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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, Diëtheek, Careyn, de Verpleeghuizen, Dianet en de
Utrechtse vrijgevestigde diëtisten.
Evaluatie pilot Zorgpad oncologische ondervoeding
In januari j.l. is de pilot zorgpad oncologische ondervoeding met Raedelijn geëvalueerd. Van de 82
geïncludeerde patiënten hadden 33 patiënten een laatste contactmoment met PGSGA-score. Eén
van de prettige uitkomsten is dat de PGSGA-score verbeterde in de loop van de tijd. Daarnaast
waren de patiënt trevredenheids scores hoog. Het grote verschil tussen het aantal geïncludeerde en
gemeten patiënten komt vooral door overlijden en de relatief korte doorlooptijd van de pilot. We zijn
nog bezig met de analyse, maar het is wel duidelijk dat we met het project doorgaan. Uit de evaluatie
zijn een aantal vervolgacties gedestilleerd, te weten:
- Patiënttevredenheid meten in focusgroepen waarin ook het invullen van het PGSGA-formulier
wordt ge-evalueerd.
- Deelnemers van de pilot willen graag op dezelfde wijze blijven werken, ook nu de pilot is
afgelopen, inclusief het werken met het PG-SGA-formulier
- Werkwijze verbreden in de 8 TODU-achterbannen zodat het een algemene werkwijze wordt.
- Tweede helft 2018: verbreden naar andere disciplines bijv. oncologen, oncologie
verpleegkundigen, oncologie fysiotherapeuten.
.
Feestelijke 10de TODU-workshop
We hebben een begin gemaakt met de voorbereidingen van de organisatie van een feestelijke 10de
TODU-workshop. Deze zal naar verwachting in de eerste helft van oktober a.s, plaatsvinden. Zodra
we een datum hebben informeren we jullie hier over.
TODU-lidmaadschap
In maart worden de facturen voor het TODU-lidmaatschap 2018 weer verstuurd. Vriendelijk verzoek
van onze penningmeester om het factuurnummer te vermelden bij de betaling.
Zoals bekend kunnen leden hun werkgegevens op de TODU-website plaatsen en hebben ze
kosteloos toegang tot de workshop. We kunnen de workshop kosteloos aanbieden omdat de
standhouders betalen voor hun aanwezigheid. Sommige standhouders vragen of ze de
emailadressen van de workshop-bezoekers mogen hebben. Tot nu toe hebben we jullie adressen op
verzoek gegeven. Maar wat vinden jullie hiervan? Met het oog op de nieuwe privacywet vragen we
ons dit af. We horen jullie reactie vóór 1 april a.s. Stuur je reactie naar je TODU-contactpersoon, dat
is degene van wie je deze flits hebt ontvangen.

