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De ‘effectieve’ diëtist
Was ‘vergoeding’ het woord van 2012, dan was ‘effectief’ het
woord van 2013. Nooit eerder was er zo veel aandacht voor
het aantonen van de meerwaarde van de diëtist. En het bleef
niet alleen bij woorden. Meerdere onderzoeken werden
gestart om ‘de effectiviteit’ van ‘de diëtist’ aan te tonen.

neren, toch? Als je dat wel wil, dan zal de diëtist daar ook iets
aan moeten doen. Daarom biedt de opleiding in Amsterdam
de mogelijkheid om een trainerslicentie te behalen in het
curriculum Voeding en diëtetiek.

Onderzoek heb je in soorten en maten. Zo ook hier. Je kunt
een gestandaardiseerde procedure evalueren door een voor
en nameting uit te voeren. Hiermee kun je in kaart brengen
wat de patiënt eraan heeft, maar minder duidelijk is wat de rol
van de diëtist is. Je kunt ook een gerandomiseerd onderzoek
doen, waarbij je de diëtist vergelijkt met een controlegroep
zonder diëtist.

Maar belangrijker is de vraag: wat zijn nu eigenlijk de uitkomst
maten waar de diëtist op wil scoren? Heeft de diëtist dat doel
duidelijk voor ogen bij het instellen van de behandeling? En hoe
zorgt de diëtist ervoor dat dat doel wordt behaald? Waar betaalt
de zorgverzekering of de klant eigenlijk voor? En hoe maakt de
diëtist die meerwaarde duidelijk aan haar klant?
Om inzicht te krijgen in de meerwaarde van de diëtist voor de
klant, en hoe wij diëtisten beter kunnen opleiden, hebben we
het RAAKMKBproject DIEET gestart. Wij kunnen alleen iets
onderzoeken als jullie als diëtisten hieraan meedoen. Registreer
vandaag nog via deze link: www.hva.nl/kikdieet en klik op het
logo. Werk samen aan het succes van een effectieve diëtetiek!

Geen effect
Janneke Schilp liet in zo’n studie zien dat er geen enkele
meerwaarde van de diëtist was bij de behandeling van onder
voeding bij ouderen van gemiddeld 80 jaar. Bij ondervoeding
moet ik al snel aan eiwit denken, maar er bleek geen grammetje
voedingseiwit bij te komen. Er was geen effect op gewicht of
vetvrije massa, niet op handknijpkracht of fysiek functioneren.
Nu denk ik dat je weinig effect op relevant gewicht (= vetvrije
massa) kunt verwachten als je niet in staat bent om iets aan
de voeding te doen; dat is namelijk de reden dat je naar de
diëtist gaat. Je gaat niet naar de diëtist voor fysiek functio
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