
Uitnodiging symposium
1 december 2022

EERSTE LIJN DIETISTEN

Samen sterk voor optimale 
voedingszorg in de eerste lijn

Graag uiterlijk 25 november 2022 aanmelden! 
klik op de button om je aan te melden

Programma

Tijd:   10.00 - 15.15 uur  
Locatie: Nutricia Research, Uppsalalaan 12, Utrecht 

MONDAY als basis voor een gestructureerde
dieetbehandeling bij ondervoeding

MONDAY (Monitoring Nutritional Status and Dietary Intake) is een langlopend en landelijk practi-

ce-based onderzoeksprogramma om het belang van diëtistisch handelen bij thuiswonende patiën-

ten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding aan te tonen.

Wat biedt het symposium u?
• Inzicht in de toekomst van diëtetiek

• Meer informatie over de toekomst van GLIM

• Meer inzicht over de resultaten van MONDAY

• Aanpak van ondervoeding vanuit patiëntperspectief

• Dieetadvies in de praktijk vergeleken met aanbeveling 

medische voeding uit Richtlijn Ondervoeding

• Kennismaken met (andere) deelnemende diëtistenpraktijken 

 

DIRECTAANMELDENKLIK HIER! 

10:00 – 10:30 Inloop met koffie

10:30 – 10:40    Opening  

 – Drs. Bianca Rootsaert,  
 directeur Nederlandse  
 Vereniging van Diëtisten
10:40 – 11:00     Rol van MONDAY in 

 optimalisering van de 

 eerstelijns voedingszorg bij  

 (risico op) ondervoeding 

 – Dr. Martine Sealy
11:00 - 11:30 Keynote: Global Leadership  

 Initiative on Malnutrition  

 (GLIM): last of kans? 

 – Dr. Harriët Jager-Wittenaar
11:30 – 12:10  Korte presentaties MONDAY 

 uitkomsten

12:10 – 13:00     Lunch

13:00 – 13:30 PREM in de praktijk  

 – Miranda Kienhuis
13:30 – 14:00 Nederlandse Diëtetiek in 

 Europees perspectief 

 – Annemieke van Ginkel-Res 
14:00 – 14:10    Korte pauze

14:10 – 14:40 Aanpak van ondervoeding  

 vanuit patiëntperspectief 

 - Robert Greene
14:40 – 14:45    Slotwoord 

 – Drs. Bianca Rootsaert,  
  directeur Nederlandse  
  Vereniging van Diëtisten 
14:45 – 15:15 Afsluitende borrel

MONDAY: Samen werken aan een uniforme verzameling van
practice-based data ten behoeve van de zorgtoegevoegde 
waarde van de eerstelijns diëtist 

Accreditatie wordt aangevraagd

Aanmelden

MONDAY is een initiatief binnen FAITH research van het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen en Nutricia, met het doel bij te dragen aan het verder 
verbeteren van de dieetbehandeling van ondervoeding.

https://www.faithresearch.nl/
https://fd7.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/Symposium_samen_sterk_voor_optimale_voedingszorg
https://fd7.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/Symposium_samen_sterk_voor_optimale_voedingszorg

