
PIT Actief, ook in 2022

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
Leeftijd   47 jaar 
Opleiding  Bachelor Voeding en Diëtetiek 
Eerste baan  Diëtist in de psychiatrie
Recente baan  Communicatiespecialist bij Yakult Science for Health
Aanrader  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  38 jaar 
Opleiding Bachelor Voeding en Diëtetiek 
  Master Nutriton and Health
  PhD Voeding en kanker 
Eerste baan Diëtist Gelre Ziekenhuizen
Recente baan Coördinator Over leven met kanker, Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Aanrader Je eigen kleurrijke sokken breien
Thuis  Moeder van 3 ukkies 
LinkedIn  www.linkedin.com/in/merelvanveen/   Twitter @merelvveen

www.pitactief.nl

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



Geaccrediteerde nascholingen 2022

VERGROOT JE KRACHT 
Als diëtist lever je essentiële zorg, kan je helpen om de gezondheid te bevorderen, ziekten te voorkomen en draag je bij aan medische 
behandelingen. PIT Actief ontwikkelt samen met de netwerken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten geaccrediteerde 
nascholingen om je in je werk te ondersteunen. Met keuze uit zeer diverse leervormen als post HBO cursussen (digitaal of klassikaal), 
kennisdossiers en leergangen. 

POST HBO CURSUSSEN
Met een post HBO cursussen ben je in een of twee dagen weer bij. 
-  Voeding bij slikstoornissen | voorjaar 2022 
-  Dementie en voeding | voorjaar 2022
-  Voeding bij kanker | verdiepingsmodule | voorjaar 2022
-  Voeding bij kanker | basismodule | najaar 2022
-  Voedselallergie | basismodule | najaar 2022 
-  Palliatieve voedingszorg | praktijkmodule | najaar 2022

CONGRES
Op het VoedingNL congres hoor je wat er in de wetenschap 
speelt en wat mogelijke toepassingen voor je werk zijn. 
Keuze uit digitale of klassikale deelname. VoedingNL22 
is een initiatief van Alliantie Voeding in de Zorg, DCN, 
Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen, 
NVD en NVVL Network for Food Experts
-  VoedingNL22 | juni 2022

KENNISDOSSIERS 
Een kennisdossier bestaat uit presentaties en literatuur, 
om je in een onderwerp te verdiepen en als naslagwerk 
te gebruiken. Een kennisdossier is geheel online, 
bestudeer je in je eigen tijd en sluit je af met een toets. 
-  Bariatrie en voeding
-  Diabetes met angio- en neuropathie 
-  Koolhydraten en insulinegevoeligheid 
-  Vet en metabole gezondheid 
-  Voeding bij maag- en darmproblematiek
-  Voeding en nierziekten

LEERGANGEN
Een leergang bestaat uit uitgebreide zelfstudie, met presentaties, 
literatuur en opdrachten. Je bespreekt de studiestof met de 
medestudenten en docenten tijdens een contact(mid)dag. 
De leergangen zijn geaccrediteerd met 44 tot 67 punten. 
-  Medicatie en voeding | contactmiddag 24 mei 2022 
-   Diarree en obstipatie, geheel geactualiseerd | contactdag 10 juni 2022
-  Cliënten met een migratieachtergrond | online consultatie 14 juni 2022
-  Voeding bij chemotherapie | contactdag 15 juni 2022

EIGEN STUDIEOMGEVING 
Welke scholing je ook volgt, al het 
studiemateriaal, inclusief recente literatuur, 
staat overzichtelijk in je persoonlijke 
studieomgeving. Deze is ook op een later 
tijdstip een mooi naslagwerk. 

DIGITAAL OF KLASSIKAAL 
Bij veel scholingen kan je kiezen uit een digitale of klassikale variant. Bij de 
digitale variant volg je de bijeenkomst online, op de dag zelf en op de plek die 
jezelf kiest. Bij klassikale deelname kom je naar de locatie van de bijeenkomst. 
Het digitale programma is gelijkwaardig aan het klassikale format met een 
apart programmaonderdeel voor consultatie met de spreker(s) voor de digitale 
deelnemers. 

www.focusopvoeding.nl

Amsterdam | In company

COLLEGETOER | middagbijeenkomsten 
Thema per middag | vanaf najaar 2018 
- Pathofysiologische achtergronden hart- en vaatziekten 
- Adequate interventies en voedingskundige consequenties 
- Eigen casuïstiek

LEERGANG | studeren op afstand | contactdag | 
vanaf zomer 2018 
- Impact van chemo- en targeted therapy 
- Voedingsgerelateerde klachten bij chemotherapie 
- Het behandelplan per fase tumor 
- Casuïstiek

- PRISMA train-the-trainer DM |  
   9 en 16 april
- PRISMA train-the-trainer CVRM | 
  11 en 18 juni
- Impedantie | 6 juni of 23 november
- TPV en sondevoeding kliniek | 14 juni
- Beweging, spierbehoud ouderen en
   zieken | 14 juni of 15 november

- TOP Nutritional Assessment | 20 juni
- Lichaamssamenstelling met CT scans | 14 en 
  28 september
- Basis sondevoeding | 4 oktober
- Voedingstoestand en diagnostiek | 17 september
- TOP Maag-, darm- en leverziekten | 8 november

LEERGANG | studeren op afstand | contactdag 
vanaf eind 2018 
- Multimedicatie
- Invloed voeding op medicatie en visa versa 
- Voedingsadviezen complicaties medicatie 
- Bijwerkingen zoals geur- en smaakveranderingen

BASISMODULE | begin 2019
- Pathofysiologie verschillende vormen van dementie
- Consequenties voor de begeleiding door de diëtist

VERSCHILLENDE CURSUSSEN 2018 | FOCUS OP VOEDING

VERDIEPINGSMODULES | TOEGEPAST ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK

VOEDING BIJ CHEMOTHERAPIE HART- EN VAATZIEKTEN

MEDICATIE EN VOEDING DEMENTIE EN VOEDING

In ontwikkeling

Voor meer informatie, actueel aanbod en inschrijven WWW.PITACTIEF.NL 

PRAKTIJKMODULE | 5 oktober | Utrecht
- Dilemma’s en de laatste inzichten in DM 
- Diabetes en koolhydraatbeperkte voeding 
- De diëtist en de zorggroep 
- Training effectieve voedingszorg in samenwerkingsverbanden

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

EERSTELIJNS VOEDINGSZORG BIJ DM

EERSTELIJNS PALLIATIEVE VOEDINGSZORG
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Korting voor leden NVD, DCN, VBVD en betrokken netwerken. 

Voor bovenstaande scholingen werken we nauw samen met onze participanten NVD, DCN en VBVD en met de volgende landelijke 
netwerken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten:
DAVO | Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid, DGO | Diëtisten Geriatrie en 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

“De leergang Cliënten met een migratieachtergrond is eigenlijk verplichte kost
voor elke paramedische diëtist.”

Dieneke in ’t Veld, diëtist en afdelingshoofd Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht


