TODU

JAARVERSLAG
2007-2008

Jaarverslag TODU 2007-2008

INHOUD

1.

AMBITIE IN 2007-2008

3

2.

SPEERPUNTEN

3

3.

ACTIVITEITENPLAN IN HOOFDLIJNEN

3

4.

REALISATIE AFGELOPEN JAAR

3

JAARVERSLAG 2007 -2008

2

1. Ambitie in 2007-2008
Visie: Dietetiek 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.
2. Speerpunten
2.1. Versterken interne organisatie
2.2. Elkaar kennen
2.3. Kennis delen
2.4. PR
3. Activiteitenplan in hoofdlijnen
Interne organisatie
Huishoudelijk reglement
Informatie voorziening binnen het TODU
Benchmark
Verankering TODU binnen achterban
Afstemming met NVD en DCN

Ontwikkelen en vastleggen
Ontwikkelen en invoeren
Ontwikkelen en uitvoeren
Mandaat van achterban
Vastleggen

Elkaar kennen
Website
TODU flits
Personeelspoel

Ontwikkelen en inrichten
Ontwikkelen en invoeren
Ontwikkelen en invoeren

Kennis delen
Bariatrische chirurgie
Screening rondom ondervoeding
Verwijsprotocol
Kunstmatige voeding

Afstemmen van zorg
Afstemmen van zorg
Ontwikkelen en invoeren
Afstemmen van zorg

PR
Jaarverslag
Jaarplan
Communicatieplan

1x per 2 jaar
1x per 2 jaar
Ontwikkelen en invoeren

4. Realisatie afgelopen jaar
Interne organisatie

Realisatie

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is ontwikkeld, vastgelegd en
ondertekend door alle partijen
Doel is om de regio gelijk te trekken aan de regio van de
NVD Utrecht. Inmiddels is eind 2008 de achterban
uitgebreid met het ziekenhuis te Amersfoort, het diabetes
centrum en dianet. Voor de financiën is een contributie
vastgelegd en een rekening in het leven geroepen. Er is een
dagelijks bestuur benoemd en een rooster van aftreden
opgesteld.
De werkwijze van samenstellen van werkgroepen, de
organisatievorm, en globale werkwijze, faciliteiten en rol
opdrachtgevers cq uitvoerders moeten nog worden
vastgelegd
Er hebben personele wisselingen plaatsgevonden: Annelyn
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Informatie voorziening binnen het TODU
Benchmark

Verankering TODU binnen achterban

Afstemming met NVD en DCN

Elkaar kennen
Website

Todu flits
Personeelspoel
Workshop
Kennis delen
Bariatrische chirurgie
Screening rondom ondervoeding

Verwijsprotocol
Kunstmatige voeding
PR
Jaarverslag
Jaarplan
Communicatieplan
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Polak is vertrokken en Betsy Geitenbeek heeft haar plaats
ingenomen als vertegenwoordiger van één van de twee
groepen zelfstandig gevestigde diëtisten. Ellen Reeze is als
vertegenwoordiger van het Hofpoort vervangen door
Mariella Reinders.
De TODU-stuurgroep is 4x per jaar bijeen geweest.
De flits is ontwikkeld en wordt 4x per jaar uitgegeven.
Evaluatie moet in 2009 plaatsvinden
De benchmark is opnieuw vastgesteld en is over 2007
uitgevoerd. Afgesproken is om ook te gaan registreren op
inkomende en uitgaande overdrachten.
De positie van de vertegenwoordigers zelfstandige
praktijken is vastgelegd. Het is duidelijk welke achterban
zij vertegenwoordigen en wat hun mandaat is.
Het DB van TODU heeft 2x per jaar een informeel overleg
met het HB van de regio NVD. De vertegenwoordigers
zelfstandig gevestigde praktijken 1e lijn zetten TODU als
item op de agenda bij de DCN-vergaderingen

Er is beschreven waar de website aan moet voldoen en er
is een offerte gemaakt. Gezocht wordt nu naar een
mogelijkheid van financiering.
Zie informatievoorziening bij interne organisatie
Loopt.
Er is jaarlijks een workshop gehouden voor de hele
achterban
Er is een werkgroep gestart en tijdelijk stil gelegd
Er is een werkgroep geïnstalleerd, deze is in 2008 5x
bijeen geweest. Deze werkgroep heeft een workshop
georganiseerd en onderzocht wordt welke mogelijkheden
er zijn rondom screening in de 1e lijn. Vervolg vindt plaats
in 2009.
Het protocol, inclusief een overdrachtformulier, is
ontwikkeld en ingevoerd. In 2009 vindt evaluatie plaats
Hier is niets mee gedaan.

In 2009 wordt nu het eerst jaarverslag geschreven over
2007-2008
Er is in 2007 een jaarplan opgesteld en deze zal in 2009
worden bijgesteld
Met het communicatieplan is niets specifieks mee gedaan.
Er zijn presentaties over TODU gehouden in Leiden, op de
diëtistendagen van de NVD (2007), tijdens de MYD
(2007) en er zijn contacten met de GGD Utrecht mbt
monitor 1e lijn. TODU is ook benaderd door een website te
Amsterdam met het verzoek of zij de diëtisten van TODU
mogen opnemen. Hier is nog niet op ingegaan, zodra de
website van TODU een feit is, kunnen eventueel
koppelingen worden gemaakt met dit soort websites.
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