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Aan allen die het aanbelangt,  

▪ Mevrouw Sophie Wilmès, Eerste minister, belast met Beliris en de Federale 

Culturele Instellingen 

▪ Mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie 

▪ Mevrouw Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast 

met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking 

▪ De heer Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, 

Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden 

▪ De heer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 

Armoedebestrijding  

▪ Mevrouw Christie Morreale, Ministre régionale, Vice-Présidente du Gouvernement 

wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de 

l’Egalité des chances et des Droits des Femmes 

▪ De heer Willy Borsus, Ministre régional, Vice-Président de la Wallonie, Ministre de 

l'Économie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de 

l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de 

Compétence 

▪ De expertengroep COVID-19  

 

 

 

Brussel, 3 juni 2020  

 

 

Geachte Minister, 

  

 

De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en Union Professionnelle des 

Diététiciens de Langue Française (UPDLF) luiden de noodklok omdat het ontbreken van 

dieetbegeleiding bij deze Corona pandemie zal leiden tot meer risico op een ernstiger 

ziekteverloop, vertraagd herstel van patiënten, hogere ziektekosten en hogere 

economische schade door jarenlang ziekteverlof. Tenslotte is de patiënt hier vooral de 

dupe van door lage kwaliteit van leven en minder inkomsten.  

Wij wijzen hierbij op 3 gevolgen die dringend om goede dieetopvolging vragen:  

1) Voor het herstel en de revalidatie van (ex)COVID-19 patiënten is intensieve 

begeleiding door de diëtist, zowel tijdens als na de ziekte essentieel!  

2) Door het sociaal isolement (van vooral oudere patiënten) thuis of in de WZC is het 

risico op ondervoeding verder toegenomen  

3) Preventie van overgewicht en het terugdringen van de extra coronakilo’s, omdat 

dit een risico geeft op een ernstiger ziekteverloop bij besmetting met het COVID-

19 virus.  

 

 

Dieetbegeleiding bij COVID-19 patiënten tijdens opname is een must. 

Sinds 2,5 maand zien diëtisten COVID-19 besmette patiënten in het ziekenhuis vanwege 

de gevolgen die dit virus heeft op de voedingstoestand en de gezondheid van de 

patiënten. Geur- en smaakverlies, darmklachten, misselijkheid en slechte eetlust zijn 

hierbij veel voorkomende klachten. Slikklachten treden op bij 25% van de patiënten na 
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intubatie op de Intensive Care, maar het meest opvallende is het enorme gewichtsverlies 

(vooral spierverlies) tot 0,5-1 kg per dag, dus zo’n 10-12 kg in de eerste 2 weken bij een 

IC opname en de daarmee gepaard gaande extreme moeheid. 1 dag opname op een IC-

afdeling vraagt gemiddeld 1 maand om herstel. Herstel van 1 kg spierverlies kost een 

half jaar training. Dus het herstel kan maanden tot jaren duren. Training via de kinesist 

voor spierherstel tijdens opname werkt alleen in combinatie met een eiwitrijk dieet op 

maat van de patiënt, ook vanwege de andere bijkomende klachten.  

Intensivisten zoals topdokter Elisabeth Dewaele (UZ Brussel) en Prof. Dr. Arthur Van 

Zanten (Gelre Ziekenhuis Apeldoorn) waarschuwen voor het Post Intensive Care 

Syndroom. Gebleken is uit onderzoek van Dr. De Waele dat IC-patiënten na ontslag uit 

het ziekenhuis zonder goede voedingsondersteuning jaren nodig hebben om te 

herstellen, soms tot 5 jaar toe.  

 

 

De cijfers 

Volgens Sciensano zijn van de 58.685 bevestigde COVID-19 gevallen op 2 juni 2020 er 

17.354 of zo’n 30% opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Daarvan zijn er 4598 

sterfgevallen gerapporteerd. Dus, circa 12.000 patiënten zitten nu thuis met de gevolgen 

van de opname wegens COVID-19. Van de patiënten die niet zijn opgenomen in het 

ziekenhuis verblijft een deel in de Woon Zorg Centra of andere instelling, het overige deel 

was ziek thuis. Dus een kleine 50.000 patiënten moe(s)t herstellen van een meer of 

minder ernstige COVID-19 besmetting. Geen van hen is doorverwezen naar de 

eerstelijnsdiëtist voor dieetbegeleiding bij revalidatie.  

 

Een slechte voedingstoestand levert naast een slechte kwaliteit van leven voor de patiënt 

extra (zorg)kosten op voor de maatschappij.  

Er zijn verschillende voedingseconomische analyses uitgevoerd om de kosten-

batenverhouding en kosteneffectiviteit van dieetbehandelingen bij verschillende 

patiëntenpopulaties te evalueren. In de ondervoede ziekenhuispatiëntenpopulatie, die 

ongeveer 22% van alle ziekenhuispatiënten vertegenwoordigt, levert elke € 1 die wordt 

uitgegeven aan dieettherapie een maatschappelijk voordeel op van 1,20-1,90 € voor 

ondervoede oudere patiënten (1. SEO rapport). 

