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Introductie 

Wie is ’t Keuze Dieet? 

"t Keuze Dieet bestaat uit Janna Koopman, zelfstandig diëtist met drie locaties in 

de regio Haarlem en Heemstede. Zij is het gezicht van ’t Keuze Dieet.  

’t Keuze Dieet werkt aan haar cliëntenbestand door samenwerking met huisartsen, 

fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, logopedisten, oefentherapeuten, 

verpleging, verzorging, diëtisten en andere zorgverleners in de eerste-, tweede- en 

derdelijnszorg. Ook zal ’t Keuze Dieet proberen het gat op te vullen waar diëtisten 

van thuiszorgorganisaties of poliklinieken niet aan toe komen. 

Geschiedenis 

Na de studie Diëtetiek te hebben afgerond, besloot zij om op wereldreis te gaan in 

Zuidoost-Azië voor het vergaren van kennis en cultuur en voeding in deze landen en 

zelfontwikkeling.  

Na verschillende banen in de horeca en een fysiotherapeutenpraktijk, besluit zij in 

2013 haar eigen diëtistenpraktijk op te richten.                                                                                                                       

Inmiddels is de praktijk gegroeid tot drie locaties met een divers cliëntenbestand 

en een goede naamsbekendheid in de regio. 

Visie 

Voor iedereen is goede voeding belangrijk. Echter, niet iedereen heeft hetzelfde 

levenspatroon of dezelfde doelen. Daarom is het van belang dat het voedingsadvies 

persoonlijk en doelgericht is. 

Doel van ’t Keuze Dieet 

Het leveren van zo hoog mogelijke kwaliteit van (sport)diëtetiek aan individuen en 

groepen zowel in de eerstelijnszorg als preventief, voorlichtende activiteiten 

ondernemen voor cliënten, (sport)verenigingen en andere beroepsgroepen in de 

gezondheidszorg of het bedrijfsleven.               

’t Keuze Dieet streeft naar een professionele, commerciële bedrijfsvoering, met 

aandacht voor persoonlijk en doelgerichte adviezen, waardoor het dieet makkelijk 

is vol te houden. 

Doelstelling 

Het continueren van huidige werkzaamheden  en uitgroeien tot een professionele 

praktijk die inkomsten genereert uit activiteiten en verder specialiseren op het 

gebied van allergie, diabetes, sportdiëtetiek en alle aandachtsgebieden die 

verband houden met klachten van cliënten. 

Kwaliteitshandboek ’t Keuze Dieet 

Teneinde een diëtistische zorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren 

ontwikkelt ’t Keuze Dieet op het ogenblik een kwaliteitshandboek. Hierin zal onder 

andere informatie te vinden zijn over organisatie, procesbeheersing, middelen en 

materialen, kennis en vaardigheden en borging van hele kwaliteitssysteem.                                                                                                                                                                                   



 
Kwaliteitshandboek Diëtistenpraktijk ’t Keuze Dieet 2016  3 
 

Inhoudsopgave 

 
 
Introductie………………………………………………………………………………………………… 2 

 

Hoofdstuk 1  Beleid………………………………………………………….4 

1.1 Kwaliteitsbeleid en Doelstellingen………………………………………………………4 
1.2 Het kwaliteitssysteem………………………………………………………………………….6 
1.3 Werkterrein.…………………………………………………………………………………………7  
1.4 Relaties…………………………………………………………………………………………………7 
1.5 Communicatiemiddelen………………………………………………………………….…….7 
1.6 Overlegstructuur…………………………………………………………………………………..8 
 

Hoofdstuk 2 Procesbeheersing…………………………………………9 

2.1 Algemeen…………………………………………………………………………………………… 9 
2.2 De verwijzing…………………………………………………………………………………… .…9 
2.3 Behandeling en zorg………………………………………………………………………….10 
2.4 Rapportage en archivering…………………………………………………………..……11 
 

Hoofdstuk 3 Middelen en materialen……………………….…..12 

3.1 Algemeen……………………………………………………………………………………………12 
3.2 verwerving van middelen…………………………………………………………………..13 
3.3 ontvangst, opslag en uitgifte……………………………………………………………..14 

