
Covid 19: Voorstel voor de hervatting van zorgactiviteiten voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in het kader van deconfiniëring 

Diëtisten 

1. Dringende 
zorg 

Zorg voor een onmiddellijke, acute, orgaan- 

of lidmaatbedreigende problematiek  

 

PATHOLOGIE/PROBLEMATIEK  
 
De diëtist is in staat om zelf prioriteiten te stellen voor zijn/haar 
patiënten: 

- Ondervoeding 

- Personen >65 jaar 

- COVID-19 positieve patiënten bij terugkeer uit het ziekenhuis 
op basis van een zorgprotocol dat door de transversale 
voedingseenheid van het ziekenhuis is vastgesteld 

- Kinderen (obesitas, eetstoornissen, voedselgevoeligheden, 
voedselallergieën, kanker, ...) 

- Opvolging van mensen met overgewicht of obesitas, waarbij 
continuïteit belangrijk is 

- Type 2 diabetes (ook zonder insuline); 

- Metabool syndroom, prediabetes en dyslipidemie; 

- Personen met een handicap voor wie continuïteit belangrijk 
is 

- Sondevoeding (enteraal, parenteraal); 

- Voedingsstatus na de passage van covid-19; 

- Allergieën en intoleranties bij volwassenen; 

- Zwangerschap: elk trimester moet het mogelijk zijn om 
zwangere vrouwen te begeleiden, vooral als ze ook 
overgewicht hebben of aan zwangerschapsdiabetes lijden; 

- Vegetarisme, veganisme, "filosofische" eetgewoonten maken 
deel uit van het comfort, maar in combinatie met een andere 
status (pathologie, zwangerschap, ...) kan dit urgent zijn.  

 

PATIËNTENDOELGROEP 



BEHANDELING 

 

2. Noodzakelijke 
zorg 

Noodzakelijke zorg voor een problematiek 

die een orgaan of het leven van de patiënt 

bedreigen op de middellange of lange 

termijn 

 

 

PATHOLOGIE/PROBLEMATIEK  

- Eetstoornissen; 

- Chronisch zieke patiënten: 

- Chronische luchtweginsufficiëntie die een virale infectie kan 
decompenseren 

• Cardiovasculaire pathologieën (gecompliceerde 
arteriële hypertensie, geschiedenis van beroerte of 
coronaire hartziekte, hartchirurgie, hartfalen, ...)  

• Insulineafhankelijke diabetes die onevenwichtig of 
met secundaire complicaties is.  

• Chronisch nierfalen bij dialyse  

• Cirrose 

• Morbide obesitas (lichaamsmassa-index > 40 kg/m2)  

- Kankerpatiënten onder behandeling; 

- Personen met aangeboren immunosuppressie of die een 
immunosuppressieve behandeling ondergaan 
(kankerchemotherapie, biotherapie en/of 
corticosteroïdentherapie bij immunosuppressieve doses, 
orgaantransplantatie); 

- Zwangere vrouwen vanaf het derde trimester; 

- Onlangs geopereerde bariatrische chirurgiepatiënten. 

PATIËNTENDOELGROEP 

 

BEHANDELING 

 



3.  Zorg voor 
patiënten 
met risico op 
verergering 

Zorg die indien ze niet gegeven wordt, 

ernstige gevolgen kan hebben op de 

levenskwaliteit van de patiënt (blijvende 

schade, functionele limitatie,…) 

PATHOLOGIE/PROBLEMATIEK  

- Chronisch zieke patiënten: 

• Chronisch respiratoir falen dat waarschijnlijk zal leiden tot 
decompensatie voor een virale infectie 

• Cardiovasculaire pathologieën (gecompliceerde arteriële 
hypertensie, geschiedenis van beroerte of coronaire 
hartziekte, hartchirurgie, hartfalen, ...)  

• Insulineafhankelijke diabetes die onevenwichtig of met 
secundaire complicaties is.  

• Chronisch nierfalen bij dialyse  

• Cirrose 

• Morbide obesitas (lichaamsmassa-index > 40 kg/m2)  

- Kankerpatiënten onder behandeling 

- Personen met aangeboren immunosuppressie of die een 
immunosuppressieve behandeling ondergaan 
(kankerchemotherapie, biotherapie en/of 
corticosteroïdentherapie bij immunosuppressieve doses, 
orgaantransplantatie) 

- Zwangere vrouwen vanaf het derde trimester 

- Onlangs geopereerde bariatrische chirurgiepatiënten. 
 
 
PATIËNTENDOELGROEP 

 

BEHANDELING 

 

4. Uitgestelde 
zorg 

Zorg die kan worden uitgesteld naar een 
later stadium 

PATHOLOGIE/PROBLEMATIEK  
 

- Sommige minder frequente dieetconsultaties kunnen 
worden beschouwd als "comfort": vegetarisch / veganistisch 



voedsel, zonder medische redenen, filosofisch "nee" diëten, 
... 

- Voedingsonderwijs vanaf de kleuterschool en gedurende het 
hele schooljaar 

- Didactische en/of therapeutische dieetworkshops 

- Conferenties en trainingen  

- De raadplegingen 

- De zorg voor sporters (amateur en hoog niveau) 
 

Tenslotte : 
- Consulten bij de patiënt thuis 

 
PATIËNTENDOELGROEP 
 
BEHANDELING 
 

5. Specifieke 
PPE noden 
gerelateerd 
aan het 
beroep 

Specifieke noden voor de beroepsgroep op 
patiëntengroep die niet zijn opgenomen in 
de algemene noden (buiten de voorstellen 
van sciensano) 

Behoeften voor professionals  

- Opzetten van téléconsulten 

- Beschermingsmiddelen 
 
Behoeften van de patiënt 
Beschermingsmiddelen 

6. Andere Zaken opgenomen in het advies maar die in 
de bovenstaande categorieën geen plaats 
vinden 

Het is aan de professional zelf om te beoordelen of een situatie urgent 
is, ongeacht de pathologie, de situatie, de gezondheidstoestand. 

 

 


