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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
De norm voor het mailen van medische en/of cliëntengegevens is dat we dit per beveiligde mail
verzenden. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken of kunnen dan is het versturen van de
medische gegevens in een Word-document beveiligd met het todu-wachtwoord een betere keuze dan
het ‘gewoon’ mailen.
De verzender is verantwoordelijk voor het veilig versturen van de gegevens.
De afspraken met betrekking tot continuïteit, melding van ontvangst e.d. blijven gewoon bestaan.
Transmuraal zorgpad diabetes gravidarum
De werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en presenteert het zorgpad op 24 september aan
de collega’s die cliënten met Diabetes Gravidarum behandelen. Degenen die dit betreft hebben, als
het goed is, hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Eind 2019 is een gezamenlijke regiobijeenkomst voor verloskundigen en diëtisten georganiseerd door
de NVD-regio en het TODU met het transmurale zorgpad als onderwerp. De uitnodiging hiervoor
ontvangen jullie t.z.t.. Je hoeft hiervoor geen NvD lid te zijn. Er komt dit najaar geen TODU workshop.
Vervolg op Transmurale zorgpad Oncologische Ondervoeding
Er heeft een voorverkenning plaatsgevonden met een huisarts, oncologieverpleegkundige, TODUvertegenwoordigers en Raedelijn over het vervolg van het transmurale zorgpad oncologische
ondervoeding in de eerste lijn. De simpele vraag ‘Bent u de afgelopen maanden onbedoeld
afgevallen’ zou een helpende vraag zijn voor zorgverleners in de eerste lijn om mee te nemen in hun
werkwijze, om op deze manier vroegtijdig meer focus op ondervoeding te krijgen. Verzoek van
huisartsen om dit dan niet alleen voor oncologisch patiënten te doen, maar algemener. Een belangrijk
advies was ook om de boodschap/ actie voor huisartsen heel simpel te houden, maar wel een goede
onderbouwing op de achtergrond beschikbaar te hebben.
Conclusie: voor het vervolg van het transmurale zorgpad ondervoeding in de eerste lijn focussen we
ons niet meer alleen op de oncologische patiënt, maar op ondervoeding in het algemeen. Dus ook
voor kwetsbare ouderen, mensen met COPD of andere aandoeningen.
We gaan hiermee met Raedelijn aan de slag. Wordt vervolgd.

