
‘Slechts 
7% van de 
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terecht’

112 huisartsnu mei - juni 2018 #3

Auteurs
 ❯ Dana Cools, Leentje Dams, An De 
Busser en An Gers zijn diëtisten, 
verbonden aan de werkgroep diëtis
ten LMN Zuiderkempen;

 ❯ Veerle Huysmans is docent Bache
lor Voedings en dieetkunde  Thomas 
More Kempen.

Diëtisten ervaren de laatste jaren een 
verbetering in de samenwerking met 
huisartsen, maar er zijn nog een aan-
tal knelpunten. Zo neemt het aantal 
doorverwijzingen naar de diëtist toe, 
maar kan de communicatie beter. 
Vaak ontbreekt de verwijsbrief of is 
deze onvolledig. De verslagen die dië-
tisten versturen, blijven niet zelden 
onbeantwoord.
Op die manier wordt de diëtist onvol-
doende geïnformeerd over de medi-
sche situatie van de patiënt en de evo-
lutie hierin. Deze informatie bepaalt 
nochtans mee de inhoud van het con-
sult. Wanneer de patiënt een verwijs-
brief meekrijgt, neemt hij het advies 
van de arts meer ter harte en is hij ook 
meer gemotiveerd om een afspraak bij 
de diëtist te maken.
Bij mensen met overgewicht en obe-
sitas wordt ook te vaak eenzijdig 
gefocust op het gewicht. Dat huisart-
sen hiervoor aandacht hebben, is 
een evidentie, maar vaak is het nodig 
meer te luisteren naar de patiënt en 
samen te zoeken welke hulp nodig is 
om dit aan te pakken. Het draaiboek 
van eetexpert helpt hier om gewicht 
op een neutrale manier bespreekbaar 
te maken binnen de huisartsenprak-

tijk (www.draaiboeken.eetexpert.be/
huisarts).
Ten slotte zien we als diëtist nog te 
vaak patiënten die reeds lang kam-
pen met voedingsgerelateerde ge-
zondheidsproblemen en dan pas 
worden doorverwezen of zelfs per 
toeval bij de diëtist terechtkomen. 
Een belangrijk voorbeeld hiervan 
zijn patiënten met diabetes type 2: 
velen van hen nemen al jaren medi-
catie, maar hebben geen idee wat di-
abetes is noch het inzicht in de rela-

tie tussen hun eet- en leefstijl en de 
aandoening.
De oorzaken van laattijdige doorver-
wijzing en onvoldoende communica-
tie zijn divers. Door de beperkte voe-
dingskennis realiseren huisartsen zich 
misschien niet welke gegevens een 
diëtist nodig heeft en zijn ze niet altijd 
op de hoogte van de positieve bijdra-
ge die dieetadvies kan bieden. Daar-
door wordt het aspect voeding als 
onderdeel van de behandeling vaak 
ondergewaardeerd. Bovendien is het 
motiveren van de patiënt een proces 
dat tijd vraagt.

Terugbetaling van 
dieetconsultaties
De beperkte terugbetaling van de dië-
tist vanuit het Riziv is volgens huisart-
sen ook een drempel voor doorverwij-
zen. Vooral diabetespatiënten kunnen 
genieten van een tegemoetkoming in 
de kosten. Toch komt momenteel, vol-
gens cijfers berekend vanuit het 
‘geheel evaluatierapport zorgtrajecten 
Riziv’, slechts 7% van de patiënten in 
een zorgtraject bij de diëtist terecht. 
In de praktijk komen diabetespatiën-
ten vaak bij de diëtist via een kennis of 
uit eigen interesse. Huisarts noch 
endocrinoloog heeft hen eerder door-
verwezen. Wellicht ligt de waarheid in 
het midden: soms zijn ze inderdaad 
nooit doorverwezen, soms is het een-
malig aan bod gekomen en was de 
patiënt er op dat moment niet klaar 
voor. Herhalen en op een correcte 
manier blijven motiveren is dan de 
boodschap.

