
 

Bijlage bij Manifest: Geeft handen aan de participatie maatschappij door inzet paramedici

Nederlandse Vereniging van Diëtisten
De NVD staat voor het positioneren en profileren van de diëtist als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot 
gezondheid en ziekte. We behartigen de belangen van diëtisten en
creëren de randvoorwaarden om een bijdrage te kunnen leveren aan gezond gedrag en een goede voedingstoestand van burgers.
 
De NVD houdt zich bezig met:
• Het verbeteren van de kwaliteit van zorg
• Het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist
• Het uitdragen van de mogelijkheden van de diëtist
• Het behartigen van de sociaal-economische belangen van de diëtist.
• Aantallen NVD-leden: 2.800
• Totaal werkzame / geregistreerde diëtisten: 5.250
• Omzet (als % van de zorgkosten): niet bekend

Maatschappelijke baten diëtisten
Behandeling door de diëtist heeft verschillende maatschappelijke baten. De gezondheid van de patiënt (en zijn familie) neemt 
toe, waardoor zorgkosten kunnen worden vermeden en de productie van de patiënt toeneemt. De behandeling van patiënten met 
overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten levert maatschappelijke baten van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van 
vijf jaar. Voor elke € 1,- die wordt besteed aan dieetadvisering van deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug:  
€ 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. 

Ergotherapie Nederland
Ergotherapie is een paramedisch beroep dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten 
uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van 
ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zet EN zich in om de bekendheid van het beroep te versterken.
 
De doelen van Ergotherapie Nederland zijn:
• de sociaal economische belangenbehartiging: de positie van de ergotherapeut versterken en het bewijs leveren van de  
 effectiviteit van ergotherapie 
• de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging: borgen van het kennis- en vaardigheidsniveau van de ergotherapeut
• de individuele dienstverlening aan de leden: een slagvaardig en professioneel bureau dat dienstverlening op maat levert
• de vereniging- of netwerkfunctie: het initiëren en het borgen van de werking van commissies, werkgroepen en Regionaal  
 Ergotherapeutische netwerken (REN). 

•	 Aantallen	EN-leden:	2.300
•		 Totaal	werkzame	/	geregistreerde	ergotherapeuten:	4.500
•	 Omzet:	36	miljoen
•	 30%	werkt	in	de	eerste	lijn,	70%	in	de	tweede	lijn	 

Maatschappelijke baten ergotherapeuten
Voor elke euro die besteed wordt aan de behandeling van thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers krijgt de 
maatschappij	€	7,40	tot	€	11,80	terug.	Voor	behandeling	van	kinderen	met	schrijfproblemen	krijgt	de	maatschappij	€	1,60	tot	€	1,70	
per euro terug. Behandeling van alle geregistreerde thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers levert netto maat-
schappelijk	baten	van	€	140	tot	€	236	miljoen	per	jaar.	Bij	behandeling	van	alle	6-jarige	kinderen	met	schrijfproblemen	in	Nederland	
zijn	de	netto	maatschappelijk	baten	€	3,8	tot	€	12,3	miljoen	over	het	(werkzame)	leven	van	het	kind.

 



  

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
De huid is ons grootste orgaan. Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een huidaandoening en worden hiermee dagelijks 
belemmerd in hun doen. De benodigde huidzorg hiervoor kan adequater en met minder kosten dichtbij de patiënt in de eerste lijn 
worden opgevangen en georganiseerd, met afstemming tussen huisarts en andere relevante disciplines. De paramedicus op het 
gebied van de huid, de huidtherapeut, vervult hierin een belangrijke rol met zorg rondom het voorkomen (zelfmanagement), scree-
nen en adequaat behandelen van huidaandoeningen. Als paramedicus stelt hij/zij in samenspraak met de patiënt, na het uitvoeren 
van screening (in geval van DTH), anamnese en onderzoek een behandelplan op met als doel het bevorderen van de gezondheid, 
eigen regie en zelfredzaamheid van de patiënt. 