Internationale experts en COVID-19 deskundigen uit het werkveld roepen de diëtisten op 

om de COVID-19 patiënten te begeleiden, op de IC maar ook tijdens de revalidatie in het 

ziekenhuis en thuis of in het WZC (2. ESPEN guidelines). 

 

 

Voedings- en beweegadvies na ontslag voor een beter herstel na COVID-19 

Effectieve revalidatie vraagt om goede samenwerking tussen huisartsen, diëtisten, 

kinesisten en in sommige gevallen logopedisten en/of ergotherapeuten. Soms zelfs met 

de thuishulp die boodschappen doet, maaltijden bereidt en maaltijdtoezicht houdt. 

 

Kracht- en beweegtraining samen met een eiwitverrijkt dieet op maat van de patiënt 

zorgt voor beter spierherstel.  

Dit is een én-én verhaal. Een verplichte revalidatie door de kinesist na ontslag uit het 

ziekenhuis maar ook bij behandeling in de WZC en na ernstige ziekte thuis zou een 

standaardprocedure moeten zijn met daaraan gekoppeld een voorschrift voor 

(terugbetaalde) begeleiding door een diëtist voor advies en opvolging op maat van de 

patiënt. Indien nodig in combinatie met begeleiding door een logopedist en of 

ergotherapeut.  
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Zo krijgt deze patiënt echt een kans op goed herstel, meer levenskwaliteit en bespaart 

het de samenleving bijkomende kosten door invaliditeit en dalende ADL. 

 

Op zeer korte termijn hebben veel diëtisten zich hierin bijgeschoold en ze zijn klaar om 

deze taak op te nemen! 

 

In het advies van het experten comité van de European Society of Parenteral and Enteral 

Nutrition (ESPEN) wordt voor COVID-19 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis bij 

revalidatie de inzet van energie- en eiwitrijke bijvoeding expliciet aanbevolen samen met 

het advies van de diëtist die zorgt voor een voedingsadvies op maat voor een effectief 

resultaat (2. ESPEN guidelines). 

De extra inzet van eiwitrijke drink- en bijvoeding (minimum 400 kcal en 30 g eiwit) is 

noodzakelijk voor het herstel bij deze zwaar ondervoede mensen. Het maatwerk van de 

diëtist is nodig opdat deze verzwakte mensen de juiste voedingsstoffen effectief 

binnenkrijgen.  

Wij constateren dat de noodzakelijke vergoeding voor deze aanvullende dienstverlening 

en bijvoeding bij ondervoeding onbestaand is.  

Deze meerkost van de herstelbehandeling is niet voor iedereen haalbaar en discrimineert 

hen die minderdraagkrachtig zijn. 

Ook daarvoor geldt dat de inzet hiervan kostenbesparend is, dat is uitgebreid aangetoond 

(1. SEO; 3. EFAD white paper).   

 

 

Het risico op ondervoeding bij ouderen 

Het COVID-19 virus vormt niet alleen een directe bedreiging voor ouderen, het maakt ze 

ook kwetsbaarder voor ondervoeding.  

Ouderen lopen door om fysieke, sociale en economische redenen een verhoogd risico op 

ondervoeding.  

Door de coronacrisis zitten velen alleen, zonder bezoek, waardoor de kans dat ze te 

weinig eten en onvoldoende noodzakelijke voedingsstoffen binnenkrijgen nog groter is. 

De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten roept (huis)artsen op deze patiënten bij 

hoogdringendheid door te verwijzen naar de diëtist in de instelling en in de eerste lijn. 

Een slechte voedingstoestand levert naast een slechte kwaliteit van leven voor de patiënt 

extra (zorg)kosten op voor de maatschappij.  

Nog steeds wordt terugbetaling van dieetadvies van diëtisten door de overheid hiervoor 

niet voorzien. Ook de noodzakelijke vergoeding van aanvullende drink- en bijvoeding bij 

ondervoeding is afwezig. 

 

 

Preventie van overgewicht en het terugdringen van de extra coronakilo’s  

50% van de Belgen heeft overgewicht (Bron: Sciensano) en heeft naast een verhoogd 

risico op diabetes en cardiovasculaire- aandoeningen een verstoord immuunsysteem. Bij 

besmetting met het COVID-19 virus hebben deze patiënten meer risico op een ernstiger 

ziekteverloop.  

Tijdens de lockdown kwam 1 op 4 Belgen in gewicht aan (Bron Sciensano). Dit wordt 

veroorzaakt door meer en ongezonder eten en minder beweging. Een ongezonder 

eetpatroon verhoogt het risico op chronische ontsteking en heeft ook gevolgen op het 

energieniveau, het slaappatroon en de mentale gezondheid. De diëtist is de expert bij het 

aanleren van goede eetgewoontes en helpt leefstijlaanpassingen op lange termijn vol te 
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houden. Toch is nog niemand preventief doorverwezen naar de diëtist voor een gezond 

voedingsadvies en verbetering van de leefstijl.  

5-10% Gewichtsverlies en een verbeterde leefstijl geeft al een duidelijke verlaging van 

dit verhoogd risico bij COVID-19 besmetting door o.a. verlaging van het chronisch 

ontstekingsniveau en betere bloedglucose- en vetspectrumwaarden.  

