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Geachte heer Beniers,  
 
Vorige week ontvingen wij van u het Integraal Zorgakkoord ‘Samen werken aan gezonde zorg’. Er is veel 
waardering voor het team dat dit tot stand heeft gebracht. Bij de afspraken in het IZA – met focus op de zorg 
die onder de Zorgverzekeringswet valt, waarbij waar relevant ook de langdurige zorg, ondersteuning (Wmo), 
inzet op publieke gezondheid en het bredere sociaal domein wordt betrokken – hebben een groot aantal 
stakeholders bijgedragen om aan de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en 
betaalbaar te houden. De NVD( Nederlandse Vereniging van Diëtisten) is hierbij als z.g. buitenring partij 
betrokken geweest en heeft in de loop van het proces op verschillende moment input geleverd, al dan niet in 
samenspraak met de  overige paramedische beroepsorganisaties. Wij herkennen op een aantal onderwerpen 
onze inbreng.  
 
Als NVD zien we veel kansen om een bijdrage te leveren van de doelstellingen in het akkoord zoals dat er nu 
ligt, tegelijkertijd zien we het gebrek aan concrete handvaten en toezeggingen om die kansen vorm te geven 
en te organiseren.  
 
Sector overstijgende thema’s  
De NVD onderschrijft alle genoemde uitdagingen zoals het belang van rekening houden met de (culturele en 
sociaaleconomische) diversiteit van de bevolking, inzetten op gezondheid en welzijn door middel van 
preventie en ondersteuning, het voorkomen van zorgvragen of het ervoor zorgen dat deze minder zwaar 
worden, het verminderen van medicalisering, het belang van vroeg signalering en het optimaal inzetten van de 
beschikbare capaciteit. Het zijn allemaal onderwerpen waar de diëtetiek zich al sinds jaar en dag mee bezig 
houdt en ook een belangrijke rol in speelt. De diëtetiek is bij uitstek immers  een discipline die zich niet 
beperkt tot specifieke sectoren.  
 
Voedingszorg meer centraal  
Bij het overgrote deel van de genoemde uitdagingen kan de diëtetiek het verschil maken. Alles begint immers 
bij voeding. Het is de basis van gezondheid en voorwaarde voor bewegen, denken en lichamelijk functioneren. 
De diëtetiek streeft naar een optimale voedingsstatus voor elk mens in elke situatie en draagt zo bij aan het 
voorkomen, verkorten en inperken van duurdere invasieve zorg.  
 
Zo vormt adequate voedingszorg onder andere de basis voor gezond ouder worden. We zijn blij met de 
aandacht voor valpreventie in het IZA waarbij het belang van vroeg signalering op ondervoeding explicieter 
benoemd had kunnen worden omdat deze aan de basis ligt van breuken, valincidenten en aanzet tot minder 
bewegen. Aandacht voor leefstijl in z’n algemeenheid is uitstekend verankerd, maar de rol van adequate 
voedingszorg en maatwerk is daarbij wel cruciaal. De recente rapporten van de Gezondheidsraad over voeding 
bij diabetes en energie inname onderstrepen dat ook.  
 
Diëtetiek in z’n algemeenheid draagt bij aan het voorkomen van duurdere en invasieve zorg, en het 
verplaatsen van zorg. Uit SEO onderzoek blijkt dat het investeren in diëtetiek loont. Per 1 euro investering 
wordt een maatschappelijke winst van 12 euro behaald. Bij leefstijlgerichte aandoeningen is dat zelfs tot 63 
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euro. Met meer en eerdere inzet van diëtetiek kunnen wij helpen om de druk binnen de medische 
specialistische zorg (denk aan prehabilitatie ) en de huisartsenzorg te verlichten 
 
Voedingszorg in alle domeinen relevant  
De diëtist is niet alleen sterk in de basiszorg en binnen  het leefstijl en preventie domein, maar ook een 
belangrijke speler in de tweede lijn zoals bij de behandeling en het herstel na kanker, hart- en vaatziekten en 
maag-darm-lever problematiek, eetstoornissen etc. En in de derde lijn bijvoorbeeld als het gaat om zorg in de 
laatste fase van het leven. Ondanks dat er in het IZA wordt gesproken over het belang van het leggen van 
verbinding tussen medische expertise (artsen) en verpleegkundige expertise (verzorgenden en 
verpleegkundigen) en de gemeentelijk sociale expertise (o.a. sociaal werkers en medewerkers publieke 
gezondheidszorg) zien we hierin de paramedische beroepsgroepen in het algemeen en de diëtetiek in het 
bijzonder niet concreet worden genoemd, terwijl als het gaat over domein overstijgend werken de 
paramedische professional een onmisbare schakel en verbinder is. We willen er voor pleiten om in de 
instellingen de diëtistische zorg op peil te houden.  
 
