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Voorwoord
De Stichting Diabetes and Nutrition Organization (DNO) is in 1997 opgericht als organisatie van en
voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in diabetes. Sinds 2002 is DNO samen met de NVD lid
van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). DNO heeft mede daardoor een erkende plaats als dé
professionele gesprekspartner op het gebied van voeding binnen de diabeteszorg verworven.
Het aantal mensen met diabetes neemt nog steeds enorm toe. Aan de ene kant is de vergrijzing van
de bevolking daar debet aan, aan de andere kant ontwikkelen mensen op steeds jongere leeftijd
diabetes type 2 door de toename van overgewicht. Preventie gericht op het voorkómen van diabetes,
vroegtijdige herkenning van diabetes en preventie gericht op het voorkómen van complicaties bij
diabetes worden steeds belangrijkere thema’s binnen de diabeteszorg. De diëtist vervult ook bij de
preventie een belangrijke rol. Als gevolg van al deze ontwikkelingen neemt de vraag naar
dieetbehandeling bij diabetes dan ook toe.
Vanuit de gestimuleerd substitutie van zorg vanuit de tweede naar de eerste lijn, vindt er steeds meer
complexe zorg in de eerste lijn plaats, zoals diabetes gravidarum en insulinetherapie. Landelijk
worden hiervoor protocollen en richtlijnen ontwikkeld, en binnen DNO wordt kritisch gekeken naar
deze ontwikkelingen en de rol van de diëtist hierin. Indien nodig worden standpunten opgezet en
uitgedragen en diëtisten (extra) bijgeschoold.
Verschillende aanbieders in de zorgmarkt claimen het gebied voeding. Voor de diëtist binnen de
diabeteszorg is het de uitdaging om vanuit het vertrekpunt van veel kennis en ervaring de huidige
doelgroepen te behouden, nieuwe doelgroepen te binden en nieuwe producten te ontwikkelen. Zo
heeft bijvoorbeeld zelfmanagement, dat steeds meer nadruk krijgt in de diabeteszorg, een steeds
grotere plaats verworven in de dieetbehandeling bij diabetes. De diëtist dient steeds meer aan te
tonen wat haar rol is in de dieetbehandeling van mensen met diabetes. Samenwerking met andere
aanbieders is zowel gewenst als noodzakelijk. DNO wil individuele diëtisten hierin ondersteunen, en
opkomen voor het collectief en zal dit blijven doen door alert te zijn op ontwikkelingen in diabetesland.
Sara van Grootel
Voorzitter Diabetes and Nutrition Organization
Maart 2017
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Inleiding
Om ook in de toekomst doelgericht en slagvaardig te kunnen zijn heeft DNO een visie en missie. Deze
visie en missie staat beschreven in hoofdstuk 1. Afgeleid van deze visie en missie zijn een aantal
aandachtsgebieden beschreven te weten de stichting DNO, de organisatie van de diabeteszorg,
communicatie en DNO als hèt kennis- en expertisecentrum. In dit beleidsplan 2017-2019 vormen deze
aandachtsgebieden de leidraad voor de taken en activiteiten van DNO.
In hoofdstuk 2 staat de stichting DNO beschreven. Zowel de DNO als organisatie als de
samenwerkingsverbanden met NVD, NDF en andere partijen. Deze samenwerking is van het grootste
belang om de positie van de diëtist op de kaart te zetten en te houden.
De organisatie van de diabeteszorg wordt beschreven in hoofdstuk 3. Het competentieprofiel
diabetesdiëtist is al enige tijd geleden ontwikkeld. Het streven van DNO/NVD is om tijdens deze
beleidsperiode het competentieprofiel, indien mogelijk, te herzien en implementeren. Ook nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg en taakherschikking volgen we met belangstelling.
Hoofdstuk 4 staat in het teken van communicatie. Om de missie en visie van DNO uit te dragen is het
van groot belang dat DNO meer bekendheid krijgt bij alle partijen, organisaties en verenigingen die
actief zijn binnen de diabeteszorg en/of betrokken zijn bij beleidsmatige beslissingen binnen de
diabeteszorg. Ook moeten alle diëtisten op de hoogte zijn van DNO en haar activiteiten en meer
samenwerken met DNO/NVD. Alle communicatiemiddelen van DNO worden in dit hoofdstuk uiteen
gezet.