Huidtherapeuten behandelen patiënten op verwijzing van en/of in samenwerking met een huisarts of medisch specialist. Bovendien 
zijn huidtherapeuten sinds januari 2011 direct toegankelijk (Directe Toegankelijkheid Huidtherapie, DTH). 
• Aantal NVH-leden: 850
• Totaal werkzame / geregistreerde huidtherapeuten: 950
• 85% van de huidtherapeuten werkt in de eerste lijn, 15% in de tweede lijn, onderwijs en onderzoek. 

 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
De NVLF vertegenwoordigt logopedisten: de beroepsgroep die zich inzet voor mensen die niet volledig kunnen participeren. Omdat 
ze door een handicap het vermogen missen om contact te leggen. Om gedachten onder woorden te brengen. Om ideeën te uiten.
Met hun paramedisch specialisme zijn logopedisten in staat deze mensen te helpen. Door hun uitgebreide anatomische kennis en 
therapeutische inzichten kunnen zij de stoornis bij cliënten opsporen én behandelen. Logopedisten bieden zowel preventieve als 
curatieve zorg als het gaat om spraak-, stem-, taal- en gehoorstoornissen en primaire mond- en keelfunctiestoornissen.
Of het nu om gaat baby’s met slikproblemen, jonge kinderen met een taalstoornis waardoor zij niet spreken, kinderen die stotteren, 
zangers met stemaandoeningen, langdurig zieken bij wie de spraak is aangedaan: zij kunnen dankzij de logopedie een gezonde 
start met hun leven maken of een belangrijk stuk van hun mens-zijn behouden. 

• Aantal NVLF-leden: 5.500
• Totaal werkzame / geregistreerde logopedisten: 8.000
• Omzet: 250 miljoen (waarvan 120 miljoen in de eerstelijn)
• Ruim 30% werkt in de eerstelijn als praktijkhouder, 20% is werkzaam in het onderwijs, 50% is in dienst van een gezondheidsin- 
 stelling (zowel in de eerste als tweedelijn).

Maatschappelijke baten logopedisten
Logopedie	bij	kinderen	met	een	spraak-/taalstoornis	levert	de	samenleving	jaarlijks	€	38	miljoen	tot€	115	miljoen	op.	Deze	baten	
worden veroorzaakt door een besparing op de kosten voor het speciaal basisonderwijs en hogere toekomstige productie.
Iedere	euro	die	gebruikt	wordt	voor	de	behandeling	van	spraak-	en	taalstoornissen	bij	kinderen	levert	€	1,67	tot	€	3,04	op.	Bij	een	
groot	deel	van	de	kinderen	verbetert	het	spraak-/taalniveau	als	gevolg	van	logopedie.	Een	groter	aandeel	kinderen	scoort	door	lo-
gopedie	beter	op	gestandaardiseerde	taaltesten.	Tijdige	signalering	en	behandeling	van	een	taalstoornis	leidt	tot	een	daling	van	30	
procent	van	het	aantal	kinderen	op	het	speciaal	onderwijs.	Ook	zorgt	logopedie	voor	een	betere	sociale	ontwikkeling	van	kinderen,	
kunnen ouders beter omgaan met de stoornis en zorgt logopedie voor minder criminaliteit.



Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
De oefentherapeut is de specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een parame-
dische behandelmethode gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en 
beweging tijdens dagelijkse activiteiten.
Oefentherapie gegeven door een oefentherapeut is een paramedische interventie. De cliënt en diens eigen mogelijkheden en con-
text staan centraal in de therapie. Oefentherapie Cesar-Mensendieck draagt bij aan zelfredzaamheid en daarmee aan het kunnen 
blijven functioneren en participeren in de maatschappij.

Naast algemene oefentherapie zijn er twee specialisaties: kinderoefentherapie (bij problemen in de motorische ontwikkeling van 
kinderen) en psychosomatische oefentherapie (bij klachten die te maken hebben met stress, angst , overspanning en burnout).

• Aantal VvOCM-leden: 1.700
• Totaal werkzame / geregistreerde oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: 2.000
• 95% van de oefentherapeuten is werkzaam in een eerstelijns praktijk, 5 %werkt in een instelling 

  


