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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.

Save the date.
Op donderdag 11 oktober is de feestelijke 10de TODU-workshop. Zet alvast in je agenda dat je vanaf
13.30 uur welkom bent in het Sint Antonius Leidsche Rijn en dat je niet thuis hoeft te eten, want wij
zorgen voor het eten en ook voor geaccrediteerde studiepunten. Verwachte eindtijd zal rond 19.30
uur zijn. Het conceptthema van de workshop is: ‘Todu door de jaren heen, van vertrouwen naar
positieve gezondheid’. Je hoeft je nu nog niet aan te melden. Zodra het programma vast ligt sturen
we je een uitnodiging waarna je je kunt aanmelden.
TODU-lidmaadschap
De facturen voor het TODU-lidmaatschap 2018 zijn inmiddels verstuurd. Nog niet iedereen heeft
betaald. We gaan er vanuit dat degenen die op 1 juli a.s. hun bijdrage nog niet hebben betaald niet
meer betrokken willen zijn bij het TODU en geen prijs meer stellen op vermelding op de TODUwebsite. Je vermelding op de website zal dan verwijderd worden.
Privacybeleid/AVG
Volgens de AVG is het met een wachtwoord beveiligen van een word-document onvoldoende veilig
voor het versturen van medische gegevens. We zullen onze werkwijze voor het sturen van
overdrachten dus moeten wijzigen. We hebben verschillende mogelijkheden besproken, zoals:
- Sturen per post, bellen, zippen of gebruik maken van zorgmail.
Het sturen per zorgmail lijkt het meest praktisch. Omdat de afdelingen diëtetiek van een aantal
ziekenhuizen nog niet de beschikking hebben over zorgmail, maar naar verwachting dit wel gaat
gebeuren, wachten we de ontwikkelingen even af voordat we hierop nieuw beleid maken. Kies tot die
tijd per situatie wat het meest veilig en werkbaar is. Degenen die wel over zorgmail beschikken, bijv.
de diëtisten in de eerste lijn, kunnen vanuit zorgmail een beveiligde mail sturen naar een
geadresseerde die niet over zorgmail beschikt. De ontvanger krijgt dan een code per sms of mail
waarmee toegang tot de beveiligde mail wordt verkregen.
Roadshows
In de weken 35-40 zullen 4 roadshows ‘Uitrol transmuraal zorgpad ondervoeding’ door Raedelijn en
de TODU werkgroep Transmuraal zorgpad georganiseerd worden. Het doel is jou te inspireren en te
activeren met betrekking tot de zorgcontinuïteit voor patiënten met (het risico op) ondervoeding. De
leer- en verbeterpunten, opgedaan tijdens de pilot Zorgpad ondervoeding, kunnen in deze
interactieve regionale roadshows gebruikt worden voor het doorontwikkelen en werkbaar maken van
een zorgpad voor jouw eigen lokale situatie.

Op dit moment zijn van 3 roadshows de datum bekend, om alvast in je agenda te kunnen noteren
geven we ze je alvast. Kies bij voorkeur de regio waarin jij werkzaam bent:
- Op dinsdag 28 augustus is van 16-18 uur een roadshow in het St. Antoniusziekenhuis locatie
Nieuwegein.
- In week 37 in de regio Amersfoort/Zeist
- Op donderdag 20 september in het UMCU van 16-18 uur
- Op woensdag 26 september van 16.30-18.30 uur in het Diakonessenhuis in Utrecht.
Zodra we ook een datum hebben voor de regio Amersfoort laten we dit jullie weten en
informeren we je over de aanmeldprocedure.