 

Terugbetaald dieetadvies betekent voor de overheid een extra investering maar deze 

patiëntengroepen aan hun lot overlaten zorgt voor vertraagd herstel, verhoogd risico op 

infecties, ernstiger ziekteverloop, verminderd welbevinden van de patiënt en levert de 

maatschappij niet alleen hogere ziektekosten en meer doktersbezoek en opnames op 

maar ook een forse economische schade door absenteïsme en verlengde werkeloosheid. 

 

 

Oproep aan de ministers tot vergoeding van dieetadvies 

Ook bijgevoegde EFAD* Briefing Paper (4. EFAD Briefing Paper on the Role of Dietitians 

in the fight against COVID-19) over de rol van diëtisten in de strijd tegen COVID-19 

benadrukt het werk dat diëtisten in heel Europa doen om de pandemie aan te pakken.  

Als beroepsgroep zijn de Europese diëtisten, dé klinische voedingsdeskundigen, volledig 

voorbereid en opgeleid om de voeding en gezondheid te verbeteren. Zij zijn de enige 

gezondheidsprofessionals die speciaal zijn opgeleid om de voedings- en 

hydratatiebehoeften van acuut en chronisch zieke mensen met een breed scala aan 

aandoeningen te ondersteunen en om de voedingsstatus van risicopopulaties te 

bewaken, waaronder ouderen en mensen met voedselonzekerheid. Bovendien kunnen 

diëtisten leidinggeven aan en een belangrijke bijdrage leveren aan lokale, regionale en 

nationale actieplannen op het gebied van voeding en voedsel. Dit geeft diëtisten een 

duidelijk voordeel ten opzichte van andere 'voedingskundigen' en andere 

gezondheidswerkers, omdat het betekent dat diëtisten in alle sectoren kunnen werken 

waar voedsel en voeding van belang zijn. 

 

 

Conclusie 

Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van de diëtist kostenbesparend is.  

Elke euro die besteed wordt aan dieetadviezen zorgt voor 3,-€ aan netto besparingen op 

de totale zorgkosten.  

Als we de vergelijking maken met Nederland, zien we dat daar de diëtist wel adequaat 

vergoed wordt. De diëtist wordt daar gezien als een volwaardige partner in de 

multidisciplinaire zorg van (chronische) patiënten en dit zowel in de ziekenhuizen, de 

WZC als de eerste lijn. Daar moet een eerstelijnsdiëtist de patiënt binnen de 2 dagen 

contacteren na ontslag uit het ziekenhuis om de continuïteit van de opvolging niet te 

verbreken en de voedingsgerelateerde problemen van de thuissituatie op te lossen (5. 

EFAD webinar). 

 

We doen een dringende oproep aan de ministers om de consultaties voor de diëtist per 

direct beter te vergoeden om verdere socio-economische schade te beperken.  

Elke dag dat we wachten met een toereikende en degelijke tegemoetkoming voor het 

dieetconsult voor preventie en multidisciplinaire aanpak van de COVID-19 patiënt - en 

daardoor goede toegang tot deze begeleiding - kost de maatschappij extra.  

 

Graag zouden wij bovengenoemde bezorgdheden en de vraag om financiering voor inzet 

van de diëtist in een persoonlijk onderhoud met u of een van uw medewerkers willen 

toelichten.  

 

Hopend op een positieve reactie groeten wij u, 



 

Brief aan de ministers over de rol van diëtisten in het bestrijden van COVID-19   
5/5 

 

Met de meeste hoogachting. 

     

Rian van Schaik, diëtist    Hélène LEJEUNE, diététicienne 

Voorzitter van de Raad van Bestuur  Présidente du Conseil d’Administration 

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  Union Professionnelle des Diététiciens

       de Langue Française  

Gsm: 0468200789     GSM: 0477696489  

E-mail: rian.vanschaik@vbvd.be    E-mail : helene.updlf@gmail.com 

   

 

Dr. Karolien Dams, Senior staflid Intensieve zorgen en Voorzitter VVKVM  

De Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme  

Tel: 03 821 36 35  

karolien.dams@uza.be  

info@vvkvm.be  

 

 

 

Referenties en bijlagen 

1) SEO-rapport: Factsheet_kosten-batenanalyse_dietetiek_definitief  

2) ESPEN Guidelines: ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional 

management of individuals with sars-cov-2 infection  

https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_f

or_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf  

Te raadplegen via https://www.espen.org/guidelines-home 

[geraadpleegd op 04/06/2020]    

3) EFAD paper “sustainable health through the life span, nutrition as a smart 

investment for Europe” http://www.efad.org/media/1832/efad-sustainable-health-

through-life-span-2019.pdf  

EFAD infographic “sustainable health” http://www.efad.org/media/1831/efad-

sustainable-health-infographic-2019.pdf 

4) EFAD Briefing Paper on the Role of Dietitians in the fight against COVID-19 

http://efad.azurewebsites.net/media/1982/role-of-dietitians-in-the-fight-against-

COVID19-efad-briefing-paper.pdf 
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