Hoofdstuk 4   Kennis en vaardigheden…………………………..15 

 
4.1. vakkundigheidsbevordering- en opleidingsplan……………………………….15 
4.2  aandachtsgebieden/gespecialiseerde vakkennis……………………………..15 
4.3  kennisoverdracht……………………………………………………………………………….16 

Bijlagen ………………………………………………………………………….17 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      

  



 
Kwaliteitshandboek Diëtistenpraktijk ’t Keuze Dieet 2016  4 
 

                                                                                                                                                             

Hoofdstuk 1 Beleid 

 

1.1 Kwaliteitsbeleid en Doelstellingen 
 

Omdat het hier een beginnende praktijk betreft, zal er na evaluatie van de 

behaalde resultaten een beleidsplan worden opgesteld in een cyclus van twee jaar. 

Hierin zal het beleid- en de actiepunten worden uitgezet en door de praktijkhouder 

worden uitgevoerd en geëvalueerd. 

De PDCA-cyclus 
In de onderstaande illustratie staat duidelijk aangegeven hoe de samenhang en 
interactie tussen verschillende processen is georganiseerd.  
Aan de hand van dit model zal per punt aangegeven worden wat het beleid is van ’t 
Keuze Dieet. 

 
 Plan: Management verantwoordelijkheid  

 Do: Zorgrealisatie  

 Check: Meten en analyseren  

 Act: Verbeteren 
 
Plan: Management verantwoordelijkheid 
Op basis van resultaten uit het verleden zal de praktijkhouder beslissingen nemen 
en zo nodig nieuwe doelstellingen opstellen, dan wel bestaande aanpassen.  
De praktijkhouder ziet het als haar taak om duidelijke lijnen voor de organisatie 
van de praktijk uit te zetten en ervoor te zorgen daar uitvoering aan te geven. 
 
 Resultaten worden gemeten aan de hand van: 
 - Jaarverslagen 
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 - Patiënt tevredenheidonderzoek 
 - Praktijk accreditatie-audits 
 - Klachten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)  
 - Andere praktijkregistraties (bv telefonische bereikbaarheid) 
 - SFK cijfers/ spiegelinformatie Achmea en Nivel 
 
 
Alle doelstellingen die voor diëtistenpraktijk ’t Keuze Dieet opgesteld worden 
dienen aan het SMART-principe te voldoen: 

 Specifiek  
 Meetbaar 
 Acceptabel 
 Realistisch 
 Tijdgebonden 

 
Do: Zorgrealisatie 
 
 “Patiënt staat centraal” 
 
De diëtist vindt het essentieel dat u als patiënt gehoord wordt op het moment dat 
u een beroep doet op ’t Keuze Dieet. Daarbij wordt er gekeken naar de mens als 
geheel en de interactie tussen psyche en lichaam. Zij hecht aan een persoonlijke 
en kleinschalige benadering en gaat uit van uw eigen kracht en mogelijkheden.  
In overleg met u wordt u doorverwezen, waarbij de praktijk de zorg zoveel als 
mogelijk binnen Haarlem of Heemstede probeert te realiseren. 
 
Check: Meten en analyseren 
 
Behalve aan het meten van patiënttevredenheid, zal er ook aandacht geschonken 
worden aan andere kwaliteitsmeetpunten. Onder andere aan de resultaten van in- 
en externe audits (jaarverslag, SFK cijfers, cijfers Achmea), de aantallen en 
soorten klachten, gerapporteerde incidenten, de informatie vanuit de 
maatschappij en de prestatie-indicatoren van werkzaamheden. 
Voor wat betreft de prestatie-indicatoren valt te denken aan de wachttijd van 
patiënten aan de telefoon, de tijd totdat patiënten teruggebeld worden, 
indicatoren uit ketenzorg etc. 
 
Act: Verbeteren 
De gemeten waarden worden vergeleken met de oorspronkelijk geplande activiteit. 
Indien afwijkingen worden geconstateerd, wordt een corrigerende maatregel 
genomen. Indien het proces stabiel is en plannen worden verwezenlijkt, wordt 
bekeken of er een verbetercyclus moet worden ingezet. 
 
