Workshopronde 1


(14.40 – 15.25)
Titel:			
Door:			
Locatie: 		
Abstract:

75 jaar Voeding en Diëtetiek Den Haag (Quiz)
Helene van Dulmen en Ria van Kuijeren
Sl.8.83
Wat is er veranderd sinds 1943? Wat leerden we vroeger over voeding
en wat nu? En wat weet je nog van speciale gebeurtenissen rond VD
Den Haag? Helene en Ria nemen je door middel van een quiz mee op
een trip down memory lane!

Titel:			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

De diëtist van de toekomst op de werkvloer
Vera Remijn
SL5.95
‘Vera Remijn, jij hebt als oudste deeltijdstudent de meest
vernieuwende kijk op het vakgebied als diëtist’. Dat compliment kreeg
ik voor de aanpak tijdens mijn stage waar ik tientallen buschauffeurs
heb begeleid naar een gezondere leefstijl door aansluiting met ze te
zoeken in hun directe werkomgeving. In de workshop ga ik samen met
de deelnemers op zoek naar doelgroepen die zich ook goed voor dit
laagdrempelige concept lenen, hoe ze bereikt kunnen worden en wat
ze beweegt om hun leefstijl aan te pakken. Zie je ook een uitdaging in
deze proactieve manier van benaderen? Kom dan naar de  workshop
‘De diëtist van de toekomst op de werkvloer’.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Challenge-Based Learning in het curriculum van Voeding & Diëtetiek
Linda Kruese, Memon Boukiour (docenten Voeding en Diëtetiek)
SL.5.84
Hoe bereid je studenten voor op de toekomst? Je daagt ze uit!
Nieuw in het curriculum van Voeding en Dietetiek is ChallengeBased Learning. Studenten gaan aan de slag gaan om een impact
te maken op belangrijke maatschappelijke thema’s. Challenges zijn
complex en niet in je eentje op te lossen, daarom werken studenten
en werkveldpartners samen in learning communities, waarbij zij elkaar
kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.
In deze workshop kun je je kritische blik werpen op innovatieve
oplossingen van studenten op maatschappelijke uitdagingen. Je
leert wat de voordelen zijn van het denken in uitdagingen in plaats van
problemen en je kunt een eigen rol in dit onderwijs uitstippelen. Welke
challenge zou jij willen voorleggen aan studenten en docenten?

Titel: 			
Door: 		
				
Locatie: 		
Abstract:

Deel tijd met deeltijd!
Bart van der Wijst en Frank van Nispen,
docenten deeltijdopleiding VD
SL.6.90
Bart van der Wijst en Frank van Nispen, docenten van de deeltijdopleiding
Voeding & Diëtetiek, laten je tijdens de workshop kennis maken met
ons flexibele onderwijs. Een belangrijk doel van de deeltijdopleiding
is dat studenten daadwerkelijk bijdragen aan (het verbeteren van) de
beroepspraktijk. We zijn dus op zoek naar samenwerking met jou! Dat kan
in vele vormen: van meedenken met het onderwijs tot het begeleiden van
een student bij het uitvoeren van een opdracht. Tijdens deze workshop
zal je ontdekken wat onze deeltijdstudenten met al hun ervaring en
expertise voor jou kunnen betekenen, maar we zullen ook bespreken wat
jij voor de deeltijdopleiding zou kunnen betekenen. Nieuwsgierig? Kom
naar deze workshop en deel je tijd met deeltijd!

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Het FODMAP-dieet en verteringsenzymen
Remko Hiemstra en Rosanne Holman
SL.6.91
Remko Hiemstra, eigenaar / managing director van DISOLUT, en
Rosanne Holman, adviserend diëtist, zullen tijdens deze workshop
ingaan op het FODMAP-dieet en welke voedingssupplementen hierbij
ingezet kunnen worden. DISOLUT ontwikkelt, produceert en verkoopt
voedingssupplementen voor mensen met voedingsintoleranties. Het
bedrijf richt zich voornamelijk op intoleranties voor FODMAP’s en heeft
hiervoor meerdere supplementen met verteringsenzymen die kunnen
helpen om FODMAP’s in de voeding te verteren. Wil je je verdiepen in
het FODMAP-dieet en ben je benieuwd welke voedingssupplementen je
kan aanraden aan cliënten? Kom dan naar deze workshop!

