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Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding 
over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en behandelingen.  

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om 
leerrijke groeimomenten aan te bieden.   

Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en 
patiëntgerichte zorg verzekeren aan onze patiënten. 

 

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun 
opdracht nemen jullie op een professionele wijze te begeleiden. 

 

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 

 

 

Diëtistenteam  

Caroline Vandoninck, coördinator diëtisten 
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2 Voorstelling van de afdeling 

 

Onze diëtisten hebben aandacht voor alles wat gezonde voeding aanbelangt en spelen een 
cruciale rol in de opsporing van voedingsproblemen. We informeren en geven advies. Daarnaast 
staan we in voor het opstarten van enterale of parenterale voeding en zijn we betrokken bij 
revalidatieprogramma’s en zorgtrajecten. Ons zorgdomein omvat dan ook chronische en 
transmurale zorg. 

Contactgegevens afdeling administratie: 09/246.93.33 

Aanwezig van maandag tot vrijdag: 7u30 tot 18u00 / Zaterdag en zondag: 7u30 tot 11u30. 

 

2.1 Teamleden 

Caroline Vandoninck Coördinator 
Diëtist intensieve zorg, pediatrie, maag-, darm- en leverziekten, 
niersteenpatiënten, urologie 

Kris Debevere  Diëtist – administratie 

Marleen Lips   Diëtist - administratie 

Lies Dejagere   Diëtist obesitas, geriatrie, bariatrische chirurgie 

Griet De Maesschalck Diëtist neurologie, geriatrie, pneumologie, bariatrische chirurgie 

Delphine Herman  Diëtist diabetes, hartrevalidatie, psychiatrie 

Sofie Kindt   Diëtist oncologie, hartrevalidatie 

Mieke Kint   Diëtist nierdialyse ,nefrologie, interne liaison 

Charlotte Matton   Diëtist kinderallergiecentrum, algemene pediatrie, digestieve heelkunde,  
    maag-, darm- en leverziekten 

Rosy Coppens   Diëtist oncologie, interne liaison 

Sofie Schelfaut   Diëtist oncologie, abdominale chirurgie 

Sven Van Caneghem  Diëtist intensieve zorg, geriatrie, neurologie, sp-revalidatie 

Hilde Van De Walle  Diëtist diabetes, obesitas 

Els Van Der Vaet  Diëtist diabetes, geriatrie, psychiatrie, hartrevalidatie 

Domien Van Dijck  Diëtist interne liaison, oncologie, algemene pediatrie 

 

2.2 Dagindeling diëtisten  

 Vroegdienst: 7u30 tot 16u  

 Laatdienst: 9u30 tot 18u 

 Dagdienst: 8u tot 16u30 

 

2.3 Competenties  

 Scholingsgraad: Bachelor  

 Bijkomende competenties:  

* Bijzondere Bekwaamheden: 

- Diabeteseducator   

- Oncologie  

- Nutritie 

- Allergie 

- Gastro 
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 Bijkomende opleidingen:  

* BLS (2-jaarlijks) 

* Brand (2-jaarlijks) 

  

* C-meal…. 

 

3 Patiëntenpopulatie 

3.1 Algemeen  

 Ambulante patiënten    

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen     

 Kinderen (tot 15 jaar) 

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Spoedeisende patiënten   

 Comateuze patiënten 

 Canulepatiënten   

 Dialysepatiënten 

 Gefixeerde patiënten    

 Patiënten aan een levensondersteuningsysteem 

 Patiënten met immunodeficiëntie  

 Patiënten met een overdraagbare ziekte 

 Chemopatiënten    

 Operatiepatiënten 

 Radiologische patiënten   

 Kwetsbare patiëntengroepen:  

* Zwakke ouderen  

* Afhankelijke kinderen 

* Patiënten met een risico op misbruik en/of verwaarlozing 

* Patiënten met een valrisico 

 

4 Samenwerkingen 

 

