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Jaarverslag 2019 
 
Leden 
Per 1 september 2019 telt de vereniging 292 leden. 
 
 
Bestuur 
Per 5 oktober 2018 bestond het bestuur uit 5 zittende en 2 nieuwe bestuursleden. De functie 
van voorzitter kon, ondanks een oproep aan de leden, niet worden ingevuld.  Uitvoerende 
taken werden verdeeld onder de bestuursleden. Het ontbreken van een boegbeeld van de 
vereniging en één gezicht voor externe contacten is ongewenst voor de langere termijn. 
Daarnaast gaat, met het afscheid van 3 bestuursleden dit jaar, veel ervaring verloren. 
Positief is dat de 3 kandidaten voor deze vacatures al enige tijd meelopen en meewerken 
binnen het bestuur. 
 
Tijdens de beleidsdag in december 2018 lag de focus op de invulling van de doelen op korte 
termijn. Geïnventariseerd werd welke acties nodig zijn om de doelen te bereiken, 
aandachtsgebieden, aandachtsgebieden werden verdeeld onder de bestuursleden, 
deadlines vastgelegd en gekoppeld aan de geplande vergaderdata. In de praktijk bleek dit 
een overzichtelijke werkwijze, de uitvoering lukte niet altijd. Op verzoek van de 
ledenvergadering in 2018 is de invulling van professionele ondersteuning van het 
secretariaat opgepakt. Het takenpakket is beschreven, de kostenpost is opgenomen in de 
begroting 2020, naar een geschikte kandidaat wordt gezocht. 
Met een aantal DGO leden is, onder leiding van een bestuurslid, de werkgroep “Website” 
gevormd. Zij zullen de website verbeteren qua indeling en inhoud, ondersteund door de 
webbeheerder. 
 
DGO wordt steeds vaker betrokken bij de opzet en inhoud van scholingen door 
scholingsaanbieders. Het aanbod van scholingen voor diëtisten werkzaam in de 
ouderenzorg is dermate groot en gevarieerd dat het bestuur heeft besloten, in ieder geval 
voorlopig, geen “eigen” 2-daagse Post HBO te organiseren. 
 
Het bestuur krijgt regelmatig verzoeken voor het geven van presentaties zonder dat daar 
een vergoeding tegenover staat. Mede om die reden kunnen aanvragen vaak moeilijk 
gehonoreerd worden. Besloten is om, onder voorwaarden, een vergoeding te verstrekken uit 
DGO gelden aan de persoon die de presentatie verzorgt. 
 
Vanaf begin 2019 is veel tijd gestoken in het onder de aandacht brengen van onze DGO 
Award. Het bestuur is blij dat deze prijs tijdens de landelijke dag op 4 oktober voor het eerst 
sinds 2015 weer uitgereikt zal worden. 
 
 
Website commissie     Website: www.dietistgo.nl  
 
Tijdens de vorige ALV meldden drie leden zich voor het schrijven van teksten voor de 
website. Met de drie leden is de huidige website doorgenomen en gekeken hoe de nieuwe 
structuur gaat worden. Doelen daarbij zijn om DGO en haar leden te promoten, informatie te 
verstrekken over voeding en ouderen en het delen van informatie met elkaar. De structuur is 
klaar en komend jaar zal gestart worden met het schrijven van de teksten. 
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Nieuw dit jaar is ook de mogelijkheid om digitaal aan te melden voor de Landelijke Dag. Nu 
dit getart is kunnen we aan de slag met de ‘kinderziekten’ die we tegen kwamen. Een wens 
voor volgend jaar is dat we een digitaal aanmeldformulier voor nieuwe leden hebben. 
 
Scholingscommissie / werkgroep landelijke DGO-dag 
 
Dit jaar zat er geen bestuurslid meer in de werkgroep DGO-dag.  Douwien was nog wel het 
aanspreekpunt vanuit het bestuur voor deze werkgroep. Dit betekende veel bellen en mailen  
voor en na vergaderingen van zowel het bestuur als van de werkgroep. De werkgroep is dit 
jaar uitgebreid met Maureen. 
Douwien heeft zich vooral bezig gehouden met de vaste sponsoren van DGO. MediReva is 
een nieuwe vaste sponsor. Het sponsorbeleid is in het bestuur besproken en vastgelegd 
evenals de standaard sponsorovereenkomst. Er waren tot nu alleen mondelinge afspraken 
met onze vaste sponsoren. Het is de bedoeling is dat alle vaste sponsoren een contract met 
DGO hebben (voor tenminste 3 jaar). Met het afscheid van Douwien komt het onderhouden 
van contacten met de vaste sponsoren en het werven van nieuwe volgend jaar in handen 
van een ander bestuurslid. 
 
