
Representativiteit diëtisten NIVEL Zorgregistraties 2013 
 
In 2013 zijn er in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn gegevens verzameld over 6705 
patiënten die zijn behandeld door 38 diëtisten verspreid over 23 solo praktijken en 6 
groepspraktijken, werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg. 
 
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 ledengegevens van 
vrijgevestigde diëtisten die in 2013 stonden ingeschreven bij de Nederlandse vereniging van diëtisten 
(NVD) (n=1089) en de diëtisten coöperatie Nederland (DCN) (n=165). Volgens het ledenbestand van 
de NVD en de DCN is de meerderheid van de eerstelijns diëtisten in Nederland werkzaam in een 
vrijgevestigde praktijk. 

 
De mate van verstedelijking van het gebied waarin de deelnemers werkzaam zijn, vormt een 
redelijke afspiegeling van de landelijke situatie. De deelnemers zijn relatief gezien wat vaker in de 
noordelijke regio´s werkzaam en wat minder vaak werkzaam in zuid en west Nederland dan landelijk. 
De gemiddelde leeftijd en het geslacht van de deelnemers was vergelijkbaar met de vrijgevestigde 
diëtisten in Nederland.  

 

Tabel: Vergelijking aandeel diëtisten NIVEL Zorgregistraties en aandeel vrijgevestigde diëtisten 

landelijk, naar regio, mate van verstedelijking, geslacht en leeftijd, 2013 

  
NIVEL 

Zorgregistraties 
    Vrijgevestigde diëtisten*   

Aantal diëtisten ** n = 38 %   n = 1.254 %   
p-

waarde 

Regio ***               

Noord 11 29,0   149 12,2   0,018 

Oost 8 21,1   238 19,5     

Zuid 6 15,8   270 22,1     

West 13 34,2   565 46,2     

                

Verstedelijking ****               

Zeer sterk 3 7,9   224 18,3   0,177 

Sterk 9 23,7   344 28,2     

Matig 7 18,4   250 20,5     

Weinig 13 34,2   247 20,2     

Niet 6 15,8   157 12,8     

                

Vrouw 36 94,4  1254 98,1  0,125 

Leeftijd (gem.)  33 42,5   1225 42,1   0,825 

                

*  Vrijgevestigde diëtisten die lid zijn van de NVD (n=1089) en van de DCN (165) 
**  Ontbrekende gegevens betreffende regio en verstedelijking (n = 28 NVD, n = 4 DCN), geslacht (n = 2 
NIVEL), leeftijd (n = 5 NIVEL, n=29 DCN).  
***  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 km

2
), sterk (1500-2499 adressen per km

2
), matig 

(1000-1499 adressen per km
2
), weinig (500-999 adressen per km

2
), niet (< 500 adressen per km

2
) 