Titel: 			
Door: 		

Communicatie met de kwetsbare burger
Michelle Solleveld, werkzaam als professional voor mensen met
een beperking
SL.6.93
Wist je dat 13 procent van de Nederlanders zwakbegaafd is? En dat
500.000 Nederlanders leven met een niet aangeboren hersenletsel?
En dat autisme bij 1 procent van de Nederlandse inwoners voorkomt?
Grote kans dus dat je in je werk deze doelgroepen tegenkomt.
Echter wordt veelal niet herkend dat er sprake is van een beperking
bij de cliënt, terwijl aanpassing in de communicatie een belangrijk
hulpmiddel kan zijn om de cliënt te bereiken. Maar hoe leg je alle
abstracte begrippen rondom voeding uit?

Locatie: 		
Abstract:

 ijdens deze interactieve workshop krijg je handvatten aangereikt die
T
je direct in de praktijk kan toepassen. De workshopleider is Michelle
Solleveld, 17 jaar werkzaam als professional voor mensen met een
beperking. Sinds 2009 werkt Michelle voor de stichting MEE ZuidHolland Noord en geeft zij geregeld trainingen in het herkennen en
omgaan met mensen met een beperking.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

De Leefstijlcoach en de Diëtist; samenwerken of concurreren?
Ineke van der Wolde
SL.7.95
Mijn naam is Ineke van der Wolde, diëtist in opleiding en tegelijkertijd
bezig met het opstarten van mijn eigen leefstijlcoachbedrijf.
Doormiddel van een workshop lijkt het mij interessant om samen met
jullie een beeld te creëren van hoe beide beroepen de behandeling
zouden opstellen voor een cliënt.  Wat zijn de overeenkomsten? Wat
zijn de verschillen? De diëtist heeft de juiste kennis en bevoegdheid
om cliënten met verschillende ziektebeelden te begeleiden en
kijkt naar verschillende factoren. Een leefstijlcoach kijkt ook naar
verschillende of misschien wel andere factoren die een rol kunnen
spelen. Zitten deze twee beroepen in elkaars vaarwater of kunnen zij
elkaar ondersteunen bij het begeleiden van hun cliënten?

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Help, ik ben influencer!
Anne-Marie Schuster en Marjolein Dop
Sl5.90
Na bijna vijf jaar bloggen vanuit een passie is Anne-Marie nu echt
‘influencer’ tegen wil en dank. Wil jij ook gaan bloggen? Of actief in
gesprek met je doelgroep op Social Media? Anne-Marie vertelt je alles
over hoe, wat, waarom en waartoe!

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

De opkomst van de schooldiëtist
Wim van Eijk
SL6.73
Het Gemini College heeft naar aanleiding van een GGD onderzoek
onder de schoolbevolking een aanvullend onderzoek laten uitvoeren.
Dit onderzoek, gericht op de BRAVO-factoren, heeft uitgewezen dat de
geschetste problemen (obesitas, alcoholgebruik, etc.) groter zijn dan
het GGD onderzoek heeft doen vermoeden. Enkel een aantal lesjes
“Gezond Gedrag” zijn onvoldoende om gezonder gedrag bij jongeren te
realiseren. Hoe kunnen diëtisten op deze ontwikkelingen inspelen in het
primair en voortgezet onderwijs en zo zichzelf profileren?
Ga hier mee aan de slag tijdens de workshop onder leiding van Wim van
Eijk, directeur van het Gemini College Lekkerkerk. Vanuit zijn ervaring
als docent Gezondheidskunde/Huishoudkunde en GVO-er zal hij samen
met jou ontdekken of het onderwijs een kansrijk werkveld is voor
diëtisten en hoe je hierop kan inspelen.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Brainstorm “toekomst van de diëtist”
Paul van den Berg met o.a. Everdien van der Leek (diëtist),
Martine van der Zee (NVD) en meer.
Innovation Playground
Wat zullen de vergoedingen van behandeld diëtisten worden in 2019?
Zien diëtisten hun cliënten in 2025 alleen nog maar via Skype? Wordt
de voeding en gezondheid van cliënten vanaf 2040 door middel van
technologie continue gemonitord? En bestaat het beroep “Diëtist”
zelfs nog wel in 2050?
Verschillende key-note speakers zullen hun visie  pitchen en aan de
hand hiervan zal de brainstorm vormgegeven worden. Neem deel
aan de brainstorm over onderwerpen die nu én in de toekomst een
belangrijke rol (gaan) spelen voor de diëtist.

