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KENNISCENTRUM BEWEGEN, SPORT EN VOEDING

DIEET UPDATE

Dit is de negende uitgave van de nieuwsbrief omtrent het DIEET-project voor
 alle deelnemende diëtisten. Er zal gedurende het onderzoek regelmatig een
 nieuwsbrief worden verstuurd met daarin een update over de stand van zaken
 van het onderzoek, interessante ontwikkelingen en wetenswaardigheden en
 praktijkervaringen van deelnemende diëtisten en studenten. 

Afronding project
 Inmiddels zijn alle observaties geweest en is de dataverzameling van de zes
 maanden follow-up ook al bijna compleet. In het nieuwe jaar zal de laatste data van
 de negen en twaalf maanden follow up nog verzameld worden. Wij danken jullie in
 elk geval alvast voor de genomen moeite en tijd die jullie in het onderzoek gestoken
 hebben! Helaas loopt de subsidie van het DIEET-project ten einde, wat betekent dat
 Eva Leistra en Jolien Klamer afscheid nemen van de HvA. In het nieuwe jaar zullen*|MC:SUBJECT|*
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 studenten, samen met Carliene van Dronkelaar en Martinet Streppel, doorgaan met
 deze data verzamelen! 

Even voorstellen… Carliene van Dronkelaar 
 Mijn naam is Carliene van Dronkelaar. Ik ben
 afgestudeerd voedingswetenschapper en diëtist en
 werk nu als onderzoeksassistent binnen het
 Lectoraat Gewichtsmanagement van de
 Hogeschool van Amsterdam. Hier ondersteun ik
 verschillende onderzoeksprojecten. In dat kader zal
 ik vanaf januari de datamanagement taken binnen
 het DIEET-project overnemen van Jolien Klamer. 

Kritisch Redeneren binnen het (post-HBO)
 onderwijs
 Zoals eerder aangekondigd, hebben we het
 afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling
 van het handboek Kritisch Redeneren in de
 Diëtetiek. De methodiek is de afgelopen maanden
 toegepast binnen het vak ‘Kritisch Redeneren’ aan
 de opleiding Voeding en Diëtetiek van de HvA. Een
 syllabus-vorm van het boek is hierbij als
 lesmateriaal ingezet. 96% van de studenten (n=133)
 vond het boek een nuttig middel voor het
 gestructureerd uitwerken van casuïstiek. 

 Daarnaast heeft op 15 oktober de eerste scholing Kritisch Redeneren in
 samenwerking met FOCUS op VOEDING plaatsgevonden, waar 25 enthousiaste
 dietisten aan hebben deelgenomen. 

 De input vanuit studenten, docenten en vanuit de scholing zijn gebruikt om het boek
 verder aan te scherpen. Op dit moment wordt het boek gereviseerd en zal het 1
 april 2016 op de boekenlijsten worden aangeboden.

 Verder wordt ‘Kritisch Redeneren’ een essentieel onderdeel van de
 herintrederscursus (voorjaar 2016) en is er een module ‘Kritisch Redeneren’ in
 ontwikkeling bij KIK.
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Slotsymposium DIEET-project
 Op vrijdag 3 juni zal het slotsymposium van het DIEET-project plaatsvinden. Hierin
 is zowel aandacht voor de onderzoeksresultaten (in hoeverre dragen factoren als
 het opstellen van SMART doelen, het doen van metingen of gesprekstechnieken bij
 aan het succes van je behandeling? Wat kun je in je handelen veranderen of
 optimaliseren om meer succes te (blijven) behalen?) als voor de methode van het
 Kritisch Redeneren. Zet deze datum dus alvast in je agenda!

 We zijn ook te volgen op Facebook en Twitter.

Facebook Twitter

Interessant

De cursus sportvoedingsadviseur start op 7 maart 2016, aanmelden is
 mogelijk tot 22 februari 2016. Klik hier voor meer informatie. 
De cursus overgewicht bij kinderen start op 15 maart 2016, aanmelden is
 mogelijk tot 1 maart 2016. Klik hier voor meer informatie. 
De cursus cognitieve gedragstherapie voor diëtisten start op 23 maart 2016,
 aanmelden is mogelijk tot 9 maart 2016. Klink hier voor meer informatie.
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Tijdens de NVD Diëtistendagen op 8/9 april 2016 zullen vanuit het project twee
 presentaties verzorgd worden vanuit het DIEET-project

Voor vragen of opmerkingen over deze
 nieuwsbrief kunt u contact opnemen
 met Sandra Mul: s.mul@hva.nl

Share Tweet Forward to Friend

www.hva.nl/kik/nascholing
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