Het aandachtsgebied kennis- en expertisecentrum wordt beschreven in hoofdstuk 5. Hierin de
onderwerpen bij- en nascholingen, het bevorderen van onderzoek en educatiemateriaal.
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1. Visie en missie DNO
In november 2013 is tijdens de beleidsdag de laatste versie van de visie en missie van DNO
ontwikkeld.
Visie:
DNO wordt door diëtisten, beroepsgroepen, de overheid en andere partijen, werkzaam binnen of
betrokken bij diabeteszorg, herkend en erkend als dé organisatie voor diëtisten gespecialiseerd
binnen de diabeteszorg. DNO geeft gevraagd en ongevraagd advies voor diëtisten en andere partijen
gespecialiseerd binnen de diabeteszorg en wordt door hen geraadpleegd wanneer vragen aan de
orde zijn op het gebied van voeding bij diabetes. DNO is betrokken bij de rol en positie van de diëtist
binnen de diabeteszorg.
Begeleiding door de diëtist in de vorm van dieetadvisering, (preventieve)behandeling,
leefstijlbegeleiding en educatie op dit vlak is een vanzelfsprekend onderdeel binnen de behandeling
van mensen met diabetes.
De diëtist heeft binnen de diabeteszorg een duidelijk plaats en positie ingenomen en wordt gezien als
de aangewezen persoon om kennis op het gebied van voeding bij diabetes mellitus bij andere
hulpverleners te optimaliseren en te waarborgen.
Missie:
DNO is een kenniscentrum op het gebied van voeding bij diabetes. DNO faciliteert diëtisten werkzaam
binnen de diabeteszorg op inhoud en beleid en draagt bij aan het ontwikkelen van de specialisatie van
de diëtist op het gebied van diabetes.
Behandeling door de diëtist in de vorm van dieetadvisering en preventieve leefstijlinterventie is een
integraal onderdeel van de behandeling van de mens met diabetes of risico op diabetes.
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2. De stichting Diabetes and Nutrition Organization (DNO)
Stichting DNO is op 24 december 1997 opgericht. DNO vindt haar oorsprong in de werkgroep Voeding
en Diabetes, die vanaf 1994 tot september 1997 onderdeel was van de European Association of
Diabetes Educators (EADE), tegenwoordig bekend als de Eerste Associatie van Diabetes
Verpleegkundigen (de EADV). In dit hoofdstuk wordt allereerst de organisatie van DNO beschreven en
de samenhang met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de Nederlandse Diabetes
Federatie (NDF).
2.1 DNO als organisatie
DNO is een stichting die zich als doel gesteld heeft om diëtisten die werkzaam zijn in diabeteszorg te
versterken. DNO stelt de diabeteszorg op voedingsgebied in de ruimste zin van het woord centraal
met als doel de kwaliteit van de dieetbehandeling bij diabetes te optimaliseren. DNO richt zich hierbij
op alle diëtisten, hulpverleners, de industrie, opleidingen en patiëntenverenigingen binnen de
diabeteszorg om op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten op het gebied van de
dieetbehandeling bij diabetes, en deze inzichten toe te kunnen passen.
De leden van het bestuur van DNO zijn diëtisten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van
voeding en diabetes mellitus. Zij zijn afkomstig uit diverse werkvelden en verlenen belangeloos hun
medewerking aan DNO. Buiten het bestuur heeft DNO “leden”. Dit zijn diëtisten die interesse hebben
op het gebied van diabetes en die werkzaam zijn in diverse werkvelden van de gezondheidszorg. Een
groot deel van deze diëtisten heeft zich verbonden aan DNO omdat zij zich belangeloos actief wil
inzetten en betrokken wil zijn bij DNO activiteiten.