Help, ik ben influencer!
Anne-Marie Schuster en Marjolein Dop
Sl5.90
Na bijna vijf jaar bloggen vanuit een passie is Anne-Marie nu echt
‘influencer’ tegen wil en dank. Wil jij ook gaan bloggen? Of actief in
gesprek met je doelgroep op Social Media? Anne-Marie vertelt je
alles over hoe, wat, waarom en waartoe!

Workshopronde 2
(15.35 – 16.20)
Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

75 jaar Voeding en Diëtetiek Den Haag (Quiz)
Helene van Dulmen en Ria van Kuijeren
Sl.8.83
Wat is er veranderd sinds 1943? Wat leerden we vroeger over voeding
en wat nu? En wat weet je nog van speciale gebeurtenissen rond VD
Den Haag? Helene en Ria nemen je door middel van een quiz mee op
een trip down memory lane!

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Ondernemend denken
Klaske Betzema. Projectleider, docent trainer coach en auteur.
Sl5.90
De passie van Klaske is het trainen in ondernemen. Ze wilt je
meenemen in het ondernemend denken. Hoe pas ik mijn beroep aan
in een snel veranderende wereld. Hoe kan ik anticiperen op de veel
eisende klant? Wie is mijn klant eigenlijk?  Hoe onderscheid ik me van
de concurrentie, wie is mijn concurrent eigenlijk ?  Ondernemen is
te leren, door het gewoon te doen.  Wanneer  je anders naar je eigen
werkelijkheid  kijkt, kijk je  anders naar je eigen talent en naar je eigen
beroep. Ik probeer je in 45 minuten te leren anders naar de bestaande
werkelijkheid te kijken door zelf actief te ondernemen in de workshop!

Titel: 			
Door: 		

Samenwerkend leren binnen de opleiding VD - Get Connected!
 wendell Foendoe Aubel, Suzanne van Steijn,
G
Maartje de Groot (curriculumcommissie, opleiding VD)
SL.5.84
We laten je kennismaken met het nieuwe innovatieve onderwijs
van de voltijdopleiding VD. Je leert wat voltijdstudenten voor jou
kunnen betekenen, maar ook wat jij voor deze opleidingsvariant kunt
betekenen. Een belangrijk doel van de voltijdopleiding is dat studenten
daadwerkelijk samenwerken mét en bijdragen aan de beroepspraktijk.
We zijn dus op zoek naar samenwerking met jou! Dat kan in vele
vormen: van meedenken met het onderwijs, tot opdrachtgeverschap
voor projecten en het begeleiden van een student bij een stage.

