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>80% van de coassistenten wil meer onderwijs over voeding.

>80% van de coassistenten wil meer onderwijs over voeding.

>70% van de coassistenten wil meer onderwijs over leefstijl.



3

Methoden

Methoden
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Methoden

Onderwerpen

Resultaten | CURRICULA

29 uur 30 uur 8 uur
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Resultaten | BEHOEFTE

1:7 van de coassistenten voelt zich niet in staat 

een gesprek met patiënten te voeren 

over voeding en leefstijl.

Resultaten | BEHOEFTE

Aantal respondenten:

884 coassistenten

160  huisartsen
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Resultaten | BEHOEFTE

Aantal respondenten:

884 coassistenten

160  huisartsen

Resultaten | BEHOEFTE

Gericht op preventie

Gericht op curatieve ziekten

Gericht op chronische ziekten
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Resultaten | BEHOEFTE

Verschillende diëten bij 

verschillende 

aandoeningen zouden mij 

interessant lijken.

Voeding is momenteel hip 

en patiënten hebben er 

veel vragen over. Daarom 

is het belangrijk dat 

(jonge) artsen goed 

geïnformeerd zijn.

Vitaminedeficiënties. In 

welke voeding zitten welke 

vitamines en hoeveel 

moet je daarvan 

binnenkrijgen?

Waar moet ik op letten bij 

sondevoeding?

Resultaten | VERWIJZEN

Wanneer doorverwijzen?

75% coassistenten en 

60% huisartsen 

wil hier meer over leren.

Naar wie doorverwijzen?

75% coassistenten en 

80% huisartsen 

wil hier meer over leren.
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Conclusie   (1/2)

Weinig uur   + grote behoefte   → grote slag te behalen

Conclusie   (1/2)

Weinig uur   + grote behoefte   → grote slag te behalen

1. Informatiegat dichten door medische faculteiten

2. Samenwerking belangrijk
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Conclusie   (2/2)

3. Mogelijkheden qua werkvormen:

• Keuzeonderwijs

• Extra-curriculair onderwijs

4. Mogelijkheden qua onderwerpen:

• voeding in kader van chronische en curatieve ziekten

• doorverwijzen: wanneer en waarheen

• informatiebronnen: promotie en relevantie
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