Financiën 
In 2018 zijn er geen grote uitgaven gedaan.  Het penningmeesterschap is in januari 2019 
overgedragen van Jolanda naar Esther waardoor het meer tijd koste om het financieel 
jaaroverzicht 2018 te verkrijgen uit Davilex. Hierdoor is het financieel jaaroverzicht later naar 
de kascommissie is gegaan voor controle dan gebruikelijk.   
 
 
Onderzoek  
DGO Award 
De organisatie van de DGO award, inclusief het ontwerpen van promotiemateriaal en het 
werven van 3 juryleden, is met veel enthousiasme opgepakt door Maia. Deze inspanningen 
hebben geleid tot 5 aanmeldingen, aanzienlijk meer dan twee jaar geleden. 
De continuïteit van het toekennen van de award kon in de vorige jaren helaas niet worden 
gewaarborgd. Naast de noodzaak van een goede voorbereiding zien wij in de praktijk ook 
een toenemend aantal te winnen awards, aangeboden door andere partijen.  
 
ZonMw programma Samenhangende HerstelZorg. 
Maia  heeft samen met NVD telefonisch overleg gehad met vertegenwoordigers van de 
ZonMw.  ZonMw is eind 2018 benaderd door de VWS om mee te doen aan het Project Beter 
thuis (duur 4 jaar). Doel hiervan is een kwaliteitskader GRZ/ ELV/ extramurale zorg (GZSP). 
 
Onderzoek “Kosteneffectiviteit behandeling ondervoeding instellingen” 
Bovenstaand -in het jaarverslag 2018 genoemd- onderzoek in samenwerking met o.a. de 
HAN is niet van de grond gekomen. Uit  de “nulmeting behandeling ondervoeding bij 
ouderen in instellingen”, door veel DGO leden ingevuld, kwam naar voren dat er nog te 
weinig informatie is om hiervoor een succesvolle subsidie aanvraag te doen. Om die reden 
is  door de HAN, met steun van DGO en medewerking van diverse andere partners het 
onderzoeksvoorstel “Goede voeding, goede zorg”  geschreven. De aanvraag voor RAAK 
subsidie is gedaan, in januari 2020 valt hierover de definitieve beslissing. Dit onderzoek richt 
zich o.a. op goede voedingszorg (verantwoordelijkheden, vaardigheden, tevredenheid 
cliënten, kosten) en de verpleeghuispopulatie (verschuivingen, ondervoeding en 
determinanten ondervoeding). 
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Betrokkenheid/aanwezigheid  in 2019 van bestuur en leden bij: 
 

 Project HHS ZonMw: “Food delemmas; an empirical-ethical approach to what is good 
food care for community-dwelling frail elderly persons” : dialoog over eten 

 Project TrEat 
 Klankbordgroep profilering (NVD) namens VVT diëtisten (4x per jaar). 
 Platform Sarcopenie 
 NVD werkgroep uitwerking specialisatie 
 Aanvraag RAAK subsidie voor onderzoek  “Goede voeding in verpleeg- en 

verzorgingshuizen”  i.s.m  HAN en andere partijen 
 Bijeenkomst “Voedings- en vochttekort ONZE zorg!” 
 Bijeenkomst “Pact voor Ouderenzorg” 
 Klankbordgroep en invitational conference voor richtlijn “Osteoporose en 

fractuurpreventie” 
 Landelijke Geriatriedagen (februari, 2 dagen met netwerktafel) 
 Voorbereiding subsidieprogramma gericht op kwaliteitsontwikkeling GRZ, EB en ELV 

(werktitel: Samenhangende HerstelZorg):  Ervaringen gedeeld met ZonMw, NVD en 
ReVaNet 

 Programmacommissie Post HBO dementie 2019 (Pit Actief). 
 Programmacommissie 2e nationaal voeding en ouderen congres (GerCare). 
 Ontwikkeling Kwaliteitskader decubitus voor V&VN 
 NVD netwerkdag (1 oktober 2019). 
 Urineweginfecties 

 
 

Samenstelling bestuur van  05-10-2018 tot 4-10-2019 
 
Deirdre van Akkeren   interim voorzitter/bestuursmail   
Jolanda Gebben   penningmeester/ledenbestand 
Esther van der Horst   inkomend penningmeester/ledenbestand 
Greetje van den Broek:  secretariaat algemeen 
Susanne Hendriksen:             website/ netwerk tafel DGO/nieuwsbrief 
Douwien de Ruiter:                 contact sponsoren en werkgroep Landelijke dag 
Maia Alcazar Jimenez   onderzoek, DGO Award 

 
 

 
Werkgroep Landelijke dag 2019 Werkgroep website 2019  
Wilma Meijer      Sharon Jansen 
Annette Hollander     Sharon van Dam 
Maureen van den Belt     Sarah Abbink  
Christina Jesselsen     Susanne Hendriksen (bestuurslid) 
Eline van Burken 
 
 

Leden kascommissie 2019:  Anneke Wijtsma en Alison den Besten 
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