
Representativiteit LiPZ Diëtetiek 2012 

De representativiteit van het LiPZ-netwerk diëtetiek is bepaald door een vergelijking te maken met 
ledengegevens van de vrijgevestigde diëtisten die in 2011 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging 
van Diëtisten (NVD) en de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Er is gekeken naar de regio waarin de 
diëtisten werkzaam zijn, de mate van verstedelijking van het gebied waarin de praktijk is gevestigd, de leeftijd 
van de diëtisten en het aantal jaren dat de diëtisten zijn afgestudeerd. 

Het LiPZ-netwerk diëtetiek bestond in 2012 uit 30 vrijgevestigde diëtistenpraktijken, waarvan vier 
groepspraktijken. In totaal participeerden 37 diëtisten in het netwerk. Dit waren voornamelijk vrouwen (n=35).  

De NVD had in 2011 ledengegevens beschikbaar van 1072 vrijgevestigde diëtisten en de DCN van 177 
vrijgevestigde diëtisten. De meerderheid van de DCN leden (n=97) bleek tevens lid te zijn van de NVD en zijn 
daarom niet dubbel meegeteld.  

De praktijken binnen het LiPZ-netwerk vormen zowel qua regio als de mate van verstedelijking van het gebied 
waarin de praktijk gevestigd is een redelijke afspiegeling van de vrijgevestigde diëtistenpraktijken die zijn 
aangesloten bij de NVD of DCN. Ook is er geen verschil in de gemiddelde leeftijd van de diëtisten en het aantal 
jaren dat zij zijn afgestudeerd. Wel zijn veel LiPZ praktijken naar verwachting relatief klein, gezien het lage 
aantal patiënten dat de diëtisten in 2012 hebben behandeld. Het is niet mogelijk om de representativiteit van 
het LiPZ-netwerk te controleren op praktijkgrootte omdat landelijke gegevens hierover ontbreken.  

Tabel: Kenmerken van deelnemende diëtisten aan LiPZ versus de vrijgevestigde diëtisten die lid zijn van de 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten of van de Diëtisten Coöperatie Nederland 

  LiPZ     Vrijgevestigde diëtisten*   
Aantal diëtisten ** n = 37 %   n = 1.152 %   p-waarde 
Regio ***               
Noord 8 21,6   156 13,6   0,335 
Oost 8 21,6   191 16,6     
Zuid 7 18,9   218 19,0     
West 14 37,9   583 50,8     
                
Verstedelijking ****               
Zeer sterk 4 10,8   196 17,2   0,869 
Sterk 9 24,3   285 25,0     
Matig 8 21,6   230 20,2     
Weinig 10 27,0   257 22,6     
Niet 6 16,2   171 15,0     
                
Leeftijd (gem.)  40,9     40,3     0,779 
Jaren afgestudeerd  16,8     16,1     0,721 
                

*  Vrijgevestigde diëtisten die lid zijn van de NVD (n=1072) en van de DCN (80) 
**  Ontbrekende gegevens betreffende: regio (n = 4 NVD), verstedelijking (n = 13 NVD),  
  leeftijd (n = 1 NVD, n=42 DCN), jaren afgestudeerd (n = 4 NVD, n= 32 DCN, n = 1 LiPZ) 
***  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) 


