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Doelstelling van DNO Kwaliteitskring:
Kennisdeling, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering
Deelnemers van een kwaliteitskring brengen -op basis van een door de deelnemers vast te stellen
thema- eigen kennis en praktijkervaring in, vullen dit zo mogelijk aan met nieuwe inzichten van
buiten, zoals meest recente wetenschappelijke inzichten en andere bronnen. Zij komen tot
gemeenschappelijke best practices/ standpunten/ conclusies/ vraagstellingen en gaan na wat dat
betekent voor hun huidige praktijk.
Een werkvorm van een kwaliteitskring kan zijn;
- Patiëntenbespreking bij voorkeur met de patiënt
- Intervisie
- Spiegelgesprek met patiënten
- Journal club (zie site NVD)
De gekozen methodiek is afhankelijk van het onderwerp.
Best practices/ voorstel voor het verbeteren van beroepshandelen/ geanomiseerde voorbeelden van
wat beter kan en hoe/ standpunten en/ of conclusies worden gedeeld met (aspirant)deelnemers van
DNO diabetesdiëtist door ze te publiceren op de site van DNO diabetesdiëtist. (Aspirant)deelnemers
worden uitgenodigd om hierop te reageren. Hieruit kunnen nieuwe vraagstellingen ontstaan.
Vraagstellingen worden gepubliceerd op de site van DNO diabetesdiëtist. De coördinator DNO
diabetesdiëtist brengt vraagstellingen onder de aandacht bij deelnemers DNO diabetesdiëtist en bij
opleidingen en lectoraten Voeding en Diëtetiek en nodigt hen uit om mee te werken aan de
beantwoording van deze vraagstellingen. Kwaliteitskringen, die een vraagstelling hebben ingebracht,
werken mee aan beantwoording van de vraagstelling bijvoorbeeld door studenten, die hieraan
werken te begeleiden/ feed back te geven.
Resultaten worden ingebracht bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, bij post HBO
scholingen en/of bij opleidingen Voeding en Diëtetiek.
Werkwijze
Een kwaliteitskring doorloopt de volgende cyclus:
Samenstelling
Een kwaliteitskring bestaat uit (aspirant)deelnemers van DNO diabetesdiëtist afkomstig uit
verschillende praktijken/ organisaties (uit dezelfde of verschillende werkvelden). Elke deelnemer van
DNO kan een kwaliteitskring starten en (aspirant)deelnemers uitnodigen om deel te nemen.
Hierdoor is een kwaliteitskring flexibel in personen en kan het van tijdelijke aard zijn.
Een kwaliteitskring heeft een contactpersoon, , deze is het aanspreekpunt voor de deelnemers van
de kwaliteitskring en voor de coördinator DNO.
Een kwaliteitskring wordt begeleidt door een DNO kwaliteitskringbegeleider.
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Vaststellen thema
Een deelnemer(s) van DNO stellen op basis van hun praktijk het thema van een cyclus vast. De
deelnemer(s) brengt het thema in bij de coördinator DNO. Deze publiceert vastgestelde thema's met
de betreffende contactpersoon op de site van DNO. Deelnemers van DNO kunnen bij contactpersoon
verzoek om aansluiting indienen.
Vóór de 1e bijeenkomst
Deelnemers delen eigen ervaringen met thema en eigen vraagstellingen.
1e bijeenkomst
Uitwisseling en verduidelijking ervaringen en vraagstellingen. Afspraken maken over inwinnen van
inzichten van buiten. Formuleren voorlopige vraagstellingen en conclusies.
Na de 1e bijeenkomst
Delen van inzichten van buiten
2e en eventueel volgende bijeenkomst
Formuleren best practices/ voorstel voor het verbeteren van beroepshandelen/ standpunten/
conclusies/ vraagstellingen en gaan na wat dat betekent voor hun huidige praktijk
-Kennisdeling
In samenwerking met coördinator DNO worden resultaten gepubliceerd op de DNO site.
Feedback van deelnemers DNO en reactie deelnemers kwaliteitskring op verkregen feedback
Op de site van DNO kan een gedachtewisseling ontstaan tussen deelnemers DNO en kwaliteitskring.
Ten slotte
kwaliteitskring sluit thema af door:
-