In 2016 is besloten het actief lidmaatschap om te zetten in een ‘gewoon’ lidmaatschap zonder
aanvullende eis om 1 keer per jaar actief te zijn voor DNO. Op deze manier is beoogd de drempel om
lid te worden te verlagen en het ledental sterker te doen groeien. Dit is zowel gunstig voor (potentiële)
sponsoren, alsmede dit een grotere poel van mogelijke vrijwilligers voor projecten oplevert.
In verband met bestuurswijzigingen (aftreden voorzitter en secretaris) moeten de aandachtsvelden en
verantwoordelijkheden in 2017 opnieuw onder de bestuursleden verdeeld worden waarbij de
portefeuilles evenwichtig verdeeld zijn, rekening houdend met expertise, voorkeur en ambities van de
bestuursleden. In 2017 zal de oproep gedaan worden voor noodzakelijke nieuwe bestuursleden als
aanvulling op het huidig bestuur. In het derde kwartaal van 2017 zal de taakverdeling worden
geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Er zullen toekomstscenario’s opgesteld worden voor de
stichting DNO.
DNO zal relaties aan blijven gaan met diëtistennetwerken, zowel regionaal en nationaal en waar
mogelijk ook internationaal. DNO zal, als officieel erkend NVD netwerk, deelnemen aan de
netwerkbijeenkomsten van de NVD en de Algemene Ledenvergadering (ALV).
2.2 Samenwerking met de NVD
De NVD is de beroepsvereniging voor diëtisten en zij behartigt de belangen van de diëtisten in de
ruimste zin van het woord. Vrijwel elke diëtist heeft in meer of mindere mate te maken met mensen
met diabetes in haar dagelijkse praktijk. Ca. 80% van de gediplomeerde diëtisten is aangesloten bij de
NVD, waardoor via dit orgaan een grote groep van diëtisten bereikt kan worden. Daarnaast is de NVD
aangesloten bij grote allianties zoals het Platform Vitale Vaten, de LAN (Long Alliantie Nederland) en
PON (Partnerschap Overgewicht Nederland).
DNO is geregistreerd als officieel netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).
De koers en kaders van de NVD gelden voor DNO als uitgangspunt. NVD bepaalt, in overleg, met
DNO binnen deze kaders het beleid. Om dit te kunnen faciliteren is er een contactpersoon vanuit de
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NVD voor DNO. Het beleid van DNO/NVD is de basis van waaruit de overige doelstellingen voor DNO
verwezenlijkt kunnen worden.
2.3 Samenwerking met de NDF
NVD/DNO is, sinds de toetreding in 2002, lidorganisatie van de Nederlandse Diabetes Federatie
(NDF). De NDF is een in 1995 opgerichte, overkoepelende vereniging van tien lidorganisaties, gericht
op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met
diabetes. Iedere lidorganisatie is actief op een terrein dat van belang is voor de bestrijding van
diabetes en de bevordering van goede behandeling voor alle mensen met diabetes. Hun gezamenlijke
inspanning betekent een bundeling van krachten die meer is dan de som der delen. DNO is samen met
de NVD dé professionele gesprekspartner op het gebied van voeding binnen de diabeteszorg
geworden. Wanneer gesproken of besloten wordt over de rol en positie van de diëtist en andere
zorgverleners die betrokken zijn bij de dieetadvisering bij diabetes wordt NVD/DNO geraadpleegd.
Ook voor standpunten over voeding bij diabetes en algemene voedingsvragen bij diabetes is
NVD/DNO de aangewezen partij. De NDF beweegt zich op de drie beleidsgebieden preventie, zorg en
kennis, met aandacht voor de onderlinge samenhang. Meer informatie is te vinden op de website van
de NDF www.diabetesfederatie.nl
NVD/DNO is gezamenlijk verantwoordelijk voor het afdragen van de contributie. De verdeling is tot nu
toe 50/50 voor NVD/DNO waarbij DNO de contributie voldeed op basis van projectwerkzaamheden
voor de NDF. In de praktijk blijkt dit niet ieder jaar realiseerbaar, en dus geen toekomstbestendige
constructie. Voor de jaren 2017-2019 zal daarom verder worden afgestemd hoe aan de contributieeisen voldaan kan worden.
