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Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt het Jaarboek LiPZ waarin de eerste resultaten van de gegevens-
verzameling onder vrijgevestigde diëtisten binnen het LiPZ-project (Lande-
lijke Informatievoorziening Paramedische Zorg) beschreven worden.  
 
De vraagstellingen die binnen deze gegevensverzameling centraal staan zijn:  
1. Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar een 

vrijgevestigde diëtist? 
2. Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden cliën-

ten naar een vrijgevestigde diëtist verwezen? 
3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die ver-

wezen wordt naar een vrijgevestigde diëtist? 
4. Hoe ziet een diëtistisch behandelplan er uit in termen van behandel-

doelen, welke verrichting(en) zijn er uitgevoerd en wat is de omvang van 
de behandelepisode? 

5. Wat is het resultaat van de behandeling? 
6. Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering zich?  
7. Is een behandelomvang van maximaal 4 uur per persoon per jaar toe-

reikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is meer diëtistische 
begeleiding nodig? 

 
De vrijgevestigde diëtisten zijn sinds 2006 opgenomen in LiPZ en sinds 
begin 2008 registreren ook diëtisten werkzaam binnen de thuiszorg voor 
LiPZ. LiPZ wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en het NIVEL is uitvoerder van het project. Ten behoeve 
van het project is er een Stuurgroep LiPZ opgericht. 
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Hierin hebben zitting: 
Namens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten: 
mw. E. J. Bakker  
mw. E. Kaldenberg (van: 01-08-2005 t/m 30-04-2006) 
Namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: 
mw. C. Schenkeveld 
dhr. B. de Berg 

Namens de Vereniging van oefentherapeuten Cesar en –Mensendieck: 
mw. N. Ringnalda 
mw. H.C. Hasper 
Namens Zorgverzekeraars Nederland: 
dhr. M. Bouwmans 

Adviseurs namens het College voor Zorgverzekeringen zijn: 
mw. A. Le Cocq 
dhr. F. Hopman 
 
Dhr. J. Dekker is voorzitter van de stuurgroep LiPZ. 
 
Wij danken de diëtisten voor hun inzet en het trouw aanleveren van ge-
gevens. Zonder hen kan dit project niet uitgevoerd worden.  
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Leeswijzer 
 
 
 
Vooraan in dit jaarboek vindt u een samenvatting en beschouwing van de 
belangrijkste resultaten van deze eerste dataverzameling door de vrijgeves-
tigde diëtisten. In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van de opname 
van de diëtetiek in LiPZ geschetst en wordt de algemene achtergrond en 
werkwijze van het LiPZ-project beschreven. Tevens worden de vraag-
stellingen gepresenteerd. Hoofdstuk twee geeft een beschrijving van de 
gehanteerde methode en de binnen LiPZ verzamelde gegevens. In hoofdstuk 
drie staan de resultaten weergegeven, in de vorm van cijfers van de vrij-
gevestigde diëtisten over het jaar 2006 & 2007. Aan het begin van iedere 
paragraaf in hoofdstuk 3 is een kernboodschap opgenomen waarin de 
belangrijkste bevindingen worden geformuleerd. Dit rapport is waar het de 
diëtist betreft in de vrouwelijke vorm geschreven, maar overal waar ‘zij’ 
staat kan ook ‘hij’ worden gelezen. 
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Samenvatting en beschouwing 
 
 
 
Inleiding 
 
In dit Jaarboek LiPZ wordt verslag gedaan van de eerste gegevens-
verzameling bij de vrijgevestigde diëtisten in het kader van het project 
‘Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg’ (LiPZ). Directe 
aanleiding om vijf jaar na de start van het LiPZ netwerk ook de diëtisten 
hierin op te nemen, was de opname van de extramurale dieetadvisering in de 
reguliere ziektekosten verzekering, per 1 januari 2005. De aanspraak op 
dieetadvisering werd daarbij beperkt tot maximaal vier behandeluren per 
persoon, per kalenderjaar. VWS heeft de wens uitgesproken de aanspraak op 
dieetadvisering binnen de reguliere ziektekostenverzekering te monitoren op 
behandelvolume en op kosten- en kwaliteitseffecten, door middel van 
opname van de diëtetiek in het LiPZ-netwerk.  
De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) is een net-
werk van geautomatiseerde extramurale fysiotherapiepraktijken, praktijken 
voor oefentherapie Cesar of Mensendieck en praktijken voor diëtetiek. Het 
doel van LiPZ is zorggerelateerde gegevens te leveren waarmee het para-
medisch zorgproces inzichtelijk kan worden gemaakt en effecten van 
beleidsmaatregelen kunnen worden gemonitord. De LiPZ-praktijken ver-
zamelen hiertoe op continue basis gegevens over vijf elementen van het 
zorgproces, te weten cliënt, verwijzing, diagnose, behandeling en evaluatie.  
Voor LiPZ is een Stuurgroep geformeerd waarin afgevaardigden zitting 
hebben van de betrokken beroepsverenigingen en Zorgverzekeraars Neder-
land (ZN). CVZ is als adviseur bij het project betrokken en het NIVEL is 
uitvoerder. 
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Vraagstellingen 
 
In dit jaarboek worden voor de vrijgevestigde diëtisten de centrale vraag-
stellingen van LiPZ beantwoord en zijn enkele specifieke vragen naar aan-
leiding van de overheveling van de dieetadvisering naar de reguliere ziekte-
kostenverzekering toegevoegd. De vraagstellingen die zullen worden be-
antwoord zijn:  
1. Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar een vrij-

gevestigde diëtist? 
2. Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden cliën-

ten naar een vrijgevestigde diëtist verwezen? 
3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die ver-

wezen wordt naar een vrijgevestigde diëtist? 
4. Hoe ziet een diëtistisch behandelplan er uit in termen van behandel-

doelen, welke verrichting(en) zijn er uitgevoerd en wat is de omvang van 
de behandelepisode? 

5. Wat is het resultaat van de behandeling? 
6. Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering zich?  
7. Is een behandelomvang van maximaal vier uur per persoon per jaar 

toereikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is meer diëtistische 
begeleiding nodig? 

 
 
Methoden 
 
Praktijken 
Extramurale dieetadvisering wordt met name binnen thuiszorginstellingen en 
in de vrijgevestigde praktijk aangeboden. Daarom werd voor de opname van 
diëtisten in het LiPZ netwerk gekozen voor een combinatie van vrijgevestig-
de diëtisten en diëtisten werkzaam bij thuiszorginstellingen. In 2005/2006 
werden 30 vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek en vijf thuiszorg-
instellingen geworven. Selectie vond plaats op grond van regio (Noord, 
Zuid, Oost, West), de stedelijkheid van het postcodegebied waarin de prak-
tijk zich bevond (niet, weinig, matig, sterk en zeer sterk stedelijk) en even-
tuele specifieke deskundigheid.  
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Representativiteit 
Doordat de software voor de thuiszorginstellingen en een aantal vrijge-
vestigde diëtisten in 2006 en 2007 nog niet gereed was, bestond het LiPZ 
netwerk voor diëtetiek in 2006 en 2007 alleen uit 22 vrijgevestigde 
praktijken voor diëtetiek. De representativiteit van de diëtisten in het LiPZ-
netwerk is bekeken aan de hand van de ledenlijst van de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten (NVD). Wanneer de 22 vrijgevestigde LiPZ 
diëtisten worden vergeleken met de 384 vrijgevestigde diëtisten uit de NVD 
ledenlijst van 2005, zijn er geen significante verschillen wat betreft de regio 
waarin de diëtisten werkzaam zijn, de mate van verstedelijking, speciali-
saties, leeftijd en jaar van afstuderen. Voor wat betreft deze kenmerken lijkt 
LiPZ een kleine, maar representatieve steekproef te zijn van de populatie van 
vrijgevestigde diëtisten in Nederland die lid zijn van de NVD. Hoewel de 
representativiteit wat betreft praktijkgrootte niet kon worden bepaald door 
het ontbreken van landelijke gegevens, bestaat de indruk dat binnen LiPZ de 
kleine praktijken oververtegenwoordigd zijn1. Daarnaast nemen de 
thuiszorginstellingen een belangrijke plaats in binnen de verstrekking van 
extramurale dieetadvisering en hebben vermoedelijk ook een andere 
cliëntenpopulatie dan de vrijgevestigde diëtisten. De thuiszorginstellingen 
moeten daarom zeker nog worden opgenomen in het netwerk om uitspraken 
te kunnen doen over ‘de gehele extramurale dieetadvisering’ in Nederland. 
De registratieperiode waarover gerapporteerd wordt, loopt van januari 2006 
tot en met december 2007. Aangezien 2006 het eerste jaar is dat het diëtetiek 
netwerk operationeel is en de meeste praktijken nog niet het gehele jaar 
konden registeren, zijn in 2006 gegevens over een beperkt aantal cliënten 
verzameld. Dit was de reden om de eerste rapportage van de cijfers uit de 
vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek over de jaren 2006 en 2007 samen te 
schrijven.  
 
LiPZ-module 
De verzameling van gegevens binnen LiPZ vindt plaats op geautomatiseerde 
wijze door middel van de reguliere praktijksoftware, waar een LiPZ-module 
is ingebouwd. De LiPZ-module voor de diëtetiek is in overleg met de Neder-
landse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Z-org (thans Actiz) ontwikkeld. 
De module is gebaseerd op de module die ook voor de fysiotherapie en de 
oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck wordt gebruikt. Tevens is 

                                                      
1 Persoonlijke mededeling NVD. 
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gebruik gemaakt van het POR-model (Probleem geOriënteerd Registreren), 
een methode voor gestandaardiseerd registreren van gegevens van de diëtis-
tische behandeling. Deelnemende diëtisten hebben allen een dagdeel training 
gehad in het registreren met de LiPZ-module. De diëtisten leveren maande-
lijks de LiPZ-gegevens aan, welke na een gestandaardiseerde kwaliteits-
controle worden opgenomen in de centrale LiPZ-database. Voor een over-
zicht van geregistreerde variabelen wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
 
Resultaten  
 
1. Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar een 

vrijgevestigde diëtist? 
In 2006 en 2007 werden in totaal 4.634 cliënten aangemeld bij de 20 LiPZ 
praktijken. De gemiddelde leeftijd van de cliënten van de onderzochte groep 
diëtisten is 46 jaar. De vrijgevestigde diëtist behandelt meer vrouwen dan 
mannen en de grootste groep cliënten is middelbaar opgeleid. Vergeleken 
met de Nederlandse bevolking ziet de diëtist relatief weinig jonge mensen en 
weinig allochtonen. Ten aanzien van het aandeel allochtone cliënten van de 
diëtist dient te worden opgemerkt dat er nog geen praktijken uit één van de 
vier grote steden in het LiPZ-netwerk zitten, wat een vertekening ten aanzien 
van de landelijke situatie zou kunnen geven. In 2008 zijn de diëtisten van 
thuiszorg Amsterdam in het LiPZ-netwerk opgenomen, wat het aandeel 
allochtone cliënten vermoedelijk zal verhogen.  
 
2. Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden 

cliënten naar een vrijgevestigde diëtist verwezen? 
Het merendeel van de cliënten komt via de huisarts bij de vrijgevestigde 
diëtist. Overgewicht is de meest genoemde reden voor verwijzing, gevolgd 
door Diabetes Mellitus (DM). Meer dan één op de vier cliënten heeft een 
meervoudige verwijsdiagnose, waarbij de meest voorkomende combinaties 
van diagnosen ‘overgewicht & DM’ en ‘overgewicht & hypertensie’ zijn. De 
diëtist wordt door de arts ook vaak gevraagd de cliënt een diëtistisch advies 
te geven, zonder dat daarbij een medisch diagnose wordt vermeld op de 
verwijsbrief. 
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3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die 
verwezen wordt naar een vrijgevestigde diëtist? 

De diëtist stelt bij iedere cliënt haar eigen diëtistische diagnose. Deze diëtis-
tische diagnose bestaat uit een beroepsspecifieke medisch diagnose, maar 
tevens uit o.a. een inventarisatie van stoornissen, beperkingen, participatie-
problemen en externe en persoonlijke factoren die het gezondheidsprobleem 
mede beïnvloeden. De meest frequent genoemde beroepsspecifieke diagno-
sen zijn, net als bij de verwijsdiagnose, overgewicht en DM. Maar liefst 69% 
van de cliënten van de vrijgevestigde diëtist heeft als beroepsspecifieke 
diagnose overgewicht en meer dan een kwart van de cliënten DM. Bij bijna 
de helft van de cliënten constateert de diëtist meerdere diagnosen waarbij de 
combinatie overgewicht en DM het meest frequent voorkomt. Indien rele-
vant wordt ook de BMI door de diëtist in kaart gebracht. Bij meer dan 80% 
van de volwassen cliënten waarbij de BMI gemeten is, duidt dit op een te 
hoog lichaamsgewicht en de lichamelijke activiteit is bij verreweg de meeste 
cliënten gering. Bijna 10 % van de cliënten van de vrijgevestigde diëtisten 
uit het LiPZ-netwerk heeft psychiatrische problemen. Ongeveer een kwart 
van de cliënten is eerder door een diëtist behandeld, waarvan het merendeel 
al eens voor dezelfde klacht. 
 
4. Hoe ziet een diëtistisch behandelplan er uit in termen van behandel-

doelen, welke verrichting(en) zijn toegepast en wat is de omvang van 
de behandelepisode? 

 
Behandeldoelen 
Behandeldoelen worden aan het begin van de behandelperiode bij alle 
cliënten geregistreerd. De behandeldoelen die het meest frequent door de 
vrijgevestigde diëtist worden aangegeven zijn het beïnvloeden van ziekte en 
aandoeningen, het aanleren van verandering ten aanzien van voeding en 
voedingsgedrag en het geven van inzicht in persoonlijke factoren die 
relevant zijn voor het diëtistisch handelen.  
 
Verrichtingen 
De diëtist dient bij afsluiten van de behandeling de meest relevante verrich-
tingen in te vullen die zij bij de cliënt heeft toegepast. Bij cliënten die in het 
volgend kalenderjaar nog worden doorbehandeld, worden deze verrichtingen 
door de diëtist vaak nog niet ingevuld. Hierdoor zijn van slechts 1.872 
cliënten de toegepaste verrichtingen bekend. De verrichtingen die het meest 
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worden gekozen zijn het informeren en instrueren van de cliënt, het vast-
stellen van een behandelplan en het bevragen, meten en testen. 
 
Behandelcontacten per cliënt per kalenderjaar 
De vergoeding voor extramurale dieetadvisering is gesteld op een maximum 
van vier uur per kalenderjaar per cliënt. Het aantal behandelcontacten per 
cliënt zoals geregistreerd binnen LiPZ wordt om die reden ook berekend per 
cliënt per kalenderjaar. Het jaar 2006 was het jaar waarin de praktijken voor 
diëtetiek zijn gestart met registreren. Niet iedere praktijk heeft alle 12 
maanden van 2006 kunnen registeren, terwijl de praktijken voor 2007 wel 
volledig hebben kunnen aanleveren. Het aantal behandelcontacten per cliënt 
per kalenderjaar is voor beide jaren apart berekend. 
Zowel in 2006 als in 2007 kreeg 80% van de cliënten zes of minder 
behandelcontacten. In 2006 ontving bijna drie procent van de cliënten meer 
dan 10 behandelcontacten en in 2007 bijna vier procent. 
 
