
 

COMMISSIE BELEID KLINISCHE VOEDING (BKV) 
Wie, wat en waarom? 

 
 
 
 

Evoluties binnen de gezondheidszorg hebben de rol van ziekenhuizen in de laatste decennia sterk veranderd. 
De verwachtingen van de patiënt en de veranderingen binnen onze maatschappij roepen noden in het leven 
waaraan het huidige en toekomstige ziekenhuisconcept dienen te voldoen. De verkorting van de ligduur, de 
toenemende trend naar ambulante behandeling en daghospitalisatie vragen een belangrijke aanpassing van 
de ziekenhuisorganisatie.  
 

Bovendien heeft het wereldwijd onderschrijven van het gunstig effect van een goede nutritionele status op 
vermindering van complicaties en op de morbiditeit en mortaliteit van de patiënt, er o.a. voor gezorgd dat 
ook de diëtetiek binnen de ziekenhuizen een belangrijke evolutie heeft doorgemaakt. De oorspronkelijke 
nood aan de bereiding van voedsel voor patiënten met specifieke diëten, is geleidelijk aan geëvolueerd naar 
het verstrekken van voedingsadvies en de nutritionele ondersteuning van patiënten en dit bij voorkeur op 
een wetenschappelijk onderbouwde manier of volgens best practice. Het (klinisch) voedingsbeleid in de 
zorgsector moet zich dan ook aan de huidige noden en eisen adapteren, en de diëtisten ondersteuning 
bieden in deze rol binnen de multidisciplinaire patiëntenzorg. De taakinhoud en de inzet van de diëtisten 
wordt momenteel dan ook in veel ziekenhuizen herzien.  
 

Binnen het KB 78 (de wet die de gezondheidszorgberoepen regelt) (15-12-1978) worden normen 
gehanteerd voor Universitaire Ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten inzake de diëtistische ondersteuning van 
gehospitaliseerde patiënten. Deze hebben echter enkel betrekking op de Universitaire Ziekenhuizen en dan 
nog uitsluitend binnen een hospitalisatiesetting. De eisen binnen de gezondheidszorg, die bijna 40 jaar 
geleden bepalend waren voor het opstellen van deze normen,  moeten echter binnen het huidig tijdskader 
en binnen de huidige noden (in algemene en academische ziekenhuizen) dringend opnieuw geëvalueerd 
worden. Op initiatief van de FOD zijn de diverse disciplines gevraagd input te leveren en wordt het KB 
momenteel herzien. 
 

Naar aanleiding van dit veranderend zorglandschap, en de vaststelling dat het merendeel van de 
leidinggevenden diëtetiek van de verschillende Vlaamse ziekenhuizen met dezelfde beleidsvragen kampen 
binnen hun organisaties, werd na enkele informele samenkomsten eind 2013, beslist, om op regelmatige 
basis formele overlegmomenten te organiseren.  
 

Dit resulteerde in 2014 in de oprichting, van eerst een werkgroep Beleid Klinische Voeding en uiteindelijk in 
een Commissie Beleid Klinische Voeding, ressorterend onder de Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten 
(VBVD). Het voorzitterschap van deze commissie werd in 2014 en 2015 respectievelijk opgenomen door de 
volgende duo’s: Astrid Wijenbergh (ZNA) & Ann Meulemans (UZ Leuven) en Sophie Marchand (UZ Gent) & 
Caroline Vandoninck (Maria Middelares, Gent).  
 

De missie van de commissie BKV is het bieden van ondersteuning bij het bepalen van beleid inzake klinische 
voeding en diëtetiek, in eerste instantie binnen de individuele ziekenhuizen, maar ook op Vlaams en federaal 
niveau.  
 

  



 

 

Dit vertaalt zich in de volgende visie. De commissie BKV: 
 

● verdedigt de belangen van de (klinische) diëtist binnen de ziekenhuissetting,  
● zorgt voor kwaliteitsgarantie binnen de diëtetiek door het faciliteren van permanente vorming en 

evidence- en practice based werken,  
● helpt een breder draagvlak creëren op de verschillende bestuursniveaus, o.a. aan de hand van 

benchmarking en het innemen van eenduidige standpunten aangaande het beleid en de organisatie 
van klinische diëtetiek. 