2.4 Samenwerking met andere partijen
DNO streeft ernaar om jaarlijks afspraken te organiseren met besturen van de NVD, de NDF, de
EADV, de DVN en andere relaties. Hiermee kan een optimale afstemming plaatsvinden en kan beleid
zo breed mogelijk uitgedragen worden.
2.5 Financiering/sponsoren
Als stichting heeft DNO geen structurele inkomsten. Tot op heden verkrijgt DNO haar inkomsten ter
realisering van haar doelstellingen grotendeels via sponsorbijdragen. Er wordt gestreefd dit steeds
meer via meerjarencontracten te laten verlopen. Daarnaast ontvangt DNO extra incidentele inkomsten
uit advertenties in DNO Nieuws, stand op evenementen, de verkoop van adresbestanden en het
verrichten van diensten voor derden zoals het geven van presentaties. Jaarlijks worden gesprekken
met sponsoren gevoerd om met hen ontwikkelingen door te nemen, wederzijdse verwachtingen uit te
spreken en af te spreken op welke gebieden samengewerkt kan worden.
Ten aanzien van sponsoren wordt in grote lijnen het sponsorbeleid van de NVD gevolgd, waarbij de
keuze voor een sponsor bij het bestuur ligt. Er is echter geen grens aan het aantal sponsoren of het
maximale sponsorbedrag omdat sponsoren voor DNO noodzakelijk zijn om financieel gezond te
blijven.
Ondanks de uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder de leden van DNO (waarin 70% aangaf
bereid te zijn om contributie gaan betalen, variëren van 0-100 euro) is besloten de komende
beleidsperiode niet van juridische rechtsvorm te veranderen en geen contributie te gaan heffen. De
financiële voordelen wegen naar onze mening op dit moment niet op tegen de nadelen (kosten,
tijdsinvestering, mogelijk verlies van leden). Als de huidige toename van sponsorinkomsten komende
jaren doorzet heeft DNO de komende 3 jaar zicht op een sluitende begroting. Dit betekent dat de
stichting DNO jaarlijks 5% mag interen op het eigen vermogen.
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3. Organisatie diabeteszorg
De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëtetiek en is medebehandelaar van mensen
met diabetes. In de behandeling van mensen met diabetes vervult de diëtist een belangrijke
taak. Het is aan de diëtist binnen de diabeteszorg om zich stevig in de zorgmarkt te positioneren en
het gebied ‘voeding, gedrag en leefstijlveranderingen’ voor zich op te eisen. DNO/NVD draagt bij aan
het profileren van de diëtist.
3.1 Gespecialiseerd diabetesdiëtist
DNO is in samenwerking met de NVD en haar andere netwerken invulling aan het geven aan de
gespecialiseerde diëtist en de diëtist specifiek deskundig, zie voor meer informatie de website van de
NVD.
Daarnaast zal binnen DNO het competentieprofiel Diabetesdietist invulling krijgen, naar voorbeeld van
het beroepsprofiel van de NVD welke DNO onderschrijft.
3.2 Ketenzorg
De gezondheidszorg verandert, waarbij voor de meeste mensen met diabetes ketenzorg de basis
vormt. Zoals beschreven staat in de NDF Zorgstandaard, maakt de diëtist deel uit van het basis
diabetesteam of de zorggroep die via de keten-DBC-diabetes de zorg aanbiedt. Dieetbehandeling is
een onderdeel van de therapie bij diabetes. Dit betekent in de praktijk niet altijd dat de diëtist
automatisch een plek heeft binnen de keten of automatisch voldoende tijd krijgt voor de
dieetbehandeling binnen de diabeteszorggroep in de keten-DBC-diabetes. Deze plek en voldoende
tijd zal de diëtist samen met DNO/NVD zelf moeten verwerven. Dit betekent dat de diëtist zich
proactief en ondernemend moet opstellen. De afgelopen jaren is hier veel tijd en energie in gestoken
door individuele diëtisten en diëtisten zorggroepen. De komende jaren hopen we dat de positie en
kosten van de diëtist niet meer ter discussie staan, maar meer geïnvesteerd kan worden in betere,
multidisciplinaire samenwerking.
