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niet gelukt om dieetadvies in basisverzekering te houden 

‘diëtist moet ondernemender worden’

Maurice de Jong

De diëtisten bleven strijdvaardig toen minister Edith Schippers 
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) afgelopen juni 
aankondigde dieetadvies per 1 januari 2012 uit de 
basisverzekering te schrappen. Ze spanden een kort geding aan 
tegen de bewindsvrouw en boden de Tweede Kamer een petitie 
aan. Het mocht allemaal niet baten. Wat nu?

Zelfstandig diëtist Berdien van Wezel vond het een dappere poging 
van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) om een kort 
geding aan te spannen tegen minister Schippers van VWS. Doel was 
om het schrappen van dieetadvies uit het basispakket van de ziekte-
kostenverzekering op te schorten en een overgangsperiode af te 
dwingen. Het geding ging verloren. Het had een slagingspercentage 
van 40 procent en er was weinig politieke steun.  
Van Wezel: ‘Diëtisten kunnen hun energie beter besteden om zich 
als onderscheidend in de markt te zetten. Zo kunnen ze zich presen-
teren als de professionals die specialistisch advies kunnen geven als 
het gaat om diabetes en ondervoeding. Ik had vanochtend een me-
vrouw die vegetarisch was, last had van hypoglykemie en een voed-
selallergie, waarschijnlijk veroorzaakt door lactose-intolerantie.  
Omdat ze vegetarisch is, krijgt ze misschien onvoldoende voedings-
stoffen binnen.’ Aan de diëtist de taak om een oplossing te vinden 
voor de cliënt, zo stelt Van Wezel. ‘We zijn inhoudelijk sterk. Dit heb-
ben we niet genoeg voor het voetlicht gebracht. Het gevolg hiervan 
is: minder werk en minder diëtisten.’

AAnvullende verzekering De rechter willigde geen enkele 
eis van de diëtisten in. Een hoger beroep aantekenen na het verloren 
kort geding heeft dus weinig kans, realiseerde Anja Evers, directeur 
van de NVD, zich al snel. Maar toch was niet alle moeite voor niets. 

De juridische actie die de NVD ondernam, toont dat diëtisten niet 
met zich laten sollen. Bovendien genereerde het de nodige publici-
teit om de zaak van diëtist onder de aandacht van het publiek te 
brengen. Maar nu is het tijd om naar de toekomst te kijken, laten 
zien wat wel de mogelijkheden zijn, aldus Evers.  
Willy Gilbert-Peek, voorzitter van Diëtisten Coöperatie Nederland 
(DCN), stuurde na het verloren kort geding een opbeurende lijst 
met actiepunten door aan haar leden met twee belangrijke punten: 
de toegevoegde waarde van de diëtist duidelijker voor het voetlicht 
brengen en dieetadvies in de goedkoopste aanvullende pakketten 
krijgen. Dat dieetadvies niet meer in het basispakket zit, is niet leuk, 
maar valt ook te nuanceren. Want het wettelijk eigen risico bedraagt 

‘Consumenten hebben ook eigen verantwoording als het gaat om 
leefstijl en eetgedrag’

diëtisten in actie op het Binnenhof. voorzitter Willy gilBert-peek 

van diëtisten coöperatie nederland (links) Biedt op maandag 19 

septemBer een symBolisch koffertje ‘voedingsnota’ aan  

kamerlid renske leijten van de sp aan die tegen de  

verWijdering van dieetadvies uit het Basispakket is. 

_vnu_0412_bezuinigingen   28 12-04-12   10:09:05



Nieuws eN achtergroNd

29

| vo
e

d
in

g
 n

u
 |

| a
p

r
il/m

e
i 2012 | n

u
m

m
e

r
 4/5 |

in 2012 €220, een stijging van €50 ten opzichte van 2011. ‘Een diëtist 
kost globaal €60 per uur. Dus als je vier uur dieetadvies hebt, betaal 
je dit goeddeels zelf als je voor de rest van het jaar geen andere 
zorgkosten hebt’, zegt Gilbert-Peek. Beide brancheorganisaties voor 
diëtisten, DCN en NVD, zetten in op dieetadvies in de goedkoopste 
aanvullende pakketten van ziektekostenverzekeraars krijgen. Bij een 
meerderheid van de zorgverzekeraars is dit nu niet het geval. Zo zit 
het in vrijwel alle verzekeringen van Achmea in de dure viersterren-
pakketten. DSW heeft dieetadvies helemaal niet opgenomen. Het 
hangt af van in welk gebied de verzekerden wonen wat ze aangebo-
den krijgen.  
‘In Rotterdam is 80% verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea. Hier zit 
dieetadvies in het viersterrenpakket. Dan ben je algauw €160 à €170 
kwijt’, zegt Van Wezel. Diëtisten met vestigingsplaats Tiel zitten 
goed, meent Van Wezel. Hier wonen veel Menzis-verzekerden, waar-
bij dieetadvies vanaf het tweede pakket met vier uur is opgenomen. 
En je zult als diëtist maar in Delft zitten, waar DSW dominant is, 
schetst ze. ‘Dan kun je als diëtist wel inpakken.’ En dan zijn er nog 
de minima. Juist onder hen vormt overgewicht een groter probleem 
dan gemiddeld. Via verzekeraar IZA-CURA die polissen aanbiedt 
voor mensen met een lager inkomen, verzekeren gemeentes hun 
minima. Maar per gemeente of regio zijn er verschillen. Zo biedt 
Den Haag een vergoeding aan voor vier uur dieetadvies, terwijl IZA-
CURA in de Drechtsteden (onder andere de gemeentes Dordrecht, 
Zwijndrecht en Sliedrecht) die niet aanbiedt. ‘En in vele andere ge-
meentes heb je dezelfde verschillen’, signaleert Gilbert-Peek. Samen 
met NVD bekijkt DCN of hier iets aan gedaan kan worden. 

