Uitnodiging niet goed weergegeven? Bekijk het
online

Meld u hier aan
>

Programma
13.00 - 13.30 uur
Inloop
13.30 - 14.45 uur
Presentaties
14.45 - 15.15 uur
Pauze
15.20 - 16.00 uur
Workshop ronde 1

Samen het verschil maken!
De transitie naar een gezond voedingsaanbod in de zorg vraagt om
samenwerking. Ben jij erbij op ons 3e landelijke seminar? Ontmoet
collega's uit andere zorginstellingen. Deel jouw kennis en ervaring
en haal inspiratie op.
Voor de ene organisatie een eerste oriëntatie. Voor de andere
alweer een volgende stap op weg naar een gezond
voedingsaanbod.
Een zorginstelling heeft een voorbeeldfunctie in het aanbieden van
gezonde voeding, voor patiënten, personeel en bezoekers. Laat jij
je uitdagen om met concrete acties aan de slag te gaan in jouw
organisatie?

Aanmelden vóór 8 februari!

Presentaties

16.10 - 16.50 uur
Workshop ronde 2
17.15 - 18.30 uur
Borrel &
netwerken

Dagvoorzitter: Jesper Rijpma
Welkom
Mirjam in 't Veld | Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse
Vallei
Nationaal Preventie Akkoord - Goede zorg proef je
Ministerie van VWS/Alliantie Voeding in de Zorg
Leren van veranderen: in gesprek met..
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, MeanderMC, Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Inzichten en inspiratie vanuit de arts
Maarten Soeters | Internist-Endocrinologist, AmsterdamUMC
Afsluiting
Tom van Loenhout | Voorzitter Bestuur Alliantie Voeding in de Zorg

Workshops
Voor wie?
Het seminar is bedoeld
voor managers facilitaire
diensten in ziekenhuizen,
medische specialisten,
diëtisten en beleidsmakers.
Voorkeur heeft dat twee
personen van verschillende
disciplines zich aanmelden.

Workshop 1: Richtlijn Gezondere eetomgevingen
Aanbod in personeelsrestaurant | Pilot in Ziekenhuis Gelderse Vallei
Workshop 2: Kwaliteitsindicator vs. gezond
voedingsaanbod: spanningsveld of niet?
Stimuleren van inname | Rol van de diëtist | Innovaties
Workshop 3: Multidisciplinair werken
Maken van een visiedocument | Welke bouwstenen zijn nodig?

Meld u hier aan >

Kosten
Er zijn geen kosten voor
medewerkers van
zorginstellingen. Dit
seminar wordt mede
mogelijk gemaakt door het
project Goede zorg proef
je.
Wilt u als andere
organisatie of bedrijf
deelnemen aan het
seminar? Neem contact op
met petersvantong@zgv.nl.

Adviesraad
Coralie Azzouzi, hoofd hoteldienst facilitair bedrijf, Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Eline Vermeulen, hoofd eten, drinken en gastvrijheid, ElisabethTweeSteden Ziekenhuis en Voorzitter, Vereniging
Keukenmanagement Gezondheidszorg
Elke Naumann, projectleider, Stuurgroep ondervoeding
Joyce Groenewoud, teamleider voeding & horeca, Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Wineke Remijnse, beleidsadviseur, Nederlandse Vereniging van
Diëtisten

Workshops worden
verzorgd door:
Amphia Ziekenhuis
Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis
Nederlandse Vereniging
van Diëtisten
Stuurgroep
Ondervoeding
Voedingscentrum
Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Het seminar is een vervolg op de succesvolle seminars in 2017 en
2018. Het is onderdeel van het project Goede zorg proef je,
waarin de komende jaren vervolg en support wordt gegeven om
het aanbod van voeding in de zorg te verbeteren aansluitend op
het Nationaal Preventie Akkoord. Het seminar wordt
georganiseerd door Alliantie Voeding in de Zorg, i.s.m. Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen en Ziekenhuis Gelderse Vallei, het
Voedingsziekenhuis.
Meer informatie of vragen? Mail naar petersvantong@zgv.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u petersvantong@zgv.nl toe aan uw adresboek.

