Online- navorming

Veganisme bij kinderen
11 september 2020
13:00u – 16:30u
Volledige opname te bekijken van 19 december t/m
Opname
te bekijken
van
3 januari
2021

1 juli t/m 15 september 2022
Doelgroep: Diëtisten, artsen
Trainers: Silke Desaever + Evelien Mertens
Kinderen louter plantaardig voeden is een wens van steeds meer ouders. Om dit medisch verantwoord
te houden is specifieke kennis nodig. In deze opleiding krijgt u de nodige handvatten aangereikt om als
hulpverlener deze ouders te begeleiden. Aan de hand van casussen wordt de theorie verhelderd.

Programma

12:45u Inloggen
13:00u Baby’s van 0 tot 2 jaar
Spreker: Silke Desaever, gespecialiseerde diëtist

14:30u Pauze
14:45u Kinderen van 2 tot 12 jaar
Spreker: Evelien Mertens, gespecialiseerde diëtist

16:15u Vragen
16:30u Einde
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Kosten: € 53,-

€38
(inclusief BTW, hand-outs, opleidingsattest)
De eerste 10 minuten van de opnames zijn weggevallen. Vandaar de korting.
Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Algemene voorwaarden
- Inschrijven verplicht tot betalen.
- Er is geen terugbetaling mogelijk.
- Uw inschrijving is persoonlijk.
- U krijgt de link toegestuurd ten vroegste op 30 juni.

Studiepunten
Voor deze navorming krijgt u 3 studiepunten.

Attest
Alle deelname-attesten worden verstuurd na 15 september.

Uw contactpersoon:
Chris Kerfs, organisator Kintu

chris.kerfs@kintu.be

