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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Dietistenpraktijk Dieetistopsport. We hebben in de
praktijk een aantal nieuwtjes die we graag met u willen delen. Wanneer u vragen heeft kunt
u contact opnemen met onze praktijk of een diëtist van Dieetistopsport.
Waarneming vanwege zwangerschapsverlof Leonie en Marije
Zoals u wellicht weet zijn Leonie (van haar tweede kindje) en Marije (van haar eerste kindje)
zwanger. Marije gaat 16 maart tot en met 21 juli met zwangerschapsverlof. En Leonie gaat
vanaf 8 mei tot en met 15 september met verlof. In de periode dat Leonie en Marije afwezig
zijn zullen er 2 waarnemende diëtisten de werktijden en locaties gaan vervangen. Op dit
moment worden beide waarnemers ingewerkt en zullen zij op korte termijn even kennis
komen maken op de locaties waar zij werkzaam gaan zijn. Hieronder stellen zij zich in het
kort aan u voorstellen.
Ambyca Dhanpat
Mijn naam is Ambyca Dhanpat. Ik ben in 2016 afgestudeerd aan de opleiding
voeding en diëtetiek en mag me sindsdien diëtist noemen. Na een halfjaar
als diëtist in het ziekenhuis gewerkt te hebben, leek het mij een leuke
ervaring om in de 1e-lijn te werken.
Ik vind het werk als diëtist interessant en uitdagend. En daarnaast vind ik het
vooral leuk om mensen te adviseren over gezonde voeding en leefstijl.
Tijdens de afwezigheid van Marije en Leonie zijn mijn werkdagen maandag
(locatie gezondheidscentrum Croesinckplein), woensdag (locatie
gezondheidscentrum Palenstein), donderdag (locatie gezondheidscentrum
De Hoedt) en vrijdag (locatie gezondheidscentrum De Hoedt). Ik kijk er naar uit om
werkzaam te zijn bij Dieetistopsport!
Marloes Vos
Mijn naam is Marloes Vos. Ik ben ook in 2016 afgestudeerd als diëtist aan
de opleiding voeding en diëtetiek. En de komende tijd zal ik Marije en
Leonie gaan vervangen tijdens hun afwezigheid. Mijn werkdagen zijn
maandag (locatie MTC), dinsdag (locatie gezondheidscentrum Meerzicht),
donderdag (locatie gezondheidscentrum Seghwaert) en vrijdag (locatie
gezondheidscentrum Meerzicht).Ik heb veel zin om bij Dieetistopsport aan
de slag te gaan!
Voorlichtingsavond ondervoeding 21 maart 2017
Op deze datum vind het jaarlijkse multidisciplinaire overleg plaats. Voorheen werd dit
georganiseerd voor de hulpverleners uit Meerzicht. Maar deze keer willen we meer
hulpverleners bereiken. Ook dit keer staat het onderwerp kwetsbare ouderen centraal. Deze
avond willen we organiseren voor hulpverlenend Zoetermeer die rondom de kwetsbare
oudere staat. Er zijn op dit moment al 80 aanmeldingen. Dit beloofd een succes te gaan
worden. De locatie en het definitieve programma is inmiddels ook bekend. Iedereen die zich
tot nu toe heeft aangemeld, heeft een bevestigende e-mail ontvangen met deze informatie.
Wilt u zich nog aanmelden? Doe dit dan snel door een mail te sturen naar:
info@apotheekmiddelwaard.nl
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Dieetistopsport nieuwtjes
Het afgelopen half jaar zijn we druk geweest met het geven van presentaties voor
verschillende doelgroepen.
In januari heeft Marije een sportvoedingspresentatie gegeven aan een grote groep
hardlopers die de marathon van Rotterdam gaan lopen.
Van december tot februari heeft Yvette samen met een collega diëtist tijdens de
wijksamenwerkingsverbanden het onderwerp “ondervoeding en de multidisciplinaire aanpak”
in Zoetermeer besproken.
Landelijk zijn we nu al een paar maanden actief met het geven van de Masterclass van
Nutricia over multidisciplinaire zorg bij kwetsbare ouderen.
In februari heeft Yvette naar aanleiding van het wijksamenwerkingsverband een presentatie
gegeven bij Buurtzorgteam Noord . Ook weer over het zelfde onderwerp.
Ook heeft Janna een interessante presentatie gegeven aan een geïnteresseerde groep
master farmacie studenten.
En inmiddels is de stage van Melanie bij Dieetistopsport positief afgerond.
Lis en Leonie hebben de scholing “stage begeleiding” ook met positief gevolg afgesloten.
Half februari zijn we als dieetistopsport aangesloten bij “Buurtzorgplusteam Midden”.
Dat houdt in dat we kortere lijnen gaan onderhouden met de hulpverleners rondom de
kwetsbare oudere in de wijken, Dorp, Driemanspolder en Palenstein. Samenwerken in de
wijk en samen staan rond de oudere. We houden elkaar op de hoogte van de verschillende
ontwikkelingen en behoeften van die oudere. In dit team werken we samen met de
fysiotherapie, ergotherapie en wijkverpleging.
Locaties en verwijzing Dieetistopsport
We begrepen dat er wat onduidelijkheid was over waar we onze praktijk locaties hebben.
Onze locaties staan beschreven op onze website www.dieetistopsport.nl.
En wanneer er een verwijzing wordt gestuurd via zorgmail en er staat een telefoonnummer
van de cliënt in, dan wordt er binnen 2 werkdagen contact gemaakt met de cliënt om een
afspraak in te plannen. Wanneer er contact is geweest per telefoon of per mail met de cliënt
voor een eerste afspraak, dan kunnen wij altijd binnen 5 werkdagen de cliënt een plek
aanbieden. Voor sommige ziektebeelden/situaties bieden wij spoedplekken aan in de
praktijk.

Wanneer u nog vragen heeft na aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen wij dat graag.
De diëtisten van Dieetistopsport staan voor u klaar!
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