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Jaarverslag 2017 
Leden 
In 2017 is het ledenaantal van de vereniging DGO toegenomen tot 275. 
 
Bestuur 
De beleidsdag in december 2016 stond in het teken van de overdracht en herschikking van 
bestuurstaken na het aftreden van 3 bestuursleden en het aantreden van 3 nieuwe tijdens de 
ALV in november ‘16. De ALV is dit jaar gekoppeld aan onze 2 daagse Post-HBO in 
september. Hierdoor omvat dit jaarverslag slechts 8 maanden 2017. Desondanks zijn wij van 
mening dat in deze relatief korte tijd veel werk is verzet. Nieuwe bestuursleden pakten het 
werk met enthousiasme op en de betrokkenheid van leden bij uitvoerende taken nam toe. 
Steeds vaker zijn dit werkzaamheden die veel tijd in beslag nemen. Voorbeelden zijn het 
opzetten van een e-learning, presentaties geven, het meeschrijven/ aanpassen van een 
onderdeel van een boek, richtlijn of protocol maar ook deelname aan gesprekken in het land.  
Hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd of hiermee nog bezig zijn. Jullie 
dragen hiermee bij aan het gezicht van de diëtistGO als dé specialist. 
 
De verdere ontwikkeling van de website én de organisatie van de Post HBO “Speciale 
mensen, speciale wensen” in samenwerking met Pit  Actief liepen als een rode draad door 
de 5 bestuursvergaderingen. De voorbereiding voor de uitreiking van de DGO Award 2017 
werd opgepakt.  
Zowel binnen het bestuur als met de NVD werd van gedachten gewisseld over het 
onderwerp ‘specialisatie’. Naast de inhoudelijke vraag over scholingen/ criteria hebben we 
aandacht gevraagd voor de betekenis van deze ontwikkeling voor de samenwerking met de  
netwerken en hoe dit ontwikkelproces gefaciliteerd gaat worden door de NVD. 
Naar aanleiding van een vraag tijdens de ALV 2016 van DGO leden, die tevens lid zijn van 
DCN, is het eerste contact gelegd met DCN. De intentie is uitgesproken dat beide partijen 
verder willen onderzoeken hoe we een verbinding kunnen aangaan. Dit in het belang van de 
diëtist in eerste lijn en de aandacht voor de specialisatie diëtist geriatrie en ouderen (eerste, 
tweede en derdelijn). Afgesproken is een verkennend ‘bestuurlijk overleg’ te organiseren. 
Het bestuur heeft verder contact onderhouden met derden, zoals sponsoren en 
onderzoekers, om te bespreken waar we elkaar kunnen ‘ontmoeten en aanvullen’.  
  
 
Website commissie     Website: www.dietistgo.nl  
Het beheer van de website is begin dit jaar overgenomen door twee nieuwe bestuursleden, 
Louise van der Knaap en Susanne Hendriksen. 
Zij zijn begonnen met het verhelpen van opstartprobleempjes en het verder vullen van de 
website. Het werk is nog niet af. De inhoudelijke teksten hebben meer aandacht nodig. Hulp 
van leden bij de verdere vulling van de website is daarbij noodzakelijk.  37% van de DGO 
leden heeft zich op de landkaart laten plaatsen; dat kan en moet nog beter. 
Er wordt hard gewerkt aan de vindbaarheid van onze website door linkbuilding en aan een 
verbetering van de structuur. 
De nieuwsbrief heeft een nieuwe vorm gekregen; met links naar de nieuwsberichten die op 
onze website staan. Dit bevordert de activiteit op de website. Ook  is het voor leden mogelijk  
een nieuwsbericht op te stellen wanneer je informatie wilt delen met  andere DGO-leden. In 
het begin van het jaar is het versturen van de nieuwsbrief helaas niet goed verlopen. Sinds 
juni is dit probleem verholpen.  
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Scholingscommissie 
Op de landelijke dag 11 november 2016 is afscheid genomen van 2 leden van de 
scholingscommissie, te weten Sandra van Loenen en Melissa van der Plaats. De overige 4 
leden (Wilma Meijer, Chris Jesselsen, Annette Hollander en Douwien de Ruiter) vormden de 
programmacommissie voor de Post-HBO 2017. Enorm leerzaam en boeiend om mee bezig 
te zijn.  
Omdat de landelijke dag in 2016 samenviel met een Parkinsoncongres, waardoor het aantal 
deelnemers tegenviel én omdat november een drukke nascholings- en congresmaand is, zal 
de ALV/landelijke dag in het vervolg plaatsvinden op de eerste vrijdag van oktober. In 2018 
is dit op 5 oktober. De scholingscommissie, gelukkig weer aangevuld met een nieuw lid 
(Eline van Burken), is inmiddels ook al bezig met de voorbereidingen voor deze dag. 
Relevante (door andere organisaties georganiseerde) scholingen zijn sinds 2016 op de DGO 
website te vinden. 
 