Het doel van het kwaliteitssysteem van ’t Keuze Dieet in het algemeen is dus om 
ervoor te zorgen dat de organisatie van de praktijk steeds beter wordt. 
De praktijkhouder verwacht van haarzelf dat een goede werksfeer gehandhaafd 
wordt en dat volgens het hier bovengenoemde beleid wordt gewerkt. Mogen er 
ideeën zijn ter verbetering van de organisatie of de werksfeer, dan staat de deur 
altijd open! 
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1.2 het kwaliteitssysteem 

Binnen ’t Keuze Dieet wordt gewerkt met een Kwaliteitssysteem waarbij een 

viertal kwaliteitsdocumenten worden gebruikt, te weten:  

 Het kwaliteitshandboek (KHB) 

 Protocollen en werkafspraken  

 Documenten en formulieren 

 Laatste kwaliteitsregistraties 
 

 
 
Voor elk document staat hieronder beschreven wat voor functie het heeft:  

Kwaliteitshandboek KHB  

Een algemene beschrijving van de organisatie, het kwaliteitsbeleid en de 

deelprocessen binnen ’t Keuze Dieet. Ook de eisen waaraan moet worden voldaan 

vanuit de NVD staan hierin opgenomen.  
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Protocollen  

Een gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een medische activiteit of een 

medisch proces. 

Werkafspraak  

Een gedetailleerde beschrijving van een activiteit, waarin staat wat de 

werkzaamheden inhouden, wie het uitvoert, wanneer en waarmee. 

Document  

Informatie en haar gegevensdrager. 

Formulier  

Voorgedrukt document dat gebruikt wordt om informatie te vergaren 

Kwaliteitsregistratie  

Document waarin bereikte resultaten kenbaar gemaakt zijn of waarin het bewijs 

wordt geleverd van uitgevoerde activiteiten. 

Alle documenten die bij ’t Keuze Dieet gebruikt worden staan bij elkaar in de map 

“Kwaliteitsbeleid diëtist”. Elk document heeft een herkenbare naam.  

 

1.3 Werkterrein 
 

Het werkterrein van t 'Keuze Dieet ligt in de taakgebieden van patiëntenzorg, 

onderwijs, onderzoek, voorlichting en (sport)diëtetiek (eventueel uitbreiden met 

bijeenkomsten). 

 

1.4 Relaties 
 

’t Keuze Dieet onderhoudt contacten met huisartsen, medisch specialisten, 

therapeuten en paramedici. 

 

1.5 Communicatiemiddelen 

 
Mededelingen gaan per telefoon of e-mail. De praktijkhouder meldt zich als diëtist 

van ’t Keuze Dieet. Bij afwezigheid wordt de cliënt altijd de mogelijkheid geboden 

om een bericht achter te laten op de voicemail. 

Internet 

’t Keuze Dieet heeft een beveiligde website waar alle informatie omtrent de 

praktijk kan worden gevonden. https://www.keuze-dieet.nl/ 

Tevens bestaat er een Facebookpagina van ’t Keuze Dieet, waar o.a. recepten, 

interessante artikelen en andere middelen opstaan, die ervoor zorgen dat de cliënt 

zelf aan de slag gaat. https://www.facebook.com/keuzedieet/  

 

  

https://www.keuze-dieet.nl/
https://www.facebook.com/keuzedieet/
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1.6  Overlegstructuur 
 

’t Keuze Dieet is aangesloten bij de VDZK  (Verenigde Diëtisten Zuid-

Kennemerland). De VDZK is als netwerk een gesprekspartner voor partijen zoals 

disciplines in de eerste- en tweede lijn, zorggroepen, zorginstellingen en 

zorgverzekeraars. Overleg en intervisie vinden beiden vier keer per jaar plaats.  

Het doel hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot de 

dieetbehandeling van patiënten om zo de professionaliteit t.a.v. de behandeling 

verder te vergroten. 

Werkgroepen: 

’t Keuze Dieet bevindt zich in de volgende werkgroepen: 

- TVO (transmuraal overleg): bevorderen van doorverwijzingen vanuit ziekenhuizen  

  en verzorgingstehuizen via een speciaal formulier en een dergelijk visitekaartje. 

  Overleg is vier keer per jaar.  

- Publiciteit: zij is voorzitter van deze groep. Naamsbekendheid is van belang.  

  Er wordt bijvoorbeeld een artikel gepubliceerd in een tijdschrift. Ook bekendheid 

  bij zorginstellingen behoort hierbij.   

  Overleg is vier keer per jaar. 