3.3 NDF activiteiten
Vanuit de NDF zijn een aantal commissies, project- en werkgroepen actief waar NVD/DNO een
bijdrage aan levert. De huidige projectgroepen zijn: indicatoren, voedingsrichtlijnen, standaarden en
richtlijnen, educatie en voorlichting en de NDF netwerkbijeenkomst. Deze worden in de volgende
paragrafen kort toegelicht.

3.3.1 Commissie Zorgstandaarden en richtlijnen
Dit is een vaste commissie van de NDF, waarin een diëtist (lid van DNO) zitting heeft.
3.3.2 Commissie educatie en voorlichting
Dit is een vaste commissie van de NDF, waarin een diëtist (lid van DNO) zitting heeft.
3.3.3 Opinie en kennis
Dit is een vaste commissie van de NDF, waarin een diëtist (lid van DNO) zitting heeft.
3.3.4 Werkgroep patiëntenprofielen
Diabetes type 1
Diabetes type 2
Overgewicht en obesitas (afvaardiging vanuit het netwerkwerk KDOO).
3.3.5 Werkgroep voedingsrichtlijnen bij diabetes
Binnen NDF verband is eind 2009 een NDF werkgroep van start gegaan voor de actualisatie en
uitbreiding van de NDF “Voedingsrichtlijnen bij diabetes”. Diëtisten uit diverse werkvelden namen
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namens DNO/NVD deel aan deze werkgroep. Eind 2010 is de richtlijn gepubliceerd. Vanuit DNO/NVD
is in 2011 een bijdrage geleverd aan de implementatie en bekendmaking van deze richtlijn.
In 2014 is de voedingsrichtlijn herzien vanuit DNO. En in 2016 is er een annex op gemaakt. Daarbij
kwam naar voren dat een aantal punten uit de Voedingsrichtlijn bij diabetes om herziening vragen.
Wanneer dit proces start zullen eerdere werkgroepleden gevraagd worden hieraan mee te werken.
3.3.6 NDF netwerkbijeenkomst
De lidorganisaties van de NDF komen meerdere malen per jaar bij elkaar om de diabetes activiteiten
die bij de verschillende lidorganisaties op de agenda staan met elkaar te bespreken onder de naam
NDF netwerkbijeenkomst. Hierbij komen zo’n 10 medewerkers van NDF leden samen om met elkaar
de “diabetes agenda” te bespreken. Wat speelt er, wat kondigt zich aan en waar zijn we met zijn allen
mee bezig? Tijdens de netwerkbijeenkomst zal er 2x per jaar een ontmoeting plaats vinden voor
uitwisseling van kennis tussen alle collega’s uit het werkveld die met diabetes te maken hebben.
3.4 Taakherschikking
De vergrijzing en het feit dat diabetes epidemische vormen aan neemt zorgt voor een omvangrijk
capaciteitsprobleem van de zorgverleners. Dit vereist dus aanpassingen. Tot die aanpassingen hoort
het structureel herverdelen van taken tussen de verschillende bij diabeteszorg betrokken
beroepsgroepen. Taakherschikking is noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te waarborgen
voor alle mensen met diabetes. DNO zal ook in 2017-2019 aandacht besteden aan taakherschikking
en met de diverse hulpverleners binnen de diabeteszorg de discussie blijven aangaan omtrent de rol
van de diëtist binnen de diabeteszorg. De leidraad hierbij is de door de NVD ontwikkelde zorgmodule
voeding en hernieuwde versie van de Artsenwijzer Diëtetiek.
De visie van DNO en de NVD is dat algemene adviezen over voeding (dat wil zeggen niet op het
individu toegespitste voedingsadviezen- of dieetbegeleiding) ook door een niet-diëtist gegeven kunnen
worden. DNO heeft in samenwerking met de NVD afkappunten/verwijscriteria opgesteld als handvat
bij de positionering van de diëtist.
