
 

Deskundigheidsbevordering op het gebied van bij- en nascholingen 

Op het gebied van deskundigheidsbevordering - het volgen van bij- en nascholingen, moeten er 40 punten worden gehaald.  

Ik overdrijf altijd wat met het volgen van bijscholingen. In totaal heb ik 188 punten gehaald waarvan er 168 zijn geaccrediteerd. Behaald 470%  

Datum  Omschrijving scholing: congressen, workshops, post HBO opleidingen, cursussen  Organisatie  

02-12-2021 Nieuw advies Gezondheidsraad: Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2; de 'Metabole switch'; 
voedingsadvies bij kanker; voeding bij lipoedeem; ketogeen of koolhydraatbeperkt 
Congres op locatie 

DCN Academy 

08-09-2021 Sarcopenie diagnostiek, preventie en behandeling. 
Webinar 

Abbott 

27-05-2021 Dieetinterventie en therapietrouw bij de oncologische patiënt. Therapie bij kanker 
Webinar 

Academic Journals 

23-04-2021 De relatie slapen en eten 
e-symposium 

Kintu  

18-12-2020 ACT terugkomdag op basis van intervisie/casuïstiek.  
Bijscholing op locatie met COVID maatregelen 

(F) ACT in practice 

04-12-2020 ACT (acceptance and commitment therapy) in de Dietistenpraktijk.  
Bijscholing op locatie met COVID maatregelen 

(F) ACT in practice 

19-09-2020 De rol van de diëtist in de COVID-19 pandemie; nierziekten en niertransplantatie; ketogeen dieet bij epilepsie; 
voedselallergie en intolerantie bij PDS (Prikkelbaar Darm Syndroom).  
Congres op locatie i.c.m. e-symposium 

DCN Academy 

15-09-2020 Voedingszorg van de oncologische patiënt  
Webinar 

Abbott B.V. 

07-05-2020 Obesitas en COVID-19 
Webinar 

Obesitas Platform 

13-03-2020 'Sport & Voeding: voorbereiding op een topprestatie'  
Webinar 

Friesland Campina 
 Institute 

24-09-2019 NIEUWE NHG*-STANDAARD CVRM; Cardio Vasculair Risico Management 
Bijscholing op locatie voor huisarts, praktijkondersteuner, diëtisten 

ZGWA 

23-07-2019 BRAVO leefstijlfactoren en leefstijl coaching  
Leefstijl nascholing over Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning.  
E-learning/ cursus met literatuurstudie, onderzoek, presentaties, huiswerkopdrachten, examen 

DCN Academy 

15-04-2019 Voeding, gedrag en leefstijl.  
Hoe wordt eetgedrag bepaald? Praktische strategieën voor gezonder eetgedrag.  Stress en overeten. Eten als reactie op 
stress. Emotie-eten in de Dietistenpraktijk. Bariatrie, maagverkleining voeding en emoties voor en na de ingreep. Bariatrie, 
tekorten in de voeding op lange termijn. 
Congres op locatie. 

DCN Academy 



30-01-2019 DM2 in hart en nieren. Eiwitten en nierproblemen; Taskforce voedselallergie; vrouw en vruchtbaarheid PCOS; NHG 
standaard ‘Chronische nierschade”; de rol van natrium en kalium bij hoge bloeddruk. 
Congres op locatie. 

DCN Academy 

19-09-2018 Preventie van kanker en rol van de voeding; voedingsnormen voor micronutriënten; impact van koolhydraten op 
insulineresistentie; nieuwe Zorgstandaard Eetstoornissen en Orthorexia en NHG* standaard Diabetes type 2 
Congres op locatie. 

