EERSTELIJNS
VOEDINGSZORG
BIJ DM
Geaccrediteerde
scholingen
PRAKTIJKMODULE

| 5 oktober | Utrecht

2018-2019

- Dilemma’s en de laatste inzichten in DM
- Diabetes en koolhydraatbeperkte voeding
- De diëtist en de zorggroep
- Training eﬀectieve voedingszorg in samenwerkingsverbanden

EERSTELIJNS PALLIATIEVE VOEDINGSZORG
PRAKTIJKMODULE

| 16 november | Utrecht

- Palliatieve medische zorg en begeleiding
- Van curatieve naar palliatieve fase
- Training het gesprek met patiënt en familie in de palliatieve fase

VERSCHILLENDE CURSUSSEN 2018
HART- EN VAATZIEKTEN

|

FOCUS OP VOEDING

PALLIATIEVE
EN OBSTIPATIE
VOEDING
BIJ
VERDIEPINGSMODULES |DIARREE
TOEGEPAST
ONDERWIJS IN DE
PRAKTIJK
VOEDINGSZORG
CHEMOTHERAPIE

- PRISMA train-the-trainer DM |
- TOP Nutritional Assessment | 20 juni
Collegetoer
Praktijkmodule
Leergang
Leergang
9 en 16 april
- Lichaamssamenstelling
met CT scans | 14 en
november 2018 –
16 november
2018
contactdagen
contactdagen
PRISMA
train-the-trainer
CVRM
|
28
september
www.focusopvoeding.nl
februari 2019
23 november 2018
12 december 2018
- Basis sondevoeding | 4 oktober
11 en 18 juni
12 april 2019
7 februari 2019
- Voedingstoestand11
enapril
diagnostiek
- Impedantie | 6 juni of 23 november
2019 | 17 september
- TPV en sondevoeding kliniek | 14 juni - TOP Maag-, darm- en leverziekten | 8 november
keuze
uit
zorg spierbehoud ouderen
-- differentiaal
- smaakveranderingen
- Beweging,
en
Amsterdam
| In company -- medische
-- CVRM
-- van curatief naar
diagnose
- mucositis
zieken | 14 juni of 15 november
-- vrouwen en HVZ
-- hartfalen en cardiale
cachexie
-- cardiorenaal syndroom

palliatief
-- training gesprek met
patiënt en familie In

VOEDING BIJ CHEMOTHERAPIE

-- effecten medicatie
-- adequate interventie

ontwikkeling

- misselijkheid, braken
- diarree, obstipatie

HART- EN VAATZIEKTEN

“De
zorg verandert
continu.op
Niet
alleen qua
organisatie |en financiering,
maar ook|qua
inhoud. Zo is er (eindelijk) meer
LEERGANG
| studeren
afstand
| contactdag
COLLEGETOER
middagbijeenkomsten
aandacht
voor
de
relatie
tussen
voeding,
ziekte
en
gezondheid.
Een
prachtige
kans.
Als
ervoor zorgen
vanaf zomer 2018
Thema per middag |diëtist
vanafmoeten
najaarwe
2018
dat de cliënt gefundeerde voedingsadviezen krijgt. Niet alleen van jou, maar ook van de andere zorgprofessionals. Met
- Impact van chemo- en targeted therapy
- Pathofysiologische achtergronden hart- en vaatziekten
de cursussen van PIT Actief kom je goed beslagen ten ijs.” 				

- Voedingsgerelateerde klachten bij chemotherapie
- Het behandelplan
per fase tumorkwaliteit, NVD
Wineke
Remijnse, beleidsadviseur
- Casuïstiek
MEDICATIE
EN VOEDING
Basisen praktijkmodule

Leergang

- Adequate interventies en voedingskundige consequenties
- Eigen casuïstiek

DEMENTIE EN VOEDING
Verdiepingsmodule

LEERGANG | studeren op afstand | contactdag
BASISMODULE | begin 2019
-- stevige
-- verdieping in eigen tempo
-- voor ervaren diëtist
- Pathofysiologie verschillende
vormen van dementie
vanaf eind 2018
(patho)fysiologie
-- stevige zelfstudie
-- actieve inbreng van de
Multimedicatie
Consequenties
voor
de
begeleiding
door de diëtist
-- voedingsconsequenties specifieke
-- veel studiepunten
deelnemers
-aandoeningen
Invloed voeding op medicatie en visa versa
-- eigen casuïstiek
-- actuele onderwerpen met
-- -bVoedingsadviezen
ouwstenen voedingsadviezen
consequenties voor de diëtetiek
complicaties medicatie-- contactdag met docenten en
-- -casuïstiek
en opdrachten
persoonlijke begeleiding
-- discussie onder leiding van
Bijwerkingen
zoals geur- en smaakveranderingen
experts

EIWIT
EN SPIERMASSA
14 maart 2019

DEMENTIE EN VOEDING

EIWIT EN SPIERMASSA

VOEDING BIJ HEMATOONCOLOGISCHE ZORG

FOCUS OP VOEDING

Geriatriemodule

Congres VOEDINGNL

Jubileumcongres
LODHS

Verdiepingsmodules

--hemato-oncologie
-- voedingsbegeleiding
-- hygiënerichtlijn en
eiwitinname
-- sondevoeding/TPV
-- psychosociale therapie

-- PRISMA train-the-trainer
-- TOP MDL ziekten
-- TOP Nutritional
assessment
-- parenterale en
sondevoeding
-- basis sondevoeding
-- bewegen, spierbehoud
-- impedantie
-- lichaamssamenstelling
met CT scan

6 februari 2019

-- pathofysiologie
-- soorten dementie
-- voedingsadviezen
-- begeleiding diëtist
-- omgang met mensen
met dementie

14 maart 2019
www.voedingnl.nl

-- eiwitkwaliteit, -kwantiteit
en -consumptiemoment
-- verantwoorde eiwitkeuze
-- Young Professional
Award
-- Posters

12 april 2019

In ontwikkeling

Verschillende data
www.focusopvoeding.nl

In company trainingen
in overleg

MEDICATIE EN VOEDING

VOEDINGSBEGELEIDING
NA BARIATRIE

VOEDING BIJ KANKER

Leergang

Verdiepingsmodule

Basismodule

vanaf 1 januari 2019

-- interacties voeding ↔
medicatie
-- voedingsadviezen
-- polyfarma
-- bijwerkingen
-- multidisciplinaire aanpak

voorjaar 2019

-- complicaties korte en
lange termijn
-- voedingstekorten
-- dumping, osteoporose,
allergie

2019

-- pathofysiologie
-- metabole ontregeling
-- voedingsbegeleiding
-- casuïstiek

Collega’s over de leergang:
oo intensief en verdiepend
oo veel van geleerd
oo ik ben echt anders gaan
werken

www.pitactief.nl voor meer informatie, actueel aanbod en inschrijven.

