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De digitale diëtist

Suzanne van Zelst

De diëtist moet zich profileren. Dit kan onder andere door middel 
van online advisering en sociale media. Maar hoe vindt de cliënt 
de hulpverlener die hij nodig heeft? Is online voedingsadvisering 
überhaupt effectief? Wat is het huidige aanbod? En wat kunnen 
diëtisten met deze opkomende vorm van hulpverlening? Een face-
to-face-diëtist, een online diëtist en een communicatiedeskundige 
aan het woord.

Naar de effectiviteit van online voedingsadvisering is tot nu nauwelijks 
onderzoek gedaan. Maar over de effectiviteit van e-coaching op an-
dere terreinen, zoals depressie en angststoornissen, is meer literatuur 
te vinden. De algemene conclusie is dat e-coaching veelbelovend is. E-
coaching is toegankelijk voor iedereen die over een internetverbinding 

beschikt. Het is zeer laagdrempelig omdat cliënten niet meer de deur 
uit hoeven en anoniem kunnen blijven. Een ander voordeel is dat het 
24 uur per dag geraadpleegd kan worden. Ook uit financieel perspec-
tief biedt e-coaching kansen.
Bij e-coaching worden klachten en ziektebeelden vaak eerder herkend 
dan bij reguliere therapie. Daardoor kan snel gestart worden met 
behandelen, al dan niet preventief, en worden duurdere behande-
lingen voorkomen. Dat scheelt aanzienlijk in de zorgkosten en in 
maatschappelijke kosten door bijvoorbeeld ziekteverzuim. Toch is het 
enthousiasme over e-coaching vooralsnog vooral gebaseerd op prak-
tijkervaringen (1,2). Er is dan ook behoefte aan een instrument voor 
kwaliteitstoetsing. Enkele aandachtspunten hierbij zijn de financiering 
van e-coaching en transparantie van het aanbod. In de programme-
ringstudie E-Mental Health doet het Trimbos-instituut aanbevelingen 
over de kwaliteitswaarborging van e-coaching (3).

Online aanbOd Als je online voedingsadvies of online diëtist 
intoetst in Google, krijg je een hele waslijst aan online voedingsad-
viesbureaus en diëtisten. Vaak is niet in één oogopslag te zien of je 
te maken hebt met een gediplomeerde diëtist of een gewichts- of 
voedingsconsulent. Daarvoor moet je meestal zoeken naar een pagina 
waarop de hulpverlener zichzelf voorstelt. Hierdoor is vaak niet me-
teen duidelijk of je bij deze hulpverlener ook terecht kan met vragen 
over bijvoorbeeld diabetes, COPD of coeliakie. Met andere woorden: 
het aanbod is er, maar het is onoverzichtelijk. Het is de vraag of de 
ontwikkeling van kwaliteitstoetsing, richtlijnen of een keurmerk hierin 
verheldering kan brengen.

diëtist Marlies 

seinstra-gude: ‘ik 

vraag Mij af of je Met 

online voedingsadvies 

alles boven water 

krijgt.’
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‘Diëtisten kunnen sociale media 
wel gebruiken als aanvulling op 

reguliere consulten’
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de face-tO-face diëtist Diëtist Marlies Seinstra-Gude heeft 
haar eigen praktijk InBalance in Velserbroek. Daarnaast werkt ze 
freelance bij diëtistenpraktijk Jubel. Zij spreekt al haar cliënten per-
soonlijk. ‘Ik ben niet echt op de hoogte van online voedingsadvies. Ik 
weet wel dat dr. Frank en een aantal zorgverzekeraars advies geven via 
e-mail. Ik heb zelf wel een Hyves-pagina, maar ik ben niet echt actief 
en al helemaal niet zakelijk. Ik heb eigenlijk nooit zo stilgestaan bij 
de mogelijkheid om mij op die manier te profileren. Ik vraag me af of 
je met online voedingsadvies alles boven water krijgt. Bij voedings-
advisering komt veel psychologie kijken. Ik denk dat een persoonlijk 
gesprek meer kans van slagen heeft. Dat is natuurlijk ook per persoon 
afhankelijk. Face-to-face en online diëtisten zouden elkaar kunnen 
aanvullen door elkaar op de hoogte te houden van elkaars werkwijzen. 
Misschien kunnen cliënten dan ook over en weer doorverwezen wor-
den als blijkt dat een andere aanpak beter bij de cliënt past.’

