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In Nederland leven 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening. De een voelt zich patiënt, 
terwijl een ander met dezelfde diagnose amper beperkingen ervaart. De wetenschap zoekt naar 
genetische, metabole en psychologische verklaringen voor deze verschillen in veerkracht en ervaren 
gezondheid. Voeding speelt een rol, het kan het metabole evenwicht verstoren of juist bijdragen 
aan het herstel ervan. Het congres VoedingNederland2016 bespreekt de onderzoeksagenda en 
stimuleert de discussie over de kansen voor voeding, vanuit de wetenschappelijke stand van zaken 
en knelpunten in de praktijk.

Sprekers en dagvoorzitter:
• Prof.dr. Meike Bartels, hoogleraar genetics and well   
 being, Vrije Universiteit Amsterdam
• Prof.dr.ir. Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding en 
 gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam 
• Prof.dr. Stan Gielen, hoogleraar Biofysica, 
 Radboud Universiteit, Nijmegen,  per 1 januari 2017 
 voorzitter Raad van Bestuur NWO
• Prof.dr. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en chroni-
 sche ziekten, Wageningen Universiteit, dagvoorzitter
• Elly Kaldenberg, diëtist, initiatiefnemer Sanavis, 
 visie op voeding

• Prof.dr. Gerard Kerkhof, hoogleraar Psychofysiologie  
 van de 24-uurs ritmiek en slaap, Universiteit van   
 Amsterdam en Slaapcentrum MCH Den Haag
• Dr. Eric van de Laar, klinisch ethicus, Catharina zieken 
 huis Eindhoven en lid van Vereniging voor Filosofi e en 
 Geneeskunde  
• Dr.ir. Gerda Pot, universitair docent Gezondheid en   
 Leven, Vrije Universiteit Amsterdam
• Prof.dr. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en farma-
 cologie, Wageningen Universiteit
• Prof.dr. Ben Witteman, MDL-arts en hoogleraar Voeding  
 en darmgezondheid in transmurale zorg, Alliantie
 Voeding Gelderse Vallei
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bij ADAP (5 punten).
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10:00 Welkom

17:00 Einde programma

1.1 Metabolomics
1.2 Slaap als medicijn?

1.3 Voeding: de prestatieverbeteraar voor medicatie

2.1 Hoe laten mensen zich beïnvloeden?
2.2 Persoonskenmerken en ervaren gezondheid

2.3 Voeding en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

3.1 Chrono nutrition
3.2 Moodfood, vreugdevol voedsel

3.3 Vitamine D, ziekte en veerkracht

Leven met een chronische aandoening, de onderzoeksagenda  
Young Professional Award

Eten: een eigen waardevolle bijdrage aan welbevinden
Genen en geluk
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voor meer informatie en inschrijven

Sprekers en dagvoorzitter:

Ben je een jonge voedingsprofessional en heb je een eigen mening?
WIN je eigen SESSIE!
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