOMSTEN & UITGAVEN 2021

Inkomsten 2021

 Contributie € 922.739
 Overig € 17.151
 Verkoop  € 27.030
 Beleid en Redactie € 94.586
 Sponsorbijdragen € 37.871
 Bijdragen vakbonden en klachten € 39.273

Totaal € 1.138.650

Uitgaven 2021

 Personeelskosten € 673.525
 Bureaukosten € 83.421
 Beleid en Communicatie € 108.946
 Projectkosten € 198.984
 Overig € 118.176

Totaal € 1.183.052

Resultaat 2021 

Inkomsten  € 1.138.650
Uitgaven  € 1.183.052
Bedrijfsresultaat  € 44.402
     
Resultaatbestemming 2021     
Bestemmingsreserve leerstoelen Diëtetiek -€  28744  
Bestemmingsreserve nieuwe ledenadministratie -€  1320  
Bestemmingsreserve artsenwijzer   -€  6580  
Bestemmingsreserve bureaukosten  -€  10000  
Vrij besteedbaar vermogen  -€  2.242  

Resultaat 2021  -€    44.402  
 



  

LEDEN PER WERKGEBIED
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Op 1 januari 2021  2674   
Op 31 december 2021  3019   

VVT 382

ZKH 463

Vrije Vestiging 1040

UMC’s 93

GGZ 24

Gehandicaptenzorg 41

Student 252

Onbekend 379

Totaal 2674

Aantallen leden per werkgebied
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PARTNERS

BEDRIJFSPARTNERS
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PLATFORMS



MET DANK AAN
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Dank aan alle leden die zich in2021 hebben ingezet voor de NVD. Jullie hebben massaal gehoord gegeven aan 
de uitnodiging om input te leveren voor de visie en het specialisatietraject. Ook dank aan de leden die zich elk 
jaar weer inzetten voor netwerken, werkgroepen, commissies en andere overleggen. We zijn dankbaar voor jullie 
tomeloze inzet, enthousiasme en kritische blik!

We kunnen het niet alleen.  

• Hoofdbestuur
• Regiobesturen
• Commissie Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek
• Commissie Dieetkosten
• Commissie DIEK (Diëtetiek in de kliniek)
• Commissie Eerstelijn
• Commissie Warenwet en Regelgeving
• Projectgroep Kwaliteitsregister
• Werkgroep Specialisatie
• Klankbordgroep Profilering
• Werkgroep Ketenzorg
• Werkgroep Kwaliteitstool Ziekenhuizen
• Werkgroep diëtisten peri-operatieve netwerkzorg
• Redactieraad NTVD (Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek)
• Wetenschappelijke adviesraad NTVD
• Klankbordgroep samenwerking met derden
• Kernteam Kennisagenda
• 37 netwerken met specifieke deskundigheid
• Werkgroep COVID-19

NVD bestuur

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

NVD bureau

Bianca Rootsaert • Brigitte Wieman • Caroelien Schuurman • Dieneke de Jong • Hans Kraak • Karen Plantinga • 
Kitty Robben • Marieke Plas • Marlieke Visser • Marteke van Beek • Wendy van Koningsbruggen • Wilma van Vul-
pen • Wineke Remijnse