’t Keuze Dieet is behalve bij de VDZK ook aangesloten bij: 

 Nederlandse Vereniging Diëtist (NVD) 

 Natuur Diëtisten Nederland (NDN) 

 Vereniging Sport Diëtetiek Nederland (VSN)  

 Grip op Koolhydraten (GOK) 

 Puur Diëtisten 
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Hoofdstuk 2 procesbeheersing 

 

2.1 Algemeen 

Initiatief 

Cliënten komen voor een dieetadvies bij ’t Keuze Dieet met een schriftelijke 

verwijzing van hun arts of specialist.                                                                                                                                                      

Cliënten voor een voedingsadvies kunnen op eigen initiatief of via andere 

paramedische hulpverlening zonder schriftelijke verwijzing terecht bij ’t Keuze 

Dieet.                                                                     

Verwijsafspraken 

Op de verschillende locaties ligt- ten behoeve van eventuele vervanging en 

stagaires- per locatie beschreven de locatiegegevens, afspraken m.b.t. de 

verwijzing (archivering artsen- en diëtetiekstatus) tijden praktijkspreekuren en 

rapportage. 

 

2.2 de verwijzing 

2.2.1 algemeen 

Hoe de verwijzing naar de diëtist van ’t Keuze Dieet ter beschikking van de 

praktijkhouder komt, staat beschreven onder het kopje initiatief. 

2.2.2. verwijsformulier 

Mocht de verwijzing niet protocollair verlopen, neemt de diëtist contact op met de 

behandelend huisarts of specialist, waarbij navraag wordt gedaan naar naam en 

geboortedatum cliënt, naam en handtekening arts, de datum en zo mogelijk 

relevante laboratoriumgegevens en medicijngebruik en overige relevante gegevens.                                                                                                     

Verwijsformulieren door co-assistenten, praktijkverpleegkundigen en 

huisartsassistenten ingevuld dienen ondertekend te zijn door de behandelend arts.                                                                   

Rapportage naar de arts geschiedt middels een brief en/of per e-mail.  

Aan het begin van de behandeling wordt er een brief opgesteld aan de verwijzer 

met diverse doelen. Indien de behandeling is afgerond wordt er tevens een 

eindbrief verstuurd naar de verwijzer met de behaalde resultaten.  

Indien de begeleiding langer dan één jaar duurt, wordt er nog een tussentijds 

verslag verstuurd met de voortgang.    

2.2.3. Termijn van afspraken                                                                         

"t Keuze Dieet streeft ernaar een afspraak binnen zeven werkdagen te realiseren.                                  

De diëtist maakt zelf de afspraken met haar cliënten.                                                                       

Afspraken die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening 

gebracht. In bijzondere omstandigheden zal de diëtist van deze regel afwijken.  
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2.2.4. regeling van verwijzing naar collega diëtist 

Bij verwijzing van cliënten naar een collega diëtist met specialisatie binnen de 

VDZK of daarbuiten zal de cliënt schriftelijke of mondelinge informatie voor de 

collega diëtist meekrijgen. In sommige omstandigheden wordt de overdracht 

mondeling of telefonisch gedaan direct met de collega.  

 

2.3. Behandeling en zorg 
                                                                                                                                                                    

2.3.1. algemeen 

De behandeling van een cliënt geschiedt aan de hand van een screening, met 

daaropvolgend een intakegesprek. Hierin bespreekt de diëtist de doelen, 

beweegredenen, leefstijl en klachten van de cliënt en of de cliënt eerder bij een 

diëtist is geweest.                                                                            

Verder wordt er gekeken naar het huidige eetpatroon en activiteitenniveau.                             

Tenslotte wordt overlegd over de duur van de behandeling en het aantal consulten.               

Vervolgens wordt een persoonlijk voedingsadvies uitgewerkt voor de betreffende 

cliënt.                       

In vervolggesprekken wordt de vooruitgang bijgehouden en vindt sturing plaats bij 

eventuele problemen. 

2.3.2 Voorlichtingsmateriaal 

’t Keuze Dieet maakt gebruik van verschillende voorlichtingsmaterialen, te weten:                                     

- adviezen, tabellen en door ’t Keuze Dieet zelf ontwikkelde  

  voorlichtingsmateriaal.                                   

