Vrijdag 8 september 2017

Healthy Food
Congress
World Forum Den Haag

Een inspirerend congres over
actuele onderwerpen met
betrekking tot gezonde voeding;

Waar staan we en
waar willen we naar toe?
Unieke samenwerking tussen
wetenschappers, zorgprofessionals,
innovators en professionals in
groenten en fruit.

De kracht
van gezonde
voeding

Gezonde voeding kan bijdragen aan een
goede gezondheid, dat is bekend. Maar wat is
gezonde voeding en hoe overtuigen we de
consument van een gezonde levensstijl?
Dat staat centraal tijdens het Healthy Food
Congress op 8 september 2017.
Wetenschappers, artsen, beleidsmakers,
tuinbouwondernemers, innovators en retailers
in de AGF-sector uit binnen- en buitenland
zijn van harte uitgenodigd om zich te laten
informeren, inspireren en hun inzicht te
vergroten hoe zij zelf kunnen bijdragen aan
gedragsverandering bij de consument.

Tijdens het Healthy Food Congress 2017 pakken
internationale sprekers het podium in Den Haag
om met elkaar in gesprek te gaan over de kracht
van gezonde voeding en de mogelijke manieren om
mensen een gezonde levensstijl te laten aanwennen.
Initiator vanuit de ‘Stichting Food for a better
lifestyle’ en kinderarts Koen Joosten van Erasmus MC:
“Uniek is dat we de medische wereld verbinden met de
ondernemers uit de voedselbranche en met name de
AGF-branche. Alleen samen kunnen we iets structureels
in gang zetten als het gaat om gezonde voeding.”
Voor het eerst worden dit jaar ook internationale
collega’s betrokken bij het congres, om te zien wat er
in Europa gebeurt op het gebied van gezonde voeding.

Programma
08.45 – 9.30 Ontvangst en registratie
09.30 – 9.45	
Opening door Hella Hueck,
dagvoorzitter

De eerste 1000 dagen
09.45 – 10.00	Prof. dr. T. J. Roseboom,
Hoogleraar Vroege Ontwikkeling
& Gezondheid, Amsterdam Medisch Centrum
‘Het belang van voeding in de eerste
levensfase’
10.00 – 10.15	Prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunisse,
Arts-epidemioloog Afd. Verloskunde
& Gynaecologie, Erasmus MC Rotterdam
‘Gezonde voeding in de pre-conceptiefase’
10.15 – 10.30	Prof. dr. R.M. van Elburg,
Amsterdam Medisch Centrum
‘Voeding in de eerste levensjaren’
10.30 – 10.45	Dr. M. Barker,
Associate Professor Psychology,
University Southampton, UK
	
‘Hoe kunnen we de voeding in de eerste
levensfase verbeteren?’
10.45 – 11.00 Interactieve discussie
11.00 – 11.30 Gezonde Break

	Best practices die
de gezondheid bevorderen
11.30 – 11.50	Dr. S. Nicklaus,
Research Director at INRA, French
National Institute of Agricultural Research
	
‘Voldoening van gezond eten: vanaf de
start vaste voeding’
11.50 – 12.00	Drs. R. van den Top,
Manager Steunpunt Smaaklessen,
Wageningen University
‘Voedingslessen op scholen: een gezonde
maaltijd?’
12.00 – 12.10	Prof. Dr. E.W.M.L.de Vet,
Professor Health Communications
& Behavior Change,
Wageningen University & Research
‘Hoe impulsief gedrag kan leiden tot
gezonde voedingskeuzes’
12.10 – 12.20	Prof. Dr. Ir. E.J.M. Feskens,
Professor in Voeding en gezondheid
gedurende de levenscyclus,
Wageningen Universiteit
‘Slim – levensstijl interventies tegen
diabetes type 2’
12.20 – 12.30 Interactieve discussie
12.30 – 12.45 4 korte pitches : best practice winnaar
12.45 – 13.45 Gezond lopend buffet