AchmeA Waarom hebben zoveel verzekeraars ervoor gekozen  
dieetadvies in de duurdere aanvullende pakketten te stoppen? 
Achmea geeft drie verklaringen. De eerste is de noodzaak om dieet-
advies überhaupt te verzekeren. De verzekeraar is van mening dat 
verzekerden de kosten van een gering aantal uren dieetadvisering 
tot maximaal vier uur zelf kunnen betalen. Wie hiervoor toch verze-
kerd wil zijn, kan kiezen voor de hoogste aanvullende verzekering. 
Zou Achmea dieetadvies in al haar aanvullende pakketten opnemen 
dan zou dat resulteren in een ‘een relatief hoge premieopslag voor 
alle verzekerden met het betreffende pakket, terwijl er sprake is van 
een relatief beperkte dekking’, legt Femke Theunissen, perswoord-
voerder van de Divisie Zorg & Gezondheid, uit.  
Verder voert de grootste zorgverzekeraar graag een consistent be-
leid. Ander eerstelijnszorgverleners, zoals psychologen en podothe-
rapeuten, hebben ook te maken met eigen kosten voor verzekerden. 

chronologie dieetadvies uit basispakket

Juni 2011: 
– minister edith schippers van volksgezondheid kondigt in de 

tweede kamer aan dieetadvies in 2012 uit het basispakket te 
schrappen. regeringspartijen vvd, cda en gedoogpartij pvv 
steunen haar hierin.

– nederlandse vereniging voor diëtisten (nvd) biedt de tweede 
kamer een petitie met 13.000 handtekeningen aan om te tonen 
dat dieetadvies in het basispakket hoort.

september 2011:
– voorzitter Willy gilbert-peek van diëtisten coöperatie nederland 

(dcn) biedt op maandag 19 september een symbolisch koffertje 
‘voedingsnota’ aan kamerlid renske leijten van de sp aan die 
tegen de verwijdering van dieetadvies uit het basispakket is. 
peek wil de diëtist bij de nederlander zo meer in beeld brengen.

oktober 2011:
– agis schrapt alle dieetadvies uit de aanvullende zorgverzekering 

behalve uit het duurste pakket. minister schippers verwachtte 
dat de meeste verzekeraars het wel in hun aanvullende pakket-
ten zouden opnemen. dieetadvies zit bij de meeste zorgverzeke-
raars in het duurste pakket.

November 2011:
– zo’n 350 diëtisten luiden op 1 november de noodklok in de jaar-

beurs utrecht over de negatieve gevolgen van het schrappen van 
dieetadvies uit de basisverzekering.

Januari 2012:
– de effecten van de bezuinigingen op dieetzorg worden merkbaar. 

diëtisten verwachten dit jaar 40% minder klandizie, blijkt uit  
onderzoek van de nvd.

– het voedingscentrum werkt aan een systeem om consumenten 
met voedingsproblemen door te verwijzen naar de diëtist.

Februari 2012:
– voedingshoogleraren jaap seidell en jaap van Binsbergen  

vragen in een brandbrief aan de nvd aandacht voor de ‘dramati-
sche ontwikkelingen binnen de diëtetiek’.

– liv voeding- & leefstijladvies vroeg begin februari faillissement 
aan, maar kondigt aan het einde van de maand aan een doorstart 
te maken.

– de nvd spant een kort geding aan tegen minister schippers om 
de maatregel van het schrappen van dieetadvies uit de basisver-
zekering op te schorten. er moet tenminste een overgangsperio-
de worden ingesteld.

Maart 2012:
– kamerdebat over nota gezondheid dichtbij. ook schrappen  

dieetzorg komt aan bod. diëtisten ontvangen steun van sommige 
oppositiepolitici.

– nvd verliest kort geding tegen minister schippers van vWs. er 
komt geen hoger beroep.