- brochures uitgebracht door externe instanties zoals het voedingscentrum e.d.     

  (portiegrootteboekje). 

- Zien weten eten (hoeveelheid koolhydraten, vetten, natrium en calorieën wordt  

  aangegeven per product). 

- Grip op Koolhydraten basisboek, kookboek 1 en 2 (speciaal voor Diabetes Mellitus  

  type 2 en overgewicht) 

2.3.3 Procedure dieetpreparaten 

Dieetpreparaten zijn enterale voedingen die ten opzichte van normale voeding 

zowel chemisch als fysisch een gewijzigde samenstelling hebben. De procedure 

nieuwe dieetpreparaten betreft het organiseren van het uittesten, beoordelen en 

eventueel bestellen van dieetpreparaten en andere relevante dieetproducten die 

nieuw op de markt gebracht worden.                                                            

’t  Keuze Dieet werkt reeds met Prodimed, een toonaangevende producent en 

distributeur van dieetproducten met een vertrouwd product en een heldere 

formule, uitsluitend verkrijgbaar bij aangesloten (huis)artsen en diëtisten.  

(folder, zie bijlage). 

In geval van ondervoeding of ongewenst gewichtsverlies kan ’t Keuze Dieet 

specifieke drink- of sondevoeding aanvragen. Het product wordt gekozen naar 

samenstelling en persoonlijke wensen en wordt uitsluitend gebruikt wanneer er 

gewone voeding niet mogelijk is.   
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2.3.4 Informatie-uitwisseling 

Informatie-uitwisseling betreffende de cliënt met de verwijzer en andere 

medebehandelaars zal naast schriftelijke reportage zoveel mogelijk via telefonisch 

contact plaatsvinden. 

Vakinhoudelijke voorlichting en bijscholing aan de arts en de andere 

medebehandelaars zal plaatsvinden in een hiervoor bestemde bijeenkomst  

(b.v. artsenoverleg, lessen aan verpleegkundige opleiding cq bijscholing, 

huisartsassistenten en apothekersassistenten). 

 

2.4 Rapportage en archivering 

2.4.1 Rapportage 

De terugrapportage naar de arts geschiedt via een brief, volgens de NVD richtlijn. 

De rapportage zal in elk geval aan het begin en aan het eind van de behandeling 

plaats vinden.                                             

Bij een langdurige behandeling (langer dan 12 maanden), zal tussentijdse 

rapportage plaats vinden.                                   

De rapportage zal in ieder geval bevatten: de uitslag van de anamnese, de 

diëtistische diagnose en het behandelplan. 

2.4.2 Vastlegging en archivering van gegevens 

‘t Keuze Dieet gebruikt het diëtistenadministratieprogramma ProDiet.  

Met dit programma worden alle intake- en behandelgegevens ingevoerd (waaronder 

NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, verzekeringsnummer, geboorteland, naam 

huisarts, telefoonnummer, emailadres, diagnosecode, geschikt dieet, lengte, 

gewicht, buikomvang, vet- en spiermassa, streefgewicht, medische gegevens, 

thuissituatie, medicatie, bezigheden, bloedwaarden, motivatie en hulpvraag). 

Met dit programma wordt ook gedeclareerd. Anamnese en dagmenu worden hier 

tevens vastgelegd.  

Verwijsbrieven worden gearchiveerd in een multomap.   
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Hoofdstuk 3 Middelen en materialen 

 

3.1 Algemeen 

 

Onder middelen verstaat ’t Keuze Dieet de materiële activa die aangewend worden 

ten behoeve van de dienstverlening en het onderhoud hiervan.                                                                                             

Voor ’t Keuze Dieet zijn dit: ruimten, inventaris en apparatuur. 

3.1.2 Ruimten en uitrusting 

’t Keuze Dieet heeft de beschikking over drie ruimten, verspreid over drie locaties 

voor de diëtist voor de gesprekken met cliënten, begeleiding van stagiaires, 

intercollegiale toetsing en dergelijke. 