Behandeltijd per cliënt per kalenderjaar 
In 2007 was het mogelijk om via de software de gedeclareerde tijd te meten 
voor de 3.244 cliënten die in dat jaar werden behandeld. Bij 93% van de 
cliënten die in 2007 behandeld werden is vier uur of minder besteed. Bij 
zeven procent van de cliënten werd meer dan vier uur diëtistische zorg be-
steed. 
Aan de groep cliënten met overgewicht (n=2.131) werd gemiddeld meer tijd 
besteed (155 minuten) dan aan cliënten met een andere diagnose (131 
minuten; n=1.113).  
De gemiddelde duur van de behandelepisode (periode vanaf de eerste t/m het 
laatste behandelcontact) van de cliënten die in 2006/2007 werden behandeld 
bedraagt 15 weken, maar de variatie is erg groot. Circa 13% van de cliënten 
is slechts éénmalig bij de diëtist geweest en 22% van de cliënten is langer 
dan zes maanden onder behandeling.  
 
Behandelcontacten per afgeronde cliënt  
Het totaal aantal behandelcontacten is niet alleen berekend per kalenderjaar, 
maar ook voor cliënten waarvan de diëtistische behandeling inmiddels is 
afgerond. Deze cliënten kunnen dus in 2006, in 2007, maar ook deels in 
2006 en deels in 2007 behandeld zijn (n=1.967). Bijna 80% van de cliënten 
heeft zes of minder behandelcontacten gehad. Omdat LiPZ in 2006 gestart is 
kan dit een onderschatting zijn van het daadwerkelijke aantal behandel-
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contacten omdat cliënten wellicht ook in 2005 of eerder al voor hun gezond-
heidsprobleem onder behandeling van de diëtist waren. 
 
5. Wat is het resultaat van de behandeling? 
Opvallend is dat bij het afsluiten van de zorg aan de cliënt, als reden het 
meest frequent wordt genoemd dat de cliënt zelf heeft besloten de be-
handeling te beëindigen (45%). Ook wordt vaak als reden opgegeven dat de 
doelen zijn bereikt (36%) of dat de diëtist de behandeling beëindigt (13%). 
Uiteraard zal het beëindigen van de zorg in de meeste gevallen in onderling 
overleg gebeuren, waarbij hetzij de cliënt, hetzij de diëtist de beslissing 
neemt de behandeling te beëindigen. Bij bijna de helft van de cliënten 
waarbij de zorg wordt beëindigd worden de doelen voor driekwart of meer 
bereikt. Bij één op de acht cliënten worden de doelen niet bereikt.  
 
6. Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering?  
De eerste vraagstelling aangaande het aanbod van extramurale dieet-
advisering is bepaald aan de hand van de gegevens van de NVD en DCN uit 
de jaren 2004 t/m 2007. Het totale aantal diëtisten werkzaam in de 
extramurale dieetadvisering (thuiszorg en vrije vestiging) ontwikkelt zich 
naar schatting van 1.065 in 2004 naar 1.469 in 2007. Aangezien geen lande-
lijke gegevens bekend zijn over het aantal uren dat de diëtisten werken en de 
eventueel jaarlijkse veranderingen daarin, kan geen harde conclusie worden 
geformuleerd over het aanbod van extramurale diëtetiek. Beschikbare ge-
gevens duiden echter op een toename. Vanuit de NVD wordt gemeld dat 
steeds meer diëtisten zich vrij vestigen. 
 
7. Is een behandelomvang van maximaal vier uur per persoon per 

kalenderjaar toereikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is 
meer diëtistische begeleiding nodig? 

Bij het beantwoorden van de vraag naar de toereikendheid van de vier 
behandeluren per kalenderjaar is het goed te realiseren dat deze vraag door 
de diëtist bij relatief weinig cliënten is ingevuld (n=2.139). 
 
In 2007 werd bij 12% van de cliënten van de vrijgevestigde diëtist exact de 
maximale vier uur besteed, en bij zeven procent van de cliënten meer dan 
vier uur. Bij ruim 65% van de cliënten werd de beschikbare tijd door de 
diëtist als voldoende beschouwd. Voor 28% van de cliënten had de diëtist 
liever meer tijd tot haar beschikking gehad. Een deel van deze cliënten krijgt 
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ook nog een vervolgbehandeling. Van de cliënten die meer dan 4 uur diëtis-
tische zorg per kalenderjaar krijgt, vergoedt 40% van hen dit zelf.  
 
De kenmerken van de groep waarbij de 4 uur onvoldoende is, zijn ver-
geleken met de kenmerken van de groep waarbij 4 uur wel voldoet. Daarbij 
is gekeken naar de top 10 van diëtistische diagnosen, meervoudige diagno-
sen, geslacht, etniciteit, eerder ontvangen diëtistische zorg, aanwezigheid 
van communicatiestoornissen, psychiatrische stoornissen en verstandelijke 
beperkingen. Cliënten met de diagnose overgewicht en cliënten met de 
diagnose ‘Binge eating disorders’ hebben volgens de diëtist vaker te weinig 
aan vier behandeluren per kalenderjaar dan cliënten met een andere 
diagnose. Daarnaast is de zorg van vier uur per jaar bij cliënten met 
psychiatrische problematiek vaker niet genoeg en ook bij cliënten die reeds 
eerder door de diëtist zijn behandeld geeft de diëtist vaker aan dat zij meer 
tijd had willen besteden. Tenslotte komen vrouwen vaker tekort aan vier 
behandeluren per jaar dan mannen. Tevoren werd vermoed dat cliënten met 
allergie vaker tekort zouden hebben aan vier uur, maar in LiPZ zitten 
momenteel te weinig cliënten met een dergelijke diagnose om dat te kunnen 
onderzoeken.  
 
 
Beperkingen van de registratie 
 
Aangezien de vergoeding per kalenderjaar is gelimiteerd, zouden de diëtisten 
bij elke cliënt de behandelepisode moeten afsluiten aan het eind van het jaar 
en ook de vragen moeten beantwoorden over de toereikendheid van de vier 
uur. Het komt echter frequent voor dat diëtisten de behandelepisode niet 
afsluiten, waardoor eindgegevens zoals behaalde doelen of uitgevoerde ver-
richtingen ontbreken, maar ook geen antwoord wordt gegeven op de vraag 
naar de toereikendheid van de vier uur. Daarnaast komt het voor dat cliënten 
na een aantal behandelcontacten uit beeld verdwijnen, doordat zij bijvoor-
beeld niet meer op hun vervolgafspraak verschijnen. Door beide ver-
schijnselen samen, ontbreken veel eindgegevens in de registratie. Samen met 
de softwareleverancier wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem. 
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Conclusie 
 
De grootste groep cliënten van de vrijgevestigde diëtist wordt gevormd door 
mensen met overgewicht (vaak in combinatie met een andere diagnose). Dit 
aandeel lijkt te zijn toegenomen in vergelijking met een eerder uitgevoerd 
onderzoek van het NIVEL in 1996. Gezien de maatschappelijke trend dat 
steeds meer mensen te dik zijn en de toenemende aandacht voor dit pro-
bleem is dit geen verrassende ontwikkeling. De behandeling door de vrij-
gevestigde diëtist strekt zich (ten opzichte van andere paramedische behan-
delingen zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie Cesar & Mensen-
dieck) vaak over langere tijd uit, en kent een relatief lage contactfrequentie. 
De beschikbare gegevens laten zien dat de vrijgevestigde diëtisten voor iets 
meer dan 65% van de cliënten aangeven dat de beschikbare tijd per 
kalenderjaar voldoende was. Het probleem van de vier uur per jaar wordt 
voor een deel van de cliënten door de diëtisten wellicht ondervangen door de 
behandelcontacten over een langere periode te verdelen en de behandeling in 
een nieuw jaar voort te zetten. De consequentie van het feit dat het gestelde 
behandelmaximum van vier uur per kalenderjaar is gesteld, maakt dat 
cliënten die in januari worden aangemeld een grotere kans hebben om in 
tijdnood te komen dan de cliënten die later in het jaar zijn aangemeld. Pas in 
januari van het volgend jaar kan een cliënt beginnen aan een eventueel ver-
volg van de behandeling op kosten van de zorgverzekering. 
 
Cliënten met overgewicht, cliënten met psychiatrische stoornissen en cliën-
ten met een Binge Eating Disorder lijken de groepen te zijn die in aan-
merking komen voor meer behandeling. Van cliënten met voedselallergie 
werd door vertegenwoordigers van de NVD voorspeld dat voor hen vier 
behandeluren per jaar te weinig zouden zijn. Momenteel zitten in LiPZ te 
weinig cliënten met voedselallergie om hier een uitspraak over te kunnen 
doen.  
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1 Achtergrond 
 
 
 

1.1 Inleiding 
 
In dit Jaarboek LiPZ Diëtetiek 2006 & 2007 wordt verslag gedaan van de 
eerste gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek 
in het kader van het project ‘Landelijke Informatievoorziening Paramedische 
Zorg’ (LiPZ). In dit inleidende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van 
de specifieke aanleiding om diëtetiek op te nemen in het LiPZ netwerk en 
worden kort de achtergronden, doelstellingen en methoden van het LiPZ-net-
werk in het algemeen beschreven.  
Voor meer gedetailleerde informatie over de aanleiding tot LiPZ, de alge-
mene achtergrond van het LiPZ netwerk en de opbouwfase van LiPZ voor de 
beroepsgroepen fysiotherapie en oefentherapie Cesar & Mensendieck, wordt 
verwezen naar de Jaarboeken 2001 (Wimmers et al., 2002a; Wimmers et al., 
2002b; Wimmers et al., 2002c)). Voor actuele cijfers met betrekking tot de 
beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensen-
dieck wordt verwezen naar de website van LiPZ (www.nivel.nl/lipz). 
 
 

1.2 Relevantie opname diëtetiek in LiPZ 
 
Directe aanleiding om vijf jaar na de start van het LiPZ netwerk ook de 
diëtisten hierin op te nemen, was de opname van de extramurale dieet-
advisering in het toenmalig ziekenfonds. Vanaf 1 januari 2005 is de finan-
ciering van dieetadvisering overgeheveld van de AWBZ naar de Zieken-
fondswet, inmiddels de basisverzekering. De aanspraak op dieetadvisering in 
de ZFW werd daarbij beperkt tot maximaal vier behandeluren per persoon, 
per kalenderjaar. Vóór 2005 was de aanspraak op dieetadvisering onbeperkt. 
VWS heeft de wens uitgesproken de aanspraak op dieetadvisering binnen de 
ziekenfondswet te monitoren op behandelvolume en op kosten- en kwali-
teitseffecten. Deze monitoring vindt plaats door de diëtetiek op te nemen in 
het LiPZ-netwerk. In het kader van deze monitoring zijn een aantal extra 
vragen geformuleerd die naast de basisvraagstellingen van LiPZ zullen 
worden beantwoord (zie § 1.4). 
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Met de opname van de diëtisten in het LiPZ-netwerk kunnen niet alleen de 
gevolgen van de overheveling van de dieetadvisering naar de ziektekosten-
verzekering worden geëvalueerd. Registratie door praktijken diëtetiek bin-
nen LiPZ biedt tevens de mogelijkheid de transparantie van het diëtistisch 
zorgproces te verhogen. In een onderzoek van het NIVEL uit 1996 vulden 
531 diëtisten een enquête in over hun cliënten, verwijzers, behandeldoelen 
en verrichtingen (Paas et al., 1996). Recente overzichtsgegevens over de 
inhoud van het diëtistisch zorgproces ontbreken echter.  
 
In een tijd waarin obesitas een groeiend maatschappelijk probleem is en de 
aandacht voor gezonde voeding toeneemt, is het relevant de plaats van de 
diëtetiek binnen de gezondheidszorg inzichtelijk te maken. Vreemd genoeg 
lijkt de rol van de diëtist bij obesitas beperkt. Uit een onderzoek in Drenthe 
blijkt dat slechts 2,5% van de mensen met overgewicht bij de diëtist terecht 
komt terwijl een kleine 40% van de volwassenen overgewicht heeft (Former, 
2006). Ook uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat mensen met overgewicht 
weinig gebruik maken van diëtistische zorg (Leemrijse et al., 2006). Een 
relevante vraag is daarom welke groepen cliënten de diëtist wel consulteren 
en voor welke groepen de behandeling meer of minder succesvol is. 
 
 

1.3 Wat is LiPZ? 
 
De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) is een 
netwerk van geautomatiseerde extramurale fysiotherapiepraktijken, prak-
tijken voor oefentherapie Cesar of Mensendieck en praktijken voor diëtetiek. 
Het LiPZ-project is opgezet naar aanleiding van conclusies uit de ‘Pilot 
Informatievoorziening Paramedische Zorg’ (Scholten et al., 1997 ). Eén van 
deze conclusies was dat er behoefte is aan een continue registratie van zorg-
gerelateerde paramedische gegevens. Deze conclusie heeft geleid tot het 
uiteindelijke doel van het LiPZ-project: ‘een continue aanlevering van zorg-
gerelateerde gegevens over de beroepsgroepen extramurale fysiotherapie, 
oefentherapie Cesar en oefentherapie-Mensendieck’. 
Met deze gegevens kan het paramedisch zorgproces inzichtelijk worden 
gemaakt en kunnen effecten van beleidsmaatregelen worden gemonitord. De 
LiPZ-praktijken verzamelen hiertoe op continue basis gegevens over vijf 
elementen van het zorgproces, te weten cliënt, verwijzing, diagnose, be-
handeling en evaluatie. 
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Het LiPZ-netwerk is van belang voor individuele beroepsbeoefenaren, 
beroepsverenigingen en beleidsmakers. Een registratienetwerk biedt de 
mogelijkheid om de transparantie van de zorg te verhogen. Individuele 
beroepsbeoefenaren kunnen hun eigen handelen spiegelen aan de hand van 
LiPZ-gegevens. Beroepsverenigingen en beleidsmakers kunnen de gegevens 
gebruiken om hun beleid in de komende jaren af te stemmen.  
 
