
Representativiteit 
De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door een vergelijking te maken met de 
landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van eerstelijns diëtisten 
die in 2018 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) (n=1.257).  

 
Vergeleken met de landelijke situatie zijn de diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties vaker 
werkzaam in stedelijke gebieden. De percentages voor praktijksoort, regio, geslacht en de 
gemiddelde leeftijd van de Nivel Zorgregistraties diëtisten zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers 
(zie Tabel).  

 

Zorg geleverd binnen de ketenzorg kan op diverse manieren worden geregistreerd en ontbreekt daardoor 

deels in deze registratie. Het is onbekend hoeveel zorg binnen de diëtetiek wordt geleverd binnen de 

ketenzorg en welke invloed het ontbreken van die behandelingen heeft op de gepresenteerde gegevens. 

Daarnaast geldt dat de gegevens die nodig zijn voor de beschreven resultaten vaak niet van alle patiënten 

beschikbaar zijn. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat 

beschikbare velden niet zijn ingevuld door de diëtist, of omdat de berekeningen zijn gebaseerd op een 

selectie van de patiënten.  

 

 
Tabel Vergelijking aandeel diëtisten Nivel Zorgregistraties (2019) en aandeel eerstelijns diëtisten landelijk (2018), naar 

praktijksoort, regio, mate van verstedelijking, geslacht en leeftijd 

  Nivel Zorgregistraties   Landelijk* 

 
n = 263 

 
n= 1.529 

Praktijksoort    

Vrijgevestigde praktijk 79,9  78,7 

Thuiszorginstelling 20,2  21,3 

    

Regio **     

Noord 14,8  10,2 

Oost 17,6  21,3 

Zuid 21,5  21,8 

West 46,7  46,7 

      

Verstedelijking ***     

Zeer sterk 20,4  15,5 

Sterk 22,3  18,3 

Matig 21,9  22,7 

Weinig 26,5  20,0 

Niet 8,9  23,5 

      

Vrouw 97,0  98,4 

Leeftijd (gemiddeld)  42,9  43,2 

       

* Eerstelijns diëtisten die lid zijn van de NVD (n=1.257) en van de DCN (n=272) 

** Regio-indeling: Noord (Drenthe, Friesland, Groningen), Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland), Zuid (Noord-

Brabant, Limburg), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland) 

*** Verstedelijking: Zeer sterk (≥ 2500 adressen per km2), sterk (1500-2499 adressen per km2), matig (1000-1499 

adressen per km2), weinig (500-999 adressen per km2), niet (< 500 adressen per km2) 



 


