
  

2 november 2020 

Mijnheer de minister Frank Vandenbroucke, 

Geachte heer Ri De Ridder, 

Geachte leden van het RIZIV-verzekeringscomité,  

 

U weet dat voeding de eerste pijler van gezondheid is. Malnutritie heeft een systematische en 

permanente invloed op de kwaliteit van leven. Het is de oorzaak van niet-overdraagbare ziekten 

(NCD’s) zoals obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde kankers. Niet-

overdraagbare ziekten verergeren het verloop van infecties of besmettingen - waaronder COVID-19 - 

en verslechteren de prognose aanzienlijk, wat mogelijks zelfs tot de dood kan leiden.  

Afgelopen juli hebben Hélène Lejeune voorzitter van Union Professionnelle des Diététiciens de 

Langue Française (UPDLF), en ondergetekende, Rian Van Schaik, als voorzitter van de Vlaamse 

Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) ondersteund door Karolien Dams, voorzitter van de Vlaamse 

Vereniging van Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM) een persbericht uitgestuurd over het 

belang van preventief voeding- en leefstijladvies door een diëtist bij mensen met overgewicht 

vanwege verhoogd risico op een ernstiger ziekteverloop bij COVID-19 infectie én curatieve 

voedingsinterventie bij patiënten met een COVID-19 infectie en de daarop volgende revalidatie 

vanwege (invaliderende) ondervoeding. Daarnaast stuurden we een dringende oproep aan de 

toenmalige minister van sociale zaken, welzijn en volksgezondheid Mevrouw Maggie De Block om 

terugbetaling te voorzien voor dieetadvies aan COVID-19 patiënten door diëtisten (zie bijlage). 

Minister de Block heeft daarop gereageerd dat het Verzekeringscomité binnen het RIZIV-akkoord 

ging met een terugbetaling, mits de consultaties van de diëtisten aan deze doelgroep gecombineerd 

met kinesitherapie en/of ergotherapie zou plaatsvinden tijdens opname in het ziekenhuis of op een 

revalidatieafdeling tijdens opname of na ontslag. In hetzelfde bericht werden ook de pseudo-

nomenclatuurnummers vermeld. Het ging daarbij, voor zover wij begrepen, om 2 dieetconsulten op 

verwijzing van de arts per COVID-19 patiënt. Helaas, zo stelde Minister De Block, kon zij ons geen 

terugbetaling van dieetadvies voor COVID-19 patiënten in de eerste lijn toezeggen omdat een 

regering in lopende zaken hiertoe niet bevoegd is.  

COVID-19 patiënten moeten na ontslag uit het ziekenhuis dikwijls maanden tot jaren revalideren, 

vooral na opname op de Intensieve Zorgen, ten gevolge van de ernstige infectie en daarmee gepaard 

gaand verlies van spiermassa. In de eerste periode na de opname hebben de patiënten bovendien 

nog bijkomende klachten zoals smaak- en geurverlies en slikklachten ten gevolge van intubatie 

tijdens opname.  

Om revalidatie te bevorderen en de kosten van gezondheidszorg te verlagen, moet een 
langdurige combinatie van voedingszorg op maat en passende fysieke activiteit worden 
gecombineerd. 

Kinesitherapie, dikwijls in combinatie met ergotherapie is nodig voor spierherstel, maar zonder een 

eiwitverrijkt dieetadvies met voldoende kcal op maat van de patiënt is spierherstel niet goed 

mogelijk. Spieren hebben naast beweegtraining eiwitten en voldoende kcal nodig om te kunnen 

herstellen, blijkt uit wetenschappelijke literatuur (Barazzoni R, Bischoff S. C., Breda J, 

Wickramasinghe K, Krznaric Z, Nitzan D, Pirlich M, Singer P. (2020) ESPEN expert statements and 

practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clinical 

Nutrition, 39 (6) 1631-1638. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022), dit terwijl de patiënten 
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dikwijls extreem vermoeid zijn en geen eetlust hebben. Daarom is een persoonlijke 

begeleiding op maat van de patiënt door de diëtist essentieel voor een volwaardig herstel.   

Elke patiënt die COVID-19 gehad heeft, moet recht hebben op dieetadvies van een diëtist, 

in combinatie met gepaste lichamelijke activiteit: in de acute fase om extreem spierverlies 

te vertragen; na de katabole fase, om het herstel te versnellen.  

In Nederland heeft de overheid de problematiek volledig begrepen en heeft men besloten om per 

half jaar 7 uur dieetbegeleiding door de diëtist in combinatie met beweegtherapie terug te betalen. 

Er is een onderzoek aan verbonden naar het effect van de dieetbegeleiding waaraan een aantal 

diëtisten in ziekenhuizen en bij eerstelijnspraktijken deelnemen. De behandeling door deze diëtisten 

wordt opgevolgd en in kaart gebracht. Ook Vlaamse diëtisten in ziekenhuizen en de eerste lijn 

kunnen hierbij aansluiten. De resultaten kunnen helpen te bepalen of deze interventie effectiever is 

dan een behandeling zonder dieetadvies. Wij hebben vanuit de VBVD aangegeven interesse te 

hebben, en daarom vragen we om de terugbetaling via nomenclatuur in België te regelen en 

eveneens uit te breiden naar de diëtisten in eerste lijn.  