Het continue karakter van LiPZ maakt het bovendien mogelijk om trend-
matige veranderingen in de geboden zorg waar te nemen. Hierbij kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan veranderingen ten gevolge van beleidsmaat-
regelen. Zo bleek dat in 2004 gemiddeld 6,1% minder behandelingen fysio-
therapie werden gegeven dan in 2003 als gevolg van de beperkingen in de 
Ziekenfondswet per 1 januari 2004. Het aantal behandelingen bij de oefen-
therapie Cesar en oefentherapie Mensendieck bleef gelijk (Swinkels et al., 
2004; Swinkels et al., 2005; van Sonsbeeck et al., 2005). Met behulp van 
LiPZ gegevens werd gevonden dat in het eerste jaar na invoering van de 
directe toegankelijkheid fysiotherapie reeds 28% van de patiënten van de 
fysiotherapeut van deze mogelijkheid gebruik maakte. Het totaal aantal 
patiënten van de fysiotherapeut bleef na invoering van de directe toeganke-
lijkheid gelijk binnen de LiPZ-praktijken (Swinkels et al., 2006; Swinkels et 
al., 2006; Swinkels et al., 2007). Voor de diëtetiek zullen de gevolgen van de 
overheveling van de extramurale dieetadvisering gemonitord worden met 
behulp van LiPZ (zie hoofdstuk 4).  
Ook biedt LiPZ de mogelijkheid om onderdelen van de kwaliteit van het 
handelen te toetsen. Zo is onder meer onderzocht in welke mate de fysio-
therapeutische zorg aan cliënten met lage rugklachten overeenkomt met de 
KNGF-richtlijn ‘lage rugpijn’ (Swinkels et al., 2005; Swinkels et al., 2005). 
 
Stuurgroep LiPZ 
Conform de aanbeveling in de ‘Pilot Informatievoorziening Paramedische 
Zorg’ is er voor het LiPZ-project een Stuurgroep geformeerd (Scholten et al., 
1997). Deze Stuurgroep had als belangrijkste taak het opstellen van de basis-
onderzoeksvragen die door het LiPZ-netwerk beantwoord moeten worden. 
In de stuurgroep hebben anno 2007 afgevaardigden zitting van de Neder-
landse Vereniging van Diëtisten (NVD) het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging van oefentherapeuten 
Cesar en Mensendieck (VvOCM), en Zorgverzekeraars 

Jaarboek LiPZ 2006 & 2007, beroepsgroep diëtetiek, NIVEL 2008 21 



Nederland (ZN). Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg) is als uitvoerder van het project bij bijeenkomsten van de 
Stuurgroep aanwezig. Een onafhankelijke voorzitter zit deze bijeenkomsten 
voor. Een afgevaardigde van het College van Zorgverzekeringen (CvZ) is als 
adviseur bij de bijeenkomsten van de Stuurgroep aanwezig. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen die vertegenwoordigd 
zijn in de Stuurgroep en het NIVEL zijn procedures rondom de wijze van 
besluitvorming, de taken van het NIVEL, het beheer en de toegankelijkheid 
van de gegevens, de publicatie van de LiPZ-resultaten, het privacyreglement 
en de procedure bij geschillen vastgelegd. 
 
 

1.4 Onderzoeksvraagstellingen 
 
De onderzoeksvragen zijn gedefinieerd rond vijf domeinen, die gerelateerd 
zijn aan het paramedisch handelen. Het betreft de volgende domeinen: cliënt, 
verwijzing, diagnose, behandeling en evaluatie. Per domein is er door de 
Stuurgroep één overkoepelende basisonderzoeksvraag vastgesteld.  
 
Deze centrale vraagstellingen zijn:  
1. Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar een 

diëtist? 
2. Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden 

cliënten naar een diëtist verwezen? 
3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die ver-

wezen wordt naar een diëtist? 
4. Hoe ziet een paramedisch behandelplan er uit in termen van behandel-

doelen, welke verrichting(en) zijn er uitgevoerd en wat is de omvang van 
de behandelepisode? 

5. Wat is het resultaat van de behandeling? 
 
In het kader van de monitoring van de gevolgen van de opname van extra-
murale dieetadvisering in de ziektekostenverzekering, zijn naast de centrale 
vraagstellingen van LiPZ een aantal specifieke vragen geformuleerd. Deze 
vragen werden geformuleerd door het NIVEL, in overleg met het Ministerie 
van VWS.  
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6. Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering zich? 
7. Is een behandelomvang van maximaal vier uur per persoon per 

kalenderjaar toereikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is 
meer diëtistische begeleiding nodig? 

 
De antwoorden op deze vragen kunnen met uitzondering van vraag zes met 
de gegevens uit LiPZ beantwoord worden. De zesde vraagstelling aangaande 
het aanbod van extramurale dieetadvisering wordt bepaald aan de hand van 
de gegevens van de NVD en de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). 
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2 Methoden LiPZ netwerk diëtetiek 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de methode die is toegepast om het netwerk van 
diëtisten op te zetten en de LiPZ-module diëtetiek te ontwikkelen. Ver-
volgens wordt de algemene methode van dataverzameling en kwaliteits-
controle binnen LiPZ beschreven, zoals die niet alleen voor de diëtetiek 
maar ook voor de fysio- en oefentherapie geldt. Tenslotte wordt weer-
gegeven met welke geregistreerde gegevens de vraagstellingen beantwoord 
worden.  
 
Nederland telt een paar duizend diëtisten, werkzaam in verschillende 
sectoren van de gezondheidszorg, zowel intra- als extramuraal. De diëtisten 
die zich met extramurale dieetadvisering bezighouden zijn vooral vrijgeves-
tigd of werkzaam binnen thuiszorginstellingen. Een kleiner aantal diëtisten is 
ook werkzaam op de polikliniek van een ziekenhuis, bij een gezondheids-
centrum, psychiatrisch ziekenhuis, instelling voor gehandicaptenzorg of 
verpleeghuis. Diëtisten kunnen ook in meerdere werkvelden werkzaam zijn.  
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft momenteel ruim 
2400 leden2, waarvan circa de helft extramuraal werkzaam is. De Diëtisten 
Coöperatie Nederland (DCN) voor zelfstandig gevestigde diëtisten, heeft 
ongeveer 55 leden die geen lid zijn van de NVD. De organisatiegraad van de 
diëtisten wordt geschat op 75%3 . Het is niet van alle diëtisten precies 
bekend hoeveel uur zij werken en welk percentage van hun werktijd aan 
extramurale dieetadvisering wordt besteed. Uit een enquête die in 2005 door 
het NIVEL werd gehouden onder een steekproef van 500 NVD leden, bleek 
10% van de diëtisten full-time te werken. De vrijgevestigde diëtisten 
(n=108) besteedden gemiddeld 20,1 uur per week aan extramurale dieet-
advisering en thuiszorgdiëtisten gemiddeld 19,4 uur per week.  
 
 

                                                      
2 Alsmede 40 aspirant-leden (studenten voeding & diëtetiek). 
3 Persoonlijke mededeling NVD. 
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2.2 Werving LiPZ praktijken diëtetiek 
 
Voor de opname van diëtisten in het LiPZ netwerk werd gekozen voor een 
combinatie van vrijgevestigde diëtisten en thuiszorginstellingen. Om organi-
satorische redenen werden de extramuraal werkende diëtisten in de zieken-
huizen niet in LiPZ betrokken. In 2005/2006 zijn bij elkaar 30 vrijgevestigde 
praktijken voor diëtetiek geworven voor deelname aan LiPZ, alsmede vijf 
thuiszorginstellingen. 
 
Voorafgaand aan de werving is in 2005 een korte telefonische enquête ge-
houden onder een steekproef van 75 vrijgevestigde diëtisten en 21 thuiszorg-
instellingen om te vragen met welk software pakket geregistreerd en ge-
declareerd wordt. De gebruikte software bleek enorm divers te zijn; er zijn 
zeker 8 verschillende pakketten in gebruik. Naar aanleiding van deze 
enquête werd voor het inbouwen van de LiPZ module gekozen voor de twee 
meest gebruikte software pakketten, Evry (Ensemble) en Vodisys.  
 
De werving vond voor de vrijgevestigde diëtisten plaats via verschillende 
kanalen (figuur 2.1). In 2005 is na de genoemde telefonische enquête ook 
een schriftelijke enquête gehouden onder een steekproef van 500 NVD 
leden, waarin diëtisten naar hun mening en ervaringen werden gevraagd over 
de overheveling van de dieetadvisering (Leemrijse et al., 2006). In deze 
enquête werd tevens gevraagd wie van de diëtisten belangstelling zou 
hebben voor participatie in LiPZ, waarbij als voorwaarde gold dat met één 
van beide software pakketten (Evry of Vodisys) moest worden geregistreerd. 
Twee-en-zestig diëtisten die met Evry of Vosisys registreerden vulden deze 
vraag in, waarbij 12 diëtisten aangaven te willen deelnemen en 30 diëtisten 
aangaven deelname te overwegen. Uiteindelijk zijn 37 van deze 42 diëtisten 
benaderd voor deelname. Getracht werd een zo representatief mogelijke 
steekproef te krijgen. Daarom werden niet alle belangstellende diëtisten 
benaderd maar werden de diëtisten geselecteerd op grond van de regio 
waarin de praktijk zich bevond (Noord, Zuid, Oost, West), de stedelijkheid 
van het postcodegebied waarin de praktijk zich bevond (niet, weinig, matig, 
sterk en zeer sterk stedelijk) en hun specifieke deskundigheid. Bij specifieke 
deskundigheid werd in overleg met de NVD onderscheid gemaakt tussen 
algemeen werkzame diëtisten, diëtisten gespecialiseerd in het behandelen 
van cliënten met eetstoornissen, verstandelijk gehandicapten en cliënten met 
voedselallergie. Met deze specialisaties werd specifiek rekening gehouden, 
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omdat voorspeld wordt dat met name bij de behandeling van deze groepen 
cliënten een probleem zou kunnen optreden aangaande het gestelde 
behandelmaximun van vier uur per kalenderjaar.  
Van de 37 benaderde diëtisten hebben zich uiteindelijk 17 diëtisten aan-
gemeld voor deelname. De overige 20 zagen voornamelijk om tijdsredenen 
af van deelname. Eén van deze diëtisten was werkzaam in een praktijk die 
onderdeel uitmaakt van Dietheek, die meerdere (6) praktijken in ‘beheer’ 
hebben, waarmee het totaal aantal diëtisten op 22 kwam.  
Vervolgens zijn via het adressenbestand van de NVD nog eens 18 diëtisten 
benaderd, waarvan 2 hun medewerking toezegden. Vijf diëtisten hebben niet 
meer gereageerd na toezenden van het informatiepakket en één keer bellen, 
vijf diëtisten registreerden met het verkeerde softwarepakket, één diëtist had 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, één diëtist was gestopt als vrij-
gevestigde praktijk en de overige vier diëtisten zagen om tijdsredenen af van 
deelname. Vervolgens zijn 11 diëtisten benaderd waarvan de telefoon-
nummers op internet bekend waren via de website van de Diëtisten 
Coöperatie Nederland (DCN), of via het telefoonboek. Hieruit volgden twee 
deelnemers. Vijf diëtisten zagen om tijdsredenen af van deelname en vier 
diëtisten registreerden met een ander pakket. In totaal werden 26 diëtisten 
geworven, waarvan 19 Evry gebruikers en 7 Vodisys gebruikers.  
 
Halverwege 2006 vielen twee diëtisten af en in september 2006 is een 
oproep geplaatst op de website van de softwareleverancier Ensemble (Evry) 
waarna zich vijf nieuwe diëtisten hebben aangemeld.  
 
De werving van de thuiszorginstellingen vond plaats aan de hand van de 
adressen op de website van Z-org (thans Actiz) en aan de hand van de eerder 
gehouden telefonische enquête. Selectie vond plaats op grond van gebruikt 
softwarepakket, geografische ligging (Noord, Zuid, Oost, West) en de mate 
van stedelijkheid. Het hoofd van de afdeling Voeding en Diëtetiek werd 
telefonisch benaderd met de vraag of zij wilden deelnemen aan LiPZ. 
Van de acht benaderde thuiszorgorganisaties die met Vodisys werkten, 
zegden vijf hun medewerking toe. Overige instellingen meldden zich om 
tijdsredenen af.  
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Figuur 2.1: Stroomdiagram van werving diëtisten 
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Doordat de software voor de thuiszorginstellingen en een aantal vrijge-
vestigde diëtisten in 2006 & 2007 nog niet gereed was, bestond het LiPZ 
netwerk voor diëtetiek in 2006 & 2007 alleen uit 22 vrijgevestigde prak-
tijken voor diëtetiek. Binnen de thuiszorginstellingen zijn met de LiPZ-
module geen gegevens verzameld.  
 
 

2.3 Ontwikkeling softwaremodule LiPZ-dietetiek 
 
In 2005 is in overleg met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), 
Z-org (Actiz) de LiPZ-module voor de diëtetiek ontwikkeld. Deze module is 
sterk gebaseerd op de module die ook voor de fysiotherapie en de oefen-
therapie Cesar en oefentherapie Mensendieck wordt gebruikt (Wimmers et 
al., 2002; Wimmers et al., 2002; Wimmers et al., 2002). Tevens is voor de 
inhoud van de module gebruik geraakt van het model voor Probleem 
geOriënteerd Registreren (POR), een methode voor gestandaardiseerd 
registreren van gegevens van de diëtistische behandeling. Dit POR model is 
in alle decalaratie-software voor diëtisten verwerkt. Binnen het POR wordt 
gebruik gemaakt van classificatie en codelijsten, die in 2003 zijn ontwikkeld 
(Lie et al., 2003 ). Het POR model werd in 2002 door 74% van de diëtisten 
gebruikt (Hofhuis et al., 2004 ). 
Aan Ensemble en Vodisys werd opdracht gegeven de LiPZ-module in te 
bouwen in hun software pakket. Eind 2005 was het inbouwen in Ensemble 
gereed en vanaf januari 2006 is met deze module gewerkt. Aangezien het 
inbouwen van de module in het pakket van Vodisys ook in 2007 nog niet 
gereed was, en bovendien een vertegenwoordiging van de thuiszorg-
instellingen in één van de vier grote steden nog ontbrak, is een derde soft-
ware leverancier Allegro benaderd om de module eveneens in te bouwen. 
Vanaf januari 2008 wordt met deze module geregistreerd door één thuiszorg-
instelling.  
 
 

2.4 Werkwijze LiPZ  
 
De verzameling van gegevens vindt op geautomatiseerde wijze plaats door 
middel van de praktijksoftware, waar een LiPZ-module is ingebouwd. De 
gegevens die binnen LiPZ verzameld worden, zijn deels afkomstig uit het 
declaratieverkeer tussen de beroepsbeoefenaren en de zorgverzekeraars 
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(VEKTIS gegevens). Door middel van de LiPZ-module kunnen tevens 
gegevens verzameld worden die niet standaard in het softwarepakket 
aanwezig zijn. Per cliënt wordt de LiPZ-module op twee momenten ingevuld 
door de diëtisten: eenmaal bij het begin van de behandelepisode en eenmaal 
bij de afsluiting van de behandelepisode. Maandelijks worden de LiPZ-
gegevens, aangevuld met de standaard declaratiegegevens, geëxtraheerd uit 
de praktijkregistratie zonder daarbij privacy-gevoelige informatie mee te 
nemen. Vervolgens worden de gegevens elektronisch of per post naar het 
NIVEL gestuurd. Iedere aanlevering bevat gegevens van de laatste drie 
maanden. Aangezien de praktijken frequent gegevens aanleveren, over-
lappen de gegevens van opeenvolgende aanleveringen elkaar. De kans op het 
ontbreken van gegevens is hierdoor minimaal. 
Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd, met uitzondering van de 
verwijsdiagnosen. De diëtist neemt in de LiPZ-module de letterlijke tekst 
van de verwijsbrief over. Door onderzoeksassistenten op het NIVEL wordt 
deze tekst gecodeerd naar de ICPC-code (International Classification for 
Primary Care) (Gebel et al., 2000). Na kwaliteitscontrole worden de aan-
geleverde gegevens opgenomen in de centrale LiPZ-database. 
 