-

publicatie van best-practice op DNO site en/ of voorstel voor het verbeteren van
beroepshandelen en/of publicatie vraagstelling.
Coördinator DNO brengt vraagstelling onder de aandacht bij opleidingen en lectoraten Voeding
en Diëtetiek en nodigt hen uit om mee te werken aan de beantwoording van deze
vraagstellingen. Kwaliteitskringen, die een vraagstelling hebben ingebracht, werken mee aan
beantwoording van de vraagstelling bijvoorbeeld door studenten, die hieraan werken, te
begeleiden/ feed back te geven.
En daarna:
Deelnemers van een kwaliteitskring pakken nieuw thema aan, starten een nieuwe
kwaliteitskring en/ of sluiten zich aan bij een andere kwaliteitskring.
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Organisatie
-

Alle deelnemers van DNO diabetesdiëtist zijn deelnemer van een kwaliteitskring. Aspirantdeelnemers nemen eenmalig deel aan een kwaliteitskring. Deelname aan een kwaliteitskring
is een essentieel onderdeel van de scholing van (aspirant)deelnemers DNO diabetes diëtist.
Een kwaliteitskring bestaat uit 4 tot 10 personen .
[deelname aan kwaliteitskring is onderdeel van overzicht scholingen bij te houden door of in
samenwerking met Kwaliteitsregister]

-

DNO diabetesdiëtist draagt er zorg voor dat het format van de DNO kwaliteitskring zodanig
wordt beschreven, dat deze als scholing geaccrediteerd wordt door ADAP of voldoet aan de
NVD kwaliteitscriteria die staan omschreven voor ket kwaliteitsregister paramedici.
(zie voorbeelden van formats op site van het kwaliteitsregister of de NVD ledenpagina)

-

Iedere kwaliteitskring wordt begeleid door een getrainde begeleider. Het netwerk DNO
diabetesdiëtist zorgt voor getrainde kwaliteitskringbegeleiders, waardoor kwaliteit
gewaarborgd is.

-

Coördinator DNO organiseert periodiek een bijeenkomst van DNO kwaliteitskringbegeleiders:
• voor uitwisseling van ervaringen en eventueel bijstellen format
• ter inventarisatie van de resultaten van de kwaliteitskringen en van de
resultaten van de vervolgacties
• na gaan hoe de resultaten verspreid kunnen worden

-

Coördinator DNO draagt, in samenwerking met bestuur DNO, zorg voor eventuele
vervolgacties.

-

Deelnemers kwaliteitskring betalen een kostendekkende bijdrage.
De bijdrage is afhankelijk van vacatiegeld kwaliteitskringbegeleider, bijdrage aan ontwerp
format kwaliteitskring en training kwaliteitskringbegeleider, accreditatiekosten, bijdrage aan
kosten DNO coördinator, eventuele locatie en cateringkosten.

-

Donateurs krijgen een korting op kosten deelname kwaliteitskring.

-

Coördinator DNO draagt zorg voor een format ter bepaling van deze kosten.
Penningmeester DNO of coördinator DNO monitort de betaling van niet-donateurs van een
kwaliteitskring en draagt zorg voor de betaling van de kwaliteitskringbegeleiders.

-

Op een startbijeenkomst van DNO diabetesdiëtist worden doelstellingen en organisatie van
DNO kwaliteitskringen toegelicht en worden deelnemers DNO uitgenodigd om
kwaliteitskringen te starten.

-

Coördinator DNO stimuleert (aspirant)deelnemers DNO een kwaliteitskring te starten of zich
aan te sluiten bij een bestaande kwaliteitskring.

Toevoeging;
Zie voor informatie NVD kwaliteitseisen 2015-2020
https://www.nvdietist.nl/images/Kwaliteitsregiseter/1506_Kwaliteitscriteria_NVD_2015-2020.pdf
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