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Startbijeenkomst: Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten
Maandag 9 maart 2015
16.00-20.00 uur

HvA Dokter Meurerlaan 8
1067 SM Amsterdam

Beste Amsterdamse diëtist, beste collega,
Nog maar een paar dagen te gaan en dan volgt een nieuw jaar met verandering in de zorg. De voorgenomen transities
zorgen voor uitdagingen; ouderen blijven langer thuis wonen, ziekenhuisopnamen worden korter, zelfredzaamheid van
de patiënt en mantelzorg worden belangrijker.
Ook voor onze voedingszorg heeft de transitie in de zorg consequenties. Om optimale en betaalbare voedingszorg nu
en in de toekomst te kunnen bieden, is het van belang dat diëtisten onderling meer met elkaar gaan samenwerken.

TOAD brengt de Amsterdamse diëtisten bij elkaar,
TOAD staat voor Transmuraal Overleg van Amsterdamse Diëtisten. Dit is een initiatief van het project optimale
transmurale overdracht van de ondervoede patiënt en heeft aansluiting gevonden bij de bestaande netwerken 1e lijnsen het 1e, 2e, 3e lijnsoverleg Amsterdamse Dietisten. TOAD is er voor alle Amsterdamse diëtisten uit alle verschillende
werkvelden (1e lijns-, 2e lijns- en 3e lijnszorg). De doelstelling is de onderlinge samenwerking tussen alle Amsterdamse
diëtisten te versterken, zodat kwalitatief hoogwaardige, optimale en betaalbare voedingszorg aan de Amsterdamse
patiënt wordt geboden. De personen uit het bestuur van het 1e, 2e en 3e lijnsoverleg nemen voorlopig zitting in het
bestuur van deze nieuwe overlegvorm, aangezien TOAD het 1e, 2e en 3e lijnsoverleg gaat vervangen. De NVD regio
Groot Amsterdam zal waarschijnlijk ook onderdeel van TOAD worden.

Reden voor een feestelijke bijeenkomst!!
Graag nodigen wij jullie uit voor de startbijeenkomst van TOAD maandag
9 maart. Tijdens de startbijeenkomst gaan we gezamenlijk de plannen
van TOAD definiëren en akkoord vragen voor de doelstellingen. Jullie
inbreng is hierbij zeer gewenst! De aanleiding van de oprichting van
TOAD is de transmurale zorg voor de ondervoede patiënt maar TOAD zal
zich op alle patiëntengroepen en aandachtsgebieden richten. Naast het
gezamenlijk definiëren van de plannen zullen we ook de aanleiding van
TOAD presenteren en het startsein geven voor de implementatie van de
optimale overdracht van de ondervoede patiënt.

SAVE THE DATE!

We zien jullie graag 9 maart.
Noteer het alvast in je agenda.
U kunt zich aanmelden via de
volgende link
www.zakboekdietetiek.nl/toad

We wensen je een prachtig 2015!

Implementatie optimale overdracht van de ondervoede patiënt.
De Stuurgroep Ondervoeding, 1ste Lijn Amsterdam en Diëtistenpraktijk Equilibrio zijn met subsidie van het fonds
NUTS/OHRA dit jaar gestart met een project om de transmurale zorg voor de ondervoede patiënt te verbeteren.
Inmiddels is er door het projectteam een uitgebreide toolkit ontwikkeld die een optimale transmurale overdracht van
ondervoede patiënten in Amsterdam mogelijk maakt. Deze toolkit zal in februari op www.stuurgroepondervoeding.nl
beschikbaar zijn en we willen deze op 9 maart kort presenteren.
Met vriendelijke groet,
Anneke Huigen, hoofd Dietetiek SLAZ en OLVG
Ricky van Poppel, eigenaar Malnucare
Willemien Rietman, 1ste Lijn Amsterdam, projectleider transmuraal project
Hinke Kruizenga, Stuurgroep Ondervoeding, VUmc, projectleider transmuraal project
Inge Cantatore, Dietistenpraktijk Equilibrio, projectleider transmuraal project