Kwaliteitscontrole 
De aangeleverde LiPZ-gegevens worden twee maal gecontroleerd op kwali-
teit. Een eerste controle vindt plaats voordat de gegevens in de centrale 
LiPZ-database worden opgenomen. Vervolgens vindt een tweede controle 
plaats als de gegevens in de database zijn opgenomen. 
De eerste controle betreft een gestandaardiseerde kwaliteitscontrole met 
behulp van speciaal ontwikkelde LiPZ-software. Deze software controleert 
op onjuiste of niet ingevulde waarden van variabelen. Als er onjuiste of niet 
ingevulde waarden aangetroffen worden, vindt er feedback plaats naar de 
betreffende praktijk. Noodzakelijke verbeteringen kunnen door de diëtisten 
direct in de praktijksoftware gemaakt worden, waarna de gegevens bij de 
volgende aanlevering automatisch worden aangeleverd.  
De tweede controle (van gegevens in de database) betreft controles op dub-
bele aanleveringen van gegevens uit praktijken en op het voorkomen van 
onterechte of dubbele waarden bij variabelen. Daarnaast wordt gecontroleerd 
op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd. Ook wanneer bij 
deze tweede controle onjuistheden worden aangetroffen, vindt er feedback 
plaats naar de praktijk en worden onjuistheden gecorrigeerd. 
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2.5 Training vrijgevestigde diëtisten 
 
Deelnemende diëtisten hebben allen een training gehad in het registreren met 
de LiPZ-module. Tijdens deze training werd niet alleen de wijze van in-
vullen toegelicht, maar tevens de achtergronden van de vraagstellingen. Ook 
het opsturen van de gegevens is in deze training aan bod gekomen. De 
training bestond uit één dagdeel. Bij het NIVEL is een helpdesk beschikbaar 
voor vragen en onduidelijkheden die zich gedurende de registratie voordoen. 
 
 

2.6 Beantwoording vraagstellingen 
 
De vragen één tot en met vier zullen beantwoord worden aan de hand van 
gegevens van cliënten die in 2006 en 2007 zijn aangemeld in de vrijge-
vestigde praktijk. Vraag vijf en zeven worden beantwoord aan de hand van 
gegevens van cliënten bij wie de behandeling in 2006/2007 ook is afgerond. 
 
Hieronder wordt per vraagstelling aangegeven met welke gegevens deze 
beantwoord kunnen worden. Deze gegevens worden deels rechtstreeks door 
de diëtist ingevuld en deels door de onderzoekers berekend aan de hand van 
gegevens die zijn ingevuld. In bijlage 1 zijn de geregistreerde variabelen in-
clusief antwoordmogelijkheden weergegeven. 
 

2.6.1 Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar een vrij-
gevestigde diëtist? 
Bij aanmelding van de cliënt registreert de diëtist een aantal algemene ken-
merken. De verwijsdatum wordt als uitgangspunt genomen. Dat wil zeggen 
wanneer een cliënt meerdere keren naar de diëtist verwezen wordt, deze 
cliënt ook meerdere keren in de analyse wordt meegenomen, tenzij er sprake 
is van een follow-up behandeling.  
De diëtist registreert allereerst het geslacht, geboortedatum en de 4-cijferige 
postcode van de cliënt. Deze postcode en geboortedatum worden in verband 
met de wet op de bescherming van persoonsgegevens niet in het uiteindelijke 
databestand opgenomen, maar direct omgecodeerd naar regio en geboorte-
jaar.  
Tevens wordt gevraagd naar opleidingsniveau en etniciteit van de cliënt. Het 
opleidingsniveau wordt bevraagd omdat bekend is dat dit van invloed kan 
zijn op gezondheidsproblemen en behandeleffecten. Etniciteit is relevant 
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omdat voeding en voedingsgewoonten tussen culturen verschillen en een 
andere aanpak van de diëtistische behandeling kan vragen. De etniciteit kan 
om die reden tevens van invloed zijn op de toereikendheid van het maximum 
aantal te vergoeden behandeluren per jaar.  
 

2.6.2 Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden cliënten 
naar een vrijgevestigde diëtist verwezen? 
Bij aanmelding van de cliënt wordt de datum van de verwijzing en datum 
van aanmelding bij de diëtist geregistreerd. De diëtist geeft verder aan door 
welke arts de cliënt verwezen is, daarbij onderscheid makend tussen huisarts 
en specialist. Het soort specialisme kan hierbij tevens worden aangegeven. 
Tevens registreert de diëtist de letterlijke verwijstekst of diagnose van de 
verwijzer zoals aangegeven op de verwijzing, welke wordt gecodeerd op het 
NIVEL in termen van de International Classification of Primary Care 
(ICPC). Er kunnen in totaal vier verwijsdiagnosen per cliënt worden ge-
registreerd. 
 

2.6.3 Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die 
verwezen wordt naar een vrijgevestigde diëtist? 
Tijdens of na het eerste intakegesprek stelt de diëtist een eigen diëtistische 
diagnose4 volgens de codelijst in de artsenwijzer (Lie et al., 2003 ; 't Hart-
Eerdmans et al., 2004). De diëtist kan hierbij per cliënt vier diëtistische 
diagnosen aangeven. Tevens noteert de diëtist of er bij de cliënt sprake is 
van een communicatiestoornis, een psychiatrische stoornis of verstandelijke 
handicap. Deze aspecten worden specifiek voor de diëtetiek meegenomen in 
de registratie omdat diëtisten bij de ontwikkeling van de LiPZ-module 
aangaven dat met name bij deze groepen cliënten problemen met de maxi-
mum te vergoeden vier behandeluren per jaar kunnen optreden.  
Aan de cliënt wordt gevraagd of deze eerder diëtistische zorg heeft 
ontvangen, en zo ja, of dat voor dezelfde of voor andere klachten was. De 
cliënt geeft indien mogelijk een rapportcijfer (1-10) voor de ernst van zijn/ 
haar gezondheidsprobleem, dat door de diëtist wordt geregistreerd. Afhanke-
lijk van het gezondheidsprobleem van de cliënt, kan de diëtist een aantal 
meetgegevens registreren. Deze gegevens betreffen Body Mass Index 
(BMI), diastolische bloeddruk, HDL (high density lipoproteïne), LDL (low 

                                                      
4 Met diëtistische diagnose wordt in dit kader de medische diagnose bedoeld die de diëtist noteert aan de 

hand van de artsenwijzer. 
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density lipoproteïne), lichamelijke activiteit, nuchter glucosegehalte, systoli-
sche bloeddruk, ratio totaal cholesterol / HDL, totaal cholesterol, trigly-
ceriden en vetpercentage.  
Deze gegevens worden alleen ingevuld als zij naar het oordeel van de diëtist 
van belang zijn voor de behandeling en kunnen zowel aan het begin als aan 
het eind van de behandelepisode worden geregistreerd. Door betreffende 
gegevens aan het begin en aan het eind van de behandelepisode te registeren 
kan een indicatie worden verkregen van het effect van de behandeling.  
 

2.6.4 Hoe ziet een diëtistisch behandelplan er uit in termen van behandeldoelen, 
welke verrichting(en) zijn toegepast en wat is de omvang van de behandel-
episode? 
Van ieder behandelcontact wordt de datum geregistreerd. Bij aanvang van de 
behandeling stelt de diëtist een aantal behandeldoelen. In LiPZ kunnen twee 
hoofd- en twee subdoelen worden weergegeven. De doelen worden 
weergegeven in termen afkomstig uit de classificatie en codelijsten voor de 
diëtetiek (Lie et al., 2003 ). Middels het registeren van de prestatiecode geeft 
de diëtist per afspraak aan of er sprake is van een behandeling in de praktijk 
of van een behandeling aan huis of in een instelling. Hiervoor worden de 
codes uit de VEKTIS standaard ‘prestatiecode’ gebruikt.  
Na afloop van de behandelepisode registreert de diëtist de 4 belangrijkste 
verrichtingen die zij gedurende de behandeling heeft toegepast om de ge-
stelde behandeldoelen te behalen. De verrichtingen zijn net als de behandel-
doelen gecodeerd volgens de classificatie en codelijsten voor de diëtetiek. 
Aan de hand van het aantal opgevoerde behandelcontacten wordt op het 
NIVEL het totaal behandelcontacten berekend. De duur van de behandel-
episode wordt berekend aan de hand van de data van het eerste en laatste 
behandelcontact.  
 

2.6.5 Wat is het resultaat van de behandeling? 
Bij afsluiten van de behandeling vult de diëtist de reden van beëindiging van 
de zorg in. Hiervoor wordt de codering uit de VEKTIS standaard ‘reden 
einde zorg’ gebruikt. De diëtist geeft bij afsluiten van de behandeling een 
oordeel in hoeverre de behandelresultaten zijn bereikt bij de cliënt. Zij heeft 
daarbij de keus uit doelen volledig bereikt, doelen voor 75% bereikt, voor 
50% bereikt, voor 25% bereikt en doelen niet bereikt. Indien mogelijk geeft 
de cliënt, net als in het begin van de behandelepisode rapportcijfer tussen de 
1 en 10 voor de ernst van zijn/haar gezondheidsprobleem. 
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2.6.6 Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering zich (als 
gevolg van de overheveling van de aanspraak op dieetadvisering naar de 
ZFW)?  
Om deze vraag te beantwoorden worden gegevens van de NVD en DCN 
gebruikt uit de jaren 2004 t/m 2006. Met behulp van de ledenaantallen kan 
een indruk worden verkregen van het aanbod extramurale dieetadvisering. 
Helaas zijn bij de NVD en DCN geen gegevens bekend over het aantal uren 
dat diëtisten werkzaam zijn. Door middel van de schriftelijke enquête die in 
het begin van het project is uitgezet wordt een schatting gemaakt van het 
gemiddeld aantal uren dat extramuraal werkende diëtisten werkzaam zijn.  
 

2.6.7 Is een behandelomvang van maximaal 4 uur per persoon per jaar toe-
reikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is meer diëtistische be-
geleiding nodig? 
Vanaf 2007 wordt de bestede tijd per cliënt exact geregistreerd in de 
software. Hierdoor kan direct al worden gezien hoeveel cliënten meer dan 
vier uur diëtistische zorg hebben ontvangen. Daarnaast wordt aan de diëtist 
gevraagd om per cliënt aan te geven of de vier behandeluren per kalender-
jaar toereikend waren voor de behandeling, waarbij tevens een inschatting 
wordt gevraagd van de eventueel benodigde extra tijd. Op deze manier kan 
worden aangegeven voor hoeveel cliënten de maximaal te vergoeden vier 
uur per kalenderjaar onvoldoende is.  
Enkele kenmerken die bij aanvang van de behandeling werden geregistreerd 
van de groep cliënten waarbij de 4 uur te weinig is, worden vergeleken met 
de kenmerken van de groep cliënten waarbij de diëtist van mening is dat de 
vier behandeluren wel toereikend zijn. Daarbij wordt gekeken naar diagnose, 
aantal diagnosen (meervoudige diagnose), aanwezigheid van psychiatrische 
problematiek, communicatieproblemen, verstandelijke problemen, leeftijd en 
etniciteit.  
 

2.6.8 Representativiteit LiPZ netwerk diëtetiek 
In 2006/2007 bestond de steekproef van registrerende LiPZ diëtisten uit 22 
vrijgevestigde diëtisten (tabel 2.1). Wanneer deze LiPZ diëtisten worden ver-
geleken met de 391 vrijgevestigde diëtisten uit het NVD bestand van 2005, 
zijn er geen significante verschillen wat betreft de regio waarin de diëtisten 
werkzaam zijn, de mate van verstedelijking van het postcodegebied van de 
praktijk en de specialisaties. Ook wat betreft gemiddelde leeftijd en gemid-
deld aantal jaar na afstuderen vormt de groep van 22 LiPZ deelnemers een 
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goede afspiegeling van de totale groep van vrijgevestigde diëtisten uit het 
NVD bestand.  
 
 
Tabel 2.1: Kenmerken van deelnemende diëtisten aan LiPZ versus het 

aantal werkzame diëtisten* 
 
 LiPZ  Vrijgev. NVD leden*   
 n=22 %  n=391 %  p 

Aantal diëtisten  
Noord 
Oost 
West 
Zuid 

 
3 
3 

11 
5 

 
13,6 
13,6 
50,0 
22,7 

  
35 
61 

184 
111 

 
9,0 

15,6 
47,1 
28,4 

  
0,84 

Verstedelijking  
Zeer sterk  
Sterk  
Matig  
Weinig  
Niet  

 
1 
8 
3 
6 
4 

 
4,5 

36,4 
13,6 
27,3 
18,2 

  
69 

114 
85 
86 
37 

 
17,6 
29,2 
21,7 
22,0 
9,5 

  
0,29 

Specialisatie 
Algemeen diëtist 
Allergie 
Eetstoornissen 
Gehandicapten  

 
15 

- 
5 
2 

 
68,2 

- 
22,7 
9,1 

  
323 

6 
53 
8 

 
82,6 
1,5 

13,6 
2,0 

  
0,17 

Leeftijd (gem.) 
Jaren afgestudeerd 

45,6 
21,8 

  42,4 
18,8 

  0,16 
0,19 

 
* Aantal werkzame vrijgevestigde diëtisten die lid zijn van de NVD. 
 
 
In de huidige rapportage zijn gegevens gebruikt van diëtisten die minimaal 
één jaar aaneengesloten gegevens hebben aangeleverd. Aan dit criterium 
voldeden 20 diëtisten in 20 praktijken. De registratieperiode waarover 
gerapporteerd wordt, loopt van januari 2006 tot en met december 2007.  
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3 Resultaten 
 
 
 

3.1 Omvang cliëntenpopulatie  
 
Aangezien 2006 het opstartjaar was van het LiPZ netwerk voor vrij-
gevestigde diëtisten en niet alle praktijken over de gehele 12 maanden 
konden registeren, zijn over 2006 gegevens over een beperkt aantal cliënten 
verzameld (n=1.563). In het jaar 2007 registreerden wel alle praktijken 
volledig en werden 3.071 cliënten aangemeld, waarmee het totaal aantal 
cliënten over 2006 en 2007 samen op 4.634 komt. 
Binnen de diëtetiek strekt de behandelepisode zich vaak over enkele 
maanden uit, waardoor het aantal cliënten waarbij de behandelepisode ook in 
hetzelfde jaar van afmelding wordt afgerond relatief klein is (n=1.178; 25%). 
Veel cliënten krijgen in het volgend kalenderjaar een vervolg. Aangezien de 
vergoeding per kalenderjaar is gelimiteerd, zouden de diëtisten bij elke cliënt 
de behandelepisode moeten afsluiten aan het eind van het jaar en ook de 
vragen moeten beantwoorden over de toereikendheid van de vier uur. Het 
komt echter frequent voor dat diëtisten de behandelepisode niet afsluiten, 
waardoor eindgegevens zoals behaalde doelen of uitgevoerde verrichtingen 
ontbreken, maar ook geen antwoord wordt gegeven op de vraag naar de 
toereikendheid van de vier uur. Zo zijn er van alle cliënten die in 2006/2007 
behandeld zijn maar van 1.872 uitgevoerde verrichtingen bekend (31%) en is 
maar voor 2.139 (46%) cliënten de vraag ingevuld of de vier behandeluur 
per kalenderjaar toereikend zijn. In een aantal gevallen zijn eindgegevens 
niet ingevuld omdat de cliënten het volgend kalenderjaar door gaan met de 
behandeling, maar dat is niet altijd goed te achterhalen binnen de registratie 
omdat de diëtisten dit niet als een vervolgbehandeling oormerken.  
 