Gepersonaliseerde voeding:
welke weg naar de toekomst?
13.45 – 13.50 	N. Clabbers,
Senior Business Developer, TNO
Introductie
13.50 – 14.05 	L. Codling,
Head of Policy & Public Affairs World Cancer
Research Fund International, London
	
‘Het belang van overheidsbeleid om
gezond eten te stimuleren’
14.05 – 14.20	Dr. Ir. B. van Ommen,
Hoofdonderzoeker, TNO
	
‘Meten van de gezondheid voor
persoonlijk advies’
14.20 – 14.35	Drs. T. de Weijer,
Huisarts uit de praktijk
‘Persoonlijke leefstijl interventie voor
diabetes type 2’
14.35 – 14.50 	Prof. J.C. Seidell,
Hoogleraar Voeding & Gezondheid,
University of Amsterdam
‘De gezonde stad: succesfactoren en
valkuilen bij een algemene aanpak’
14.50 – 15.00 Discussie
15.00 – 15.30 S(pr)(m)aak water

Food trends, food design,
innovaties
15.30 – 16.00 D
 r. J.L. Stanton,
Professor of Food Marketing,
Saint Joseph’s University
‘De impact van smaak, gezondheid en prijs’
16.00 – 16.15	
B. Hutten,
CEO Van Hutten Catering,
Founder ‘De Verspillingsfabriek’
‘Nudging en food design’
16.15 – 16.30	Dr. Ir. H.P.M. Kivits,
General Director Van den Boer Group
The Netherlands
‘Het begint met gastvrijheid: Food for care’
16.30 – 16.45	R.J.P. Baan,
Tuinder, CEO Koppert Cress
	
‘Richting het gezondste restaurant
van de wereld’
16.45 – 17.00 Conclusies en afsluiting
17.00
Einde met na afloop een borrel

Beweging in gang
“We weten dat iedereen zich zal herkennen in het
idee van ‘healthy food’. Dit congres zal nieuwe
handvaten geven om gezonde voeding te promoten”,
aldus Gert Mulder, directeur GroentenFruit Huis
en mede-initiator en bestuurslid in ‘Food for a better
lifestyle’. “We gaan op zoek naar slimme oplossingen,
bijvoorbeeld mensen meer groenten laten eten
door snackgroenten in de wachtkamer of op de
vergadertafel te zetten. ” Hij benadrukt dat gezond
eten vooral leuk moet zijn. “We rekenen op veel
enthousiasme vanuit alle sectoren: huisartsen,
beleidsmakers, tuinbouwondernemers, diëtisten,

logopedisten en retailers. Door van elkaar te horen,
verbindingen te leggen en nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten, kunnen we echt een
beweging in gang zetten.”
Ben je ook benieuwd hoe je vanuit jouw professie een
bijdrage kan leveren aan een hogere consumptie van
groente en fruit en een gezondere maatschappij?
Schrijf je nu in voor het Healthy Food Congress
Tarief: € 150,- | Studenten: € 60,-

www.healthyfoodcongress.com

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd
voor NVK, ABSG (jeugdartsen)
en ADAP (diëtisten). Bij voldoende
belangstelling uit een discipline
zal aanvullend accreditatie
worden aangevraagd.

Voor wie?
Kinderartsen, jeugdartsen, diëtisten,
huisartsen, wetenschappers, beleidsmakers,
tuinbouwondernemers, innovators en
retailers in de AGF-sector.

Programmacommissie
Rob Baan (Koppert Cress), Nard Clabbers (TNO), Kees de Graaf (WUR), Koen Joosten (Erasmus MC),
Gert Mulder (GroentenFruit Huis), Herman Peppelenbos (HAS Hogeschool), Hanno Pijl (LUMC),
Astrid Postma-Smeets (Voedingscentrum), Jaap Seidell (VU Amsterdam) en Anita Seinen (SCEM)
sponsormogelijkheden

Groenten en fruit: Maurice Wubben 06 46 620 320 | Medisch: Marcel van der Teems (SCEM) 06 53 659 037