‘Kortzichtig dat dieetadvies voor 
kinderen niet meer in 
basisverzekering zit’
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Als Achmea alle zorg die uit de basisverzekering valt, zou herverze-
keren, dan leidt dit volgens de zorgverzekeraar tot ‘onacceptabele 
premiestijgingen’. De basisverzekering is bedoeld voor zorg met 
medische noodzaak en het is nog maar de vraag of die er altijd is bij 
dieetadvies. Consumenten hebben ook een zekere eigen verant-
woordelijkheid als het gaat om eetgedrag en leefstijl, aldus Theunis-
sen. ‘Maar’, zo gaat ze verder, ‘in bepaalde gevallen heeft het werk 
van een diëtist wel degelijk een medische oorzaak: bijvoorbeeld bij 
sondevoeding, allergieën. Voor patiënten met deze indicaties is een 
vergoeding vanuit de basisverzekering zeker op zijn plaats.’

ketenzorg Als dieetadvies deel uitmaakt van ketenzorg dan 
vergoedt de basisverzekering dit. Het gaat om de zorgketens voor 
diabetes, COPD en cardiovasculair risico management. Daarnaast is 
dieetadvisering bij intramurale zorg onderdeel van de behandeling. 
In die optiek hoeft het schrappen van dieetadvisering uit de basis-
verzekering niet zo erg te zijn, denkt hoogleraar Voeding & Gezond-
heid Jaap Seidell van VU Amsterdam. Hij pleit voor meer ketenzorg 
waarbij zorgverleners nauw samenwerken om te bekijken wat nodig 
is voor de patiënt. De huisarts zou dan als centraal aanspreekpunt 
fungeren. ‘Nu wordt alles apart vergoed en is er te weinig samen-
hang.’  
Om ketenzorg te bevorderen zijn er zorggroepen in het leven geroe-
pen waarbij verschillende zorgdisciplines betrokken zijn. Zo’n groep 
sluit contacten met zorgverzekeraars en speelt een coördinerende 
rol bij de behandeling van chronische ziekten. Juist voor de behan-
deling hiervan zijn door patiëntenorganisaties en specialisten zorg-
standaarden ontwikkeld, zoals voor obesitas en diabetes. Maar zorg-
groepen functioneren niet naar behoren, omdat ze problemen 
ondervinden bij het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars 
en ook de zorgstandaarden die er juist voor moeten zorgen dat 
chronisch zieken betere zorg krijgen, zijn bij veel zorgverleners  
onbekend. Seidell bevestigt de problemen. Door het schrappen van  
dieetadvies uit de basisverzekering komen veel diëtisten in de pro-
blemen, een overgangsjaar om in de tussentijd de ketenzorg beter 
te organiseren, had wat dat betreft een betere oplossing geweest, 
meent de hoogleraar. 

zorgvernieuwing Want veel te verbeteren is er. Zorgstandaar-
den worden nog te weinig aangeboden en ook verzekeraars doen 
nogal eens moeilijk, aldus Seidell. De standaarden zijn innovatief en 
de beroepsgroepen in de zorg zijn onvoldoende meegegaan in deze 
zorgvernieuwing. ‘Iedereen wil innovatie, maar niemand wil veran-
deren.’ Maar ook zorgvernieuwing en bezuinigingen gaan niet een-
voudig hand in hand. Van huisartsen wordt steeds meer verwacht 
terwijl de budgetten krimpen.  
NVD-directeur Evers ziet door de gecreëerde onduidelijkheid door 
VWS over de term gecoördineerde multidisciplinaire zorg uitvoe-
ringsproblemen ontstaan waardoor rechtsongelijkheid ontstaat voor 
cliënten. In de ene regio bestaan namelijk wel goede afspraken tus-
sen beide partijen en in de andere regio niet. ‘Bij welke zorgverzeke-
raar je als verzekerde zit en of je huisarts wel of niet bij een zorg-
groep is aangesloten, bepaalt of de behandeling door de diëtist wel 
of niet wordt vergoed. Overigens hadden deze problemen ook ge-
speeld als het dieetadvies wel in het basispakket was gebleven. 
‘Maar dan was dit wel het vangnet gebleven’, aldus Evers.

kortzichtig Het vak van diëtist zal niet uitsterven, omdat het 
uit de basisverzekering is verdwenen. Wel zal de beroepsgroep meer 
de boer op moeten om zichzelf te verkopen, stelt Van Wezel. Of bij 
een ander kabinet dieetzorg terugkomt in het basis pakket? Evers 
maakt zich geen illusies. ‘Ik vang signalen op dat de basiszorg nog 
verder zal worden uitgekleed.’ Geen dieet advies meer in de basisver-
zekering, diëtisten moeten ermee leren leven. Toch kan Evers één 
ding maar niet verkroppen: ‘Dat ook dieetadvies voor kinderen niet 
meer in het basispakket zit, dat vind ik kortzichtig.’

Berdien van Wezel, zelfstandig 

diëtist

anja evers, directeur nvd Willy gilBert-peek,  

voorzitter dcn

jaap seidell, hoogleraar vu 

amsterdam
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