Daarnaast komt het veel voor dat cliënten na een aantal behandelcontacten 
uit beeld verdwijnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat omdat zij niet meer op 
hun vervolgafspraak verschijnen en geen contact meer opnemen (persoon-
lijke mededeling deelnemende diëtisten). In 2006 is in totaal van 271 
cliënten (17%) niet duidelijk waarom de behandeling is stopgezet.  
Voor 2007 lijkt dit bij 20% van de cliënten het geval, maar dit aantal is nog 
niet exact in te schatten doordat nog niet bekend is hoeveel cliënten hun 
behandeling alsnog in 2008 zullen voortzetten. In verband met het eigen 
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risico lijken veel cliënten hun vervolg behandeling nog uit te stellen (per-
soonlijke mededeling deelnemende diëtisten).  
 
 

3.2 Wat zijn de kenmerken van cliënten die worden verwezen naar 
een vrijgevestigde diëtist? 
 
Meer vrouwen dan mannen bezoeken de vrijgevestigde diëtist. 
De gemiddelde leeftijd van de cliënten is 46 jaar en de grootste groep is 
middelbaar opgeleid. 
 

3.2.1 Geslacht en leeftijd  
Van de cliënten die zich in 2006/2007 hebben aangemeld bij de vrij-
gevestigde diëtist was 67% vrouw en 33% man (tabel 3.1). De gemiddelde 
leeftijd van alle cliënten is 46 jaar (standaarddeviatie 19), waarbij de 
vrouwen gemiddeld 4 jaar jonger zijn. De grootste groep cliënten van de 
vrijgevestigde diëtist is tussen de 45 en 64 jaar oud (39%). Binnen alle 
leeftijdscategorieën komen meer vrouwen dan mannen voor (figuur 3.1; zie 
ook: Leemrijse & Jabaaij, 2006). Vergeleken met de Nederlandse bevolking 
komen er relatief weinig jonge cliënten (< 24 jaar) bij de diëtist en relatief 
veel cliënten van 65 jaar en ouder (CBS, 2008) 
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%  cliënten

  Gesl acht Mannelijk 33,2
Vrouwelijk 66,8

Leeftijd 0-14 jr 7,1

15-24 jr 9,7

25-34 jr 10,7
35-44 jr 16,1

45-54 jr 19,3
55-64 jr 19,9

65-74 jr 11,3
> 75 jr 5,8

gem. 45,5

antal cl iënten  in  LiPZ 4.634
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Tabel 3.1: Kenmerken van cliënten die in 2006/2007 & 2007 zijn aan-
gemeld bij de vrijgevestigde diëtist (% cliënten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Leeftijdsverdeling naar geslacht van cliënten die in 2006/2007 

zijn aangemeld bij de vrijgevestigde diëtist ( n=4.664) 
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Op  leiding % cliënten
er 33,7

iddelbaar 41,7
ger 21,5

nders 3,1
antal cliënten in LiPZ 4.094
pleiding onbekend 540

Lag 
M 
Ho 
A 
A 
O 

3.2.2 Opleidingsniveau 
Van de cliënten die in 2006/2007 de vrijgevestigde diëtist bezochten, is 34% 
lager opgeleid (basisonderwijs of VMBO-praktijkonderwijs) (tabel 3.2). 
Bijna 42% heeft middelbaar onderwijs voltooid (VMBO-theoretisch 
onderwijs, HAVO of MBO) en 22% is hoger opgeleid (VWO, HBO of 
universiteit).  
 
 
Tabel 3.2: Hoogst genoten opleidingsniveau van cliënten die in 2006/2007 

zijn aangemeld in de vrijgevestigde praktijk voor diëtetiek (% 
cliënten) 

 
 
 

3.2.3 Etniciteit  
Bijna 94% van de cliënten die zich in 2006/2007 hebben aangemeld bij de 
vrijgevestigde diëtist is van autochtone of westers allochtone afkomst, 
terwijl ruim 6% een niet westerse allochtone achtergrond heeft (tabel 3.3). In 
vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking komen er relatief 
weinig cliënten van allochtone afkomst bij de vrijgevestigde diëtisten uit het 
netwerk (CBS, 2008).  
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 Etnici te it %  cliënten

utochtoon/west ers allochtoon 93,5
iet-westers allochtoon 6,4

ntal cliënten in L iPZ 4.486
iciteit onbekend 148

A
N

Aa
Etn

Tabel 3.3: Etniciteit van cliënten die in 2006/2007 zijn aangemeld bij de 
vrijgevestigde diëtist (% cliënten) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Door welke medici en voor welke klachten/aandoeningen worden 
cliënten naar de vrijgevestigde diëtist verwezen? 
 
Bijna alle cliënten van de vrijgevestigde diëtist worden door de huisarts 
verwezen. Bij bijna de helft van de cliënten is overgewicht de reden van 
verwijzing en ook Diabetes Mellitus wordt vaak als verwijsdiagnose ge-
noemd. Verder stuurt de arts een cliënt ook vaak voor diëtistisch advies 
zonder een medische diagnose op de verwijsbrief te zetten. Bij 28% van de 
cliënten is sprake van een meervoudige verwijsdiagnose. 
 

 Verwijzend arts % cliënten
isarts 96,2

pecialist n.n.o. 2,2
ernist 1,3

verige arts 0,3
antal cliënten in LiPZ 4110
rts onbekend 524

Hu
S
Int
O
A
A

3.3.1 Soort verwijzer 
Bijna alle cliënten (96%) worden door de huisarts naar de vrijgevestigde 
diëtist verwezen, terwijl 4% via de specialist bij de diëtist terecht komt (tabel 
3.4). De specialist die het meest verwijst is de internist (1%).  
 
 
Tabel 3.4: Verwijzend arts van de cliënten die in 2006/2007 bij de vrij-

gevestigde diëtist kwamen (% cliënten) 
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 T op 10 Verwijsdiagnose %  cliënten
83; Overgewicht (QI < 30) 38,0
97; Vraag om dietist isch advies/behandeling 23,1
90; Diabet es M ellitus 17,7
93; Vetst ofwisselingsstoornissen 9,0

ders 8,4
82; Adip ositas (Q I > 30) 6,3

6; Hy per tensie 4,2
85; Afwijking bloedonderzoek (gestoorde glucos etol.) 3,8
08; Gewichtsverlies 1,7
07; Gewichtstoename 1,0

eervoudige verw ijsdiagnose 28,3
ntal cliënten in L iPZ 4445
rwijsdiagnos e onbekend 189

T 
A 
T 
T 
A n T
T 8 
B 
T 
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3.3.2 Verwijsdiagnosen 
De meest voorkomende klacht waarmee cliënten in 2006/2007 naar de 
vrijgevestigde diëtist werden verwezen betrof overgewicht (tabel 3.5). Ruim 
38% van de cliënten heeft overgewicht met een Quetelet Index (QI) van 
minder dan 30, terwijl nog eens 6% van de cliënten aan Adipositas (QI >30) 
lijdt. Diabetes Mellitus (DM) is bij 18 % van de cliënten de reden voor 
verwijzing naar de diëtist. Bij 23% van de cliënten wordt door de arts geen 
verwijsdiagnose gegeven, maar wordt om een diëtistisch advies gevraagd. 
 
In het LiPZ-netwerk registreren diëtisten de verwijstekst van de verwijsbrief, 
die zij van de huisarts of medisch specialist ontvangen. Deze tekst (de ver-
wijsdiagnose) wordt door onderzoeksassistenten op het NIVEL gecodeerd 
naar de ICPC-codering. Als cliënten zonder verwijzing zijn gekomen, wordt 
de hulpvraag (in medische termen) door de diëtist genoteerd. Ook deze 
hulpvraag wordt gecodeerd naar de ICPC-codering. 
 
 
Tabel 3.5: Tien meest voorkomende klachten, gecodeerd naar de Inter-

national Classification of Primary Care, voor cliënten die in 
2006/2007 zijn aangemeld in de vrijgevestigde praktijk voor 
diëtetiek. 
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 C ombinat ies van  verwijsdi agnosen %  cliënten
vergewicht (QI < 30) & DM  9,2
vergewicht (QI < 30) & hy per tensie 6,4
vergewicht (QI < 30) & vetstofwisselingsst oornissen 5,1
M & vetstofw isselingsstoornissen 5,0
ntal cliënten met meervoudige diagnose 1257

O 
O 
O 
D 
Aa 

Meer dan 28% van de cliënten heeft een meervoudige verwijsdiagnose, 
waarbij de meest voorkomende combinaties Overgewicht & DM en over-
gewicht & hypertensie zijn (tabel 3.6). 
 
 
Tabel 3.6: Top 4 van de combinaties van verwijsdiagnosen van cliënten die 

in 2006/2007 de vrijgevestigde diëtist bezochten (gepresenteerde 
percentages zijn gebaseerd op het aantal cliënten met een meer-
voudige diagnose (n=1.272) 

 

 
 

3.4 Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de cliënt die 
verwezen wordt naar een vrijgevestigde diëtist? 
 
Ook de vrijgevestigde diëtist stelt als meest frequente beroepsspecifieke 
diagnose overgewicht bij volwassenen, Diabetes Mellitus en hyper-
cholesterolemie (vetstofwisselingsstoornissen). Bij 81% van de volwassen 
cliënten waarbij de Body Mass Index gemeten is, duidt dit op een te hoog 
lichaamsgewicht en de lichamelijke activiteit is bij de meeste cliënten 
gering. Bijna 25% van de van de aangemelde cliënten is in het verleden al 
eens door een diëtist behandeld. 
 

3.4.1 Beroepsspecifieke diagnosecode 
De beroepsspecifieke diagnosecodes die binnen LiPZ door de diëtist 
geregistreerd worden, zijn afkomstig uit de artsenwijzer 
(http://www.artsenwijzer.info/index.html). Net als door de verwijzer, wordt 
ook door de vrijgevestigde diëtist de diagnose overgewicht het meest 
frequent gesteld, en wel in 69% van de gevallen (tabel 3.7). Verder heeft 
volgens de diëtist bijna 26 % van de cliënten Diabetes Mellitus en lijdt 19% 
van de cliënten aan hypercholesterolemie. De artsenwijzer kent geen 
letterlijke code “vetstofwisselingsstoornis”, maar hypercholesterolemie is 
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een vorm van vetstofwisselingsstoornis. De top 3 van diagnosen die wordt 
gesteld door de diëtist is dus goed vergelijkbaar met de top 3 van verwijs-
diagnosen die zijn gesteld door de arts, met dien verstande dat de diëtist 
genoemde diagnosen vaker stelt en de arts vaak geen diagnose geeft. 
 
 
Tabel 3.7: Beroepsspecifieke diagnosen zoals de vrijgevestigde diëtist deze 

stelt op grond van de diagnosen uit de artsenwijzer 
 
Top 10 beroepsspecifieke diagnose* % cliënten 
Overgewicht bij volwassenen 69,3 
Diabetes mellitus 25,5 
Hypercholesterolemie 19,2 
Hypertensie 15,1 
Gewichtsverlies 5,8 
Binge eating disorder 4,6 
Overig** 4,3 
Prikkelbare Darm Syndroom 3,1 
Obstipatie 1,5 
Hypoglycemie 1,3 
    
Meervoudige diëtistische diagnose 51,1 
Aantal cliënten 4379 
Beroepsspecifieke diagnose onbekend 255 

* 8,9% van de cliënten heeft een beroepsspecifieke diagnose die buiten de top 10 valt 
* * niet gedefinieerd in de artsenwijzer 
 
 
De vrijgevestigde diëtist stelt bij 48% van de cliënten meerdere diagnosen. 
Dit is in vergelijking met de verwijzend arts vaker (figuur 3.2). Dit verschil 
is waarschijnlijk verklaarbaar doordat de diëtist een uitgebreidere anamnese 
afneemt en verder onderzoek doet bij de cliënt. De meest voorkomende 
combinaties van beroepsspecifieke diagnose zijn overgewicht & DM en 
overgewicht & hypercholesterolemie (tabel 3.8). 
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Tabel 3.8: Meest voorkomende combinaties van beroepsspecifieke diagno-
sen zoals gesteld door de vrijgevestigde diëtist (% cliënten) 

 
Combinaties van beroepsspecifieke diagnosen % cliënten 
Overgewicht & DM 16,6 
Overgewicht & hypercholesterolemie 8,8 
Overgewicht & hypertensie 7,2 
Overgewicht & DM & hypercholesterolemie 5,9 
Overgewicht & overig 6,0 
Aantal cliënten met meervoudige diagnose 2237 

 
 
 
Figuur 3.2: Aantal beroepsspecifieke diagnosen dat de vrijgevestigde diëtist 

stelt in vergelijking met het aantal verwijsdiagnosen (% cliën-
ten) 
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BMI & vetpercentage 
Voor die cliënten waarbij dit volgens de diëtist relevant is bij aanvang van de 
behandeling, is de Body Mass Index (BMI) gemeten (n=3504) en het vet-
percentage bepaald (n=1996). Bij 82,5% van deze (volwassen) cliënten geeft 
deze waarde een te hoog lichaamsgewicht aan (figuur 3.3). Van 93% van de 
cliënten waarbij het vetpercentage werd bepaald was dit te hoog (n=1.865). 
 
 
Figuur 3.3: BMI van de volwassen cliënten (> 21jr.) die in 2006/2007 

naar de vrijgevestigde diëtist werden verwezen (in % van 
cliënten waarbij dit relevant wordt geacht door de diëtist) 

2,5
15,0

31,6
30,1

20,9

BMI ondergew icht
BMI goed

BMI overgew icht

BMI obesitas
BMI extreme obesitas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Lichamelijke activiteit 
Tevens is voor aanvang van de behandeling naar de lichamelijke activiteit 
van de cliënt gevraagd. Bijna twee-derde van de cliënten (60%) is weinig 
lichamelijk actief (tabel 3.9). 
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 Lichamelijke  activite it %  cliënten
eer  gering 21,0
ring 38,7
tig 31,2

el 7,9
eer  veel 1,1
antal c liënten 4015
nbekend/niet ingevuld 619

z
ge
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z
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Tabel 3.9: Lichamelijke activiteit van de cliënten die in 2006/2007 naar de 
vrijgevestigde diëtist werden verwezen (alleen geregistreerd bij 
cliënten waarbij dit volgens de diëtist relevant was) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O verige problemen %  cliënten
ommunicatiep roblemen 4,5
sy chiatr ische problemen 9,6
erst andelijke p roblemen 2,4

C
P 
V 

3.4.3 Overige kenmerken 
Binnen LiPZ zijn tevens enkele kenmerken in kaart gebracht waarvan 
verwacht wordt dat ze het diëtistisch behandelproces kunnen beïnvloeden. 
Van 10% van de cliënten die bij de vrijgevestigde diëtist komen, is ge-
registreerd dat zij psychiatrische problemen hebben, terwijl 5% van de 
cliënten communicatieproblemen heeft (tabel 3.10). 
 