Locatie: 		
Abstract:

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

De complexiteit doch schoonheid van biochemie
Jeroen Hilak
SL5.95
Jeroen Hilak, een bevlogen biochemicus met een fascinatie voor zijn vak.
Jeroen heeft biochemie gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen en
heeft zich gespecialiseerd in de medische biochemie. Na een aantal jaar
werkzaam te zijn geweest aan een Amerikaanse medschool is hij in 2016
begonnen bij De Haagse Hogeschool. Eerst alleen bij Voeding en Diëtetiek
maar sinds 2018 ook bij Verpleegkunde. Vakken in zijn straatje zijn bio
chemie, fysiologie, anatomie, pathologie, microbiologie en toxicology. Zijn
kennis brengt hij met veel enthousiasme over aan studenten en collega’s.
Laat u zich overtuigen van de schoonheid en complexiteit van de bio
chemie? Test uw kennis over de risico’s van chemische stoffen die recent
aan bod zijn gekomen in discussies rondom voeding en gezondheid! De
zin en onzin, maar ook wat vooroordelen zijn en wat is evidence-based is.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Het inzetten van technologie om gedragsverandering te stimuleren
Stefanie Salmon
SL6.73
Hoe kunnen gezonde voedingskeuzes worden gestimuleerd? En
hoe kan technologie daarin ondersteunen? In deze workshop wordt
gekeken naar de manier waarop mensen voedingskeuzes maken en
worden verschillende mogelijkheden besproken waarop technologie
kan ondersteunen bij gedragsverandering.  Daarnaast zullen wij
samen discussiëren over het al dan niet inzetten van verschillende
technologieën om gedragsveranderng te stimuleren als diëtist in de
praktijk.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Identiteit en gezondheidswetenschappen
Patrick Somai
SL.6.90
Ik ben Patrick Somai, gespecialiseerd in storytelling op het grensvlak
van ‘fashion and health’. Het thema van de workshop is ‘identiteit en
gezondheidswetenschappen’. Hiermee wil ik gezondheidsprofessionals
tools aanreiken waarmee men het narratief over gezondheid
kan veranderen. Tegenwoordig is het gesprek over gezondheid
gepolariseerd, waarbij de wetenschap in een kwaad daglicht staat.
In deze workshop zal ik in vogelvlucht een beschrijving geven van de
historische relatie tussen indentiteit en gezondheidswetenschappen.
Vervolgens introduceer ik het concept van het narratief. Aan de hand
van casuïstiek zullen verschillende technieken besproken worden om
een zinnig dialoog over gezondheid aan te gaan met consumenten,
cliënten en collega’s.

Titel: 			
Door: 		

Keer Diabetes2 Om – Voeding Leeft
Sophie Huisman(alumni en programmacoördinator) en
Lotte Schaffer (Hoofd Kwaliteit van Keer Diabetes2 Om)
SL.6.91
Voeding Leeft ontwikkelt en exploiteert samen met wetenschappers,
artsen en andere professionals leefstijlprogramma’s voor iedereen. Zo
ook het programma Keer Diabetes2 Om, waar diabetes type 2 patiënten
onder begeleiding van een gespecialiseerd team zes maanden aan een
nieuwe leefstijl werken. Het doel: minder medicatie, gezondere bloed
waarden en meer energie. Bijna 40% van de deelnemers heeft na een jaar
géén Diabetes medicatie meer nodig. Voeding en leefstijl als medicijn!
Ben je nieuwsgierig? Kom naar de workshop van Keer Diabetes2 Om en
laat je inspireren door Sophie Huisman en Lotte Schaffer van Voeding
Leeft.

Locatie: 		
Abstract:

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		

Beter goed geprint dan slecht geprakt
Helima Bridié en Coen de Heer (studenten)
Sensorisch lab (SL.7.82.2)
Twee studenten van de opleiding geven een demonstratie met de 3D
printer. Hoe werkt zo’n printer eigenlijk? En voor welke doelgroep kun
je de printer inzetten?

