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Interview

‘Sinds de oprichting van de NVD in 1941 is er veel 
bereikt. In de gezondheidszorg is de diëtist niet meer

weg te denken. Bovendien is de diëtetiek naar een hoger
niveau getild. Waar het vak zich in ziekenhuizen en andere
instellingen lange tijd voornamelijk heeft afgespeeld in en
rond de keuken, is de diëtist nu een volwaardige gespreks-

partner op medisch gebied. In 1972 kreeg het beroep para-
medische erkenning en is daarmee beschermd. Toch blijft
het een vak waarvoor je moet vechten’, benadrukt Tiebie.
‘Voeding is een onderwerp waar iedereen mee te maken
heeft en waar ook iedereen een mening over heeft. Dat
geldt niet alleen voor consumenten, je komt het overal
tegen. Een diëtist moet daarom steeds zijn of haar deskun-
digheid bewijzen en zichzelf blijven profileren. Ook de ver-
anderende omgeving vraagt om profilering. De grote maat-
schappelijke belangstelling voor voeding en gezondheid, het
groeiende probleem van overgewicht, het nieuwe ziektekos-
tenstelsel en de concurrentie tussen de ziektekostenverze-
keraars zijn voorbeelden van ontwikkelingen waarbij nieuwe

kansen ontstaan voor diëtisten om de positie op de arbeids-
markt te verstevigen en het werkterrein uit te breiden. De
NVD gaat haar beleid de komende jaren dan ook richten op
de diëtist als ondernemer.’

Kwaliteit    Een belangrijke periode in het bestaan van de
NVD was die aan het eind van de jaren zeventig, begin
jaren tachtig. Toen kwam er meer aandacht voor kwaliteits-
bevordering van de dieetbehandeling en professionalisering
van het vak. In die periode nam het bestuur van de NVD de
eerste betaalde kracht in dienst, een ambtelijk secretaris.
Ook werd het project Normalisatie van diëten afgerond,
waarmee noodzakelijke standaardisering van de diëten een
feit werd. Daarnaast werden de eerste dieetrichtlijnen
opgesteld met als allereerste die voor hypercholesterolemie.
‘De meeste dieetrichtlijnen zijn practice-based en nog niet
evidence-based, zoals dat voor veel ander (para)medisch
handelen ook geldt. Een enkele diëtist heeft zelf weten-
schappelijk onderzoek gedaan op het gebied van de diëte-
tiek. Wija van Staveren was een van de eerste diëtisten in
Nederland die daarop promoveerde in 1985 en haar voor-
beeld is gevolgd. Op dit moment zijn er vier diëtisten net
gepromoveerd of bezig met promotieonderzoek. Een goede
zaak’, aldus Tiebie.

Meer zelfstandigen    Als diëtist is Tiebie druk bezig een
nieuwe praktijkruimte in te richten. Zij nam ontslag bij de
Thuiszorg om te beginnen als zelfstandig gevestigd diëtist
in een groepspraktijk. Er is een kans dat meer diëtisten een
eigen praktijk zullen starten, denkt Tiebie. ‘Dit is het gevolg
van de wijziging in de vergoedingsregeling van de dieetbe-
handeling. Van oudsher werd de dieetbehandeling via de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vergoed.
Daarmee was het werk van de diëtist in de eerstelijn bij de
Thuiszorg ondergebracht. Voor een bezoek aan een zelfstan-
dig gevestigde diëtist moest een patiënt zelf betalen. Dit is
nu veranderd. De NVD heeft jarenlang gestreden voor opna-
me in het pakket van de ziekenfondsverzekering, omdat ook
alle andere paramedische beroepen daaruit werden betaald.
Dit gebeurde in 2004. Kort daarna werd het nieuwe ziekte-
kostenstelsel van kracht. In de huidige basisverzekering zijn
nu vier behandeluren door een diëtist opgenomen, ongeacht
waar de diëtist werkt. Dit maakt het gemakkelijker om voor
jezelf te beginnen.’

Meerwaarde diëtist    Tiebie ziet deze en eerder genoem-
de ontwikkelingen in de maatschappij als een uitdaging
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Kansen voor de diëtist als ondernemer

De NVD is de beroepsvereniging van diëtisten. De vereniging heeft een
bureaudirecteur, drie managers, een hoofdredacteur en enkele secretariaats-
medewerkers in dienst. Het ledental bedraagt 2400. Van de werkzame dië-
tisten heeft 95 procent zich bij de vereniging aangesloten.