Ervaringen  
van een diëtist

Er zijn meer doorverwijzingen naar de diëtist, maar er zijn nog 
knelpunten. Vaak schort er wat aan de communicatie tussen 

diëtist en huisarts. Hoe kan het beter?
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Daarnaast is het belangrijk dat de 
huisarts vanaf de diagnose gebruik-
maakt van het zorgmodel ‘opvolging 
van een patiënt met diabetes type 2/
voortraject’ (nomenclatuur 102852). 
Elke patiënt met diabetes heeft recht 
op een goed behandelplan, inclusief 
begeleiding door de diëtist. Internatio-
naal wordt een doorverwijzing naar de 
diëtist bij zowel prediabetes als diabe-
tes als behandeling opgenomen. Het 
verbetert de medische parameters, de 
kwaliteit van leven en werkt bijgevolg 
kostenbesparend.
De ervaring vanuit de zorgtrajecten 
leert dat de meeste educatiesessies 
door verpleegkundige-educatoren wor-
den gegeven. Vanaf de diagnose ‘dia-
betes’ heeft de diëtist een belangrijke 
rol. Het voortraject maakt het drem-
pelverlagend. Bij de opstart van injec-
teerbare medicatie is zowel een 
 verpleegkundige- als een diëtist-edu-
cator aan te bevelen. In ‘tandem’ is er 
op dat moment een betere ondersteu-
ning van de patiënt.

Meer voedingseducatie
Binnen het curriculum huisartsge-
neeskunde zou voedingseducatie 
meer aandacht moeten krijgen. On-
derzoek toont aan dat Europese art-
sen gemiddeld minder dan 24 uur 
voedingsleer moeten krijgen in hun 
totale opleiding. Met een ruimere 
voedingskennis zullen artsen beter 
inzien wanneer doorverwijzen naar 
een diëtist nodig is en beseffen dat 
voeding een integraal deel is van de 
zorg.

Hiervoor moet men diëtisten en 
docenten bachelor Voedings- en 
dieetkunde meer durven inschake-
len. Zij zijn het best geplaatst om in 
te schatten over welke kennis artsen 
in de praktijk moeten beschikken. 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat 
artsen de taak van de diëtist overne-
men, maar een basiskennis gezonde 
voeding en inzicht in de relatie tus-
sen ziektebeeld en dieet lijkt ons 
essentieel.
Bijscholingen voor huisartsen kunnen 
ook meer aandacht besteden aan het 
voedingsaspect, als het onderwerp 
zich hiertoe leent. Diëtisten kunnen 
hier ongetwijfeld ook een bijdrage 
leveren.

Meer multidisciplinaire 
samenwerking
Ook aan multidisciplinaire samenwer-
king kan reeds tijdens de opleiding 
meer aandacht besteed worden. Dit 
zou kunnen via casuïstiek i.s.m. de 
opleiding voedings- en dieetkunde 
maar ook met andere disciplines zoals 
verpleegkunde, logopedie, kinesithe-
rapie en psychologie. Door artsen- in-
opleiding consultaties bij een diëtist 
te laten bijwonen, kunnen ze het werk-
veld beter leren kennen.
Het zou ook goed zijn om in de toe-
komst nog meer groepspraktijken uit 
te bouwen. We ervaren dat samen-
werking tussen huisarts en diëtist in 
een groepspraktijk drempelverla-
gend werkt. Doorverwijzen gaat vaak 
vlotter en moeilijkheden bij de be-
handeling worden sneller bespreek-

baar. Ook de patiënt zal vlugger de 
stap zetten naar de diëtist. Daar-
naast kan een degelijk overlegplat-
form tussen huisarts en diëtist de 
samenwerking bevorderen. Op die 
manier komt het verslag van de dië-
tist rechtstreeks in het patiëntendos-
sier bij de huisarts, waardoor de op-
volging voor de huisarts eenvoudiger 
wordt.
Een betere samenwerking zal inspan-
ning vragen van zowel de huisarts als 
de diëtist, maar de patiënt die recht 
heeft op deskundige voedingsinforma-
tie, zal er wel bij varen.
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Tabel: Overzicht zorgtrajecten en terugbetaling sessies.

Aantal sessies/jaar Ten laste van de patiënt Discipline

Zorgmodel Opvolging diabetes mellitus 
type 2 (voortraject)

2 x 30 minuten

4 x 30 minuten
(voor beperkte doelgroep: 
15-69 jaar én BMI>30 en/of 

arteriële hypertensie)

wel remgeld

geen remgeld

diëtist

diëtist, verpleegkundige, 
 diabeteseducator, kinesist, 

apotheker

Zorgtraject Diabetes
2 x 30 minuten

5 x 30 minuten

wel remgeld

geen remgeld

diëtist

diabeteseducator

Zorgtraject  
Chronische nierinsufficiëntie

2 tot 4 x 30 minuten (afhanke-
lijk van stadium ziekte) wel remgeld diëtist