Paramedische sector ondersteunt en ontlast  
In het IZA wordt specifiek de toenemende druk op huisartsen genoemd. In dat kader is de paramedische sector 
pleitbezorger voor het overnemen van taken van collega zorgverleners. Vanuit ‘juiste zorg op de juiste plek’ en 
aandacht voor ‘eigen regie’ is een betere doorverwijzing belangrijk. De patiënt en mantelzorgers betrekken en 
samen beslissen is een natuurlijke manier van werken voor diëtisten en overige  paramedici. Door de huidige 
aanpak van IZA; financiering voor thema’s  in plaats van sector financiering komen er nu  kansen om die rol 
ook goed in te zetten. Samenwerking binnen de paramedische sector is belangrijk, tegelijkertijd benadrukken 
wij dat binnen de sector er grote verscheidenheid is vanuit het specifieke aandachtsgebied. Door het 
benoemen van sector overschrijvende thema’s is het sturen op impact vanuit  die verscheidenheid belangrijker 
geworden. 
 
Stimuleren kennis en kwaliteit 
In het kader van ‘uitkomstgerichte zorg’ staat opgenomen dat op basis van de lessons learned de inzet op 
uitkomstgerichte zorg naar andere sectoren wordt uitgebreid, te beginnen met de paramedische zorg per 1 
januari 2023. Voor deze sector dient dan wel voldoende middelen beschikbaar te worden gesteld om te 
voldoen aan (nieuwe)  criteria die hier worden gesteld. Daar waar de overige medische beroepsorganisaties 
structurele bijdragen ontvangen voor het ontwikkelen van  richtlijnen en kwaliteitsindicatoren pleiten wij er 
voor om ook de paramedische sector en specifiek de diëtetiek uit te rusten met voldoende middelen om 
bijdragen te kunnen doen aan multidisciplinaire richtlijnen en om eigenstandige (behandel) richtlijnen en 
kwaliteitstools te kunnen ontwikkelen die voldaan aan de vigerende normen. Dat is een belangrijke 
voorwaarde om een nog stevigere plek te binnen de zorg. E-health speelt hierbij een belangrijke rol.  
 
Organiseren 
Als het gaat over de organiseerbaarheid van de samenwerking wordt een veelheid aan (kleine) aanbieders 
(bijvoorbeeld in de wijkverpleging en de paramedici) als probleem gedefinieerd. Het is daarbij de vraag of het 
probleem hier het aantal is (zorgverleners kiezen hier juist voor en willen niet werken in dienstverband) maar 
of ze wel of niet zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden in enige vorm. De NVD werkt hard aan het 
stimuleren van samenwerken en is in de regio ook al goed georganiseerd binnen mono-, multi-, of transmurale 
samenwerkingsverbanden. Wij delen de ambitie in het akkoord om de organisatie van de eerstelijnszorg 
verder te versterken. Maar we pleiten er ook voor om de samenwerking tussen de eerste lijn en de tweede of 
derde lijn te stimuleren vanuit patiënten perspectief.  We zijn verheugd dat de beschikbare gelden voor 
multidisciplinaire zorg, naast ketenzorg, ook O&I gelden ter beschikking moeten kunnen komen van de 
paramedische sector vanuit samenwerking en innovatie.  
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Randvoorwaarden 
Speelveld 
De rol en positie van de zorgverzekeraar is binnen het IZA stevig geborgd. Wij willen er op wijzen dat er binnen 
de eerste lijn echter geen sprake is van een ’equal level playing field’. De bestaande regels ten aanzien van 
mededinging zijn nooit bedoeld voor een sector met juist veel kleine ondernemingen. Wij pleiten er voor om 
het kijken naar het macht- en krachtenveld en roepen de politiek ook op om hier aandacht op te vestigen. Dat 
kan bijdragen aan meer vertrouwen en dus meer samenwerking.  
 
Tarieven 
We begrijpen de bezwaren van onze zogenoemde ‘binnenring’ collegae die op dit moment het akkoord 
afwijzen. Het IZA biedt nauwelijks houvast of impuls om werkdruk te verminderen, om tarieven te verhogen of 
om een loonbaan perspectief binnen de zorg te stimuleren. Voor de paramedische sector en in het bijzonder 
voor de diëtetiek geldt dit alles ook en misschien nog wel sterker. In onze sector zijn de afgelopen 12  jaar de 
tarieven niet voldoende geïndexeerd. Met de huidige inflatie wordt dat probleem alleen nog maar meer 
nijpend.   
 
