Bezoek ons op
www.allergiedietisten.com!
LIDMAATSCHAP ALLERGIEDIETIST
ZIEKENHUIS OF ZELFSTANDIDIG
Lidmaatschap van AllergieDiëtisten vzw voor ziekenhuisdiëtisten of zelfstandige
diëtisten werkzaam rond allergie of intolerantie is persoonlijk.
VOORWAARDE
Gevolgd hebben:
• Basisopleiding (2 dagen): “Voedselallergie en intolerantie binnen de
diëtistenpraktijk, upgrade jouw kennis”.
• Indien slechts 1 dag van de basisopleiding gevolgd wordt, geven we de
mogelijkheid om de praktijkdag als tweede dag te volgen.
• 2 intervisies
De informatie:
• Lidmaatschap geldt voor 1 persoon. Enkel die persoon mag inloggen met het
(opgegeven) e-mailadres en informatie downloaden of raadplegen. Gedownloade
documenten kunnen, mits interne opleiding, gebruikt worden door collega’s van
het betreffende ziekenhuis of voor zelfstandigen die met meerdere diëtisten in 1
groepspraktijk werken. Het doorgeven van de link om in te loggen is niet
toegelaten. Worden er toch documenten gedownload door een andere diëtist –
werkzaam in hetzelfde ziekenhuis of elders of door een zelfstandig diëtist die
geen lid is van de AllergieDiëtisten – via een ander e-mailadres dan wordt er een
factuur opgemaakt van de documenten die werden gedownload.
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UW VOORDEEL
Vermelding van het ziekenhuis op de website*
Vermelding van de zelfstandige praktijk(en) waar de aangesloten diëtist werkt
Gratis basisdiëten downloaden:
14 allergenen + 11 intoleranties + pseudo-allergie = 26 stuks
Toegang tot het beveiligde deel van de website waar je wetenschappelijke
teksten en nieuwe of aangepaste tools kan downloaden
Toegang tot het beveiligde deel van de website waar je gebruik kan maken van
de excel tool kruisallergenen en pseudoallergen en tot de aparte dropbox met de
productenlijst
Gratis 2 intervisies volgen per jaar
Korting op bijscholingen georganiseerd door de AllergieDiëtisten en op onze
materialen zoals het eetdagboekje, tools …
Jaarlijkse ledenavond
Regelmatig een ledennieuwsbrief met nieuwtjes en updates
Opgenomen in een gesloten facebookgroep waar ideeën kunnen worden
uitgewisseld en vragen kunnen gesteld worden.
Ondersteuning van de AllergieDiëtisten o.a. met folders, tools, uitwisseling van
informatie …
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ONZE VERWACHTINGEN
Diëtist volgt jaarlijks 1 bijscholing i.v.m. allergie en/of intoleranties of van de
AllergieDiëtisten of een evidence based opleiding/congres/meeting elders in het
kader van permanente vorming
Diëtist volgt jaarlijks 2 intervisies georganiseerd door de AllergieDiëtisten
Diëtist streeft een goede samenwerking met de eerste lijn na

KOSTPRIJS
375 euro (excl. btw) voor 1 jaar
*

Adres thuispraktijk van diëtist die lid wordt, kan eveneens opgenomen worden als
het ziekenhuis lid wordt.

