
     

 

 

Post HBO cursus  

Verdiepingsdag: autisme en gerelateerde 

eetproblemen in de verstandelijk gehandicaptenzorg  

Thomas Fondelli is psycholoog en psychotherapeut en expert op het terrein van autisme en 

eetproblemen. Tijdens de basisstudiedag is besproken hoe een autistische manier van waarnemen 

en denken invloed kan hebben op het ontstaan of voortbestaan van eetproblemen en is theorie 

aangereikt waaruit een behandelplan kan worden opgesteld. In deze verdiepingsdag bestuderen alle 

deelnemers casussen uit de praktijk, die onder supervisie van Fondelli plenair worden behandeld. 

Een verdiepingsdag gericht op de praktijk van de diëtist! 

Praktische informatie 

Datum:   Vrijdag 27 maart 2020 
 
Tijd:    09.15 uur – 17.00 uur  
 
Locatie:   Cursus- en vergadercentrum de Domstad  

Koningsbergerstraat 9 
3531 AJ Utrecht 
 

Accreditatie:  Geaccrediteerd voor 6 punten bij ADAP  
    

Voorbereiding:  Bestudering van literatuur en een casus (± 2 uur) 
 
Kosten: DVG leden €225,- (ex 21% btw) → €272,75 incl. btw  

Niet DVG leden €250,- (ex 21% btw) → €302,50 incl. btw 

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.  

 Inschrijving alleen mogelijk wanneer de basiscursus al is gevolgd.  

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 27 maart 2020 kan geen restitutie van 

kosten meer worden gegeven. 

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

Het aantal deelnemers aan deze scholing is gelimiteerd tot 25 personen om een goede interactie te 

waarborgen.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kinderdietistaantafel.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fpicto-dietist-voor-miniatuur.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kinderdietistaantafel.nl%2Fhome%2Fpicto-dietist-voor-miniatuur%2F&docid=zrQsdbRX9ZOiBM&tbnid=zEQy0y056V478M%3A&vet=10ahUKEwjUk8XimpfmAhUD-aQKHSm_Dk8QMwhQKAAwAA..i&w=500&h=500&bih=751&biw=1536&q=picto%20dietist&ved=0ahUKEwjUk8XimpfmAhUD-aQKHSm_Dk8QMwhQKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Programma scholing 

9.00-9.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee 

09.15 uur Welkom en inleiding door de dagvoorzitter  

09.30 uur De relationele context rondom eetproblemen  

We eten ongeveer zes keer per dag. Voor ouders en begeleiders van kinderen met 

eetproblemen betekent dit dat zij zes keer per dag geconfronteerd worden met wat 

moeilijk loopt en waar ze zich vaak machteloos tegenover voelen. Bovendien ervaren 

ouders en begeleiders eetproblemen vaak als een erg beladen zorg. Het raakt hen in 

hun identiteit als ouder of begeleider.  

We verkennen samen hoe we de zorgen van ouders en begeleiders rondom eten 

beter kunnen begrijpen en hoe we hen kunnen begeleiden in het ondersteunen van 

hun kind in het leren eten.  

10.30 uur Pauze  

10.45 uur Hypotheses: 

Even kort het kader opfrissen van waaruit hypothesen geformuleerd kunnen worden.  

- In groepjes uitgewerkte casussen bespreken. 

- De casussen worden vervolgens besproken in grote groep 

12.30 uur Lunch 

13.15 uur De praktijk van de diëtist bij cliënten met autisme 

Opnieuw kort even het kader opfrissen rond de praktijk 

- In groepjes hypothesen van de ochtend bespreken en omzetten naar behandelplan.  

- Plenair bespreken hypothesen en behandelplan.  

16.30 uur Take Home Message  
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