Administratieve lasten  
De sector kent, ook in vergelijking met andere sectoren, zeer hoge administratieve lasten. Dat is een obstakel 
voor de productiviteit van praktijken en voor het verhogen van hun verdiencapaciteit. De huidige programma’s 
om dat te verminderen hebben nauwelijks verlichting bewerkstelligd. De afgelopen jaren hebben we de lasten 
zelfs zien toenemen, onder meer vanuit nieuwe wet- en regelgeving. Met de introductie van het keurmerk 
Passende Zorg praktijk vrezen wij nieuwe administratieve lasten en we pleiten er voor om hierover de 
samenwerking met de paramedische beroepsverenigingen en hun kwaliteitsregisters op te zoeken.  
 
Multi disciplinair overleg  
Multi disciplinair overleg in de paramedische sector in de eerste lijn wordt tot op heden niet vergoed.  Ook 
binnen de huidige DBC opzet is hier geen aandacht voor terwijl er juist winst behaald kan worden uit goede 
samenwerking tussen de lijnen en disciplines. 
 
Behandeluren 
Voor de diëtetiek is een vergoeding van 3 uur in de basiszorg beschikbaar waarbij, met uitzondering van de 
ketenzorg,  ook nog een eigen risico van toepassing is. Voor een aantal aandoeningen is dat nauwelijks 
voldoende (bv. kinderen, minder validiteit, geestelijke problematiek, ondervoeding en co-morbiditeit). 
Daarnaast is de diëtist opgenomen in DBC’s van instellingen.  Bij het verplaatsen van diëtistische zorg van de 
tweede of derde lijn naar de eerste lijn - IZA stuurt hier actief op -  is het nu niet vanzelfsprekend dat  het geld 
de patiënt volgt. De complexiteit van zorg in de eerste lijn zal door zorgverplaatsing toenemen, maar als het 
aantal behandeluren niet meegaat komt de voedingszorg in de knel. We wijzen er op dat wij ‘nutritional care’ 
aan de basis ligt van de zorg en als een ‘human right’ moet worden gezien.  
 
Arbeidsvoorwaarden eerste lijn 
We willen er daarnaast op wijzen dat er op dit moment geen CAO is voor paramedici in de eerste lijn.  Dat ligt 
aan de tarieven van waaruit geen aan de zorgsector gelijkwaardige secundaire en primaire 
arbeidsvoorwaarden kunnen worden geboden. Als er druk komt op de eerstelijns sector om meer vanuit 
dienstverbanden zorg te leveren dan is het kunnen komen tot een CAO voor de eerste lijn cruciaal.  
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Digitalisering 
Voor uitwisseling van gegevens en uitkomstgerichte zorg op basis van data extractie is het belangrijk dat de 
paramedische sector in staat wordt gesteld om dit te organiseren. Van de sector wordt gevraagd om te 
kunnen uitwisselen met vele verschillende sectoren en systemen. We zouden daarom graag meer expliciet 
benoemd willen zien dat het huidig programma Digitalisering onder de bestaande Bestuurlijke Afspraken 
Paramedische Zorg gecontinueerd wordt.  
 
Sturen op partnerships 
Vanuit transformatiegelden, verschillende enveloppen en de MDZ wordt geld beschikbaar gesteld aan plannen 
die dienstig zijn aan de uitgangspunten van de IZA. Daar waar geld verdeeld moet worden gaat het schuren. 
We willen ervoor pleiten dat VWS niet alleen financieel stuurt op samenwerking, maar ook partnership 
stimuleert tussen zorgverleners onderling en met zorgverzekeraars en andere systeempartners. Dat vraagt om 
een omslag in cultuur, om het daadwerkelijk tot leven brengen van de kernwaarden die alle betrokken 
organisaties kennen. Waar mensen elkaar kunnen vinden volgt de rest. 
We pleiten daarom voor transparante procesvoering, voor ondersteuning aan partijen die dat nodig hebben bij 
het schrijven van plannen, voor veel en duidelijke communicatie en voor het sturen op samenwerking vanuit 
gezamenlijke doelstellingen enerzijds maar ook met oog en begrip voor elkaars deelbelangen.  We zien daarin 
een belangrijke  faciliterende rol weggelegd voor VWS.  
 
Afsluitend 
Het IZA heeft in de achterliggende week veel stof doen opwaaien. Het is ambitieus en vraagt commitment. 
Vanuit de NVD willen we vragen om meer duidelijkheid te geven over randvoorwaarden zoals meerdere  
binnen- en buitenring partijen dat vragen. 
 
We willen tenslotte benadrukken dat het belangrijk is om paramedische zorg en voedingszorg in het bijzonder 
nog beter te benutten en om ons vanaf dit moment eerder en meer intensief te betrekken in de uitvoering van 
de plannen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat wij een belangrijke sleutelrol te vervullen hebben bij het 
invullen en uitvoeren van de ambities van de IZA.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Ira van der Plas, voorzitter NVD    Bianca Rootsaert, directeur NVD 
 


