E-learningmodule Preventie van type 2 diabetes
De E-learningmodule ‘Preventie van type 2 diabetes’ is een interactieve cursus die 24u op 24
en 7 dagen op 7 toegankelijk is via het internet. Dit betekent dat van zodra je een laptop of
PC, een internetaansluiting en je logingegevens hebt, je deze cursus kunt doorlopen.
Vergeet niet, je kan indien nodig deze cursus ook op om het even welk moment
onderbreken, om op een later tijdstip verder zetten.
Geschatte doorlooptijd is 1,5 uur.

De cursus is onderverdeeld in twee delen:
1. Achtergrondinformatie over diabetes, meer specifiek over de risicofactoren die een
invloed hebben op het ontstaan van type 2 diabetes.
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2. In deel 2 wordt enerzijds een praktische tool aangereikt om een mogelijk verhoogd
risico op type 2 diabetes effectief in te schatten en anderzijds wordt aan de hand van
3 casussen aangeleerd welke stappen en/of acties je als diëtist(e) moet ondernemen
om een persoon met een verhoogd risico op type 2 diabetes optimaal te begeleiden
teneinde hem/haar te helpen de nodige stappen te zetten ter preventie van type 2
diabetes.
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Gedurende de volledige module is het steeds mogelijk om de woordenlijst (links) of extra
documentatie (rechts bovenaan) te raadplegen.

Op het einde van de module is het ook mogelijk om de inhoud van de module in de vorm van
een cursus te downloaden.

De module is niet ontwikkeld als bijscholing voor diëtisten in tweede lijn waardoor topics die
specifiek voor hen een meerwaarde zijn, niet werden weerhouden.

Heb je nog specifieke vragen?
Aarzel niet en contacteer ons via 09 220 05 20 of stuur een e-mail naar
e-learning@diabetes.be.
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