
 

 

Beste leden, 

 

 

Het is al vele jaren geleden dat ik de schoolbanken verliet als (toen nog) gegradueerde in de voedings- en 

dieetleer, maar ik ben nog steeds even gepassioneerd door het beroep van ‘de diëtist’. Reeds van in het 

begin zocht ik contact met onze beroepsvereniging en heb ik op verschillende manieren geprobeerd mij te 

engageren voor onze vereniging. Zij heeft immers al een lange en boeiende geschiedenis achter de rug, het 

resultaat van vele uren hard (vrijwilligers-) werken, geleverd door verschillende diëtisten. Daarom wil ook ik 

mij inzetten voor onze beroepsvereniging door mij opnieuw kandidaat te stellen voor de nieuwe raad van 

bestuur van de VBVD en zo als bestuurslid mee te helpen aan de toekomst van de vereniging.  

Mijn top 3 waardoor ik mij graag laat leiden zijn: 

 Het stimuleren van een open en eerlijke communicatie met respect voor ieders kunnen en zijn, dit 
zowel binnen de verschillende organen van de vereniging als tussen alle diëtisten onderling 

 Het verdedigen van de beroepsbelangen van alle diëtisten in alle werkdomeinen  

 Evidence based handelen en het delen van onze kennis, hierdoor onderscheiden wij ons van alle 
vermeende voedingsgoeroes 

 

Op deze manier kunnen we onze krachten bundelen, hebben we allemaal baat van elkaars expertise en 

laten we geen geïnvesteerde energie verloren gaan. 

 

De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat er nog heel veel diëtisten zijn uit alle Vlaamse windstreken 

die volop geloven in onze beroepsvereniging en die vol gedrevenheid willen opkomen voor ons beroep, elk 

op zijn manier en binnen zijn mogelijkheden.   

Ik wil graag mijn eigen steentje bijdragen bij het vele werk die op ons ligt te wachten en er zo proberen 

voor te zorgen dat de diëtisten het respect verkrijgen dat ze verdienen. Door mijn inzet, mijn achtergrond, 

en mijn ervaring op verschillende werkdomeinen hoop ik te kunnen participeren in het denkproces bij het 

verwezenlijken van de toekomstplannen van de Vereniging. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Marleen Genetello 

Diëtiste UZ Gent, Dienst Gastro-enterologie, kinderen en volwassenen 

marleen.genetello@skynet.be 
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