De VBVD heeft ondersteuning gegeven aan diëtisten door middel van webinars over de behandeling 

van COVID-19 met de rol van de diëtist daarbij. Ook via de voedingsrichtlijnen van EFAD (European 

Federation of Associations of Dietitians) of de SFNCM (French Society of Clinicus Nutrition and 

Metabolism) (UPDLF) zijn de diëtisten in België goed voorbereid.  

De diëtisten in de instellingen en eerste lijn zijn dus voorbereid, maar wachten nog op 

doorverwijzingen. Huisartsen zijn op de hoogte gebracht via Domus Medica en het Vlaams Artsen 

Syndicaat over de beloofde terugbetaling van dieetadvies bij COVID-19 patiënten. Wij wachten dus 

enkel nog op het RIZIV zodat hier ook effectief mee gestart kan worden en COVID-patiënten verder 

geholpen kunnen worden in hun revalidatie. 

Wij hebben 2 vragen aan u: 

1) Met betrekking tot de behandelingen in ziekenhuizen en revalidatiecentra:  

Vanwege de onduidelijkheid ten aanzien van de huidige toegezegde terugbetaling via 

pseudo-nomenclatuur voor dieetadvies bij COVID-19 patiënten bij de ziekenhuizen, willen 

we vragen of het RIZIV met spoed een bericht online kan zetten over deze terugbetaling 

die tot nu toe nog steeds niet van kracht blijkt.  

De belofte van vergoeding van dieetadvisering aan COVID-19 patiënten - op basis van de 

nomenclatuurcodes K30 en K60 - is nog onduidelijk. Ziekenhuizen lijken hierover geen specifieke 

informatie ontvangen te hebben.  

Eens de nomenclatuurnummers en voorwaarden breed gedeeld zijn via het RIZIV, kunnen de 

ziekenhuizen de organisatie rond de terugbetaling van deze consulten regelen. En kan per 

COVID-19 patiënt een dieetconsult gekoppeld worden aan de doorverwijzing naar de 

kinesitherapie of ergotherapie.  

 

2) Wat betreft de zelfstandige diëtisten en de ambulante consultaties:  

Niet alleen opgenomen COVID-19 patiënten hebben te maken met ernstige klachten van 

spierverlies, vermoeidheid, smaak en geurverlies en bijkomende depressie. Ook (tienduizenden) 

mensen die thuis ziek zijn, hebben dieetadvies hard nodig. Deze mensen moeten ondersteund 



  

worden met een individueel eiwitverrijkt voedingsadvies en coaching tijdens het 

ziekteverloop want gaandeweg veranderen de voedingsbehoeften en moet het dieet worden 

aangepast.  

Wij vragen u daarom om naast dieetadvies in het ziekenhuis op de IZ en revalidatiediensten ook 

terugbetaling te voorzien in de eerste lijn. Patiënten blijken in de praktijk na een langdurige 

opname veel moeite te hebben om terug te gaan voor revalidatie bij de revalidatiediensten van 

het ziekenhuis, omdat ze te vermoeid zijn om te reizen maar ook omdat het mentaal te zwaar 

voor hen is.  

De Belgische diëtisten zetten zich in om u te ondersteunen en u te voorzien van hun 
expertise om in dit specifieke geval de progressie van de ziekte bij ernstig zieke en 
ondervoede patiënten te vertragen en de daaropvolgende revalidatie te versnellen.  

De impact van deze ziekte is enorm. We willen helpen om het ziekteverloop te verkorten, de 

ziektekosten die daarmee gepaard gaan en het verlies van arbeidsproductiviteit te beperkten en bij 

te dragen aan het welzijn van de patiënt.  

We willen u ook graag doorgeven dat de diëtistenverenigingen samen met 5 andere zorgberoepen 

(psychologen, vroedvrouwen, logopedisten, podologen en ergotherapeuten) meewerken aan 

sensibilisering van onze leden om deel te nemen aan de zorgraden van de eerstelijns regio’s en het 

vormen van netwerken om de persoon met een zorg en ondersteuningsnood gericht dicht bij huis te 

kunnen ondersteunen. Bovendien gaat de VBVD een samenwerking aan met AXXON (vereniging van 

kinesitherapeuten) voor het delen van informatie en vorming, omdat we veel raakvlakken hebben in 

onze begeleiding van patiënten. Voeding- en leefstijladvies door de diëtist en beweegadvies door een 

bewegingsdeskundige of beweegtherapie door de kinesist zouden hand in hand moeten gaan bij 

chronische niet overdraagbare aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, COPD 

maar ook bij voedingsgerelateerde aandoeningen zoals kanker, aandoeningen van het 

beweegapparaat en begeleiding van mensen met een meervoudige beperking omdat een goede of 

verbeterde voedingstoestand naast beweging een belangrijke bijdrage levert aan de behandeling en 

het welzijn van deze mensen.  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan zijn wij graag bereid tot een gesprek. 

We bedanken u bij voorbaat voor de aandacht die aan deze brief besteed is en zien graag uw reactie 

tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rian van Schaik     Hélène Lejeune 

     

 

Voorzitter      Voorzitter  

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten Union Professionnelle des Diététiciens de Langue 

Française 


