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Nieuws

Met e-learning is het mogelijk 
om uw kennis verder te ver-
diepen en praktische toepas-

singen te vinden voor hetgeen u geleerd 
heeft. E-learning biedt u de mogelijkheid 
om waar en wanneer het u uitkomt en in 
uw eigen tempo aan bijscholing te doen 
en dat scheelt u reistijd. Met de modules 
die gekoppeld zijn aan artikelen in Voe-
ding & Visie houdt u uw vakkennis op 
peil en krijgt u inzicht in de laatste ont-
wikkelingen op het gebied van voeding 
en diëtetiek. De nieuwe kennis kunt u 
vervolgens vertalen naar de praktische 
dieetadvisering. 

De e-learningmodules vindt u op de web-
site: www.online-e-learning.nl. Deze web-
site wordt beheerd door Academic Jour-
nals, uitgeverij van onder meer Voeding 
& Visie. Aan de huidige uitgave van Voe-
ding & Visie zijn vier e-learningmodules 
gekoppeld. De onderwerpen zijn gericht 
op de dagelijkse praktijk van de diëtist, 
zijn divers en bestrijken het brede terrein 
van de diëtetiek. 

Hoe werkt e-learning
U kunt kiezen uit vier e-learningmodu-
les. Per module is aangegeven op welk 
artikel de toets betrekking heeft en wel-
ke aanvullende literatuur wordt aanbe-
volen. Dit kunnen wetenschappelijke ar-
tikelen, richtlijnen of protocollen zijn.
Met de code van de module die bij het ar-
tikel staat, kunt u inloggen op de website 
www.online-e-learning.nl. Bij uw eerste 
bezoek maakt u een persoonlijk profiel 
aan met een wachtwoord. Dit is ‘mijn 
profiel’ waar u kunt zien welke modules 
u verder kunt doen of al heeft gevolgd. 
Deze informatie is niet voor derden toe-
gankelijk.
De module start met een pretoets. Hier 
kunt u toetsen hoe het met uw ken-
nis bij aanvang van de module gesteld 
is. Daarna volgt de toets die bestaat uit 
meerkeuzevragen. Heeft u 60 procent 
juiste antwoorden gegeven, dan bent 
u geslaagd. U kunt van de website een 
certificaat downloaden dat als bewijs 
van deelname geldt en dat recht geeft 
op accreditatiepunten. Heeft u de eerste 

maal te veel fouten, dan is het mogelijk 
om te zien welke vragen u fout heeft be-
antwoord en volgt een feedback met het 
juiste antwoord. U kunt de module her-
halen om alsnog voor een certificaat in 
aanmerking te komen.
De Stichting Accreditatie Deskundig-
heidsbevorderende Activiteiten Parame-
dici (StADAP) heeft per module 2 studie-
punten toegekend. Aan het volgen van 
de e-learningmodules zijn geen kosten 
verbonden.

Aan de slag
Het deelnemen aan de e-learningmodu-
les is eenvoudig en vergt weinig van uw 
kostbare tijd. Zet nu de stap en start met 
de modules die bij de artikelen zijn aan-
gegeven. Veel succes. 

Ga snel naar website 
www.online-e-learning en 

volg de modules.

Nieuw! Online 
nascholingsmodules  

bij Voeding & Visie
Vanaf nu kunt u het bestuderen van vakliteratuur combineren met nascholingmodules 
op internet en daarmee geaccrediteerde punten behalen. Elke diëtist heeft accreditatie
punten nodig om ingeschreven te kunnen worden in het Kwaliteitsregister. Het volgen 
van bij en nascholingen is daarvan een van de mogelijkheden. Aan vier artikelen in deze 
uitgave van Voeding & Visie zijn elearningmodules gekoppeld. U kunt deze modules 
volgen op het moment dat het u het beste uitkomt, thuis of op het werk.
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