 

Het doel is het bewaken en stimuleren van de evidence based werkwijze, het standaardiseren van de 
terminologie binnen de klinische diëtetiek en het versterken en profileren van het beroep diëtist in 
ziekenhuizen en bij de overheid op Vlaams en federaal niveau. Hierbij wordt onder de actieve leden gestreefd 
om elkaar ondersteuning te bieden bij vragen of kwesties inzake het klinisch voedingsbeleid in de 
verschillende ziekenhuizen. Verder wordt ook gestimuleerd om gelijkaardige registratiemodaliteiten te 
hanteren m.b.t. voedingsinterventies en de presentatie ervan. 

 

Leidinggevende/Coördinator 
Diëtetiek 

ZIEKENHUIS 

Michaël Sels UZ Antwerpen 
Karin Delanghe UZ Brussel 

Ann Meulemans UZ Leuven, 
Sophie Marchand UZ Gent 
Valérie Wandels AZ Sint-Lucas (Gent) 

Astrid Wijenbergh Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) 
Els Vercruyssen Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) 

Els Museeuw AZ Damiaan (Oostende) 
Nadieh Verhoest AZ Sint-Jan Brugge/Oostende 
Rian van Schaik AZ Sint-Lucas (Brugge) 

Ellen De Wit AZ Sint-Nikolaas, 
Marijke Van Rijsselberghe OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove 

Kelly Vandendriessche AZ Groeninge 
Mariet Verslegers Jessa Ziekenhuis 

Ann Bellekens AZ Sint-Maarten/Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel 
Elke Dewitte Sint-Jozef kliniek (Bornem) 

Caroline Vandoninck AZ Maria Middelares (Gent) 
Gino Devriendt AZ Delta (Roeselare) 

Actieve leden Commissie Beleid Klinische Voeding, anno 2016 

 
 

 
 

De Commissie Beleid Klinische Voeding komt jaarlijks drie keer samen en de leden zijn actief betrokken in 
de opvolging van relevante topics, zoals de organisatie en aanlevering van input voor studiedagen en 
symposia en zij zetelen in diverse werkgroepen binnen de VBVD (Evidence Based Diëtiek, Beleid, 
Adviesraad, meewerken aan artikels …).  
 

Ook zijn zij actief betrokken bij de opvolging van de dossiers “herziening ziekenhuisfinanciering”, 
“Hervorming KB 78”, “Permanente Vorming” en  het “beroepskwalificatiedossier diëtist”. 
 

  



 

 

Concrete realisaties in 2015 bestonden uit het leggen van de basis voor: 
 

● een eenduidige missie en visie 

● de oprichting van de Commissie Evidence Based diëtiek binnen de VBVD,  
● het opstellen van een benchmarkingstool voor de organisatie van de ziekenhuisdiëtetiek 

● de organisatie van een opleidingsdag “Methodisch handelen en standaardisatie in de diëtetiek” 

● een eenvoudiger informatie-uitwisseling tussen de verschillende ziekenhuizen inzake 
kennisuitwisseling en organisatorisch aanpak betreffende voeding en diëtetiek  

 

Begin 2016 werd het voorzitterschap van de Commissie Beleid Klinische Voeding met plezier overgenomen 
door Rian van Schaik (AZ Sint-Lucas Brugge) en Marijke Van Rijsselberghe (OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-
Ninove). Zij zullen dan ook samen met de andere commissie-leden ervoor zorgen dat de eerder genoemde 
basis verder uitgewerkt en uitgevoerd zal worden. 
 

Onderwerpen die interessant kunnen zijn voor alle leden, zullen via de VBVD worden doorgestuurd.  
 
Hebt u vragen voor deze commissie, stel ze via de Beroepsvereniging voor Diëtisten. Zij helpen u zeker 
verder! 
 