Aan de andere kant kan ook binnen de diabeteszorg gekeken worden of de zorgverlening efficiënter
kan worden georganiseerd als de diëtist taken van andere zorgverleners overneemt. Een goed
voorbeeld hierbij is de rol die de diëtist kan spelen bij noodzakelijke wijzigingen in medicatie bij
diabetes bij het veranderen van leefstijl en bij gewichtsverlies. Ook bij flexibele insulinetherapie en bij
pomptherapie is de diëtist de aangewezen persoon om de maaltijdinsuline af te stemmen op de
maaltijd en hier de bijbehorende educatie over te geven.
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4. Communicatie
Om de missie en visie van DNO uit te dragen is het van groot belang dat DNO grotere bekendheid
krijgt bij alle partijen, organisaties en verenigingen die actief zijn binnen de diabeteszorg en/of
betrokken zijn bij beleidsmatige beslissingen binnen de diabeteszorg. Ook moeten alle diëtisten op de
hoogte zijn van DNO en haar activiteiten en optimaal samenwerken met DNO/NVD. Daartoe zal
eerste kwartaal 2017 een online enquête uitgezet worden via de digitale nieuwsbrief van de NVD,
onder alle bij de NVD aangesloten diëtisten. Hierbij is het doel te achterhalen of diëtisten bekend zijn
met DNO en wat hun redenen zijn om wel of geen lid te worden, zodat beleid hierop aangepast kan
worden en het ledental van DNO te vergroten.
DNO heeft een aantal belangrijke PR middelen die ingezet kunnen worden:
4.1 Website
De website van DNO kan gebruikt worden om zowel bekendheid aan DNO leden als aan diëtisten
binnen de diabeteszorg te geven. Tevens kan via de eigen website informatie over voeding bij
diabetes worden doorgegeven, standpunten worden weergegeven en scholingen worden
aangekondigd. DNO heeft een eigen website: www.dnodietist.nl.
4.2 DNO nieuws
DNO nieuws is de eigen uitgave van DNO. DNO Nieuws is speciaal voor diëtisten en andere
beroepsgroepen met een specifieke belangstelling voor diabetes. De invulling van dit nieuwsblad dat
drie maal per jaar digitaal verschijnt, wordt verzorgd door diëtisten van DNO. Er is een (betaalde)
hoofdredacteur voor DNO nieuws. Naast de hoofdredacteur zijn 4 redactieleden actief. De vier
redactieleden verzorgen interviews en achtergrond informatie en publiceren artikelen van artsen,
diëtisten en diabetesverpleegkundigen. Daarnaast staan in het DNO Nieuws regelmatig verslagen van
symposia, werkgroepen van DNO, en de diabetes activiteitenagenda. Er zal uitwisseling van artikelen
plaatsvinden met het magazine van de EADV.
4.3 Actieve dag voor leden DNO en HAN Studiedag Diabetes
Iedere één tot twee jaar wordt door de HAN een studiedag diabetes verzorgd in samenwerking met
DNO. Afhankelijk van de behoefte van de DNO leden wordt iedere twee jaar een actieve dag voor de
leden georganiseerd. Deze dag staat in het teken van informatie overdacht over DNO en haar
activiteiten richting de leden, contacten leggen tussen DNO bestuur en leden en leden onderling en
een actueel thema/ onderwerp.
4.4 Informatiestand
Het inzetten van een informatiestand, volgens draaiboek, is voor DNO een belangrijk middel om zowel
DNO als de diëtist binnen de diabeteszorg te kunnen promoten. Waar mogelijk zal DNO met een
informatiestand deelnemen tijdens congressen, symposia en andere bijeenkomsten. Een
informatiestand wordt bemand door (bestuurs)leden van DNO.
4.5 DNO informatiefolder
DNO heeft een informatiefolder die gebruikt kan worden voor derden, bijvoorbeeld sponsoren of
geïnteresseerde diëtisten. Het doel van de informatiefolder is andere partijen informeren over de
doelen en activiteiten van DNO.
4.6 Nederlands Tijdschrift voor Diëtetiek (NTvD)
De redactie van het NTvD wil graag meer input van netwerken. DNO zal deze input gaan leveren
bijvoorbeeld voor de rubrieken kort nieuws, becommentariëring richtlijn, kwestie met 2 personen
(bijvoorbeeld arts of diabetesverpleegkundige), standpunt, casuïstiek.
