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Behoefte aan een direct  
toegankelijke diëtist

die nog steeds noodzakelijk is 
voor vergoede begeleiding door 
de diëtist.
Directe toegankelijkheid is zeer 
gewenst! Waarom? Omdat 
zelfmanagement door de patiënt 
uitgangspunt is bij het leveren 
van zorg en het de cliënt de kans 
geeft om eigen verantwoordelijk-
heid te nemen in het kader van 
een gezond leefpatroon. Ook 
vergroot het de keuzevrijheid van 
de cliënt.
Directe toegankelijkheid van de 
diëtist komt ten goede aan de 
kwaliteit van de zorg, omdat er 
kortere lijnen zijn en de behan-
deling sneller op gang komt. 
Ook stimuleert het een multidis-
ciplinaire samenwerking met alle 
behandelaars in de eerste lijn. 
Daarnaast voorkomt het onno-
dige belasting van de huisarts. 
Directe toegankelijkheid van de 
diëtist zal niet of nauwelijks tot 
kostenstijging leiden: de kosten 
van het huisartsconsult komen te 
vervallen en de aanspraken in de 
basisverzekering zijn gemaxima-
liseerd op vier uur per verzekerde 
per jaar. De totale uitgaven van 
de diëtetiek zijn al gering (€44,9 
miljoen in 2009).
De NVD en haar leden zijn geen 
voorstander van grote wijzigin-
gen in de patiëntenstromen, 
want de diëtist kan niet goed 
functioneren zonder afstemming 

het laatste woord

met de (huis)arts.  
Het is nog onzeker wanneer de 
directe toegankelijkheid voor de 
diëtist gerealiseerd gaat worden. 
Het staat op de agenda van mi-
nister Schippers voor 2011.
De invoering van de directe 
toegankelijkheid voor de diëtist 
staat op de agenda van minister 
Schippers, richtlijn is 1 juni 2011. 
De diëtist is dé professional 
op het gebied van voeding- en 
dieetadvisering op maat. Voor 
alle leeftijdsgroepen, van jong 
tot oud, bij gezondheid en ziekte 
is ondersteuning mogelijk. De 
diëtist is er klaar voor!

Annemieke vAn ginkel-res

voorzitter nvd

Uit onderzoek in opdracht van 
het Voedingscentrum blijkt dat 
veel Nederlanders hulp willen bij 
gezond en duurzaam eten. De 
diëtist is dé professional die deze 
hulp kan bieden. Gezond eten is 
voor velen lastig: door onwetend-
heid of omdat de verleidingen 
te groot zijn. Een extra drempel 
om hulp in te schakelen wordt 
opgeworpen door de verwijzing 
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