 
Tabel 3.10: Overige problemen van cliënten die in 2006/2007 zijn aan-

gemeld in de vrijgevestigde praktijk voor diëtetiek (% cliën-
ten) 

 

 
 
 

3.4.4 Eerdere diëtistische zorg 
Ruim 12% van de nieuw aangemelde cliënten was gedurende twee jaar voor-
afgaand aan het begin van de behandelepisode reeds eerder door de diëtist 
behandeld, voor dezelfde klacht (tabel 3.11). Deze behandeling was tussen-
door wel afgesloten en beëindigd. Bij 9 % van de cliënten betrof de be-
handeling een follow-up behandeling en was dus geen sprake van een 
nieuwe behandelepisode, maar van voortzetting van een nog lopende be-
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handeling. De ‘nieuwe’ aanmelding is in zo’n geval noodzakelijk voor de 
verzekering. Meer dan driekwart van de nieuwe cliënten die in 2006/2007 de 
vrijgevestigde diëtist bezochten, had in de twee jaar voorafgaand aan de 
behandeling geen eerdere diëtistische zorg gehad (76%).  
 
 
Tabel 3.11: Eerder diëtistisch zorggebruik door cliënten die in 2006/2007 

zijn aangemeld in de vrijgevestigde praktijk voor diëtetiek (% 
cliënten) 

 
Eerdere zorg  % cliënten 
Geen eerdere zorg 75,7 
Follow up behandeling  9,2 
Eerder zorg voor zelfde klacht  12,2 
Eerder zorg voor andere klacht  2,9 
Aantal cliënten 4072 
Onbekend/niet ingevuld 562 

 
 
 

3.5 Hoe ziet een diëtistisch behandelplan er uit in termen van 
behandeldoelen, welke verrichting(en) zijn er uitgevoerd en wat is 
de omvang van de behandelepisode? 
 
De behandeldoelen die het meest frequent door de vrijgevestigde diëtist 
worden aangegeven, zijn het beïnvloeden van ziekte en aandoeningen, het 
aanleren van verandering ten aanzien van voeding en voedingsgedrag en het 
geven van inzicht in persoonlijke factoren die relevant zijn voor het diëtis-
tisch handelen. De verrichtingen die het meest worden gekozen zijn het 
informeren en instrueren van de cliënt, het bevragen, meten en testen en het 
vaststellen van een behandelplan. De cliënten hadden gemiddeld ruim 4 
behandelcontacten. Tachtig procent van de cliënten had 6 of minder behan-
delcontacten. Bij de meeste cliënten werden de behandelcontacten verspreid 
over 3-6 maanden. 
 

3.5.1 Behandeldoelen 
Aan het begin van de behandeling worden door de LiPZ-diëtisten behandel-
doelen geregistreerd. Per cliënt kunnen twee hoofd- en twee subdoelen 
worden aangegeven. De doelen zijn ingedeeld in diagnostische/evaluatieve 
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Diagnostische / evaluatieve doelen % cliënten
nzicht verkrijgen in: kwaliteit van leven 3,1

ziekten / aandoeningen / syndromen / medische verrichtingen 18,2
(problemen met) functioneren cliënt 10,8
externe factoren 22,0
persoonlijke factoren 39,7
overige cliëntgebonden diagnostische / evaluatieve doelen 10,9

era

I

Th peutische / preventieve doelen
Beinvloeden van: kwaliteit van leven 26,8

ziekte / aandoening / syndroom 56,0
functioneren (functies, anat.eigensch.,activiteiten, participatie 9,4
externe factoren 2,6
persoonlijke factoren 16,2
Aanleren (gedragsverandering) 43,8
Overige cliëntgebonden therapeutische / preventieve doelen 5,3

orwaardescheVo ppende doelen
Scheppen gunstig therapieklimaat 8,8
Voorbereiden op speciale gebeurtenis 0,3
Geruststellen 2,0
Overige cliëntgebonden voorwaardenscheppende doelen 1,5

tal cliënten 4494
een doelen aangegeven 140

Aan
G 

doelen, therapeutische/preventieve doelen en voorwaardenscheppende 
doelen. 
 
De diagnostische/evaluatieve doelen die het meest frequent worden aan-
gegeven zijn het geven van inzicht in persoonlijke factoren (40%), het geven 
van inzicht in ziekte en aandoeningen (18%), en in externe factoren (22%) 
welke relevant zijn voor het diëtistisch handelen (tabel 3.12). Als thera-
peutisch/preventief doel wordt het meest gekozen voor het beïnvloeden van 
ziekte en aandoeningen (56%), het aanleren van verandering ten aanzien van 
voeding en voedingsgedrag (44%) en het beïnvloeden van de kwaliteit van 
leven (27%). Het scheppen van een gunstig therapieklimaat is het meest ge-
kozen voorwaardenscheppende behandeldoel (9%). 
 
 
Tabel 3.12: Behandeldoelen die door de vrijgevestigde diëtist aan het 

begin van de behandeling zijn opgesteld (hoofd- en subdoelen 
zijn samen weergegeven) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jaarboek LiPZ 2006 & 2007, beroepsgroep diëtetiek, NIVEL 2008 49 



Ve rrichtingen % cliënten 
ietistisch onderzoek Bevragen, observeren, meten/testen 55,9

Vaststellen diëtistische diagnose 34,2
Diëtistisch onderzoek, anders of niet gespecificeerd 11,6

ehandeling Vaststellen diëtistisch behandelplan 55,8
Informeren/adviseren; uitleggen en instrueren; feedback geven 86,2
Bieden van steun aan cliënt 28,4
Oefenen van vaardigheden 13,1
Behandeling, anders of niet gespecificeerd 4,5
Direct cliëntgebonden handelen, anders/niet gespecificeerd 2,1

ndirect clientgeb. handelen Vastleggen van gegevens in dossier 10,0
Berekenen en beoordelen en raadplegen gegevens 5,6
Maken van een voedings-/dieetvoorschrift 29,6
Vaststellen en aanvragen dieetpreparaat 0,6
Communiceren met anderen ten behoeve van cliënt 6,4
Bieden van steun aan naasten cliënt 0,9
Beantwoorden vraag verwijzer 1,8
Indirect cliëntgebonden handelen, anders/niet gespecificeerd 1,4

antal cliënten waarbij verrichtingen zijn ingevuld 1872
errichtingen niet ingevuld 1800

D
 

B
 

I 

A
v 

3.5.2 Verrichtingen 
Aan het eind van de behandeling registreren de LiPZ-diëtisten wat de be-
langrijkste verrichtingen zijn geweest die zij hebben toegepast om de ge-
stelde behandeldoelen met hun cliënten te behalen. Per cliënt kunnen vier 
verrichtingen worden aangegeven. De diëtistische verrichtingen zijn inge-
deeld in onderzoek, behandeling en indirect cliëntgebonden handelingen. 
Bevragen, observeren en meten van de cliënt is het meest genoemde onder-
deel van het diëtistisch onderzoek; dit wordt bij 56 % van de cliënten aan-
gegeven (tabel 3.13). Bij de behandeling wordt het informeren en instrueren 
van de cliënt het meest frequent toegepast (86%). Het vaststellen van een 
diëtistisch behandelplan wordt ook vaak genoemd (56%), evenals het bieden 
van steun aan de cliënt (28%). Als meest uitgevoerde indirect cliënt-
gebonden handeling wordt het maken van een voedingsvoorschrift genoemd, 
bij 30% van de cliënten.   
 
 
Tabel 3.13: Belangrijkste verrichtingen die door de vrijgevestigde diëtist 

zijn toegepast (weergegeven voor de cliënten waarbij de 
behandelepisode is afgerond) 
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A antal behandelcontacten 2006 % cliënten
2 28,0
4 25,9
6 24,8
8 14,0
10 4,7

16 2,3
 16 0,3
antal cliënten met behandelcontacten in 2006 1534

1- 
3- 
5- 
7-
9- 
11- 
> 
a 

3.5.3 Aantal behandelcontacten per kalenderjaar 
Bij het berekenen van het aantal behandelcontacten dat per cliënt per 
kalenderjaar is gedeclareerd is onderscheid gemaakt tussen 2006/2007 & 
2007. Het jaar 2006 was een opstartjaar waarin geen enkele praktijk 12 
maanden gegevens heeft kunnen aanleveren. De gegevens van 2006 moeten 
dan ook met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het aantal be-
handelcontacten per kalenderjaar wordt berekend over alle cliënten, onge-
acht of hun behandeling in het volgend kalenderjaar wordt voortgezet of 
niet. 
 
2006 
Het gemiddeld aantal behandelcontacten per kalenderjaar over alle 1.534 
cliënten die in 2006 behandeld zijn, bedraagt 4,5 (sd: 2,7). Bijna tachtig 
procent van de cliënten krijgt 6 of minder behandelcontacten per jaar, terwijl 
bijna 3 % van de cliënten meer dan 10 contacten kent (tabel 3.14). 
 
 
Tabel 3.14: Aantal behandelcontacten per cliënt in 2006 
 

 
 
2007 
In 2007 hebben alle deelnemende praktijken een volledig jaar gegevens kun-
nen aanleveren. Voor 2007 bedraagt het gemiddeld aantal behandelcontacten 
per kalenderjaar 4,3 (sd:2,8). Ook in 2007 heeft 80% van de cliënten 6 of 
minder behandelcontacten gehad (tabel 3.15). 
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Aantal behandelcontacten 2007 % cliënten
2 32,1
4 28,9
6 19,6
8 12,0
10 4,0

16 3,5
 16 0,1
antal cliënten met behandelcontacten in 2007 3244

1-
3-
5-
7-
9-
11-
>
a

Ti jdsbesteding 2007 % cliënten
 1 uur 13,3
-2 uur 28,0
-3 uur 27,7
-4 uur 23,9
 4 uur 7,0

ntal cliënten 3078
ijdsbesteding niet ingevuld 166

< 
1 
2 
3
> 
Aa 
t 

Tabel 3.15: Aantal behandelcontacten per cliënt in 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2007 was het bovendien mogelijk om via de software de gedeclareerde 
tijd te meten. Gemiddeld werd in totaal 147 minuten behandeltijd (sd: 83 
min.) voor de cliënt gedeclareerd, met een gemiddelde duur van een be-
handelcontact van 41 minuten (sd: 22 min.). De vergoeding van de diëtis-
tische behandeling is op een maximum van vier uur per kalenderjaar gesteld. 
Bij 93% van de cliënten die in 2007 behandeld werden is vier uur of minder 
besteed. Bij 12% van de cliënten werd exact vier uur besteed en bij zeven 
procent van de cliënten werd meer dan vier uur diëtistische zorg gede-
clareerd (tabel 3.16). 
 
 
Tabel 3.16: Gedeclareerde tijd per cliënt in 2007 
 

 
 
In 2006 was het in het softwareprogramma waarmee geregistreerd werd nog 
niet mogelijk om de gedeclareerde tijd betrouwbaar te meten zodat deze 
gegevens voor 2006 ontbreken.  
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A antal behandelcontacten per afgesloten cliënt % cliënten
2 27,4
4 28,0
6 21,8
8 11,3
10 5,4

1-16 5,3
6 0,8
tal cliënten 1967

1- 
3- 
5- 7-
9- 
1 
> 1 
aan 

Het aantal behandelcontacten per cliënt is niet alleen berekend per kalender-
jaar, maar er is ook gekeken hoeveel behandelcontacten cliënten hebben ge-
kregen van het begin tot en met het eind van hun behandeling. Daarvoor is 
het aantal behandelcontacten berekend voor cliënten waarvan de behan-
deling inmiddels is afgerond (tabel 3.17). Deze cliënten kunnen dus in 2006, 
in 2007, maar ook deels in 2006 èn deels in 2007 behandeld zijn. Het gemid-
delde aantal behandelcontacten per afgeronde behandeling is 4,8 (sd:3,2). 
 
 
Tabel 3.17: Aantal behandelcontacten per afgeronde behandelepisode/ 

cliënt 
 

 
 
De totale bestede tijd is over deze cliëntengroep niet betrouwbaar te be-
rekenen omdat een deel van de behandeling in 2006 kan hebben plaats-
gevonden. 
 
In figuur 3.4 worden de drie verschillende berekeningsmethoden van het 
aantal behandelcontacten per cliënt weergegeven (2006, 2007 en per af-
geronde behandelepisode).  
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Figuur 3.4: Aantal behandelcontacten per cliënt per kalenderjaar (2006 & 
2007) en per afgesloten behandeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 Duur van de behandelepisode in maanden 

Duur van de behandelepisode per kalenderjaar 
De gemiddelde duur van de behandelepisode per kalenderjaar van de cliën-
ten die in 2006/2007 werden behandeld bedraagt 15 weken (sd 14 wk). De 
behandelduur varieert echter sterk (tabel 3.18). Ongeveer 22% van de 
cliënten is langer dan zes maanden per kalenderjaar onder behandeling ter-
wijl een kleine 50% van de cliënten korter dan twee maanden in behandeling 
is geweest. Zo’n 13 % van de cliënten heeft slechts één contact gehad.  
Bij de interpretatie van de gegevens uit tabel 3.18 moet rekening worden 
gehouden met het feit dat slechts bij 1967 van de 4634 cliënten de be-
handeling reeds is beëindigd. Bij een deel van de cliënten is de behandeling 
nog gaande.  
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 D uur behandelepis ode 
nmalig behandelcontact 12,5

 1 maand 15,9
2 maanden 17,6
3 maanden 10,1
6 maanden 22,1
12 maanden 21,8

antal cliënten 4634

ee 
< 1-
2- 
3- 
6- 
A 

Tabel 3.18: Duur van de behandelepisode per kalenderjaar (% cliënten) 
 

 
 
Duur van de behandelepisode van cliënten waarbij de behandelepisode in 
het jaar van aanmelding ook beëindigd is. 
Wanneer alleen gekeken wordt naar de groep cliënten die zich hebben aan-
gemeld in 2006/2007 en waarvan de behandeling is beëindigd in het zelfde 
kalenderjaar (n=1.178), is de gemiddelde duur van de behandelepisode 13 
weken per kalenderjaar (sd: 12 wk; tabel 3.19). 
 
 
Tabel 3.19: Duur van de behandelepisode per kalenderjaar van uitbe-

handelde cliënten (% cliënten)  
 
Duur behandelepisode uitbehandelde cliënten   
eenmalig behandelcontact 14,6 
< 1 maand 15,1 
1-2 maanden 18,3 
2-3 maanden 12,3 
3-6 maanden 25,9 
6-12 maanden 13,8 
Aantal cliënten 1178 
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3.6 Wat is het resultaat van de behandeling? 
 