Ligging 

De ruimtes zijn verdeeld over drie verschillende te weten: 

Heemstede     Huisartsenpraktijk de Watertoren 

                      Van den Eijndekade 9 

                      2102 LE Haarlem 

 

Haarlem         Huisartsenpraktijk Westergracht 

                 Van Oosten de Bruijnstraat 2,  

                      2014 VS Haarlem 

 

Haarlem          Blom therapeuten 

                      Zijlweg 60 

                      2013 DK Haarlem 

 

Werkkamers 

De werkkamers zijn verlicht en verwarmd. In de werkkamers is tenminste aanwezig 

een werktafel, een bureaustoel, 2-3 stoelen, een kast en een wastafel.                                                                                                      

Iedere locatie beschikt over een telefoon (mobiel), een weegschaal, meetlat, 

vetmeter, buikomvangmeter en een laptop met patiëntenregistratie en 

boekhouding.           

Ook een koffiezetapparaat, waterkoker, suiker, zoetjes en melk horen tot de vaste 

inventaris. Iedere vestiging beschikt afsprakenkaartjes, visitekaartjes, dieetfolders 

e.d. 

Cliënten maken gebruik van een algemene wachtruimte op de verschillende 

locaties. Hierin staan een aantal stoelen, een leestafel en een kapstok.  
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Tevens is er op alle locaties een toilet aanwezig en is de praktijk toegankelijk voor 

mindervaliden.  

3.1 bewegwijzering 

De bewegwijzering naar de verschillende locaties staat op het visitekaartje, in de 

folder en op de site van ’t Keuze Dieet. 

 

3.2 verwerving van middelen 

 

Kantoorartikelen: 

- Pennen 

- Nietmachine  

- Nietjes  

- Schaar 

- Paperclips  

- Printpapier 

- Printer 

- Enveloppen 

- Postzegels  

- Plakband 

- Perforator  

Boeken of andere literatuur: 

- adviezen, tabellen en door ’t Keuze Dieet zelf ontwikkelde  

  voorlichtingsmateriaal.                                   

- brochures uitgebracht door externe instanties zoals het voedingscentrum e.d.  

  (portiegrootteboekje). 

- Zien weten eten (hoeveelheid koolhydraten, vetten, natrium en calorieën wordt  

  aangegeven per product). 

- Grip op Koolhydraten basisboek, kookboek 1 en 2 (speciaal voor Diabetes Mellitus  

  type 2 en overgewicht) 

Software 

- Prodiet: diëtistenadministratieprogramma 

- Prodimed: online begeleiding en bestelmogelijkheden 

- Sorgente: bestellen van dieetproducten, zoals drinkvoeding en sondevoeding  

(Nieuwe) dieetproducten: 

- Prodimed 

- Diverse soorten drinkvoeding, bestelling via Sorgente en Albert Heijn online 

- Diverse soorten sondevoeding, bestelling via Sorgente 

Audiovisuele middelen: 

- educatieve video’s over gezonde voeding  

- actuele programma’s over gezonde voeding  

- websites met geschikte recepten en/of tips 

- diverse voedingsapps, te weten “de eetmeter”,  de “water”-app, ed. 
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Presentaties kunnen gemaakt en getoond worden met Power Point (laptop en 

beamer). Daarnaast kunnen sheets gemaakt en getoond worden met een 

overheadprojector. 

 

3.3 ontvangst, opslag en uitgifte 

3.3.1 ontvangst 

Het aanleveren van materialen verloopt via Janna Koopman.                                                                                  

Zij controleert bij binnenkomst de geleverde artikelen en tekent voor ontvangst. 

3.3.2 opslag 

Het opslaan van middelen en materialen geschiedt in de daarvoor bestemde 

ruimten en kasten. 

3.3.3 Uitgifte 

De diëtist kan zelf de benodigde materialen pakken en aanvullen indien deze 

opraken.  

Weegschalen: 

Storingen en ijken van weegschalen worden door Janna Koopman opgelost. 
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Hoofdstuk 4   kennis en vaardigheden 
 

De diëtist is in het bezit van een diploma voor Voeding en Diëtetiek en een bewijs 

van bevoegdheid. De diëtist volgt regelmatig bij- en nascholingen die betrekking 

hebben op het vakgebied Voeding en Diëtetiek of een specialisatie hiervan.                                                                                                                      

’t Keuze Dieet streeft naar het handhaven van een hoge kwaliteitsstandaard en het 

constant bevorderen van kennis en vaardigheden door middel van: 

- het volgen van opleiding en na- en bijscholingen                                                                                                     

- overdracht van specifieke vakkennis                                                                                                                      

- het bijhouden van vakliteratuur                                                                                                                                              

- deelname aan congressen, studiedagen, symposia e.d.  

