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20 maart - TOAD bijeenkomst
TRANSMURALE ZORG VOOR KWETSBARE
OUDEREN
Maandag 20 maart van 15:00-18:00 uur. Het onderwerp is: Transmurale zorg
voor kwetsbare ouderen.
Beatrijs Bos, specialist ouderengeneeskunde van Amstelring, zal een
presentatie houden over "Voeden in de palliatieve fase".
Geef je hier op voor deze bijeenkomst!
Casus?
Heb je een casus over bijvoorbeeld palliatieve zorg of cultuurverschillen bij de
zorg voor kwetsbare ouderen om tijdens deze bijeenkomst te bespreken. Je
kan dit opgeven bij Raoul Buiter.
Uitwisseling van ervaring via posters
We willen graag de initiatieven die er zijn op gebied van optimaliseren van de
voedingszorg voor kwetsbare ouderen uitwisselen. We nodigen je daarom uit
om je project, idee of resultaten te presenteren op een poster of flapovervel.
Alle posters worden in kleine groepjes besproken en kort toegelicht. Ze kunnen
ook worden gepubliceerd op de TOAD website, die in ontwikkeling is. Je kan tot
6 maart je poster opgeven bij Agnes Grimmerink. Bij haar kan je ook terecht
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inhoud, niet om de vorm!
KP Punten
Deelname aan een TOAD bijeenkomst levert 3 KP punten op.
registreer je hier voor deze TOAD bijeenkomst op 20 maart 2017

Lid worden van TOAD
TOAD is sinds deze maand een regio van de Nederlandse Vereniging van
Diëtisten (NVD) en heeft 139 leden.
Lidmaatschap TOAD
We hebben een goede start gemaakt met het vormen van TOAD; de opkomst
is goed en de reactie van deelnemers zijn enthousiast. Om door te kunnen
gaan hebben we financiën nodig om alles te faciliteren daarom moeten we
helaas een bijdrage vragen aan onze deelnemers. In 2017 is deelnemen aan
TOAD voor leden van de NVD gratis en diëtisten die niet lid zijn van de NVD
vragen we een contributie van € 35,00 per jaar.
Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Raoul Buiter. Hij maakt de website voor
TOAD, waar ook alle leden te vinden zullen zijn. Als deze website klaar is
vervalt de TOAD ledenlijst op http://zakboekdietetiek.nl/toad/

Het bestuur van TOAD: Ricky van Poppel, Anneke Huigen, Raoul Buiter, Chantal Pleune, Agnes
Grimmerink en Hinke Kruizenga

why did I get this?

2 van 3

This email was sent to <<Email Address>>
unsubscribe from this list update subscription preferences

Translate

Subscribe

3 van 3

Share

Past Issues

Translate