Bij het afsluiten van de zorg aan het eind van de behandelepisode wordt bij 
45% van de cliënten aangegeven dat de behandeling nog een follow up 
krijgt. Ook wordt vaak als reden voor het einde van de zorg genoemd dat de 
cliënt zelf heeft besloten de behandeling te beëindigen, of dat de be-
handeldoelen zijn bereikt. Bij bijna de helft van de cliënten worden de 
doelen voor driekwart of meer bereikt. Bij één op de acht cliënten worden 
de doelen niet bereikt. 
 

3.6.1 Reden einde zorg 
De vraag naar de reden voor het ‘beëindigen’ van de zorg dient door de 
diëtist te worden ingevuld wanneer de behandeling wordt afgesloten, òf wan-
neer het maximum aantal uren dat kan worden gedeclareerd gebruikt is (in 
beide gevallen is er sprake van het afsluiten van een behandelepisode). In 
veel gevallen zal dit aan het eind van het kalenderjaar zijn, aangezien de 
maximale vergoeding per kalenderjaar wordt berekend. Bij 3672 cliënten 
werd in 2006/2007 de vraag naar ‘reden einde zorg’ ingevuld (tabel 3.20). 
Bij bijna 45% van deze cliënten wordt door de diëtist aangegeven dat de be-
handeling nog een vervolg krijgt (waarschijnlijk in het volgende kalender-
jaar). Door 25% van de cliënten wordt op eigen initiatief besloten de 
behandeling te beëindigen. Bij 20% van de uitbehandelde cliënten is de 
reden voor het einde van de zorg dat de behandeldoelen bereikt zijn.  
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 R eden e inde  zorg %  cliënten
ehandeling is nog gaande 44,7

el bereikt 20,1
inde machtiging 0,5
liënt  op genomen in inst elling 1,3
liënt  heeft  behandeling beeindigd 24,8
liënt  is  verhuisd 0,8
liënt  is  overleden 0,5
liënt  is  niet  meer  verzekerd 1,7
liënt  is  overgegaan naar andere  verzekering 0,0
erwijzer s topt e de behandeling 0,1
ietist st op te de behandeling 4,8
eden onbekend 0,6
antal cliënten  waarbij einde zorg is ingevul d 3672
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Tabel 3.20: Reden einde zorg die wordt ingevuld bij afsluiten van de 
behandelepisode 

 

 
 
Reden einde zorg bij cliënten waarbij de zorg ook echt wordt beëindigd 
Wanneer de reden einde zorg wordt bekeken voor de groep cliënten waarbij 
de behandeling ook echt wordt gestopt (n=2.029), is de meest genoemde 
reden dat de cliënt de behandeling heeft beëindigd (45%). Vermoedelijk 
wordt in een deel van de gevallen in onderling overleg met de diëtist be-
sloten de zorg te beëindigen, waarbij het zij de cliënt, hetzij de diëtist de 
beslissing neemt. Bij 36% van de cliënten is de reden om de zorg te 
beëindigen dat de behandeldoelen zijn bereikt (tabel 3.21). 
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el bereikt 36,4
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liënt  op genomen in instelling 2,3
liënt  heeft behandeling beeindigd 44,8
liënt  is verhuisd 1,5
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iënt  is niet  meer  verzekerd 3,1
iënt  is overgegaan naar andere verzekering 0,0
rwijzer st opt e de behandeling 0,2
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Tabel 3.21: Reden einde zorg van cliënten waarbij de zorg is beëindigd 
 

 
 
Reden einde zorg bij de cliënten die slechts eenmalig bij de diëtist kwamen 
èn waarbij de behandeling in het zelfde jaar beëindigd is 
Bij bijna 45 % van de cliënten waarbij de behandeling in het zelfde jaar is 
beëindigd èn die slechts eenmalig bij de vrijgevestigde diëtist kwamen 
(n=172; tabel 3.19), is de reden van beëindiging van de zorg dat de be-
handeldoelen bereikt zijn. In 40% van de gevallen wordt de behandeling 
beëindigd op initiatief van de cliënt zelf, terwijl in 13% van de gevallen de 
diëtist de verdere behandeling stopt.  
 
 

3.6.2 Behaalde doelen 

Behaalde behandeldoelen bij cliënten met een afgesloten behandelepisode  
Bij meer dan 20% van de cliënten waarvan de behandelepisode is afgesloten 
(bij beëindiging van de zorg òf bij het bereiken van het te vergoeden 
maximaal aantal uren) en bij wie de vraag naar behaalde behandeldoelen is 
ingevuld (n=1.858), worden de behandeldoelen geheel behaald. Bij 19% van 
de cliënten worden de doelen voor driekwart behaald en bij 11% van de 
cliënten worden de behandeldoelen niet bereikt (tabel 3.22). 
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Mate waarin  behandel doelen  bere ikt z ijn  (totaal) %  cliënten
iet  bereikt 11,0

w art bereikt 25,4
alf bereikt 23,7
r iekwar t bere ikt 18,5
eheel bereikt 21,4
antal cliënten 1858
nbekend/niet ingevuld 1814
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Tabel 3.22: Mate waarin de behandeldoelen bereikt zijn bij het einde van 
de behandelepisode (% cliënten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behaalde behandeldoelen bij cliënten waarbij de zorg echt wordt beëindigd. 
Zoals te verwachten worden de behandeldoelen in grotere mate bereikt bij de 
cliënten waarvoor de behandeling ook echt stopt en waarvoor geen vervolg-
behandeling werd ingezet (n=1.432; figuur 3.5). Bij 47% van de echt uit-
behandelde cliënten worden de doelen voor driekwart of geheel bereikt, 
terwijl dit bij 16% van de cliënten die nog een vervolgbehandeling krijgen 
het geval is. Bij deze laatste groep zijn de doelen in 79% van de gevallen 
voor een kwart of voor de helft bereikt.  
 
 
Figuur 3.5: Mate waarin de behandeldoelen bereikt werden bij cliënten bij 

wie de behandelepisode werd afgesloten in 2006/2007; uit-
gesplitst naar daadwerkelijk uitbehandelde cliënten waarbij dit 
werd ingevuld (n=1.432) en cliënten waarbij de behandeling nog 
loopt en deze vraag werd ingevuld (n=426). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7 Hoe ontwikkelt het aanbod van extramurale dieetadvisering zich 
(als gevolg van de overheveling van de aanspraak op dieetadvise-
ring naar de ZFW)?  
 
Het aanbod extramurale diëtetiek lijkt in de vrije vestiging toe te nemen. 
 
Bij de NVD is gedurende de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007 een stijging in 
het aantal extramuraal werkende leden te zien (tabel 3.23). Bij de DCN 
neemt het aantal leden die geen lid zijn van de NVD ook toe van 2005 naar 
2007, maar gegevens over 2004 ontbreken.  
De organisatiegraad van de diëtisten middels beroepsverenigingen wordt op 
75% geschat. Wanneer het aantal diëtisten dat lid is van een beroeps-
vereniging wordt vermenigvuldigd met 1,33 ontwikkelt het totale aantal 
extramuraal werkende diëtisten zich van 1065 in 2004 naar 1469 in 2007. 
Doordat van 2004 geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal DCN 
leden dat geen lid is van de NVD, wordt het totaal aantal diëtisten in 2004 
licht onderschat. 
 
 
Tabel 3.23: Aantal NVD leden werkzaam in de vrije vestiging en in de 

thuiszorg 
 

 NVD-leden  
vrije vestiging 

NVD-leden 
thuiszorg 

DCN-leden* Totaal 

2004 301 500 -- 801 
2005 384 575 27 986 
2006 410 613 41 1.064 
2007 488 562 55 1.105 
 
* Alleen de DCN-leden die geen lid zijn van de NVD (circa 45%) worden meegeteld. 
 
 
Aangezien geen gegevens bekend zijn over het aantal uren dat de diëtisten 
werken kan geen harde conclusie worden geformuleerd over het aanbod aan 
extramurale diëtetiek, maar de beschikbare gegevens duiden op een toename. 
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3.8 Is een behandelomvang van maximaal 4 uur per persoon per jaar 
toereikend en zo niet, voor welke cliëntencategorieën is meer 
diëtistische begeleiding nodig? 
 
De beschikbare gegevens laten zien dat voor 26% van de afgesloten cliënten 
van de vrijgevestigde diëtist een maximum te vergoeden aantal van 4 
behandeluren per kalenderjaar volgens het oordeel van de diëtist niet 
toereikend is. Cliënten met de diagnose overgewicht, cliënten met de 
diagnose ‘Binge eating disorders’ en cliënten met psychiatrische problemen 
komen vaker dan gemiddeld tekort aan 4 behandeluren per kalenderjaar. 
 

3.8.1 Tijdsbesteding  
De gemiddelde totale tijd die door de vrijgevestigde diëtist in 2007 wordt 
besteed aan een cliënt is 147 minuten (sd. 83). Er zijn echter grote verschil-
len zichtbaar. Bij 41% van de cliënten is minder dan twee uur besteed. Bij 
11% van de cliënten wordt exact de maximale vier uur besteed, terwijl zeven 
procent van de cliënten meer dan vier uur zorg heeft ontvangen. Wanneer de 
bestede tijd in 2007 voor de groep cliënten met overgewicht (n=2.131) wordt 
vergeleken met de bestede tijd voor de groep cliënten met een andere 
diagnose (n=1.113) ziet hier een significant verschil in (figuur 3.6); cliënten 
met overgewicht ontvangen gemiddeld 155 minuten zorg (sd 83 min.) en 
cliënten met een andere diagnose gemiddeld 131 minuten (sd 79 min).  
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2007 bij cliënten met overgewicht (n=2.131) versus cliënten met 
een andere diagnose (n=1.113) 
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3.8.2 Toereikendheid 4 behandeluren 
Bij 2.139 cliënten is de behandelepisode afgesloten (bij beëindiging van de 
zorg òf bij het bereiken van het te vergoeden maximaal aantal uren) en is de 
vraag naar de toereikendheid van de maximum te vergoeden tijd van vier uur 
ingevuld. Bij 65% van deze cliënten wordt de beschikbare tijd per kalen-
derjaar door de vrijgevestigde diëtist als voldoende beschouwd (tabel 3.24). 
Voor 28% van deze cliënten had de diëtist liever meer tijd tot haar be-
schikking gehad. Een deel van deze cliënten krijgt ook nog een follow-
upbehandeling in het volgende kalenderjaar.  
 
 
Tabel 3.24: Toereikendheid tijd bij cliënten waarbij reden einde zorg is 

ingevuld  
 

ere ikendheid 4 uur per jaar %  cliënten
ldoende 65,4

nvoldoende 27,8
nbekend 6,8
antal cliënten 2139

O nbekend/niet ingevuld 1533

vo 
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 F inanciering extra tijd %  cliënten
liënt  is  aanvullend verzekerd 36,0
liënt  betaalt het  zelf 40,4
iëtist betaalt het zelf 8,1
ders 15,5
antal cliën ten 161
bekend/niet ingevuld 135
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c
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De mate waarin de vier behandeluren per jaar toereikend worden geacht door 
de diëtist, hangt samen met de behaalde behandeldoelen. Bij de cliënten 
waar de diëtist aangeeft dat de vier uur per jaar ontoereikend is, worden de 
behandeldoelen volgens het oordeel van de diëtist in 8% van de gevallen 
geheel behaald. Bij de cliënten waar de diëtist aangeeft dat de 4 uur wèl 
toereikend is, worden de doelen in 28% van de gevallen geheel behaald.  
 
Toereikendheid 4 behandeluren bij cliënten waarbij de zorg echt is beëin-
digd 
Wanneer gekeken wordt naar alle cliënten waarbij de zorg ook echt beëin-
digd wordt en dus in het volgende kalenderjaar geen follow-up behandeling 
wordt ingezet (n=2.029) geeft de diëtist in 20% van de cliënten aan dat de 
beschikbare tijd onvoldoende was (niet in tabel). Van de cliënten die meer 
dan 4 uur zorg ontvangen, vergoedt 40% deze zorg zelf en 36% zegt 
aanvullend verzekerd te zijn (tabel 3.25 
 
 
Tabel 3.25: Financiering van de geboden extra zorg bij cliënten waarbij 4 

uur/jaar ontoereikend was (n=296) 
 

 
 

3.8.3 Voor welke groepen lijkt 4 uur te kort?  
In de eerste twee jaren van LiPZ is bij een kleine 80% (n=3.672) van de in 
totaal 4.634 aangemelde cliënten de behandeling afgesloten en/of reden 
einde zorg ingevuld. Bij 2.139 van deze cliënten werd ook de vraag naar de 
toereikendheid van de vier behandeluren per jaar ingevuld. Bij 594 van de 
cliënten (27,8%) werd een aantal van vier behandeluren per kalenderjaar 
onvoldoende geacht. Met behulp van een logistische regressieanalyse is 
gekeken welke factoren een rol spelen bij het al dan niet toereikend zijn van 
de vier behandeluren. Daarbij is gekeken naar de top 10 van diëtistische 
diagnosen, meervoudige diagnose, geslacht, etniciteit, eerder ontvangen 
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diëtistische zorg, aanwezigheid van communicatiestoornissen, psychiatrische 
stoornissen, en verstandelijke beperkingen.  
Cliënten met de diagnose overgewicht, cliënten met de diagnose ‘Binge 
eating disorders’ komen vaker tekort aan vier behandeluren per kalenderjaar 
dan cliënten met een andere diagnose. Daarnaast hebben cliënten met een 
psychiatrische stoornis vaker niet genoeg aan 4 behandeluren per jaar. 
Cliënten die reeds eerder door de diëtist werden behandeld hebben vaker te 
weinig aan vier behandeluren per jaar dan cliënten die de diëtist voor de 
eerste keer bezoeken. Ook wordt bij vrouwen relatief vaak aangegeven dat 
vier behandeluren per jaar ontoereikend is.  
 
