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Jaarverslag 2018 
 
Leden 
Het ledenaantal is in 2018 stabiel gebleven op 275. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur had in 2018 dezelfde samenstelling als in 2017. Voorzitter en andere 
bestuursleden zijn gedurende het jaar voor korte of langere periode afwezig (geweest) door 
persoonlijke omstandigheden. De resterende bestuursleden namen de lopende zaken zo 
goed mogelijk over. Als gevolg hiervan zijn items uit het jaarplan 2018 niet of onvoldoende 
afgerond en soms doorgeschoven naar 2019. Naar aanleiding van de AVG is de privacy 
verklaring van de vereniging DGO opgesteld. 
 
Tijdens de beleidsdag in december 2017 spraken we over mogelijkheden om de werkdruk in 
het bestuur te verminderen. Naast algemene werkzaamheden, passend bij het besturen van 
een vereniging (beleid, financiën, secretariaat en website), ziet het bestuur scholing, 
specialisatie binnen de diëtetiek en onderzoek als belangrijke speerpunten. In de praktijk 
komen daarnaast veel vragen binnen, die het bestuur dwingen een keuze te maken tussen 
oppakken, uitbesteden of voorbij laten gaan. Besloten werd een 2-de beleidsdag te houden 
in juni 2018. De uitkomst daarvan moet in de praktijk nog verder vormgegeven worden. Een 
klein voorbeeld hiervan is een betere voorbereiding op en efficiëntere agendavoering van de 
bestuursvergaderingen. 
 
Het bestuur werd op verschillende manieren betrokken bij onderzoeken zoals het 
ondersteunen van een subsidie aanvraag, het uitzetten van enquêtes onder de leden of de 
vraag om een diëtistGO die meewerkt in het onderzoekstraject.  
De DGO Award is in 2017 niet uitgereikt omdat er één aanmelding was en de jury de 
kwaliteit hiervan onvoldoende vond. Het bestuur zal de voorbereiding op de uitreiking in 
2019 eerder oppakken. 
 
Op basis van de ervaringen dit jaar, het nu niet kunnen invullen van één vacature en in de 
wetenschap dat ook in 2019 een aantal bestuursleden stoppen, maakt het bestuur zich 
zorgen over de continuïteit. Oproepen in de nieuwsbrief eerder dit jaar en recent aan ieder 
lid persoonlijk, hebben nog geen kandidaten opgeleverd.  
 
 
Website commissie     Website: www.dietistgo.nl  
 
Vorig jaar startte de nieuwsbrief nieuwe stijl. Het plan voor 2018 is om elke twee maanden 
een nieuwsbrief te versturen. Dit is gelukt met een mooie uitstraling. Daarnaast komt 
regelmatig de vraag binnen bij het bestuur of we de leden willen vragen een enquête in te 
vullen, als onderdeel van een onderzoek. Ook deze worden via de website verstuurd. Het 
plaatsen van nieuwsberichten neemt veel tijd in beslag. Werkzaamheden als uitbreiden van 
de website (o.a. online aanmeldingsformulier nieuwe leden) en (her)schrijven van teksten op 
de website zijn opgeschoven naar volgend jaar. 
Sinds augustus hebben we een nieuwe webbeheerder. De zoektocht verliep niet optimaal, 
waardoor de website rond juni/juli niet bereikbaar was. De nieuwe webbeheerder neemt het 
stokje over van Sybren Stüvel, die de website voor DGO ontwikkeld heeft. 
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Scholingscommissie 
De scholingscommissie, door de leden zelf overigens consequent werkgroep landelijke dag 
genoemd, heeft zich het afgelopen jaar vooral beziggehouden met het organiseren van de 
landelijke dag 2018. De locatie van de landelijke dag 2016 was niet geschikt voor een 
grotere groep deelnemers, dus zijn we op zoek gegaan naar een geschiktere, bereikbare en 
betaalbare locatie. Wij denken deze gevonden te hebben in de Basiliek in Veenendaal. De 
werkgroep landelijke dag bestond uit Wilma Meijer, Chris Jesselsen, Annette Hollander, 
Eline van Burken en Douwien de Ruiter (namens het bestuur). 
Relevante (door andere organisaties georganiseerde) scholingen moeten tijdig zichtbaar zijn 
op de website. Dit moet beter en zal met externe ondersteuning ook opgepakt worden. 
 
