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Aan de leden van de NVD  

  

Amersfoort, 30 juni 2022 

  

Betreft: onderzoek beïnvloeding drankenindustrie 

  

Beste NVD leden,  

Van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP), die vanuit ADAP scholingen accrediteert, hebben wij  het 

bericht ontvangen dat zij de accreditatie van een scholing voor diëtisten heeft ingetrokken. Het gaat om een  

e-learning van het Kennisinstituut Bier. 

De aanleiding was een vraag van een journalist van een gerenommeerd onderzoeksplatform,  die onderzoek 

doet naar de banden tussen de voedingsbranche in het bijzonder de alcohol-industrie, de wetenschap en de 

zorgsector. De journalist had inhoudelijke vragen over de e-learning en stelde dat die niet zou overeenkomen 

met de laatste wetenschappelijke inzichten.  

ADAP, het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van scholingen voor paramedici, heeft gekeken 
naar de beoordeling van de e-learning. ADAP heeft op basis van de vragen van de journalist vragen gesteld aan 
Kennisinstituut Bier en een intern onderzoek uitgevoerd. Uit dit interne onderzoek is naar voren gekomen dat 
er twijfels zijn over onderdelen van de e-learning en de financiering van deze scholingsaanbieder. Een van de 
inhoudelijke onderdelen van de e-learning is een infographic  die in strijd is met de vigerende Richtlijnen 
goede voeding en het advies van het Voedingscentrum. In de kennistoets zitten bovendien vragen die 
suggestief zijn. De scholing is niet alleen door ADAP geaccrediteerd maar ook door andere paramedische 
registers, zo hebben wij dat althans begrepen van het KP. Naast diëtisten zouden ook andere zorgprofessionals 
de scholing hebben gevolgd.  
 
De 30 tal dietisten die de scholing hebben gevolgd  zijn geïnformeerd door ADAP. Daar hebben wij ook bij 
ADAP op aangedrongen, omdat foutieve informatie impact zou kunnen hebben op de zorgverlening en op het 
welzijn van patiënten. Ook hebben we contact opgenomen met diëtisten die direct of indirect betrokken zijn 
geweest bij (accreditatie van de scholing van) Kennisinstituut Bier. 
  
Als NVD ondersteunen wij het intrekken van de accreditatie door ADAP. We hebben accreditatie van 
scholingen en registratie van diëtisten ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee geeft de 
NVD uitvoering aan de bepalingen zoals opgenomen in artikel 34 van de Wet Beroepen Individuele 
Gezondheidszorg (BIG) en de hieruit voortvloeiende beleidsregels. We vinden dat het Kennisinstituut Bier geen 
accreditatie had mogen ontvangen, omdat zij betaald en gesponsord wordt door de drankindustrie. Dat op 
zich brengt het risico met zich mee dat er invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van de cursus op een 
manier die strijdig zou kunnen zijn met vigerende richtlijnen.  ADAP heeft een intern onderzoek ingesteld en 
we prijzen de voortvarendheid en ernst waarmee ADAP dat heeft gedaan. Of aanvullend een onafhankelijk 
onderzoek nodig is, en dat heeft onze voorkeur, zullen we bespreken met ADAP. Wij hebben ADAP 
daarnaast  verzocht om als vervolg een onafhankelijke audit uit te laten voeren op de processen en de 
procedures van accreditatie. Op die manier onderzoeken we niet alleen de voorliggende casus, maar het 
algehele accreditatieproces en de borging van ons kwaliteitssysteem.  
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Het is belangrijk dat het instituut waaraan de NVD de kwaliteitsbewaking  van de beroepsgroep heeft 
toevertrouwd een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau ambieert en transparantie nastreeft, zodat er geen twijfel 
kan ontstaan over de kennis en kunde van de diëtist. 
  
Wij weten niet wanneer het artikel wordt gepubliceerd door het onderzoeksplatform. Mocht dat nodig zijn, 
dan zullen wij hier op reageren. Ondertussen onderzoeken we andere mogelijke manieren waarop diëtisten of 
de NVD betrokken zijn bij het Kennisinstituut Bier of andere lobby organisaties, voor zover we daar nu zicht op 
hebben.  
 
Het is de bedoeling om op basis hiervan – uiteraard in samenspraak met onze leden, zorgverzekeraars en 
andere stakeholders – ons te blijven inzetten voor een hoogwaardig, transparant en onafhankelijk  
kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het hoofdbestuur Nederlandse Vereniging van Dietisten  
 
Ira van der Plas, voorzitter  
 

 