Tevoren werd vermoed dat cliënten met allergie vaker tekort zouden hebben 
aan vier uur, maar in LiPZ zitten momenteel te weinig cliënten met een 
dergelijke diagnose om dat te onderzoeken.  
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Invoermomenten LIPZ-gegevens en gehanteerde 
variabelen 
 
 
 
Aanmelding cliënt 
 
Variabele : Etniciteit cliënt 
Omschrijving : Codering die de etnische afkomst van de cliënt 

weergeeft 
Mogelijke waarden : 1 autochtoon of westerse allochtoon 

4 Turks 
5 Marokkaans 
6 Surinaams/Antilliaans/Arubaans 
7 Afrikaans 
8 andere niet westerse allochtoon 
9 onbekend Mogelijke waarden 

 
Variabele : Geboortedatum cliënt 
Omschrijving : Datum waarop de cliënt geboren is. 
Mogelijke waarden : EEJJMMDD 
 
Variabele : Geslacht cliënt 
Omschrijving : Unieke aanduiding van de sekse van de cliënt, of het 

niet bekend zijn daarvan. 
Mogelijke waarden : 1 Mannelijk 

2 Vrouwelijk 
 

68 Jaarboek LiPZ 2006 & 2007, beroepsgroep diëtetiek, NIVEL 2008 



Variabele : Opleidingsniveau cliënt 
Omschrijving : Identificerende aanduiding voor het hoogste 

schoolniveau van de cliënt. 
Mogelijke waarden : 10 lager onderwijs (speciaal onderwijs, basis-

onderwijs, VMBO-praktijk) 
11 middelbaar onderwijs (MULO, VMBO- 

theoretisch, HAVO, MBO) 
12 hoger onderwijs (HBS, VWO, HBO, WO) 
09 anders 
99 onbekend 

 
Variabele : Regio cliënt 
Omschrijving : De regio is aangeduid door de 4 cijfers van de 

postcode van het adres van de cliënt. 
Mogelijke waarden : vrij, m.u.v. cliënten niet woonachtig in Nederland of 

cliënten zonder vaste woonplaats 
0090 = Belgie 
0091 = Duitsland 
0099 = geen vaste woonplaats 

Vektis-rapport : Woonplaatscode (eerste vier numerieke posities) 
van rubriek 214 van het bericht ‘Externe integraties 
Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: POSTCODE 
(HUISADRES) VERZEKERDE. 

 
Variabele : Zorgverzekering  
Omschrijving : Aanduiding ten laste van welke verzekering de 

diëtistische hulp is verstrekt. 
 
Variabele : Zorgverzekering aanvullend diëtetiek  
Omschrijving : Vraag of de cliënt zich aanvullend heeft verzekerd 

voor diëtetiek. 
Mogelijke waarden : J aanvullend verzekerd 

N niet aanvullend verzekerd 
O Onbekend 
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Invoeren gegevens van verwijzing (bij intakegesprek) 
 
Variabele : Datum aanmelding 
Omschrijving : Datum waarop de aanmelding van de cliënt bij de 

diëtist heeft plaatsgevonden. 
Mogelijke waarden : EEJJMMDD 
 
Variabele : Datum verwijzing 
Omschrijving : Datum waarop de verwijzing van de cliënt naar de 

diëtist heeft plaatsgevonden. 
Mogelijke waarden : EEJJMMDD 
Vektis-rapport : Rubriek 408 van het bericht ‘Externe integraties 

Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: VERWIJSDATUM. 

 
Variabele : Soort verwijzer 
Omschrijving : Nadere verbijzondering van de verwijzende zorg-

verlener per soort/beroepsgroep. 
Mogelijke waarden : zie hiervoor Vektis-codering COD016-VNZ 

Zorgverlenerspecificatie 
Vektis-rapport : Rubriek 407 van het bericht ‘Externe integraties 

Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: 
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE VERWIJZER 
(SUBBEROEPSGROEP). 

 
Variabele : Toegang diëtist 
Omschrijving : Codering die aanduidt op welke wijze de cliënt bij 

de diëtist is gekomen. 
Mogelijke waarden : 1 Via verwijzing 

2 Eigen initiatief, achteraf verwijsbrief gehaald 
3 Eigen initiatief, geen verwijsbrief 

 
Variabele : Diagnosetekst verwijzer 
Omschrijving : Letterlijke tekst van de diagnose gesteld door de 

verwijzer, bij de verwijzing naar de diëtist 
Mogelijke waarden : Vrije tekst 
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Variabele : Verwijsdiagnose I t/m IV verwijsbrief 
Omschrijving : Unieke identificatie van de diagnosecodering zoals 

deze door de verwijzer wordt gehanteerd (ICPC-
code). 

Mogelijke waarden : Deze rubriek wordt gevuld op het NIVEL en betreft 
de vertaling van de tekst van de verwijsdiagnose die 
door de huisarts wordt ingevuld. Hiervoor wordt de 
ICPC-codering gebruikt (diagnosecodering gebruikt 
door huisartsen). 

 
 
Stellen paramedische (diëtistische)diagnose (na intakegesprek) 
 
Variabele : Communicatiebeperking  
Omschrijving : De codering die aangeeft of er sprake is van een 

communicatiebeperking bij de cliënt. 
Mogelijke waarden : J Ja 

N Nee 
O Onbekend 

 
Variabele : Paramedische (diëtistische) diagnosecode I t/m IV 
Omschrijving : Gecodeerde aanduiding van de diagnose die de 

diëtist opstelt na aanmelding, anamnese, onderzoek 
en analyse.  

Mogelijke waarden : Lijst artsenwijzer 
Vektis-rapport : Rubriek 415 van het bericht ‘Externe integraties 

Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: PARAMEDISCHE 
DIAGNOSECODE. 

 
Variabele : Psychiatrische problemen client 
Omschrijving : De codering die aangeeft of er sprake is van 

psychiatrische aandoeningen bij de cliënt. 
Mogelijke waarden : J Ja 

N Nee 
O Onbekend 
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Variabele : Verstandelijke problemen cliënt 
Omschrijving : De codering die aangeeft of er sprake is van 

verstandelijke beperkingen bij de cliënt. 
Mogelijke waarden : J Ja 

N Nee 
O Onbekend 

 
Variabele : Eerdere diëtetiek  
Omschrijving : Indicatie die aangeeft of de cliënt al eerder diëtetiek 

heeft gehad voor deze of andere klachten gedurende 
de afgelopen 5 jaar.  

Mogelijke waarden : 01 Nee 
11 Ja, voor zelfde klacht/aandoening; het betreft 

hier een follow-up behandeling 
12 Ja, voor zelfde klacht/aandoening; waarvoor de 

behandeling in principe afgerond was  
13 Ja, voor andere klacht/aandoening 
99 onbekend 

 
Variabele : Ernst klacht/hulpvraag cliënt 
Omschrijving : Rapportcijfer (met 1 decimaal) waarmee de cliënt de 

ernst van de hoofdklacht of hulpvraag aangeeft bij 
aanmelding 

Mogelijke waarden : 1,0 (niet ernstig) t/m 10,0 (zeer ernstig)  
 
Variabele : Lichamelijke activiteit cliënt  
Omschrijving : Codering die de mate van lichamelijke activiteit van 

de cliënt aangeeft bij aanmelding  
Mogelijke waarden : 1 Zeer geringe lichamelijke activiteit  

2 Geringe lichamelijke activiteit 
3 Matige lichamelijke activiteit 
4 Veel lichamelijke activiteit 
5 Zeer veel lichamelijke activiteit 
9 Onbekend 

 
Variabele : Meetgegevens BMI  
Omschrijving : Body mass index cliënt bij aanmelding  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
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Variabele : Meetgegevens Diastolische bloeddruk  
Omschrijving : Diastolische bloeddruk cliënt bij aanmelding (in 

mm kwik)  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens HDL  
Omschrijving : HDL cholesterolgehalte cliënt bij aanmelding (in 

mmol/l) 
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens LDL 
Omschrijving : LDL cholesterolgehalte cliënt bij aanmelding (in 

mmol/l) 
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens nuchter glucosegehalte 
Omschrijving : nuchter glucosegehalte cliënt bij aanmelding (in 

mmol/l) 
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens Ratio Totaal chol. / HDL chol. 
Omschrijving : Totaal cholesterolgehalte gedeeld door het HDL 

cholesterolgehalte cliënt bij aanmelding  
Mogelijke waarden : Geen restrictie  
 
Variabele : Meetgegevens Systolische bloeddruk  
Omschrijving : Systolische bloeddruk cliënt bij aanmelding (in mm 

kwik)  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens Taillemeting  
Omschrijving : Taillemeting cliënt bij aanmelding (in cm)  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens Totaal cholesterol  
Omschrijving : Totaal cholesterolgehalte cliënt bij aanmelding (in 

mmol/l)  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
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Variabele : Meetgegevens Triglyceriden  
Omschrijving : Triglyceridengehalte cliënt bij aanmelding (in 

mmol/l)  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
Variabele : Meetgegevens Vet%  
Omschrijving : Gemeten vetpercentage cliënt bij aanmelding  
Mogelijke waarden : Geen restrictie 
 
 
Behandeling (na stellen diagnose) 
 
Behandeldoel 
Omschrijving : De unieke codering waarmee een diëtistisch 

behandeldoel kan worden geïdentificeerd. 
Mogelijke waarden : Cliënt/cliëntgebonden diagnostische / evaluatieve 

doelen: 
10 Hebben van overzicht van en inzicht in kwaliteit 

van leven 
11 Hebben van overzicht van en inzicht in ziekten / 

aandoeningen / syndromen en medische ver-
richtingen relevant voor het diëtistisch handelen 

12 Hebben van overzicht van en inzicht in (proble-
men met) functioneren cliënt/cliënt 

13 Hebben van overzicht van en inzicht in relevan-
te externe factoren 

14 Hebben van overzicht van en inzicht in relevan-
te persoonlijke factoren 

18 Overige cliënt-/cliëntgebonden diagnostische / 
evaluatieve doelen 
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Cliënt/cliëntgebonden therapeutische / preventieve 
doelen: 
20 Beïnvloeden kwaliteit van leven 
21 Beïnvloeden ziekte / aandoening / syndroom 
22 Beïnvloeden van functioneren cliënt/cliënt 

(functies, anatomische eigenschappen, activi-
teiten, participatie) 

23 Beïnvloeden van de invloed van externe factoren 
op ziekte en/of menselijk functioneren 

24 Beïnvloeden van de invloed van persoonlijke 
factoren op ziekte en/of menselijk functioneren 

25 (aan) leren 
28 overige cliënt-/ cliëntgebonden therapeutische / 

preventieve doelen 
 

Cliënt/cliëntgebonden voorwaardenscheppende 
doelen:
30 Scheppen gunstig therapieklimaat 
31 Voorbereiden op speciale gebeurtenis 
32 Geruststellen 
38 Overige cliënt- / cliëntgebonden voorwaarden-

scheppende doelen 
 

Overige Cliënt/cliëntgebonden doelen: 
80 Overige Cliënt/cliëntgebonden doelen n.n.o. 

 
Variabele : Bestede contacttijd 
Mogelijke waarden : In minuten. Geen restrictie 
 
Variabele : Datum behandelcontact 
Omschrijving : Datum waarop het behandelcontact (sessie) heeft 

plaatsgevonden. 
Mogelijke waarden : EEJJMMDD 
Vektis-rapport : Rubriek 421 van het bericht ‘Externe integraties 

Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: 
BEHANDELINGSDATUM 
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Variabele : Prestatiecode 
Omschrijving : De gecodeerde aanduiding van de 

behandeling/verrichting van de paramedicus, welk 
onderdeel is van de uitvoering van een 
behandelplan. 

Mogelijke waarden : conform Vektis Codelijst COD192: 
Vektis-rapport : Rubriek 423 van het bericht ‘Externe integraties 

Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: PRESTATIECODE 
PARAMEDISCHE HULP. 

 
 
Afsluiten behandeling  
 
Variabele : Verrichtingen I t/m IV 
Omschrijving : Unieke identificatie van de behandeling van een 

diëtist behorende bij een behandelplan 
Mogelijke waarden : Direct cliënt-/cliëntgebonden handelen (verrich-

tingen) 
Diëtistisch onderzoek  
110  Bevragen, observeren, meten/testen 
111  Vaststellen diëtistische diagnose 
119  Diëtistisch onderzoek, anders of niet gespeci-

ficeerd 
 

Behandeling 
120 Vaststellen diëtistisch behandelplan 
121 Informeren/adviseren; uitleggen en instrueren; 

feedback geven 
122 Bieden van steun aan cliënt/cliënt 
123 Oefenen van vaardigheden 
129 Behandeling, anders of niet gespecificeerd 
190 Direct cliënt-/cliëntgebonden handelen, 

anders of niet gespecificeerd  
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Indirect cliëntgebonden handelen (verrichtingen) 
210 Vastleggen van gegevens in dossier 
211 Berekenen en beoordelen en raadplegen 

gegevens  
212 Maken van een voedings-/dieetvoorschrift 
213 Vaststellen en aanvragen dieetpreparaat 
214 Communiceren met anderen ten behoeve van 

cliënt/cliënt 
215 Bieden van steun aan naasten cliënt/cliënt 
216 Beantwoorden vraag verwijzer 
219 Indirect cliënt-/cliëntgebonden handelen, 

anders of niet gespecificeerd 
 
Variabele : Reden einde zorg 
Omschrijving : De reden waarom de behandeling is beëindigd. 
Mogelijke waarden : 01 behandeling nog niet beëindigd 

02 cliënt uitbehandeld - behandeldoel bereikt 
03 geen machtiging voor verlenging behandeling 
04 cliënt is opgenomen in een instelling 
10 cliënt is op eigen initiatief gestopt 
11 cliënt is verhuisd 
12 cliënt is overleden 
20 cliënt is niet meer verzekerd voor deze zorg 
21 cliënt is overgegaan naar andere zorg-

verzekeraar 
30 verwijzer stopte de behandeling 
40 paramedicus stopte de behandeling 
99 onbekend 

Vektis-rapport : Rubriek 428 van het bericht ‘Externe integraties 
Declaraties paramedische hulp versie 2’ d.d. 01-10-
2001: Uitgave 3, 27-02-2005: REDEN EINDE 
ZORG. 
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Variabele : Resultaat m.b.t. doel 
Omschrijving : De mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt. 
Mogelijke waarden : 01 de behandeldoelen zijn niet bereikt 

02  de behandeldoelen zijn voor een kwart bereikt 
03 de behandeldoelen zijn voor de helft bereikt 
04 de behandeldoelen zijn voor driekwart bereikt 
05 de behandeldoelen zijn volledig bereikt 
99 onbekend 

 
Variabele : Resultaat m.b.t. maximale tijd 
Omschrijving : De mate waarin de maximale behandelduur van 4 

toereikend is naar het oordeel van de diëtist.  
Mogelijke waarden : 1 4 behandeluren zijn voor deze cliënt voldoende 

2  4 behandeluren zijn voor deze cliënt 
onvoldoende 

9 onbekend 
 
Variabele : Resultaat: benodigde extra tijd 
Omschrijving : Inschatting door diëtist van het aantal extra be-

nodigde kwartieren, dat noodzakelijk zou zijn voor 
deze cliënt, boven de maximale 4 uren/jaar 

Mogelijke waarden : 1 – 60; in kwartieren 
 
Variabele : Financiering extra tijd  
Omschrijving : Vraag hoe de eventuele extra uren diëtistische 

behandeling (boven de maximale 4 uren/jaar) 
gefinancierd worden  

Mogelijke waarden : 1 cliënt is aanvullend verzekerd 
2 cliënt betaalt het zelf 
3 diëtist betaalt het zelf  
8 Anders 
9 onbekend 
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Indien van toepassing worden volgende gegevens nogmaals ingevuld 
Ernst klacht/hulpvraag  
Lichamelijke activiteit 
Meetgegevens: 
- BMI  
- Diastolische bloeddruk  
- HDL  
- LDL  
- Nuchter glucosegehalte  
- Systolische bloeddruk  
- Ratio Totaal cholesterol / HDL  
- Totaal cholesterol  
- Triglyceriden  
- Vetpercentage  
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