 
Sponsorbeleid 
Het bestuur heeft een sponsorbeleid opgesteld  voor in eerste instantie de vaste sponsoren. 
Hierin zijn de voorwaarden en meerwaarde van de samenwerking beschreven. Het aangaan 
van een ‘vast sponsorschap’ betekent dat er getekend wordt door beide partijen. Vaste 
sponsoren krijgen o.a. de mogelijkheid om een bericht over hun ontwikkelingen te plaatsen 
op de website. Uiteraard in het belang van de leden DGO en passend binnen de visie en 
doelgroep van DGO. 
We hebben opnieuw met een aantal sponsoren verkennende gesprekken gevoerd en ideeën 
uitgewisseld om gezamenlijk zaken te ondernemen. Dit kan zijn in de vorm van een klein 
project maar ook  langer lopende grote activiteiten.   
 
 
Award 2017  
(voor meer informatie zie www.dietistgo.nl : onderzoek) 
De voorbereiding voor de uitreiking van de DGO Award 2017 werd opgepakt door nieuw 
bestuurslid Deirdre van Akkeren. De voorwaarden voor nominatie en beoordelingscriteria zijn 
geëvalueerd en een aanvraagformulier voor inzending werd ontwikkeld.  
In juni is alle informatie op de website geplaatst en via de DGO nieuwsbrief, facebook en bij 
de hogescholen werd de Award onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn 3 juryleden 
geworven. De deadline voor het inzenden van onderzoeken/onderzoeksvoorstellen  was 1 
augustus 2017. We hebben slechts één inzending ontvangen voor de Award. In hoeverre de 
planning hiervan de oorzaak is, zal meegenomen worden in de evaluatie door het bestuur. 
 
 
Financiële (leden-)administratie Davilex 
In 2016 zijn alle leden in het nieuwe Davilex programma ingevoerd, waarna een incasso 
vanuit het programma gemaakt kon worden in november. Het boekhoudprogramma is met 
ondersteuning van een financieel adviseur in 2017 ingevuld. Dit proces kostte veel tijd en 
heeft veel kennis opgeleverd voor de toekomst. Zo ontstaat tijdwinst bij het verkrijgen van 
een duidelijk jaaroverzicht en is het mogelijk om, tijdens een lopend jaar, overzicht te krijgen 
van de kosten die al betaald zijn ten opzichte van de begroting. 
De incasso lidmaatschapsgelden van 2017 zijn nog niet geïnd. Dit zal half oktober 2017 
plaats vinden, zodat de financiële balans 2017 weer hersteld is. 
Vanaf 2018 zal de incasso, zoals vóór 2015 gebruikelijk, jaarlijks weer in maart plaatsvinden. 
 
 
 



                                           

DGO, geregistreerd Netwerk NVD               website : www.dietistgo.nl                          
De Einse 4                                                           E- mail    : bestuur@dietistgo.nl                 Bankrek. nr.: NL15INGB0002961936 
8252 JM Dronten                                          

 
Betrokkenheid/aanwezigheid van bestuur en actieve leden bij: 

 Paramedisch Platform Nederland (transmurale zorg kwetsbare ouderen). 
 Vorming Landelijk Platform Sarcopenie ( wetenschap en professionals (NVFG en 

DGO)). In afgelopen 8 maanden zijn er geringe acties hieromtrent ondernomen. De 
inzet van een ieder blijkt een uitdaging. De optie om een samenwerkingspartner te 
vinden staat dan ook nog steeds open.  

 Zorginstituut Nederland m.b.t. positionering WLZ behandeling en aanvullende 
zorgvormen. 

 Schriftelijke consultatieronde palliatieve zorg 1ste lijn (NZa). 
 Commentaarfase “Visie Huisartsenzorg voor Ouderen” (NHG). 
 Traject kwalificatie diëtist – specifieke deskundigheid in Geriatrie en Ouderen. 
 Onderdeel voeding in hoofdstuk Healthy Ageing van nieuw boek van Hans Hobbelen 

(fysiotherapie geriatrie). 
 Herziening hoofdstuk “Voeding en Dementie” van Informatorium  “Voeding en 

Diëtetiek”. 
 E-learning Ondervoeding-darmgezondheid  (Voeding en Visie) 
 Bijeenkomsten NVD m.b.t. FWG en herziening Artsenwijzer digitaal. 
 Bijeenkomst “Duurzaam Voeding Ouderen” met NVD. 
 Input Arbeidsvoorwaardenbeleid  FBZ 2018. 
 Verkennend gesprek met FBZ en NVD over modernisering volgende cao. 
 Input nieuwe Richtlijn Ondervoeding Volwassenen.  
 Herziening Artsenwijzer Diëtetiek. 
 Diverse lezingen en voordrachten. 
 NVD netwerkdag (verschoven naar  2 oktober a.s.). 

 
 

.  
 

Samenstelling bestuur per 11-11-2016 
 
Ingrid Huisman:  voorzitter   E-mail: bestuur@dietistgo.nl 
Jolanda Gebben:  penningmeester 
Deirdre van Akkeren  secretariaat/e-mail en DGO Award. 
Greetje van den Broek: secretariaat algemeen 
Louise van der Knaap           website 
Susanne Hendriksen             website, netwerk tafel DGO en notulen bestuur 
Douwien de Ruiter                 scholingscommissie  
 
 
 
 
 
 
 