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5. Kennis en expertisecentrum
DNO is een kenniscentrum/diabetesplatform en bedoeld voor alle diëtisten, zorgprofessionals,
industrie, opleidingen en patiëntenverenigingen. De positie van de diëtist binnen de diabeteszorg is
duidelijk en dieetadviezen, leefstijlbegeleiding, (preventieve) behandeling en educatie op dit vlak zijn
vanzelfsprekende onderdelen van de behandeling van diabetes mellitus .
5.1 Bij- en nascholingen
Voor het overdragen van kennis in de ruimste zin van het woord aan diëtisten en andere hulpverleners
is een belangrijke taak voor DNO weggelegd. Door het organiseren van bij- en nascholingen,
symposia en andere educatieprogramma’s kan de kennis over voeding bij diabetes op peil gehouden
worden of op een hoger niveau gebracht worden. Waar mogelijk zal DNO hierbij andere partijen
betrekken. Verder zal DNO, waar mogelijk, een actieve bijdrage leveren aan symposia, workshops en
andere bij- en nascholingen van andere beroepsorganisaties zoals de NVD, van
(lidorganisaties van) de NDF zoals de EADV en vereniging voor praktijkondersteuners, en andere
zorgaanbieders binnen de diabeteszorg. Hiertoe heeft DNO contacten met diverse
scholingsaanbieders zoals HAN en PitActief. Daarnaast zal DNO aandacht besteden aan de
mogelijkheden om interactieve technieken, zoals de website van DNO en e-learning, in te zetten voor
educatie op het gebied van voeding.
DNO zal de ontwikkelingen die relevant zijn voor scholing continu moeten volgen en hierop
anticiperen. Een scholingsbeleid zal worden ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij rekening
gehouden wordt met de scholingsbehoefte van de verschillende disciplines binnen de diabeteszorg.
DNO zal actief betrokken blijven bij de post HBO basisopleiding “Voeding en Diabetes” en de
vervolgmodules voor diëtisten, de post HBO opleiding “Diabetesverpleegkundige” en de DESG
scholing voor internisten en kinderartsen in opleiding. Hierbij zal zowel voor het actualiseren van de
basismodules als nieuw te ontwikkelen vervolgmodules voor gevorderden aandacht zijn.
DNO zal de eindtermen van de post HBO basisopleiding “Voeding en Diabetes” en de vervolgmodules
en andere bij- en nascholingen op gebied van diabetes voor diëtisten toetsen en bewaken. Hiervoor
zal DNO zorg blijven dragen voor de beoordelingen van de vakinhoudelijke aspecten van
scholingsactiviteiten op het gebied van diabetes voor de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St.ADAP).
Tot slot zal DNO standpunten formuleren over voeding en diabetes mellitus en de rol van de diëtist (op
basis van ervaring, literatuur(onderzoek) en nieuwe ontwikkelingen) en deze standpunten actief
uitdragen via de website en DNO Nieuws.
5.2 Het bevorderen van onderzoek
Om het effect van bepaalde voedingsinterventies en educatiemethoden en het effect van het handelen
van de diëtist te kunnen aantonen moet dit onderbouwd worden met behulp van onderzoek. DNO zal
zich inzetten om uitvoering van onderzoek te bewerkstellingen en zal zo nodig zelf onderzoeksvragen
formuleren en onderzoek uitvoeren en/of begeleiden. Om dit te bereiken zal DNO de contacten met
universitaire centra intensiveren en contacten opbouwen met de hogescholen.
5.3 Educatiemateriaal
DNO heeft in de afgelopen jaren de educatiemap voor volwassenen en pdf bestand
voorlichtingsmaterialen voor kinderen en het excelbestand eetdagboek voor koolhydraatratio
berekening ontwikkeld. In 2015 is de educatiemap voor volwassenen herzien, in 2017 zal het
educatiemateriaal kinderen herzien worden. DNO zal zich in de periode 2017-2019 inzetten voor de
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verdere implementatie van de educatiematerialen. DNO zal streven naar het verder ontwikkelen van
andere educatiematerialen op het gebied van diabetes, zoals een patiëntenbrochure.
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