
Dr. ir. Hinke Kruizenga (1975) is 

diëtist-onderzoeker met ondervoeding als 

specialisatie. Ze combineert drie banen: 

coördinator onderwijs bij de afdeling 

Diëtetiek & Voedingswetenschappen 

VUmc, docent klinische Voeding bij de 

afdeling gezondheidswetenschappen van 

de VU en projectleider bij de Stuurgroep 

Ondervoeding. Haar expertise ligt in de 

screening, diagnostiek en behandeling van 

ondervoeding.

Ir. Nicolette Wierdsma (1975) is 

coördinator patiëntenzorg en diëtist op 

de Maag-, Darm- & Leverafdeling van 

het VUmc. Ze is in de afrondende fase 

van een promotieonderzoek naar de 

absorptiecapaciteit van de darmen en de 

diagnostiek en behandeling van patiënten 

met darmfalen.

Zakboek Diëtetiek is bestemd voor 
diëtisten en andere (para)medici uit 
alle sectoren van de zorg. Het geeft een 

overzicht van definities, normaalwaarden en 
afkappunten voor een optimale diagnostiek van 
de voedingstoestand. Daarbij bestrijkt het alle 
domeinen van het diëtistische onderzoek: het 
somatische, functionele, psychische en sociale. 
Het zakboek biedt de zorgverlener handvatten 
voor analyse en behandelplan en voor het 
integreren van de diëtistische diagnose in het 
medische totaalbeeld. 

Vanuit de doelstelling om evidence based 
en uniform te werken is Zakboek diëtetiek 
ontwikkeld door de Afdeling Diëtetiek & 
Voedingswetenschappen van het VU medisch 
centrum in Amsterdam. Dr. ir. Hinke Kruizenga 
en ir. Nicolette Wierdsma zijn beide diëtist-
onderzoeker op deze afdeling. 

Bij dit boek hoort 
• een website: www.zakboekdietetiek.nl 
• een Twitteraccount: @zakbk_dietetiek 
•  een Facebookpagina: https://www.facebook.

com/diagnostiekdietetiek 

‘Dit nieuwe en up to date zakboek hoort op het bureau van elke 
diëtist!’ — Mr. Anja Evers, directeur van de Nederlandse Vereniging 
van Diëtisten (NVD).

‘Een handig, op feiten gedocumenteerd zakboek om het diëtistisch 
handelen op effi ciënte en effectieve wijze te structureren en zicht-
baar te maken!’ — José Tiebie, diëtist in de eerstelijnszorg, erelid 
van de NVD.

‘Hét hulpmiddel om de voedingstoestand van de patiënt te bepalen 
en te evalueren’ — Suzan de Bruijn, docent Voeding en Diëtetiek, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lid van het hoofdbestuur van 
de NVD.

Zakboek diëtetiek is bestemd voor diëtisten en andere (para)medici 
uit alle sectoren van de zorg. Het geeft een overzicht van defi nities, 
normaalwaarden en afkappunten met het oog op een optimale 
diagnostiek van de voedingstoestand. Daarbij bestrijkt het alle do-
meinen van het diëtistische onderzoek: het somatische, functionele, 
psychische en sociale. Het zakboek biedt de zorgverlener handvat-
ten voor analyse en behandelplan en het integreren van de diëtisti-
sche diagnose in het medische totaalbeeld. 

Vanuit de doelstelling om evidence based en uniform te werken 
is het Zakboek diëtetiek ontwikkeld door de afdeling Diëtetiek & 
Voedingswetenschappen van het VU medisch centrum in Amster-
dam. Dr. ir. Hinke Kruizenga en ir. Nicolette Wierdsma zijn beide 
diëtist-onderzoeker op deze afdeling. 
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