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De flits is het informatiebulletin van het TODU (Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht). 
Met de flits willen we alle betrokken diëtisten informeren over het doen en laten binnen het TODU. Hij 
zal circa 2 x per jaar verschijnen. De TODU-afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de 
verspreiding ervan naar hun achterban. Vragen over de inhoud van de flits kun je stellen bij jouw 
TODU-afgevaardigde, dat is dus degene van wie je deze mail hebt ontvangen. Bij het TODU zijn 
diëtisten aangesloten vanuit het UMCU, het St. Antoniusziekenhuis, het Diakonessenhuis, het 
Meander Medisch Centrum Amersfoort, het Diabetescentrum, Diëtheek (tot medio 2013 Vialente), 
Careyn,, de Verpleeghuizen, Dianet en de Utrechtse vrijgevestigde diëtisten.  

 

In deze flits: UITNODIGING TODU-workshop,  Raedelijn, Amsterdam, Zorgpad 
Diabetes Gravidarum en handige tip.  
 

De uitnodiging voor de TODU-workshop vind je in de bijlage. 
Op 14 oktober zien we je graag om samen met MDL-arts Annet Voorburg, huisarts 
Marian van Cuilenburg, Oncologieverpleeg-kundige Jessica Blom en fysiotherapeut 
Wouter van Meerendonk 
onder leiding van Katinka Visscher van Raedelijn in discussie te gaan over 
ondervoeding.  
 
We kunnen jullie de workshop kosteloos aanbieden dankzij de sponsoren: 
Brocacef, Mediq Tefa, Sorgente, Medizorg en Fresenius Kabi. 
 
Zorgpad ondervoeding 
Raedelijn wil als projectleider optreden bij het ontwikkelen van het zorgpad 
ondervoeding. Over de precieze invulling zijn we met hen in gesprek. 
 
Zorgpaden Diabetes Gravidarum 
In de vorige flits deden we een oproep om je aan te melden voor deelname aan de 
ontwikkeling van het zorgpad Diabetes Gravidarum. We hebben diverse enthousiaste 
aanmeldingen ontvangen.  Hartelijk dank hiervoor. Zodra we een projectleider hebben 
ontvangen jullie een uitnodiging om bijeen te komen. 
 
TOAD:  Transmuraal overleg Amsterdamse Diëtisten 
In Amsterdam is een project met als doel een toolkit te ontwikkelen van de optimale 
voedingszorg rondom de ondervoede patiënt. Een vertegenwoordiger van het TOAD 
bezocht onze TODU-vergadering om van ons te horen hoe we overdrachten en 
transmurale zorg binnen het TODU georganiseerd hebben. 
 

   TIP: Voor het versleuteld versturen van documenten:  www.gratiscursus.be    
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