Praktijk | Samenwerking

De diëtisten van Science for Health
vertalen de wetenschap naar de
praktijk
Voeding & Visie bestaat dit jaar 30 jaar en al bijna 20 jaar hebben we een goede samenwerking
met het bedrijf Yakult. De drie diëtisten vertellen enthousiast over hun werk en hun contacten met
gezondheidsprofessionals. Informeren en bijscholen met de wetenschap als basis staan hierin centraal.
Congressen, seminars en e-learningmodules

De diëtisten van Yakult (v.l.n.r.): Marjolein van Aken,
Lidwien Franke, Esther Holvast
Science for Health, de wetenschappelijke afdeling van Yakult,
is hét kenniscentrum op het gebied van probiotica en darmgezondheid. De afdeling stimuleert wetenschappelijk onderzoek over deze onderwerpen en informeert gezondheidsprofessionals over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Wie een vraag over darmgezondheid heeft, kan terecht bij
een van de drie diëtisten. Marjolein van Aken, Esther Holvast
en Lidwien Franke zijn het gezicht naar buiten toe.
Lidwien Franke: “Yakult bestaat al meer dan 80 jaar. Van
oudsher richt het bedrijf zich op preventie. Waar de geneeskunde in Europa vooral curatief is, zijn Japanners ervan overtuigd dat je jong moet beginnen met een goede leefstijl om
zo lang mogelijk gezond te blijven. Bij deze filosofie passen
gezonde darmen en probiotica .”
“We praten tijdens onze bijscholingen over de microbiota en
probiotica in het algemeen en dus niet alleen over Yakult.
Dat is onze kracht”, vult Esther Holvast aan. “We bieden wetenschappelijke informatie aan over toepassingen van probiotica, bijvoorbeeld om protocollen en richtlijnen mee te
onderbouwen.” Op de website van Science for Health vind je
onder andere een database met ruim 300 publicaties over de
LcS bacterie.
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De drie diëtisten organiseren al jaren bijscholingen, congressen en seminars, onder andere in de Yakult fabriek. “Deze activiteiten worden door gezondheidsprofessionals zeer goed
gewaardeerd”, vertelt Marjolein van Aken. “We richten ons
vooral op artsen, diëtisten, mondhygiënisten, gewichtsconsulenten en MDL-verpleegkundigen. Maar elke gezondheidsprofessional die iets met voeding, de darmen of het immuunsysteem te maken heeft, kan bij ons terecht. We kennen onze
doelgroepen en spelen in op hun wensen. Zo zorgen we
ervoor dat ze de juiste informatie krijgen gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke literatuur.”
“Voor de geaccrediteerde e-learningmodules die we met Voeding & Visie hebben ontwikkeld, bestaat veel belangstelling”,
zegt Lidwien Franke. “We hebben deze geschreven samen
met deskundige diëtisten en artsen uit het veld. Omdat we
graag kennis delen, geven we 50 gratis vouchercodes weg
voor de nieuwste e-learningmodule ‘Ondervoeding en darmgezondheid bij ouderen’. Wil je kans maken op gratis toegang
tot de module op de website van Voeding en Visie, stuur dan
een e-mail naar info@scienceforhealth.nl.” Lidwien benadrukt
nog maar eens: “We voorzien de gezondheidsprofessionals
graag van relevante informatie. Wil je niks missen? Schrijf je
dan via de website in voor de digitale nieuwsbrief en blijf op
de hoogte van alle activiteiten van Science for Health!”
Majorie Former

1e Diëtisten en Mondhygiënisten Congres
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Wat is de connectie tussen het immuunsysteem, het microbioom
en diabetes? Welke mechanismen zijn aan het werk en wat betekent dit voor de behandeling door de diëtist en de mondhygiënist?
Beide beroepsgroepen kunnen signaleren, doorverwijzen, samenwerken én kennis delen. De diabetespatiënt profiteert zo optimaal!
Schrijf je snel in via de website: www.scienceforhealth.nl/bijscholingen