De diëtist is opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.                                        

Deelname aan bij- en nascholingen leveren punten op die noodzakelijk zijn om 

geregistreerd te kunnen blijven in dit kwaliteitsregister. 

 

4.1. vakkundigheidsbevordering- en opleidingsplan 
 

De taken van ’t Keuze Dieet en de aandachtsgebieden bepalen het 

vakkundigheidsbevorderings- en opleidingsplan.                                                                                                                                                             

Onder vakkundigheidsbevordering vallen:                                                                                                                             

- bijhouden van vakliteratuur, blogs en de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

  voeding en diëtetiek                                                                                                                                                                      

- kennisoverdracht                                                                                                                                                                   

- deelname aan cursussen/symposia/congressen e.d. 

Onder opleiding wordt vooral verstaan: 

Het opleiden voor nieuwe taken en het volgen gespecialiseerde aanverwante 

studies b.v. cursussen management, boekhouding en post-HBO opleidingen. 

 

4.2 aandachtsgebieden/gespecialiseerde vakkennis 
 

Het bijhouden van vakliteratuur, kennisoverdracht, cursussen en deelname aan 

symposia heeft doorgaans een relatie met de aandachtsgebieden van de diëtist.                                                                                  

Het hebben van een aandachtsgebied houdt in:                                                                                                            

- aanspreekpunt zijn voor dat onderwerp                                                                                                                     

- kennis op dat gebied overdragen aan collega's                                                                                                                 

- literatuur bijhouden en het aanschaffen van boeken op dat gebied.                                                                                   

- scholing koppelen aan het aandachtsgebied, het aandachtsgebied is  

  persoons- of onderzoeksgebonden. 
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4.3  kennisoverdracht 

Kennisoverdracht vindt plaats middels toetsingen in de vorm van: intercollegiale 

toetsing, intervisie en visitatie. Intervisie vindt minimaal vier keer per jaar plaats.                                                                                                                                                                             

Vier keer per jaar woont de diëtist een vergadering bij van de VDZK. (zie 1.6 

overlegstructuur) 
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Bijlagen 

- Bijlage 1: voorbeeld visitekaartje 

- Bijlage 2: voorbeeld afsprakenkaart  

- Bijlage 3: voorbeeld praktijkfolder  

- Bijlage 4: voorbeeld praktijkflyer  

- Bijlage 5: Curriculum Vitae 

Overige bijlagen kunt u online vinden in het Kwaliteitsregister Paramedici in het 

dossier van J. Koopman (kp-nr: 79914882989):  

- A Aantal uren werkervaring: 1600 uur patiënt / cliënt gebonden 

werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden 

- B Minimaal 40 punten zijn behaald uit geaccrediteerde activiteiten: 

afgeronde geaccrediteerde opleidingen, cursussen en geaccrediteerde 

voedingsbijeenkomsten (233,5 punt behaald, minimum te behalen was 40 

punten) 

- B1 Deskundigheidsbevordering - het volgen van bij- en nascholingen: 

afgeronde geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde opleidingen, cursussen 

en geaccrediteerde voedingsbijeenkomsten (240,5 punt behaald, minimum 

te behalen was 40 punten) 

- B2 Deskundigheidsbevordering - overige activiteiten: bewijslast 

intervisiebijeenkomsten (9 bijeenkomsten, 18 casussen, 18 punten) 

- B2 Deskundigheidsbevordering - overige activiteiten: Bewijslast deelname 

aan het onderzoek Dieet Project (2 punten) 

- B2 Deskundigheidsbevordering - overige activiteiten: Kwaliteitshandboek (10 

punten) 

- B2 Deskundigheidsbevordering - overige activiteiten: 

Klanttevredenheidsonderzoek (10 punten) 
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Bijlage 1: voorbeeld visitekaartje  
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Bijlage 2: afsprakenkaartje 
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Bijlage 3: voorbeeld praktijkfolder  

 

     Voorkant praktijkfolder  
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    Achterkant praktijkfolder   
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Bijlage 4: voorbeeld flyer 
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Bijlage 5: Curriculum Vitae 
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