PIT Actief, ook in 2022

VERSTAND VAN VOEDING

Feiten, fabels, meningen en gedegen onderzoek vechten om de aandacht van de consument. Ook medezorgverleners hebben moeite
om informatie over voeding en gezondheid te duiden. Hier liggen kansen. Als geregistreerd paramedicus kan je consumenten helderheid
verschaffen en bijdragen aan de behandeling van patiënten. Als PIT Actief ondersteunen we je daarin graag.

NIEUWE GENERATIE
Vanaf 1 januari 2022 zetten Marjolein van Aken en Merel van Veen PIT Actief voort binnen het Leids Congres Bureau. Marjolein en Merel
combineren vakinhoudelijke kennis met een praktische instelling en kennen het werkveld. Met dit tweetal aan het roer mag je op PIT
Actief blijven rekenen voor geaccrediteerde scholingen die je als diëtist verder helpen voor de dag van morgen en de uitdagingen van de
toekomst.
Ruim 20 jaar hebben we met enorm veel plezier met jullie samengewerkt. We willen jullie graag bedanken voor het vertrouwen en zien
een rooskleurige toekomst voor voeding en dus voor jullie als diëtist.
Vriendelijke groet,
Ellen van der Heijden & Arine de Ridder | info@pitactief.nl

MARJOLEIN VAN AKEN
Marjolein heeft oog voor wat mensen drijft en motiveert. Met deze input formuleert zij een strategie
met een helder doel. Door haar ervaringen binnen de diëtetiek en communicatie, een nuchtere,
directe en objectieve aanpak weet zij ook schijnbaar onbereikbare doelen te realiseren. “Voor elk
probleem bestaat immers een oplossing”, is de overtuiging van Marjolein.
MEER MARJOLEIN
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Eerste baan
Diëtist in de psychiatrie
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Bewust leven? Gebruik wat je hebt, deel, ruil, koop tweedehands of maak!
Thuis		
Moeder van 2 (bijna) pubers
LinkedIn		
www.linkedin.com/in/marjoleinvanaken/

MEREL VAN VEEN
Merel is een bruggenbouwer, zij weet de verschillende werkvelden met elkaar te verbinden. Haar
opleiding en ervaring binnen de diëtetiek en wetenschap gecombineerd met haar nieuwsgierige
houding en open oor voor wat er speelt, resulteren in grensoverschrijdende initiatieven, zoals
bijvoorbeeld voedingenkankerinfo.nl.
MEER MEREL
Leeftijd		
Opleiding
		
		
Eerste baan
Recente baan
Aanrader
Thuis		

38 jaar
Bachelor Voeding en Diëtetiek
Master Nutriton and Health
PhD Voeding en kanker
Diëtist Gelre Ziekenhuizen
Coördinator Over leven met kanker, Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Je eigen kleurrijke sokken breien
Moeder van 3 ukkies

LinkedIn		

www.linkedin.com/in/merelvanveen/

www.pitactief.nl

Twitter @merelvveen
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MEDICATIE EN VOEDING

Dieneke in ’t Veld, diëtist en afdelingshoofd Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
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Voor bovenstaande scholingen werken we nauw samen met onze participanten NVD, DCN en VBVD en met de volgende landelijke
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Ouderen, DNN | Diëtisten Nierziekten Nederland,
DPN | Diëtisten Psychiatrie Nederland, LWDO | Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie, MDL | Netwerk Diëtisten MDL,
NWDC | Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie, Netwerk Diabetesdiëtist, NDBC | Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie

Korting voor leden NVD, DCN, VBVD en betrokken netwerken.

