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TODU 

Het Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht bestaat al geruime tijd. In de TODU zijn diëtisten 
uit alle werkvelden in de gezondheidszorg in de regio Utrecht vertegenwoordigd 
(thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, vrij gevestigde diëtisten, specialistisch werkende 
diëtisten in b.v. psychiatrie en zelfstandige klinieken, algemene ziekenhuizen en een 
academisch ziekenhuis). Het doel is om alle diëtisten werkzaam in de regio en in de 
gezondheidszorg vanuit de TODU te vertegenwoordigen.  
 
Geschiedenis 

Begin 2003 meldden zich in het regio overleg Utrecht, een voorloper van de TODU,  veel 
nieuwe deelnemers aan. De doelstellingen en uitgangspunten van het overleg werden 
geëvalueerd. Geconstateerd werd dat meer uit het overleg zou kunnen komen en dat de 
samenwerking misschien op een ander niveau gebracht kon worden. Tot dan toe waren de 
activiteiten meer uitvoerend gericht, er bleek echter dat er meer behoefte was aan een 
beleidsmatige insteek. Hiermee zou de Diëtetiek in de regio elkaar kunnen versterken. 
Geconstateerd werd dat de extramurale Diëtetiek de gemeenschappelijke factor tussen de 
deelnemers is en dat er in verdere ontwikkeling van de samenwerking kansen, voor zowel de 
organisaties als de patiënten, liggen. Onder extramuraal verstaan we alle dietetische zorg in  
de eerste lijn, poliklinische dieetadvisering, dagbehandelingen en huisbezoeken.  
 
Missie en visie 

Er is een visie en een missie ontwikkeld: 
Visie: Diëtetiek zonder grenzen 
Missie: Dieetzorg en voedingsadvisering in de regio Utrecht door diëtisten is afgestemd op 
cliënten/ groepen en partners in de zorg. Deze diëtisten leveren efficiënte transparante en 
kwalitatief hoogstaande dieetbehandelingen en voedingsadvisering, waarbij de diëtisten uit 
verschillende werkvelden elkaar naadloos aanvullen en versterken. 
 
TODU 

Het regio overleg diëtisten Utrecht maakte een nieuwe start, wat bevestigd werd door het 
invoeren van de nieuwe naam; TODU. In de TODU zijn inmiddels bijna alle diëtisten uit de 
regio Utrecht vertegenwoordigd. De verschillende werkvelden en organisaties zijn 
vertegenwoordigd door TODU-contactpersonen. Deze contactpersonen vertegenwoordigen 
een achterban en komen vier tot vijf keer per jaar bijeen. Is er mandaat, ondersteuning of 
afstemming over een gezamenlijke werkwijze nodig dan wordt dit via de contactpersonen 
kort gesloten met de achterban. Om de achterban te informeren over het beleid en de 
voortgang in activiteiten wordt er jaarlijks een workshop georganiseerd en komt er een aantal 
keer per jaar een nieuwsbrief, de Toduflits, uit.  
Om het transmurale werken te vereenvoudigen is er een overdrachtsformulier met 
bijbehorend protocol beschikbaar waar de Toduleden gebruik van maken.  
De website van Todu is gemaakt om elkaar goed te kunnen vinden. Ook worden daar de 
flitsen en andere relevante informatie op gezet. Tevens is het een medium waar verwijzers 
de dietisten met verschillende aandachtsgebieden in de regio kunnen vinden. TODU heeft 
een samenwerkingsverband met bestuur van de NVD-regio Utrecht. 


