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Vanaf 1 april 2020 wordt voedingsadvies  
door de diëtist voor kinderen en jongeren 
met overgewicht terugbetaald. Dit is een 

belangrijke mijlpaal in de aanpak van obesitas. 
Professioneel voedingsadvies is essentieel 

en moet meer toegankelijk worden in de 
strijd tegen obesitas. Obesitas is volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wereldwijd 
maar ook in België een van de meest ernstige 

problemen van de volksgezondheid.

Obesitas wordt gedefinieerd als 
een chronische aandoening.  
Er ontstaat geleidelijk aan een 
zodanig overmatige vetstapeling 
in het lichaam dat dit aanleiding 
geeft tot gezondheidsrisico's. Niet 
alleen de levensverwachting daalt 
bij obesitas, ook de levenskwaliteit 
vermindert. Bovendien is obesitas 
een zware financiële last voor de 
maatschappij (1).

DE CIJFERS
De prevalentie van overgewicht 
en obesitas neemt snel toe. Vol-
gens de gezondheidsenquête van 
Sciensano (2018) is het aantal 
volwassenen (18-65 jaar) met 
overgewicht (BMI groter dan 25) 
en obesitas (BMI van 30 of meer) 
in België tussen 1997 en 2018 
gestegen van respectievelijk 41 % 
en 10,8 % naar 49,3 % en 15,9 %. 
Ook het percentage jongeren 
(2-17 jaar) met overgewicht is 
 tussen 1997 en 2018 gestegen 
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van 13,6 % naar 19 %; 5,8 % van 
de jongeren lijdt aan obesitas.  
De prevalentie van zowel over-
gewicht (24,4 %) als obesitas  
(11,7 %) is het hoogst bij de 
jongste kinderen (2-4 jaar). Er 
is tevens een verband met het 
opleidingsniveau van het huishou-
den: 40,5 % jongeren uit de laagst 
opgeleide huishoudens heeft 
overgewicht en 14 % obesitas; een 
significant verschil in vergelijking 
met de hoogst opgeleide huis-
houdens (respectievelijk 12,9 % 
en 2,9 %) (2). Omdat het in de 
gezondheids enquête om zelfge-
rapporteerde gegevens gaat van 
lengte en gewicht, is er mogelijk 
nog sprake van een zekere onder-

schatting van de werkelijke BMI 
en bijgevolg ook van de prevalen-
tie van overgewicht en obesitas 
bij de bevolking. Ook in België is 
er dus sprake van een obesitas-
epidemie die een dringende en 
gepaste aanpak vereist (3).
Volgens de voedselconsumptie-
peiling 2014-2015 wenst slechts 
28 % van de bevolking te ver-
mageren en 45 % wil zijn of haar 
gewicht stabiel houden. Amper  
6 % geeft aan daarbij hulp te 
 krijgen van een professional, 
terwijl 30 % ongezonde (en vaak 
kortdurende) vermagerings-
methoden uitprobeert (3).

HOGE NOOD AAN PROFES
SIONELE BEGELEIDING
De burger heeft nood aan eerlijke 
informatie en begeleiding over 
voeding in plaats van hypes en 
crashdiëten, waarvan ook kin-
deren de dupe worden, zo leert 
onze ervaring in de praktijk. Een 
erkende diëtist kan de algemene 
voedingsaanbevelingen correct 
vertalen op maat van kinderen, 

jongeren en volwassenen met 
obesitas (4). De focus ligt hierbij 
niet op een restrictief dieet, maar 
op blijvende gezonde(re) voedings-
gewoonten. 

BETER EN MEER TOEGANKE
LIJK VOEDINGSADVIES
Per 1 april 2020 is de terugbetaling 
van de begeleiding van kinderen en 
jongeren (van 6 tot en met 17 jaar) 
met overgewicht (een BMI-waarde 
die hoger of gelijk is aan de in het 
KB aangegeven afkappingswaarde 
per leeftijd en geslacht) door de 
diëtist een feit (6). De huidige 
minister van Volksgezondheid, 
Maggie De Block, stelt hiervoor 5 
miljoen euro per jaar beschikbaar. 

WAT HOUDT DEZE TERUG
BETALING IN?
1. De huisarts of pediater schrijft 

een verwijsbrief voor begelei-
ding van het kind of de jongere 
(6-17 jaar) door een erkende 
 diëtist geregistreerd bij het 
RIZIV. Het voorschrift bevat  
de ingevulde groeicurve met de 
evolutie van het gewicht en de 
lengte van het kind, informatie 
over eventueel medicatie-
gebruik, comorbiditeiten,  
risico factoren (onder meer ook 
van sociaal-psychologische 
aard) en eerdere interventies  
die verband houden met het 
vastgestelde overgewicht/ 
obesitas.

2. Een kind of jongere met over-
gewicht of obesitas heeft recht 
op voedingsadvies en begelei-
ding door een diëtist gedurende 
2 jaar. De begeleiding bestaat 
uit een intakegesprek van 1 uur 
gevolgd door 5 consultaties van 
30 minuten in het eerste jaar en 
4 opvolgconsultaties van  
30 minuten in het 2de jaar.

BETER VOEDINGSADVIES VOOR 
KINDEREN MET OVERGEWICHT

RAADPLEEG 
ERKENDE 
 DIËTISTEN
Het beroep van diëtist is sinds 1997 wette-
lijk erkend. De beroepskwalificatie ‘diëtist’, 
de registratie bij het RIZIV en de verplichte 
navorming garanderen de kwaliteit van de 
geleverde voedingszorg (5). De VBVD onder-
steunt erkende diëtisten om de kwaliteitseisen 
die aan hun beroep worden gesteld actueel te 
houden conform de evoluties in de zorg.

Meer weten: www.vbvd.be

3. De diëtist rapporteert schriftelijk aan de 
 voorschrijvende arts.

4. Het voedingsdossier dat door de diëtist wordt 
 bijgehouden bevat de ingevulde groeicurve met  
de evolutie van het gewicht en de lengte van het 
kind en informatie over zijn huidige voedings-
gewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de 
afgesproken doelen en de resultaten van de 
 begeleiding. 

5. De ouders of voogd van het kind – zij spelen 
immers ook een belangrijke rol in de aanpak van 
de behandeling - kunnen aanwezig zijn bij de 
consultaties. Mits instemming van het kind kan er 
maximaal één opvolgconsultatie van 30 minuten 
worden voorzien met enkel de ouders of de voogd 
van het kind.

6. Per kind kan er slechts 1 begeleidingstraject 
 worden gerealiseerd, ongeacht de arts die dit 
 begeleidingstraject voorschrijft en de diëtist die  
dit begeleidingstraject realiseert.  

MEER INFO
• www.vbvd.be
• https://vbvd.be/nieuws/nomenclatuur-kinde-

ren-en-jongeren-met-overgewicht-terugbeta-
ling-vanaf-1-april-2020

http://www.vbvd.be
https://vbvd.be/nieuws/nomenclatuur-kinderen-en-jongeren-met-overgewicht-terugbetaling-vanaf-1-april-2020
https://vbvd.be/nieuws/nomenclatuur-kinderen-en-jongeren-met-overgewicht-terugbetaling-vanaf-1-april-2020
https://vbvd.be/nieuws/nomenclatuur-kinderen-en-jongeren-met-overgewicht-terugbetaling-vanaf-1-april-2020
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