De opleidingen Voeding en Diëtetiek hebben nieuwe afstudeerrichtingen
voeding ontwikkeld zoals voeding en lifestyle of voeding en commercie.
Omdat deze studierichtingen niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden
voor de paramedische opleiding tot diëtist mogen afgestudeerden hiervan
deze titel niet gebruiken. Deze studenten studeren af als voedingskundige. 
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voor de diëtist. ‘Er zijn een heleboel nieuwe mogelijkheden
denkbaar’, begint zij enthousiast. ‘Nu de ziektekostenverze-
keraars moeten concurreren, zullen ze zich steeds meer wil-
len profileren. Er is al een maatschappij die een fitnesspro-
gramma (met korting) aanbiedt en die het product Becel
pro.active voor een deel vergoedt. Maar er zullen er meer
volgen. Diëtisten zouden heel goed een rol kunnen spelen
bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe plannen van
de verzekeraars op het gebied van voeding en gezondheid.’

Ook bij de gemeenten en GGD’en, vooral bij de scholen,
liggen kansen. ‘Overgewicht is een van de grootste proble-
men van deze tijd. En waar kan dit probleem nu beter aan-
gepakt worden dan op de basisscholen! Binnen een voe-
dingsproject op school geven diëtisten nu af en toe een uur
voorlichting, maar te denken valt ook aan inbreng van ken-
nis bij schoolmaaltijden en in navolging van een school-
logopedist zou er ook een schooldiëtist kunnen komen’,
besluit Tiebie.

De komst van nieuwe beroepsgroepen op het terrein van
voeding en gezondheid zoals voedingskundigen, gewichts-
consulenten en praktijkondersteuners vereist dat de meer-
waarde van de diëtist duidelijk wordt. ‘Behalve in de kwali-
teit van haar werk, komt deze ook tot uitdrukking in de
persoonlijke begeleiding bij het aanpassen van het voe-
dingsgedrag. Dat vergroot de kans op blijvende resultaten
op de lange termijn. Dit geldt zowel bij de bestrijding van
overgewicht, als voor dieettrouw bij ziekten zoals diabetes.
De NVD zal de meerwaarde van de diëtist bij gedragsveran-
dering gebruiken als argument om de diëtist te profileren’,
weet Tiebie.

Koerswijziging NVD    Na jarenlang vooral veel te heb-
ben geïnvesteerd in kwaliteitsbevordering binnen de diëte-
tiek wil de NVD zich meer gaan richten op de positie van de
diëtist. Er ligt een voorstel tot koerswijziging in het beleid.
Om in te spelen op de veranderende omgeving van de dië-
tist zal het accent meer komen te liggen op profilering en
positionering van het beroep. De diëtist als ondernemer
staat daarbij centraal. Goede kwaliteit van het werk van de
diëtist is een onbetwiste voorwaarde voor een goede positie
op de arbeidsmarkt, maar deze zal nu meer gebruikt worden
als middel om de diëtist te positioneren volgens Tiebie. ‘Ik
vind de wijze waarop de Kringapotheken zich manifesteren,
met tegenwoordig zelfs radio- en tv-spots, een mooi voor-
beeld voor onze beroepsgroep.’ Waar de NVD in het kader
van positionering ook aan wil gaan werken is een database
om inzichtelijk te kunnen maken welke kostenbesparing de

diëtetiek de gezondheidszorg oplevert. In de database moe-
ten allerlei onderbouwde feiten komen te staan over bij-
voorbeeld het aantal patiënten dat een diëtist behandelt,
wat het effect van de behandeling is en hoeveel kosten dat
bespaart. De overheid en de ziektekostenverzekeraars vra-
gen tegenwoordig om dit soort gegevens.

Tiebie besluit: ‘Het is de taak van de NVD om de nieuwe

koers uit te zetten op landelijk niveau en vervolgens de dië-
tist zoveel mogelijk te ondersteunen, maar de diëtist zal het
ook zelf moeten doen. Ik roep de ondernemende diëtist 
dan ook op om met plannen te komen en zelf 
initiatieven te nemen.’

Een schooldiëtist ter bestrijding van overgewicht

José Tiebie ziet veel

nieuwe uitdagingen

voor de diëtist.