4.1 Zorgondersteuning  

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten, nl. een team Broodbuffetwagen (BBW)  

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het avondmaal op de verpleegafdelingen. Ook tijdens het 
weekend (behalve ’s zaterdag en zondagavond). Aanvullend verzorgen zij ook een aantal 
logistieke taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, bergingen, keuken, …) 
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4.2 Samenwerking met andere interne disciplines 

 Logopedie      

 Ergotherapie  

 Artsen    

 Kinesitherapie  

 Dienst Patiëntbegeleiding  

* PST   

* Sociale dienst 

* Pastorale dienst 

* Oncocoaches  

* Dienst Psychologie 

 

4.3 Samenwerking met externen 

 Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)   

 Woon- en zorgcentra (WZC) 

 Revalidatiecentra      

 Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden) 

 Huisartsen      

 Thuiszorg  

 Scholen     

 

5 Pathologie, onderzoeken en behandelingen 

 

De diëtist moet in staat zijn per pathologie volgende handelingen te kunnen uitvoeren bij de patiënt: 

 Anamnese 

 Klinisch onderzoek 

 Behandelplan opmaken (ICF) 

 Specifieke therapie toepassen 

 Evaluatie  

 Verslaggeving 

 

Pathologieën kunnen heel verschillend zijn:  

 Neurologische aandoeningen: CVA – parkinson – MS – polyneuropathie – …. 

 Cardiovasculaire aandoeningen: hartoperaties – hartinfarcten – hartfalen – … 

 Respiratoire aandoeningen: longoperaties – COPD – pneumonie – … 

 Geestelijke aandoeningen: depressie – burn-out – stressklachten – … 

 Fibromyalgie 

 Endocrinologische aandoeningen: diabetes  

 Oncologische aandoeningen 

 Allergieën   
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6 Overlegstructuren 

6.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiëntoverdracht: wekelijks  

 Teamvergaderingen: 1 x per maand  

 Verplichte werkgroepen 

* Comité voeding  

* Comité HACCP 

* Nutritie 

* Team Patiëntveiligheid 

 Dienstgebonden 

* Neurologie: opgenomen/ambulante patiënt 

* Overleg cardio/hartrevalidatie 

* Overleg pneumologie/pneumorevalidatie 

* Overleg oncologie/oncorevalidatie 

* Overleg obesitastraining 

* Overleg opgenomen patiënten geriatrie 

* Overleg chirurgische patiënten 

* Overleg patiënten sp revalidatie    

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 – 12 maanden   

* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

 

6.2 Met artsen 

 Elektronisch patiëntendossier 

 

6.3 Multidisciplinair Overleg (met 3 of meer disciplines - MDO) 

 Geriatrie  

 Oncologie 

 Pediatrie 

 Interne Liaison 

 Obesitas 
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7 Student specifieke informatie  

 

7.1 Wat wij verwachten van een student 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen; 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme; 

 Inzicht krijgen in de pathologie (tegen einde 1e stageweek) en de werking van onze afdeling; 

 Observeren en rapporteren; 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim; 

 Samenwerking met het team; 

 Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling; 

 Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan en noteer de naam van de verpleegkundige 
waarmee je hebt samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt; 

 Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09/246.93.33); 

 Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de 
eindevaluatie). 

 

7.2 Wat kan een student van ons verwachten 

 Vriendelijke en behulpzame diëtisten; 

 Dienstgebonden rondleiding met concrete afspraken; 

 Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in 
onderlinge afspraak met de coördinator; 

 Bijkomende uitleg omtrent pathologie, behandeling, …; 

 Op uw vraag trachten we u enkele onderzoeken, consultaties, patiëntenbezoek  te laten 
bijwonen; 

 Opleidingsgerichte aanpak; 

 Bijwonen van de patiëntenoverdracht; 

 Goede multidisciplinaire samenwerking; 

 Informatiebrochures; 

 Tussentijdse feedback en eindevaluatie. 


