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Volgende TOAD bijeenkomst
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".
Onderwerpen die in casuïstiek bespreking aan de orde zullen komen zijn
ethische dilemma’s, multi morbiditeit, divers medicijngebruik en verschillende
culturen. We horen het graag als je een casus hebt om te bespreken.
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. Tijdens de
bijeenkomst van 20 maart worden de posters kort toegelicht en ze zullen
worden gepubliceerd op de TOAD website, die in ontwikkeling is.

registreer je hier voor deze TOAD bijeenkomst op 20 maart 2017

1 van 3

Subscribe

Share

Past Issues

TOAD als regio van de NVD
In overleg met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten is afgesproken om in
Amsterdam de volgende pilot uit te voeren: TOAD wordt een regio van de NVD.
Dit heeft als voordeel dat TOAD breder gedragen wordt, ondersteund wordt
door de NVD en beschikt over een budget voor bijeenkomsten, sprekers e.d.
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 TOAD contributie van € 35,00 per jaar.

Verwijzingen huisarts via zorgmail
Door Raoul Buiter, 1ste lijnsdiëtist in Amsterdam Westerparkbuurt
In Evry-online is het mogelijk om via zorgmail verwijzingen van huisartsen
digitaal te ontvangen. In mijn praktijk maak ik daar met volle tevredenheid
gebruik van. De huisartsen verwijzen door in het Huisarts Informatie Systeem
(HIS) en versturen via zorgmail. Deze berichten zijn via Evry op te halen.
Vervolgens bel ik de cliënt om een afspraak te maken. Ik kopieer-en-plak de
persoonlijke gegevens, de labuitslagen en de toelichtende tekst van de
verwijzing voor het aanmaken van een nieuw cliëntdossier. Heeft de cliënt
eenmaal een dossiernummer in Evry, dan kan ik het zorgmailbericht koppelen
aan het cliëntdossier. Groot voordeel voor mij is dat ik niet de verwijzing apart
op papier hoef te bewaren in een map, maar dat deze direct op te vragen is in
Evry. Voor de huisarts biedt het digitaal verwijzen het voordeel dat tellingen
achteraf eenvoudig uitvoerbaar zijn, omdat door het digitale proces direct een
diagnosecode wordt gehangen aan de verwijzing.
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Het bestuur van TOAD: Ricky van Poppel, Anneke Huigen, Raoul Buiter, Chantal Pleune, Agnes
Grimmerink en Hinke Kruizenga
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