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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.
Vervolg op Transmurale zorgpad Oncologische Ondervoeding
Nu het transmuraal zorgpad voor oncologie patiënten is uitgewerkt voor het traject ná opname,
willen we onze focus verleggen naar het voortraject. Centraal staat hierbij de vraag: hoe houden we
de patiënten tijdens de diagnostische fase bij (het vermoeden van) een oncologische aandoening in
een zo optimaal mogelijke voedingstoestand? Dit voortraject speelt zich voornamelijk af in de eerste
lijn bij de huisarts. Ook andere zorgverleners spelen hierbij een belangrijke rol, zoals fysiotherapeuten
en verpleegkundigen. Raedelijn zal weer betrokken zijn bij dit project. We starten eerst met een
voorverkenning waarbij Raedelijn, het TODU bestuur en een huisarts het concrete doel gaan
vaststellen. 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 tzt een oproep van hun TODUcontactpersoon.
Groot onderhoud TODU-website
Je hebt het mogelijk al gemerkt, de TODU-website hapert her en der. Een aantal mensen lukt het o.a.
niet meer om in te loggen om gegevens te wijzigen. Er was onduidelijkheid over het onderhoud en
hierdoor lopen we een aantal updates achter. Dit wordt nu opgepakt. We vragen even geduld van je
mocht het aanpassen of toevoegen van gegevens even niet lukken. Het heeft onze aandacht.
Wisseling van de wacht
Paulien Koenjer vertegenwoordigde de achterban van verpleeghuisdiëtisten binnen het TODU.
Zij heeft Noortje Vonk gevraagd haar plek over te nemen. Vanaf heden zullen de diëtisten uit
de verpleeg- en revalidatiehuizen vertegenwoordigd worden door Noortje. Zij zal ook de
TODU-website als aandachtspunt hebben.
Lidmaatschap TODU
Inmiddels zijn de facturen voor het TODU-lidmaatschap verzonden. Wil je geen lid
meer zijn, meld je dan voor 1 juni af bij je TODU-contactpersoon. Heb je geen factuur ontvangen en
sta je wel op de Todu-website of wil je er wel op staan, geef dit aan bij je TODU-contactpersoon.

