20e Food for Thought
Webinar
Onderbouwd Voedingsadvies
in de Medische Praktijk: Onze Zorg
Datum
Donderdag 17 juni 2021

Tijd
18:45 – 20.25

Locatie
Online. Vanuit de studio in ZGV

Voor wie?
Onderzoekers en professionals van ZGV, Rijstate, WUR,
Opella, Ede, Wageningen, projectpartners.

Programma

Aanmelden

pre-final

18.45 uur

Voedingsonderzoek bij ziekte en herstel. Waar staan we nu?
Doet u mee vanuit huis? Bij elke presentatie is ruimte voor reacties en vragen.
Ellen Kampman, leerstoelgroep houder Voeding en Ziekte - vanuit de studio

18.55 uur

SoFit: kan een leefstijlinterventie vermoeidheid na darmkanker verminderen?
Koen Manusama, Judith ten Have, Renate Winkels, colon care ZGV en Rijnstate - video

19.00 uur

Arthur van Zanten in gesprek met onderzoekers over herstel na metabole stress.
Hanneke Moonen en Yente Boelens – vanuit de studio

19.20 uur

Microbioom vriend en vijand. De rol van microben bij neurologische aandoeningen.
Willemijn Faber, revalidatiearts en promovendus bij Ben Witteman - video

19.25 uur

Voedingsstrategieën om de spierkwaliteit te verbeteren tijdens het ouder worden.
Pol Grootswagers, postdoc in de groep Nutritional Biology - vanuit de studio

19.45 uur

Pitches – Denk mee in nieuwe onderzoeksplannen!

19.55 uur

Voed je beter: leefstijlinterventie bij patiënten met hart- en vaatziekten op basis van RGV.
Ilse Evers, Marianne Geleijnse en internisten Marcel Hovens en Remy Bemelmans – video

20.00 uur

Onderzoek rondom voeding en obesitasbehandeling.
Eric Hazebroek, bariatrisch chirurg Rijnstate – online

20.20 uur

Laatste reacties en afsluiting door Alliantie Voeding in de Zorg.
Menrike Menkveld-Beukers

www.alliantievoeding.nl

Aanmelden

Denk mee, doe mee!
De Alliantie Voeding in de Zorg is landelijk expertisecentrum om de aandacht voor voeding en leefstijl in de medische behandeling te
vergroten. Food For Thought is dé netwerk- en wetenschapsavond van Alliantie Voeding in de Zorg. Voedingswetenschap en zorg komen
samen: kennis uitwisselen, voortgang van projecten bespreken en onderzoeksresultaten presenteren staan centraal. Ook is er ruimte voor
vragen en reacties om zo samen nieuwe projecten te ontwikkelen. De avond is bedoeld voor onderzoekers, medische staf, diëtisten,
fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere professionals van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Wageningen University & Research.

