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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: Enquete TODU website, Regiobeleidsplan op website, Mailen van 
beveiligde documenten, contributie en TODU-workshop 2014. 
 
Enquête website 
Zoals we in de vorige flits noemden gaan we de TODU-website vernieuwen.  
We vragen je mee te denken over de nieuwe opzet van de website.  
Daarom willen we graag de volgende 3 vragen door jullie beantwoord zien. 
Je kunt je antwoorden mailen aan je TODU-contactpersoon ( dat is de persoon van wie 
je deze mail hebt ontvangen). 
1. Welke wensen heb je ten aanzien van de TODU-website? 
2. Heb je ergernissen bij het gebruik of bij de inhoud van de website? 
3. Wat wil je absoluut  behouden? 
 
Nieuwe documenten op website 
Het vernieuwde meerjarenbeleidsplan en procedure voor de aanmelding van nieuwe 
leden is op de TODU-website geplaatst. Ben je nieuwsgierig naar de inhoud, bezoek 
de website. 
 
Mailen van beveiligde documenten  
Het  mailen van patiënt gegeven wordt niet veilig geacht.  Er is een procedure voor 
veilig mailen van patiënt gegevens binnen het TODU in de maak. Voor verkeerd 
bezorgde brieven geldt het briefgeheim (en mag je niets doen met de informatie die je 
per abuis krijgt), voor mail geldt dat niet. Daarom moeten we beveiligd mailen. Voor 1 
juni is de procedure gereed en kan dan ingevoerd worden. ‘  
Jullie krijgen via je vertegenwoordiger de handleiding toegestuurd. Dan hoor je ook 
hoe je aan het wachtwoord komt  dat je nodig hebt om het document te openen. 

 
 

Contributie 2014 
Binnenkort kunnen jullie het financiële jaarverslag 2013 en de factuur verwachten voor 
de contributie 2014. 
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TODU Workshop 2014 
Zoals in de vorige flits gemeld:  op dinsdag 14 oktober a.s. staat de volgende TODU-
workshop  gepland ( van 15-20 uur). Het wordt een bijeenkomst  met veel ruime voor 
discussie gericht op de praktische uitvoering van de screening van ondervoeding en de 
daaropvolgende acties. Heb je zin en/of inspiratie om deze workshop mee te helpen 
organiseren. We kunnen nog mensen in de programma-  en/of organisatiecommissie 
gebruiken. Meld je dan aan bij je TODU-contactpersoon. 
 

  

   

    

    


