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Geachte collegae, 

Namens de NVKC, SAN en NVD willen wij u op de hoogte brengen over de stand van zaken en afspraken over 

het aanvragen van laboratoriumonderzoek door diëtisten. 

Reikwijdte aanvraag eerstelijnsdiagnostiek (ELD) 

Volgens de beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2095) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die per 

01-01-2013 is ingegaan en per 01-01-2014 vervangen is door BR/CU-2114, kunnen zowel beroepsbeoefenaren 

uit artikel 3 als uit artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ELD 

aanvragen (1,2). Diëtisten vallen onder artikel 34. Op 28 juni 2013 heeft de NZa deze uitbreiding van de 

reikwijdte nader toegelicht en aangegeven dat de Wet BIG (met name de artikelen 35 tot en met 38) en overige 

wettelijke eisen in acht moeten worden genomen (3). 

Aanvragen van ELD door diëtisten 

De vraag of diëtisten zonder tussenkomst van een arts voedingsgerelateerd laboratoriumonderzoek mogen 

aanvragen is al voor 2013 voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In maart 2012 heeft de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 

een brief van VWS/IGZ ontvangen met hierin het antwoord dat het aanvragen van voedingsgerelateerd 

laboratoriumonderzoek door diëtisten is toegestaan (4). Voor het mogen uitvoeren van een venapunctie ten 

behoeve van het aangevraagde laboratoriumonderzoek moet er een opdracht liggen van een daartoe 

zelfstandig bevoegde arts. 

Opdracht tot venapunctie en verantwoordelijkheidsdeling 

Ondanks de voorgenoemde punten bleef het onduidelijk of een arts die verbonden is aan de organisatie waarin 

het laboratorium zich bevindt, de opdracht tot venapunctie mag geven zonder hierbij een behandelrelatie te 

hebben met de cliënt. Verder was niet vastgelegd bij wie in de genoemde constructie (aanvraag van 

laboratoriumonderzoek wordt losgekoppeld van de opdracht tot venapunctie) de verantwoordelijkheid tot 

handelen ligt. Deze punten zijn daarom door de NVD, NVKC en SAN voorgelegd aan de IGZ (5). In april 2015 

heeft de IGZ hierover uitspraak gedaan (6). 



 

Uitspraak IGZ 

De regeling van het verrichten van voorbehouden handelingen in de Wet BIG dient te worden onderscheiden 

van de behandelverantwoordelijkheid. 

De dietist 

De diëtist is verantwoordelijk voor de diëtistische behandeling en uit dien hoofde ook voor afwijkende 

laboratoriumuitslagen. Hij of zij geeft immers aan op welke bloedwaarden moet worden gemeten. De diëtist 

zal bij afwijkende uitslagen vanuit die verantwoordelijkheid moeten doorverwijzen naar de huisarts. Op die 

verantwoordelijkheid is de diëtist ook (civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijk) aan te spreken (6) (zie bijlage). 

Laboratoria 

De venapunctie kan slechts worden verricht in opdracht van een daartoe zelfstandig bevoegde 

beroepsbeoefenaar (artikel 36 van de Wet BIG). Dit kan de huisarts, de laboratoriumarts of de toeziende arts 

van het laboratorium zijn. 

Door de uitspraak van het IGZ wordt de aanvraag tot het doen van laboratoriumonderzoek losgekoppeld van 

de opdracht tot venapunctie. Binnen de laboratoria worden de medewerkers welke bloedafname verrichten 

bevoegd en bekwaam verklaard door een arts. Hierdoor is de laboratoriumarts of de toeziende arts 

verantwoordelijk voor de opdracht van de venapunctie bij een aanvraag door de diëtist. 

Regionale afspraken 

Wij raden aan om in de regio afspraken te maken tussen laboratoria en diëtisten over de aanvraag van 

eerstelijns laboratoriumonderzoek. Betrek hier de huisartsen zoveel als mogelijk bij om draagvlak te creëren. In 

het kader van zinnige en zuinige zorg en ter verbetering van de kwaliteit van het aanvraaggedrag kan een 

diagnostisch toets overleg voor diëtisten worden georganiseerd. 

Vergoeding aanvraag ELD door diëtisten 

Op basis van de beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek zou de ELD die door de diëtist wordt aangevraagd, vergoed 

moeten worden vanuit de basisverzekering (ten laste van het eigen risico). Een deel van de zorgverzekeraars 

vergoedt ELD die door de diëtist wordt aangevraagd, echter een ander deel van de zorgverzekeraars niet. 

In 2015 vergoeden de volgende zorgverzekeraars de aanvraag van ELD door diëtisten vanuit de 

basisverzekering (ten laste van het eigen risico): Achmea, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Avéro, Pro Life en 

OZF. Wij raden aan om de cliënt dit te laten controleren bij de desbetreffende zorgverzekeraar.  

 

Afspraken 

 Regionaal worden afspraken gemaakt tussen diëtisten en laboratoria over de aanvraag van 

laboratoriumonderzoek. Huisartsen worden zoveel als mogelijk hierbij betrokken. 

 De diëtist zal altijd bij de patiënt navragen of kort geleden bloedonderzoek is gedaan om daarmee 

dubbeldiagnostiek te voorkomen. 

 De diëtist zal het voedingsgerelateerd laboratoriumonderzoek aanvragen en de huisarts altijd in de c.c. 

opnemen voor de rapportage van de laboratoriumuitslagen (uitzondering: wanneer de patiënt via directe 

toegankelijkheid bij de diëtist komt én geen toestemming geeft om de huisarts in te lichten). 

 De doorbelgrenswaarden van het laboratorium worden gebruikt om de diëtist direct in te lichten bij sterk 

afwijkende waarden. 



 

 De diëtist is verantwoordelijk om door te verwijzen naar of te overleggen met de huisarts bij afwijkende 

waarden. 

 De diëtist rapporteert de ingestelde dieetbehandeling en het resultaat ervan naar de huisarts. 

 

Namens NVKC, SAN en NVD 

 

Mr. A. Evers 

Directeur NVD 
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Bijlage 

Brief van IGZ met antwoord over Verduidelijking regelgeving inzake venapunctie bij een aanvraag door 

diëtisten 