Online vOedingsadvies Freya Zuidervaart is voedingsdeskun-
dige van de website valtaf.nl. Op deze communitywebsite hebben 
deelnemers een eigen profielpagina, vergelijkbaar met sociale media 
als Hyves en Facebook. Daarnaast plaatst de redactie artikelen, 
nieuwsberichten en recepten op de website om mensen te informeren 
en te inspireren. ‘Op het persoonlijke profiel kunnen zij hun gewicht, 
voeding en beweegpatroon bijhouden’, aldus Zuidervaart. ‘Ook kun-
nen ze een dagboek bijhouden waar anderen dan weer op kunnen 

reageren. We werken met buddy’s. Dat betekent dat je vrienden van 
elkaar kunt worden. Het grootste deel van de website is gratis, maar 
mensen kunnen ook een abonnement nemen. Bij het abonnement 
krijg je onder andere dagelijks een slank dagmenu en de mogelijkheid 
om per email vragen te stellen aan de experts. Ons grote voordeel 
is anonimiteit. Dat geeft mensen een veilig gevoel waardoor ze veel 
vertellen.’
Het buddysysteem werkt goed. Mensen hebben steun aan elkaar door 
middel van een soort lotgenoten contact. Het valt op dat 90% van de 
deelnemers vrouw is. Zuidervaart: ‘Ik denk dat mannen veel prakti-
scher denken: er is een probleem en dat gaan we oplossen. Vrouwen 
zijn wat emotioneler en hebben behoefte aan steun van anderen. Dat 
geeft meer motivatie, vooral als ze in het gezin weinig steun vinden. 
Ik denk dat je met face-to-face behandelingen wel een betere persoon-
lijke band krijgt. Je kunt iemand dan in de ogen kijken en inschatten 
of iemand ook echt de waarheid spreekt. Daarnaast hebben wij als 
nadeel dat onze dagmenu’s algemeen zijn en niet aangepast op de 
persoonlijke wensen van de cliënt. Niet alle dagmenu’s passen bij 
iedereen. Maar we proberen mensen, door middel van de artikelen, 
ook te leren om zelf na te denken. Uiteindelijk moeten ze het toch ook 
weer zonder dagmenu gaan doen.’ 

Kaf van KOren Om zich kwalitatief te onderscheiden van andere 
voedingswebsites biedt valtaf.nl regelmatig succesverhalen en artike-
len met informatie over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. ‘Wij 
proberen in onze artikelen altijd genuanceerd te zijn en onze eigen 
mening of een kritische noot toe te voegen’, vervolgt Zuidervaart. Ook 
zijn wij selectief in de adverteerders die wij op de website hebben.’ 
Maar de voedingskundige erkent dat het moeilijk is om het kaf van 
het koren te scheiden in het gigantische aanbod aan informatie over 
voeding en diëten. 
‘Veel mensen gebruiken Google als zoekmachine en dan is het lastig 
om websites op kwaliteit te beoordelen. Ik denk dat het goed is om 
op zoek te gaan naar succesverhalen van andere mensen. Dat zegt 
natuurlijk ook niet alles, want je leest ook verhalen van mensen die in 
een week 10 kilo zijn afgevallen. Daarnaast vind ik het belangrijk om 
te kijken naar de bronnen van de informatie. Maar natuurlijk weet niet 
iedereen wat goede bronnen zijn. Misschien zou het Voedingscen-
trum sturend kunnen werken. Het invoeren van een soort keurmerk, 
vergelijkbaar met het thuiswinkel keurmerk, zou ook kunnen helpen. 
Maar het blijft een lastig vraagstuk.’ Zuidervaart ziet face-to-face en 
online dieetbehandeling niet als concurrenten van elkaar. ‘Ik denk dat 
beide behandelvormen goed naast elkaar kunnen bestaan. Iedereen is 
anders en vindt een andere behandeling prettig.’ 

