PROGRAMMA #NVDD21
d.d. 25 juni 2021
Hieronder de sessie die collega’s verzorgen tijdens #NVDD21.
Een aantal van hen heeft het onderwerp aangegeven, anderen hebben de sessie al helemaal
uitgewerkt.
Wij nemen tijdig contact op met de sprekers om de details af te stemmen.
Een nieuwe manier van afvallen voor patienten met obesitas, zonder operatie maar wel met hulp.
Graag vertel ik collega's meer over de maagballon in capsule vorm, de POSE (Primary Obesity
Surgery Endoscopic) en behandeling met medicatie.
- Caroline Albers
Graag vertel ik collega's over een nieuwe manier van afvallen voor mensen met obesitas, zonder
operatie maar wel met hulp van een maagballon in capsule vorm of medicatie. Dit in combinatie
met een leefstijltraject.
- Caroline Albers
De leefstijldiëtist
- Ismay Wiggers en Marie-Therese Hendriks
Dat smaakt naar meer!
- Ien Schlösser en Lisan Eekman
Leidraad dieetbehandeling diabetes type 1 de novo bij volwassenen
- Anja Ravenhorst-Tammer vanuit werkgroep DM1
Uitkomsten onderzoek hoog verhitte melk en ei bij persisterende allergieen hiervoor
- Irene herpertz
Voeding en beweging bij kanker, casuïstiek
- Herma ten Have
Vanuit Capri: Hartrevalidatie bij obesitas; resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.
- Chantal van Heeswijk
Ecologische voedingsleer en duurzaam eten
- Het Voedingscentrum - Joka van Dusseldorp
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Gezonde voeding tijdens de zwangerschap (nieuwe richtlijnen)
- Het Voedingscentrum - Joka van Dusseldorp
How to do Blended diet (behandelingsrichtlijn en praktische toepassing)
- Brenda Glas (namens werkgroep Blended diet/mogelijk andere spreker)
Inzetten van het 6x6 dieet bij insulineresistentie (bij overgewicht al of niet met co-morbiditeit)
- Alie Lourens en Wilma Bouwman
Koolhydraten tellen bij kinderen met DM1, zo simpel is het (niet)
- Jitske Spijker en Gertruud van Loon
MONDAY: optimalisering van de dieetbehandeling van ondervoeding in de eerste lijn
- Martine Sealy
Anti-inflammatoire voeding bij allergische ziekten
- Berber Vlieg
Voedingssupplementen ter preventie van virale luchtweginfecties bij gezonde individuen: Een
EAACI systematische review en meta-analyse
- Berber Vlieg
Samenstelling van het dieet bij kinderen met pinda-allergie houdt verband met gevoeligheid voor
pinda
- Berber Vlieg
Samenstelling van dieet bij volwassen patiënten met EoE houdt verand met de mate van
ontsteking
- Berber Vlieg
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Multidisciplinaire screening in de 1e lijn van kwetsbare ouderen
- Gerja van Hunen
Nationaal Preventie Akkoord & jouw zorginstelling: laat je inspireren!
- Mirjam Holverda
Voeding binnen de facilitaire dienst, jouw zorg!?
- Mirjam Holverda
Prehabilitatie fit4surgery samen met Monique va Asseldonk aantal jaar geleden gestart met het
opzetten van een preoperatief programma voor patiënten met darmkanker met belangrijke
pijlers: voeding, krachttraining, mentale gezondheid, stoppen met roken.
- Cathrin van Erven
Belang goede maagwerking en afbouw maagzuurremmers , orthomoleculaire aanpak.
- Petra Wilting
Belang goede maagwerking als basis goede gezondheid en afbouwen maagzuurremmers
(orthomoleculaire aanpak). Bij voorkeur samen met Bianca van den Heuvel.
- Bianca van den Heuvel en Petra Wilting
Voedselovergevoeligheid en etikettering
- Frauke Thomsen en Marjolein de Nie
Gaming and e-health
- Louise Witteman
Project Eten met lange tanden; over samenwerking tussen diëtist en mondhygiënist bij
problemen op snijvlak mondgezondheid en (onder)voeding bij thuiswonende ouderen
- Elke Naumann

