Seminar Goede Voeding in de Zorg

The next step

Donderdag 22 maart 2018
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
12.15 - 18.00 uur

Op de 2e kennis- en netwerkbijeenkomst worden de nieuwste inzichten
over optimale voedingszorg gedeeld. Diverse zorgorganisaties delen
routes, thema’s en resultaten. En met een expert in verandering kun je

Meld je aan

je eigen rol in het veranderproces versterken.

Programma
12.15 uur

Registratie, ontvangst met lichte lunch

13.10 uur

Welkom
Dagvoorzitter – Arnoud Leerling

13.15 uur

Welkom in het Voedingsziekenhuis
Drs. Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

13.30 uur

Implementeren en optimaliseren van de maaltijdservice: 5 jaar At Your Request
Mirjam de Groot, hoofd hoteldienst, Ziekenhuis Gelderse Vallei

13.50 uur

Vanuit het ziekenhuis een gezonder eetpatroon bevorderen voor gezondheidswinst –
inzet van Eetscore in zorgpaden
Dr. Jeanne de Vries, assistant professor, Wageningen University & Research

14.30 uur

pauze

Deelsessies
Van smaakonderzoek
1 Routes naar nieuwe
15.00 uur

naar toepassing in de
patiëntenzorg

Met o.a. Elbrich Postma,
onderzoeker in Reuk-en
Smaakcentrum®, Wageningen
University & Research en
Renske Karens, oncologisch
centrum Ziekenhuis Gelderse
Vallei en Hielkje Poiesz, Medisch
Centrum Leeuwarden over
verrassen en doelgroepgerichtheid.

voedingszorg
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Met o.a. Dr. Manon van den Berg,
Radboudumc over start onderzoek naar FoodforCare @home;
Eline Vermeulen MSc, Elisabeth
Tweesteden Ziekenhuis en
voorzitter VKGE over stappen in
realisatie van voedingsbeleid en
Nikkie van der Lee, Militair
Revalidatie Centrum Aardenburg over het nieuwe concept
‘geeft KRacht’.

Naar ideale transmurale
voedingszorg
Met o.a. experts van
Stuurgroep Ondervoeding,
Ziekenhuis Gelderse Vallei,
VWS gaan we interactief aan
de slag om dit te ontwerpen.

16.15 uur

Keynote lezing: Veranderproces ontwerpen en vernieuwing in voedingszorg doorzetten
Rob van der Loo, psycholoog & veranderexpert, Meerkat

17.00 uur

netwerkborrel en innovatiemarkt

Het Seminar Goede Voeding in de Zorg is een initiatief van Alliantie Voeding in de Zorg en
Ziekenhuis Gelderse Vallei en wordt georganiseerd met ondersteuning van Sodexo.
Programmaraad: Mirjam de Groot - Ziekenhuis Gelderse Vallei, Nicole de Roos - Wageningen University &
Research, Menrike Menkveld - Alliantie Voeding in de Zorg, Elke Nauman - Stuurgroep Ondervoeding
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Praktische informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Het seminar Goede voeding in de zorg- The next step daagt je uit om op een andere manier
te denken over voeding in de zorg, om ideeën te delen, het gesprek aan te gaan en andere
organisaties te ontmoeten. Inspireer elkaar en doe zelf inspiratie op voor the next step in je
eigen organisatie!

Wanneer en waar?

Donderdag 22 maart 2018
12.00 - 18.00 uur
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

Voor wie?

Managers facilitaire diensten,
diëtisten en
beleidsmakers in ziekenhuizen en
verpleeghuizen.

Hou het laatste nieuws over
het seminar in de gaten op de
website van Alliantie Voeding
in de Zorg.

Ga naar de website

Inschrijven: 3=1

Veranderen doe je niet alleen. Werk je bij een zorginstelling dan hebben we een aantrekkelijk aanbod.
Kom je met z’n drieën (van verschillende disciplines uit dezelfde organisatie) dan betaal je voor de
eerste inschrijving slechts eenmalig £ 85,-! Je twee collega’s ontvangen een link waarmee ze zich vervolgens
kosteloos kunnen aanmelden. Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.
Niet werkzaam bij een zorginstelling?
Stuur een mail naar info@sola-bs.nl met je verzoek tot aanmelding. Wij nemen contact met je op.

Meld je aan

