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Trefwoorden
Dieetvoedingsmiddelen, zuigelingenvoeding, sportvoeding, voedingssupplementen,
bijzondere voeding.

Situering
Het opleidingsonderdeel Bijzondere voeding belicht situaties waarin mensen aangezet
worden zich op een bijzondere manier te voeden. Voedingsmiddelen met een
welbepaald doel en geschikt voor een welbepaalde doelgroep worden belicht. Deze
cursus stelt de apotheker in staat om wetenschappelijk gefundeerd advies te
verstrekken in het kader van de bijzondere voedingsvoorlichting aan de
consument/patiënt.

Inhoud
De cursus is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken (zie onder). Er wordt daarbij
speciale aandacht besteed aan de geldende wetgeving (Belgisch en Europees) met
betrekking tot de aangehaalde bijzondere voeding. Niet enkel dieetvoedingsmiddelen
komen aan bod, maar ook nieuwe trends in o.a. sportvoeding, zuigelingenvoeding,
functionele voeding en voedingssupplementen vormen een belangrijk onderdeel van de
cursus.
1. Wetgeving.
2. Voedingsmiddelen (VM) met een bijzondere eiwitsamenstelling (oa. glutenvrije
voeding bij coeliakie).
3. VM met een bijzondere vetsamenstelling.
4. VM met een bijzondere koolhydraatsamenstelling (oa. voeding bij diabetes, bij
lactose-intolerantie).
5. VM met een bijzondere mineralensamenstelling (oa. zoutrestrictie).
6. Dieetvoedingsmiddelen voor medisch gebruik (oa. sondevoeding).
7. VM voor zuigelingen en kleuters.
8. Vermageringsproducten.
9. VM voor sportbeoefenaars.
10. VM voor bejaarden.
11. Allergenen in de voeding.
12. Functionele VM.
13. Voedingssupplementen.
14. Opduikende thema's.

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen biochemie en biofysica I en II
en bromatologie of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven
hebben.
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Inzicht hebben in de (nutritionele) samenstelling van dieetvoedingsmiddelen en
andere bijzondere voeding.
Wetgeving in verband met bijzondere voeding toepassen.
Kritisch evalueren van het gebruik van functionele voeding, voedingssupplementen
en sportvoeding.
Advies verstrekken aan patiënten over het juiste gebruik van dieetvoedingsmiddelen
en bijzondere voeding.
Advies verstrekken aan patiënten over een optimale en gezonde voeding.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Kopies van de power point slides die in de les gebruikt worden. Deze worden aan de
kopiedienst van de studenten bezorgd die voor de verdere verdeling zorgt. De
powerpoint slides worden ook ter beschikking gesteld via Minerva.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten hebben verschillende mogelijkheden tot het stellen van vragen, zowel
individueel als in groep: voor en na de les, tijdens de les of op afspraak.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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