PROGRAMMA #NVDD21
d.d. 25 juni 2021
Hieronder de sessie die collega’s verzorgen tijdens #NVDD21.
Een aantal van hen heeft het onderwerp aangegeven, anderen hebben de sessie al helemaal
uitgewerkt.
Wij nemen tijdig contact op met de sprekers om de details af te stemmen.
Innovatieve projecten in de wijk
- Suzan de Bruijn en Danielle Verschuren
Vroege determinanten van ondervoeding bij thuiswonende ouderen gebaseerd op de
screeningtool SCREEN II
- Jos Borkent
Nurses For Food. Resultaten van het promotie onderzoek naar verpleegkundige voedingszorg bij
ondervoeding in het ziekenhuis.
- Gerda van den Berg
Wat kan de DIEK voor klinisch werkende dietisten betekenen, waar is behoefte aan, welke rol
zien jullie voor de DiEK etc. Interactieve sessie waarin we in gesprek gaan met de
ziekenhuisdietisten
- Sandra Visser, namens cie DIEK (NVD)
We willen wellicht nog een sessie organiseren voor alle dietisten werkzaam in ziekenhuizen: wat
hebben zij nodig om zich verbonden te voelen met/ vertegenwoordigd te voelen met en binnen de
NVD,
- Sandra Visser, namens de cie DIEK (NVD)
Eiwitkaartje
- Albert Schweitzerziekenhuis
Koolhydraatworkshops voor patiënten met Diabetes Mellitus
- Albert Schweitzerziekenhuis
Nutritional assessment - hoe in de praktijk
- Albert Schweitzerziekenhuis
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Diabetes Mellitus type 2 bij kinderen
- Albert Schweitzerziekenhuis
Digitaliseren voorlichting voor patiënten met zwangerschapsdiabetes
- Albert Schweitzerziekenhuis
Samenwerking 1e en 2elijn diëtetiek voor patiënten met hartfalen
- Albert Schweitzerziekenhuis
De GLIM criteria voor ondervoeding, waar staan we nu?
- Marian de van der Schueren
COVID herstelzorg
- Anne Slotegraaf
80 jaar voedingsvoorlichting
- Het Voedingscentrum
Preventie & Zorg
- Het Voedingscentrum
Voedingsadvies bij borstkanker
- Odette Bruls
Interactie voeding - medicatie - voedingssupplementen
- A.H. Palsma
Voeding bij Endometriose
- Jacqueline den Otter
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Voeding op de IC (netwerk dietisten IC)
- Miranda Lassche
Voeding en de ziekte van Huntington
- Fleur Veldkamp
Richtlijn voor de diabetesdiëtist bij het geven van educatie en dieetadvisering bij hybride insuline
pompen en de nieuwste ontwikkelingen
- Syska Walgemoet en Clarinda Smit
Implementatie NVK richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen
- Eefje Winder
Therapeutisch klimaat op de GRZ en de rol van voeding
- Ludwien de Brabander (samen met cozo GRZ)
Voeding en Autisme
- Mieke Oomen
Diabetesbehandeling nieuwe stijl
- Harriet Verkoelen
Update van behandeling van Eosinofiele Oesophagitis
- Willeke Frank
Gebruik van de acotmeter in de dietistenpraktijk voor bepalen activiteiten niveau en
energeiverbruik
- Heidi Zweers
Lipoedeem: nieuwe behandelconsensus en lerend netwerk
- Bea Koet
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Voeding op recept
- Ilona Suurs
- Romee van Heessel-Schilt
Hoe vertalen we de internationale IC voedingsrichtlijnen naar de praktijk?
- Patty Lakenman
De implementatie en meerwaarde van een nieuw maaltijdconcept
- Manon van den Berg
Begeleiding bij over- en onderprikkeling bij ASS, ADD en HSP
- Marion Hoogkamer

The Food Journey App. De juiste informatie op het juiste moment voor, tijdens en na de
behandeling.
- Carolien Krikke
Een plantaardige leefstijl bij reumatische aandoeningen
- Pauline Kortbeek
- Matthijs Cikot Roos
Refeedingsyndroom: hervoeden bij anorexia nervosa
- Linda Hover
- Sjerty Peeters
Emotie-eten de baas in de praktijk
- Sara van Grootel en Judith van Gennip
7 Minute Challenge MUMC+
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- Esther van den Hogen
Beslisboom/stroomschema diagnose en behandeling overgewicht
- Harriët Verkoelen
- Marie-Thérèse Hendriks
Nierziektenmenu & Eten tijdens dialyse!
-

Marleen Kosters

- Sanne Huisman
PG-SGA SF, screening op ondervoeding bij nierziekten
- Marleen Kosters
MAST studie - Malabsorptie bij hematologische patiënten rondom stamceltransplantatie
- Inge Dekker
- Hanneke Bruggink
Eiwitkwaliteit
- Hanneke Bruggink
- Inge Dekker
Dieetbehandelingsrichtlijnen bij intensieve hematologische behandelingen
- Rianne van Lieshout
- Inge Dekker
Bijdrage van CHIODAZ
De 5-stappenmethode bij eetdrang of snoepdrang
- Yvonne Steenmetz
Gastroparese stapsgewijze therapeutische aanpak en dieetbehandeling
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- Jenny Brouns
Diagnostiek & behandeling van insulineresistentie
- Ellen Govers
Slimme (zorg)technologie voor de diëtist. Inspiratie vanuit onderzoek en onderwijs.
- Sonja van Oers
- Lindsay Bemelmans
Digitale coach Liz, de zelfmanagment tool ter ondersteuning van de cliënt. Iets voor jou als
diëtist?
- Karen Kotten-Lips
- Femke de Graaf-Spikmans
Diëtist van de toekomst? Die leiden we nu op!
- Vivianne Ceelen
Kwaliteitsbepaling diëtetiek
- Maia Alcazar

De Maaltijdbox "lekker, makkelijk en gezond"
- Wilma Hooft
- Andrea Gnoth
Kansen en uitdagingen bij preventie van voedselallergie
- Olga Benjamin
- Irene Herpertz
FPIES- NVK leidraad en laatste inzichten
- Irene Kok
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- Olga Benjamin
MONDAY: ondervoeding in de praktijk
- Martine Sealy
- Melissa Zantinge
Voeding op de Medium Care
- Jantina van der Linde
- Manon Mensink
Voeding na niertransplantatie
- Anke Vroomen