visie van een cOmmunicatie-expert Volgens Cees van 
Woerkum, hoogleraar communicatiemanagement aan Wageningen 
Universiteit, moet je online voedingsadvies niet vergelijken met face-
to-face voedingsadvies. Van Woerkum: ‘De stap om een afspraak met 
een diëtist te maken is vaak te groot, maar algemene voorlichting is 
niet toereikend. Dan kan online voedingsadvies een goede tussenweg 

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

de huidige wetgeving bepaalt dat cliënten alleen dieetadvi-
sering bij hun zorgverzekering kunnen declareren als zij een 
verwijsbrief hebben van een arts. de invoering van de directe 
toegankelijkheid diëtetiek (dtd) zou ervoor kunnen zorgen 
dat het declareren van online dieetadvisering vergemakke-
lijkt wordt. Het enige obstakel dat dan nog overwonnen moet 
worden, is dat cliënten vooralsnog minimaal één face-to-face 
consult moeten hebben gehad om telefonische of online 
consulten vergoed te krijgen. de directe toegankelijkheid 
diëtetiek wordt per 1 juni 2011 ingevoerd. naast de diëtetiek 
worden ook logopedisten, ergotherapeuten, orthoptisten, 
huidtherapeuten en podotherapeuten direct toegankelijk. 
voor fysiotherapeuten, mondhygiënisten en oefentherapeu-
ten is al langer geen verwijsbrief meer nodig (4).

‘Online voedingsadvies kan een 
goede tussenweg zijn’
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zijn. Een face-to-face behandeling blijft toch superieur.’ Een goede 
diëtist kan iemand helpen om de kloof tussen intentie en gedrag te 
verkleinen. Diëtisten zouden de nieuwe media wel kunnen gebruiken 
als aanvulling op reguliere consulten. Bijvoorbeeld door mensen 
opdrachten te geven die ze online moeten uitvoeren en in het vol-
gende consult besproken worden. Welk systeem ook gekozen wordt, 
het moet wel centraal georganiseerd worden door gezaghebbende 
organisaties. 
‘Voor je het weet, zit je met een wirwar aan systemen en websites. 
Dan kunnen mensen niet meer vinden wat ze zoeken en raken ze het 

vertrouwen kwijt. Daar moeten we voor waken, want betrouwbaarheid 
is in de voedingswetenschap een steeds meer besproken onderwerp’, 
aldus Van Woerkum.
Het Voedingscentrum of de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zou 
een centraal systeem moeten ontwikkelen waardoor mensen via het 
internet gemakkelijk een diëtist kunnen raadplegen. Deze organisa-
ties kunnen de kwaliteit en betrouwbaarheid waarborgen. Maar het 
heeft, volgens Van Woerkum, geen zin om je af te vragen of je online 
voedingsbegeleiding een goede of slechte ontwikkeling vindt. ‘Online 
advisering en begeleiding zal zich, hoe dan ook, steeds meer gaan 
ontwikkelen. Wij moeten ons niet afvragen of we het daar mee eens 
zijn, maar hoe wij deze ontwikkeling een goede invulling kunnen 
geven.’
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Project FoodRisC

Het project foodrisC is een initiatief van de europese 
Commissie. Met het foodrisC-project wordt nagegaan hoe 
het publiek sociale media en netwerken gebruikt en hoe 
websites worden ingezet voor advies en begeleiding. eén van 
de hoofddoelen is het onderzoeken van de mogelijkheden van 
nieuwe sociale media (zoals blogs, facebook en twitter) en 
begeleiding bieden aan verstrekkers van informatie over hoe 
zij deze media het beste kunnen gebruiken. uiteindelijk moet 
het project leiden tot een voorstel van een strategie en een 
serie hulpmiddelen voor informatieverstrekking. de eu kan 
haar communicatie over voeding aanpassen aan de bevindin-
gen. aan het project werken deskundigen mee van veertien 
onderzoeksinstituten uit negen eu-landen (5).

‘E-coaching is zeer laagdrempelig 
omdat cliënten niet meer de deur 
uit hoeven en anoniem kunnen 

blijven’

voedingskundige freya zuidervaart: ‘ik denk dat beide 

beHandelvorMen goed naast elkaar kunnen bestaan’.
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