Kwaliteitscriteria voor de diëtist met aandachtsgebied nierziekten
De werkgroep Kwaliteit van de Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN) heeft kwaliteitscriteria opgesteld voor diëtisten met aandachtsgebied nierziekten. Aanleiding hiervoor is
het plan van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) te komen tot functiedifferentiatie en specialisatie (2014). Maar ook de vraag vanuit onze samenwerkingspartners hoe patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners kunnen zien dat de diëtist
kwaliteits-geregistreerd en bekwaam is voor de behandeling van patiënten met
nierziekten.
De






NVD benoemt binnen de diëtetiek vijf specialisaties:
Acute en chronische zorg
Kinderen
Ouderen en geriatrie
Psychiatrie en verstandelijk-gehandicaptenzorg
Public health

Binnen deze specialisaties bestaan 4 functieniveaus. Deze zijn afhankelijk van het
opleidingsniveau:
 Diëtist (bachelor/HBO)
 Diëtist - specifieke deskundigheid (post-HBO)
 Diëtist - specialist (master)
 Diëtist - onderzoeker (gepromoveerd diëtist)
Binnen alle specialisaties en functieniveaus kun je een aandachtsgebied hebben, zoals
nierziekten; dat is dus geen specialisatie. Zo kun je bijvoorbeeld diëtist zijn met
specifieke deskundigheid op het gebied van acute en chronische zorg, met het
aandachtsgebied nierziekten.
Omdat implementatie vanuit de NVD op zich laat wachten heeft de DNN werkgroep
Kwaliteit onderstaande kwaliteitscriteria opgesteld m.b.t. diëtist met aandachtsgebied
nierziekten. De kwaliteitscriteria zijn afgeleid van de vigerende Kwaliteitscriteria NVD
voor het Kwaliteitsregister Paramedici en betreffen zowel werkervaring als
deskundigheidsbevordering met betrekking tot de diëtetiek ten behoeve van patiënten
met nierschade en nierziekten. Uitgangspunten hierbij waren:
 De kwaliteitscriteria moeten haalbaar zijn.
 De kwaliteitscriteria moeten voldoende streng zijn om de registratie betekenis te
geven. Een diëtist die voldoet aan de kwaliteitscriteria moet zich in kennis en
expertise op het gebied van nierziekten onderscheiden van een diëtist die daar niet
aan voldoet.
 De kwaliteitscriteria moeten zo zijn opgesteld dat het mogelijk is om meer dan één
aandachtsgebied te hebben.
Op het moment dat de NVD de specialisatie en aandachtsgebieden gaat invoeren, wordt
gekeken waar aanpassingen nodig zijn.
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Kwaliteitscriteria voor de diëtist met aandachtsgebied nierziekten
Registratie voor aandachtsgebied nierziekten (onderhoud/herregistratie na 5 jaar):
1. Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
2. Lid DNN.
3. Conformeert zich aan het vigerende Beroepsprofiel Diëtist nierziekten.
4. Werkervaring binnen het aandachtsgebied nierziekten:
Minimaal 800 uur patiëntenzorg in een periode van 5 jaar, behaald in minimaal 36 tot
maximaal 60 maanden
5. Deskundigheidsbevorderende activiteiten die direct gerelateerd zijn aan diëtetiek ten
behoeve van patiënten met nierschade en nierziekten:
In deze 5 jaar moeten minimaal 40 punten zijn behaald uit activiteiten die direct
gerelateerd zijn aan nierziekten, waarvan:
5.1. minimaal 10 punten uit scholing (geaccrediteerd of niet geaccrediteerd) én
5.2. minimaal 10 punten uit overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Om ook diëtisten die starten binnen het aandachtsgebied nefrologie een kans te geven
op registratie, zijn aangepaste criteria opgesteld voor beginnende diëtisten.
Instapvoorwaarden voor toekenning aandachtsgebied nierziekten:
1. Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
2. Lid DNN.
3. Conformeert zich aan het vigerende Beroepsprofiel Diëtist nierziekten.
4. Werkervaring binnen het aandachtsgebied nierziekten:
Minimaal 320 uur patiëntenzorg in een periode van minimaal 12 tot maximaal 24
maanden.
5. Deskundigheidsbevorderende activiteiten die direct gerelateerd aan diëtetiek ten
behoeve van patiënten met nierschade en nierziekten:
In dezelfde periode moeten minimaal 30 punten zijn behaald uit activiteiten die direct
gerelateerd zijn aan nierziekten, waarvan:
5.1. minimaal 10 punten uit scholing (geaccrediteerd of niet geaccrediteerd) én
5.2. minimaal 10 punten uit overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Toelichting:
 Bij de eerste registratie mag de diëtist zelf bepalen op basis van welke criteria ze
geregistreerd wil worden. Bij een herregistratie moet worden voldaan aan de
kwaliteitscriteria voor ervaren diëtist nierziekten (en geldt registratie op basis van de
instapvoorwaarden niet meer).
 Werkervaring voor (her)registratie Kwaliteitsregister Paramedici is minimaal 1600 uur
in een periode van vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden. Grondslag 1600 uur: 5
jaar x 40 werkbare weken x 8 uur. Voor (her)registratie als diëtist met aandachtsgebied nierziekten wordt de helft hiervan gehanteerd.
 Werkervaring bij instap van 320 uur is als volgt tot stand gekomen: 40 werkbare
weken per jaar, 4 uur per week, gedurende 24 maanden OF 40 werkbare weken per
jaar, 8 uur per week, gedurende 12 maanden jaar.
 Deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Alle activiteiten moeten een relatie hebben met de dieetbehandeling van patiënten
met nierschade en nierziekten.
Voorbeelden zijn:
Scholing:
Volgen van bij- en nascholingen, bijvoorbeeld een DNN-scholing, deelname aan
Nederlandse Nefrologie Dagen of interne scholing.
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Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten:
Bijwonen van DNN regio bijeenkomsten.
Begeleiden van studenten die werken aan een scriptie/afstudeeropdracht.
Deelname aan visitatie en/of certificering in het dialysecentrum.
Deelname aan intervisie/casuïstiek of journal club.
Activiteiten ten behoeve van de DNN, zoals lid zijn van het DNN bestuur of een
DNN werkgroep.
Geven van presentatie op symposium of congres.
Geven van scholing op tenminste HBO-niveau, bijvoorbeeld aan
verpleegkundigen, arts-assistenten of specialisten.
Publiceren artikel in een (inter)nationaal vakblad.
Uitvoeren van patiënt tevredenheidsonderzoek.
Ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten.
Participatie binnen wetenschappelijk of toegepast onderzoek.
Zie verder de vigerende Kwaliteitscriteria NVD voor het Kwaliteitsregister Paramedici
(KP).
Toetsing en borging
Vooralsnog zal de DNN het register zelf bijhouden. In overleg met de NVD wordt gekeken
of een specifieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici opgenomen kan worden.
In afwachting daarvan zal om de kwaliteitsregistratie zichtbaar te maken voor patiënten,
verwijzers en samenwerkingspartners het register via de website van de DNN openbaar
te raadplegen zijn.
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