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		

Nutritional assessment in Health Lab van Voeding en Diëtetiek
Studenten Voeding & Diëtetiek
Health Lab (SL.6.81)
De opleiding Voeding & Diëtetiek heeft een prachtig health lab met
verschillende meetinstrumenten. Benieuwd naar wat het Health Lab
allemaal heeft staan? En hoe zat het ook alweer met die metingen?
Laat je rondleiden door het health lab en fris je kennis op.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Dialoog over eten
Dorien Voskuil en Ide Klein Bramel
Dialoogtafel in bibliotheek
Voor diëtisten staat de gezondheid van de cliënt voorop. Natuurlijk
probeert een diëtist in het behandeltraject rekening te houden met de
omstandigheden en voorkeuren van de cliënt. Maar hoe vaak heb je als
diëtist werkelijk voldoende tijd en aandacht om met je cliënt, en eventueel
diens naaste, in gesprek te gaan over datgene wat hij/zij werkelijk van
waarde vindt rondom het eten?
Tijdens deze workshop zullen we aan de interactieve Dialoogtafel
Technologie en Zorg met elkaar in gesprek gaan over de waarden die wij
toekennen aan zorg, en hoe wij denken over het gebruik van technologie
daarin. Vervolgens zullen enkele resultaten gepresenteerd worden over
de waarden die diëtisten zelf toekennen aan eten en aan het gebruik
van technologie bij voedselbereiding en in het werk als diëtist. We delen
ook enkele ervaringen over de dialoog die wij (opl VD – HHS) voeren
met thuiswonende ouderen over hun waarden ten aanzien van het eten.
Daarna voeren we met elkaar een dialoog over eten, over waarden en
over de toepassing van de dialoog in het werk van de diëtist.

Titel: 			
Door: 		

Maak kennis met het nieuwste kennisplatform diëtetiek
Dr.ir. Hinke Kruizenga, hoofdredacteur van het Nederlands
Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (NTVD)
SL.6.93
Het NTVD is al sinds 1946 het vakblad van de Nederlandse Diëtetiek.
In de workshop laat Hinke de eerste exemplaren van het NTVD zien
en presenteert ze met trots het nieuwe kennisplatform diëtetiek:
www.ntvd.media
Het doel van dit kennisplatform is kennisuitwisseling, meningsvorming
en uitwisseling van ontwikkelingen en initiatieven. Voor studenten,
docenten, diëtisten en voedingskundigen is hier veel te halen en te
brengen. In de workshop gaat Hinke graag met de deelnemers in
gesprek hoe dit verder geoptimaliseerd kan worden.

Locatie: 		
Abstract:

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		

Watch the trend
Silvia Naber
SL7.95
Silvia is etnografisch trendonderzoeker. Ze specialiseerde zich in
het filteren, inlijsten en visualiseren van trends uit de hedendaagse
samenleving met een focus op ons dagelijks levensritme filteren,
inlijsten en visualiseren van trends uit de hedendaagse samenleving
met een focus op ons dagelijks levensritme. Zo onderzocht zij zich
in haar laatste project wat voeding betekent voor de inwoners van
Rotterdam.  In deze workshop wordt er gekeken naar trends: wat zijn
trends nu eigenlijk? Waar komen ze vandaan? Wat zijn hedendaagse
trends? Op een interactieve manier laat Silvia je kennis maken met een
aantal inspirerende producten en bespreekt zij welke trend erbij past.

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Koken met insecten
Eric Tabben, Jille Verheij en Yassin Engelberts
Keuken (SL.7.94)
In ruim 100 landen staan insecten al standaard op het menu.
In Nederland is dit nog anders. Terwijl insecten voor 40 tot 70 procent
uit eiwitten bestaan. Is dit het vlees van de toekomst? Kom naar de
workshop: lekkere hapjes zijn gegarandeerd!

Titel: 			
Door: 		
Locatie: 		
Abstract:

Aftrap samenwerking deeltijdnetwerk
Tonnie van Genugten en Linda van den Berg
SL.7.90
In een interactieve workshop wordt het nieuwe deeltijdcurriculum
toegelicht, bespreken we de mogelijkheden om met alumni,
de deeltijdopleiding en deeltijdstudenten samen te werken en
inventariseren we de wensen vanuit het werkveld,  specifiek
deeltijdalumni.    
Deze workshop is bedoeld als de aftrap van een waardevolle
samenwerking tussen deeltijd alumni, opleiders en studenten.  

