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Kosteloos naar de diëtist? 

De politie komt namelijk pas als 
je eerst het instaptarief van 75 
euro betaald. Dat is toch ook de 
wereld op zijn kop. De minister 
ontkent of betwijfelt de toege-
voegde waarde van de diëtist. 
Toegevoegde waarde wordt al 
snel uitgedrukt in verbetering 
van gewicht en BMI. Terwijl bij 
alle praatdisciplines winst in de 
vorm van normaliseren van het 
eetpatroon en verbetering van 
de kwaliteit van leven lastiger te 
onderkennen is. Zeker de lager 
opgeleiden hebben de woorden 
niet en wij moeten ze de vaar-
digheden bijbrengen om staps-
gewijs hun eetpatroon te verbe-
teren. 
Algemene preventieve adviezen 
spreekt de Nederlandse bevol-
king wel aan. We weten uit on-
derzoek hoe lastig de toege-
voegde waarde van dergelijke 
acties aan te tonen is. Voor dia-
beten die overgaan van medica-
tie naar insuline spuiten is voor 
instructie door de diëtist 90 mi-
nuten beschikbaar per jaar. Een 
praktijkondersteuner of huisarts 
roept wat algemeenheden zoals 
‘eet niet teveel suiker en vet’, 
maar de gedetailleerde invulling 
van de hoeveelheid koolhydra-
ten in verhouding tot het aantal 
eenheden insuline die gespoten 
moet worden, is de toegevoeg-
de waarde van de diëtist. Deze 
waarde is niet te meten, want 

een multidisciplinaire behande-
ling (ketenzorg) is de gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle 
disciplines. Je kunt niet één dis-
cipline verantwoordelijk stellen 
voor het resultaat van de behan-
deling.  
De minister is niet verantwoor-
delijk voor de keuze die de  
zorgverzekeraars maken in het  
aanbieden van een  verzeke-
ringspakket. Op de korte ter-
mijn maken zorgverzekeraars 
meer winst door de diëtist te 
schrappen uit het pakket.  
Kosteloos naar de diëtist geldt 
niet meer voor alle patiënten. 
En juist patiënten die het hard 
nodig hebben, krijgen de zorg 
niet. Dit gaat de zorgverzeke-
raars op de lange termijn meer 
geld kosten. 

Berdien van Wezel, diëtist en praktijkhouder 

diëtistenpraktijk den haag. 

Plotseling is de wereld veran-
derd voor de diëtist. Het decla-
reren van zorg aan patiënten 
met overgewicht, voedselaller-
gieën en darmproblematiek be-
hoort tot het verleden. Veel dië-
tisten zitten nog bij te komen 
van de onredelijke slag die de 
beroepsgroep is toegebracht. 
Stel je voor dat je laat op de 
avond bedreigd wordt door een 
dronkenlap en eerst moet be-
denken of je de politie wel belt. 
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