Post HBO cursus
Diëtist in de verstandelijk gehandicaptenzorg de basis.
Eten en drinken is voor iedereen belangrijk en komt elke dag weer terug. Ook bij mensen met een
(ernstige) verstandelijke beperking. Het kan soms een hele puzzel zijn om voor hen een goede
voedingszorg te organiseren. Verschillende specifieke problemen vragen een individuele benadering
en gerichte professionele kennis. Als diëtist binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking is het belangrijk om met voldoende kennis van zaken binnen een multidisciplinaire setting
te kunnen werken.
De vereniging DVG organiseert daarom opnieuw deze unieke driedaagse cursus. Hierin wordt een
programma geboden om uw specifieke kennis en vaardigheden voor de voedings- en dieetzorg aan
mensen met een verstandelijke beperking te vergroten. Er wordt dieper ingegaan op belangrijke
thema’s en er worden handvatten aangereikt om deze zorg verder te professionaliseren. Er wordt
gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. Tijdens de opleiding wordt een vorm van toetsing toegepast.
Tijdens de dagen wordt goede interactie tussen deelnemers en sprekers op prijs gesteld. Daarom
wordt gewerkt met een groep van maximaal 25 deelnemers.
Dag 1:

dinsdag 24 maart 2020

Deze dag wordt besteed aan sociaal emotionele ontwikkeling en inschatting daarvan. Impulscontrole
en communiceren in de spreekkamer komen aan bod, mede aan de hand van casussen.
Sprekers zijn:

Marloes Ogg, Klinisch gedragskundige bij de stichting Amarant
Femke van de pas, logopedist en autismeconsulent bij Amarant

Dag 2:

dinsdag 21 april 2020

Deze dag wordt besteed aan de relatie tussen medicijnen en voeding en aan motiverende
gespreksvoering bij mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van casussen worden
specifieke aspecten van de dieetzorg voor mensen met een verstandelijke beperking besproken.
Sprekers zijn:

Linda Mulders-Wildemors, apotheker bij Isala Klinieken, SIR Institute for
Pharmacy Practice and Policy, Pharma Selecta
Bas van Diggelen, Gezondheidspsycholoog BIG bij De Driestroom

Dag 3:

vrijdag 19 juni 2020

Deze dag staat in het teken van medische aspecten bij verstandelijke beperking.
Sprekers zijn:

Sylvia Huisman, AVG bij de Prinsenstichting
Luc Bastiaanse, AVG bij SDW en verbonden aan de Erasmus universiteit (onder
voorbehoud)

Praktische informatie
Locatie:

Cursus- en vergadercentrum de Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Accreditatie:

Geaccrediteerd voor 30 punten bij ADAP

Voorbereiding:

Bestudering van literatuur en uitwerkingen van casussen (±4-6 uur per
scholingsdag)

Kosten:

€650,- voor drie dagen incl. lunch koffie, thee etc.

Inschrijving:

Inschrijven kan al met bijgevoegd inschrijfformulier. Het formulier ingevuld
retourneren naar scholing@dietistvg.nl.
Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en factuur voor het
verschuldigde inschrijfgeld.

Annulering:

Annulering van de aanmelding kan kosteloos tot 1 februari 2020. Na die
datum wordt tot 2 weken voor aanvang van de opleiding alsnog € 80,onkosten in rekening gebracht. Vanaf 24 maart 2020 kan geen restitutie van
kosten meer worden gegeven.

Voor meer informatie: Stoarm realiseert / Geke Zandringa
sholing@dietistvg.nl
06-54942427