Financiën 
In 2017 zijn de facturen en declaraties voor de eerste keer in het Davilex 
boekhoudprogramma gezet. Hiervoor hebben we hulp gekregen van een financieel adviseur 
zodat alles in één keer goed werd ingevoerd. Het werken met dit programma is heel prettig 
omdat de incasso snel gegenereerd kan worden. Bij het maken van het financiële 
jaaroverzicht 2017 voor de kascommissie was het mogelijk om veel sneller alles kloppend te 
krijgen. Zoals vorig jaar tijdens de ALV aangegeven, is samen met de kascommissie 
gekeken naar het aanpassen van de procedure voor het controleren van de financiële 
cijfers. Dit jaar zijn de financiële cijfers 2017 eerder ( juli) naar de kascommissie gestuurd, 
zodat eventuele onduidelijkheden vóór de ALV toegelicht/uitgezocht konden worden.  
Navraag bij de kascommissie leverde positieve respons op. Voor hen zijn de aangeleverde 
stukken nu overzichtelijker én de beoordeling heeft minder tijd gekost dan vorig jaar. 
 
Onderzoek  
Op het gebied van voeding is al veel onderzoek gedaan. DGO en haar leden kunnen en 
willen op verschillende manieren bijdragen aan onderzoek specifiek gericht op de ouderen.  
Daarnaast kan onderzoek als onderbouwing van de behandeling van de diëtist GO bijdragen 
aan het imago van de diëtist GO.  
Afgelopen jaar hebben we meerdere keren een verzoek gekregen om een enquête bij de 
leden uit te zetten. We beoordelen als bestuur of het onderwerp van de enquête past binnen 
de visie van DGO. Daarnaast kijken we naar de lengte van de enquête en of alle vragen 
over voeding en voedingsprocedures wel door de diëtist te beantwoorden zijn. Zo nodig 
wordt dit dan met de onderzoeker besproken en aangepast voordat de enquête wordt 
doorgestuurd naar de leden.   
Uit ervaring met de enquêtes in het afgelopen jaar hebben we als bestuur geleerd te moeten 
streven naar eenzelfde set ‘algemene vragen” (fte, aantal bedden, verloop cliënten diverse 
doelgroepen e.d.) in elke enquête. Hiermee creëren we gezamenlijk een antwoord op de 
vraag die het bestuur regelmatig krijgt: ”is er een norm voor diëtetiek binnen ouderenzorg?”.  
Door deze vragen bij iedere enquête te stellen kan bij het invullen uitgaan worden van data 
die al eerder binnen de organisatie opgevraagd zijn, zeker als meerdere enquêtes binnen 
een kort tijdsbestek zijn uitgezet. Bij de enquête “nul-meting behandeling ondervoeding bij 
ouderen in instellingen” is hierover al met de betrokken onderzoeker gesproken. Eind 
augustus hadden we al 115 respondenten op laatst genoemde enquête. Een prachtig 
resultaat, waaraan aandacht wordt besteed op de landelijke dag. De uitkomsten worden 
gebruikt voor het onderzoek “Kosteneffectiviteit behandeling ondervoeding bij de doelgroep 
GO in instellingen”. 
Op deze manier proberen we met elkaar bij te dragen aan onderzoek. Wij kunnen data 
aanleveren, onderzoekers analyseren de gegevens en brengen de uitkomsten onder de 
aandacht.  
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Betrokkenheid/aanwezigheid van bestuur en leden bij: 
 Herziening hoofdstuk “Voeding en Dementie” van Informatorium  “Voeding en Diëtetiek” 

(afgerond). 
 Klankbordgroep profilering (NVD) namens VVT diëtisten (4x per jaar). 
 Ondersteuning validatieproces SELF-MNA (opdracht Nestlé afgerond). 
 Focusbijeenkomst Nederlandse Diabetes Federatie. 
 Project TrEat. 
 Onderzoek “Kosteneffectiviteit behandeling ondervoeding in instellingen. 
 Programmacommissie Post HBO dementie 2019 (Pit Actief). 
 Programmacommissie 2e nationaal voeding en ouderen congres (GerCare). 
 Werkgroep uitwerking specialisatie (NVD). 
 Kwaliteitskader decubitus (namens NVD). 
 NTVD, themanummer Ouderen. 
 Jaarcongres NVD (november). 
 NVD netwerkdag (9 oktober). 
 KNGF: sarcopenie (september). 
 Greendeal kwaliteitssysteem eten en welzijn in de zorg. 
 Diverse lezingen en presentaties. 

 
 
 

 
.  

 

Samenstelling bestuur van 29-09-2017  tot  05-10-2018 
 
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  
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