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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.
Veilig mailen
Overdrachten binnen het TODU verzonden we altijd met een wachtwoord beveiligd worddocument.
Dat is volgens de huidige eisen van de AVG, niet veilig genoeg voor medische gegevens. We hebben
binnen het TODU geïnventariseerd hoe we onderling wèl veilig overdrachten en andere medische
gegevens kunnen mailen. In de eerste lijn beschikken alle diëtisten over zorgmail. Binnen de ziekenen verpleeghuizen zijn er diverse systemen mogelijk die voldoen aan de eisen van de AVG. Naast
zorgmail is mailen met bijv. KPN-messenger ook veilig. Dit maakt mailen met het TODU wachtwoord
overbodig. Bij deze wordt binnen TODU de afspraak ten aanzien van veilig mailen/overdragen
gewijzigd.
De verzender is verantwoordelijk voor het veilig versturen van de gegevens, zorg dat je dit beveiligd
doet met zorgmail, KPN-messenger of een ander veilig systeem.
De afspraken met betrekking tot continuïteit, melding van ontvangst e.d. blijven gewoon bestaan.
Bijeenkomst met verloskundigen
Eind 2019 komt er een bijeenkomst georganiseerd door de NVD-regio en het TODU voor
verloskundigen en diëtisten met als onderwerp ‘Diabetes Gravidarum’. Dit jaar organiseren we geen
TODU-workshop. Na de zomer ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging en meer informatie.
Eurocept betaalt het onderhoud TODU-website
Eurocept, de sponsor van onze website, heeft toegezegd het onderhoud van de TODU-website, nu
en de komende jaren, te zullen betalen zodat de website goed blijft functioneren.
Vervolg op Transmurale zorgpad Oncologische Ondervoeding
Raedelijn is bezig met een voorverkenning en inventarisatie van het vervolg van het zorgpad
oncologische ondervoeding in de eerste lijn. Hiervoor vinden gesprekken met een huisarts,
oncologieverpleegkundige en diëtist uit de eerste lijn plaats. Daarna zal een nieuwe werkgroep
geformeerd worden met een brede afvaardiging uit de eerste lijn omdat deze fase zich vooral in de
eerste lijn en in eerstelijnsopvang van verpleeghuizen afspeelt. De collega’s in de eerste lijn
ontvangen hiervoor t.z.t. een oproep van hun TODU-contactpersoon.