DCN Academy 

14-04-2018 ‘Risico Hart- en vaatziekten van diverse kanten belicht’ 
Energie- en glucosestofwisseling; insulineresistentie; HOMA-index; Zuid-Aziatisch fenotype; behandeling statines. 
Congres op locatie 

DCN Academy 

24-01-2018 Een nieuwe relatie met eten, én met jezelf.  
Cursus op locatie 

Anders Eigen 

11-12-2017 Behandeling van eetstoornissen, meerdaagse post HBO 
Post HBO op locatie 

Psydi Scholingen 

22-11-2017 Een nieuwe relatie met eten, én met jezelf.   
Cursus op locatie 

Anders Eigen 

13-10-2017 2e Congres Sport & Voeding  
Congres op locatie Papendal 

Friesland Campina Institute 

04-10-2017 Een nieuwe relatie met eten, én met jezelf.  
Cursus op locatie  

Anders Eigen 

28-09-2017 Congres 'Dialoog over koolhydraten'  
Congres op locatie                                             

Kenniscentrum suiker & 
voeding 

22-09-2017 Stress, een belangrijke factor bij Obesitas en Diabetes. Overzicht factoren die een rol spelen bij het ontstaan van 
overgewicht. Laatste stand van zaken koolhydraten    
Congres op locatie 

DCN Academy 

*NHG is Nederlands Huisartsen Genootschap. DCN: Diëtisten Coöperatie Nederland ofwel de beroepsvereniging voor zelfstandig gevestigde diëtisten. 

  



 

Deskundigheidsbevordering op het gebied van socialisatie en externalisatie 
Op het gebied van deskundigheidsbevordering op het gebied van socialisatie en externalisatie, moeten er ook 40 punten worden gehaald. 
In totaal heb ik 86,5 punten gehaald ofwel 216% 
Vanuit het Kwaliteitsregister Paramedici worden overleggroepen met collega diëtisten (intervisies of intercollegiaal overleg) verplicht gesteld. We bespreken naast de nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van voeding ook praktijksituaties die spelen bij de begeleiding van cliënten met als doel zoveel mogelijk van elkaar te leren. De praktijksituaties 
worden uiteraard in het kader van de privacy wetgeving anoniem behandeld. Een enkele keer behandelen wetenschappelijke literatuur als een Journalclub.  
Vanaf het starten van mijn praktijk neem ik deel aan de intervisie van de zelfstandig werkenden diëtisten binnen de DCN regio Rotterdam. Deze overleggroep komt gemiddeld 

8 x per jaar bij elkaar. Naast de overleggroep van Rotterdam, heb ik tot 2020 ook deel genomen aan een overleggroep met orthomoleculaire diëtisten vanuit de regio 

Waddinxveen. Heel leerzaam door gedrag, voeding en ziekte vanuit een ander oogpunt te bekijken.. Vanaf 2017 ben ik aangesloten bij het landelijke netwerk VIE. Dit is een 

netwerk, voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. Vanaf 2018 neem ik ook deel aan de intervisiegroep van VIE. Gemiddeld hebben we 5 x per jaar 

een intervisie. De laatste intervisiegroep waar ik aan deel neem is de intervisiegroep diëtisten en gedragsverandering vanuit ACT (Acceptance and Commitment Therapy)  

Wat minder vaak voorkomt is een intervisie binnen de Zorggroep West Alblasserwaard (in 2021 Drechtdokters) met diëtisten uit deze zorggroep. Naast de zelfstandig 

werkende diëtisten sluiten hier ook aan de diëtisten werkzaam in de thuiszorg, stafpersoneel van de Zorggroep en een enkele keer ook huisartsen en praktijkondersteuners.  

IPO fase 1: Individuele Professionele Ontwikkeling Reflecteren & analyseren, norm 2015-2020. 

Benodigd aantal punten is 10 en deze zijn goedgekeurd en toegevoegd. 

Een laatste activiteit die gedaan moet worden voor het Kwaliteitsregister Paramedici is de IPO 1. 

IPO staat voor Individuele Professionele Ontwikkeling. Om een zo hoog mogelijk niveau van vakbekwaamheid te behouden, werk je planmatig aan jouw professioneel handelen. 

De IPO 1 is gericht geweest op analyse en competenties gezien vanuit de collega’s. Planmatig werken is cyclisch werken.  

Het cyclische proces bestaat uit vier fasen: 

Fase 1: Zelfreflectie en feedback  

Fase 2: Ontwikkelen doelen 

Fase 3: Uitvoeren ontwikkelplan 

Fase 4: Evalueren en vaststellen 

 

 


