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Programma 20 mei 2016, 12.30 - 17.00 uur

12.30 Registratie
13.00 Opening
13.15

Keynote lezing door dr. ir. Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum: ‘Gezonde voeding: hoe bereik je de consument?’

14.00 Parallelle Sessies
1. Met een beetje hulp van zorgverleners
sprekers:
• Prof. dr. Gerjan Navis, hoogleraar / internist-nefroloog,
UMCG
• Jelmer Humalda, arts-onderzoeker afdeling nefrologie,
UMCG

3. M
 et een beetje hulp van technologie
sprekers:
• Prof. dr. ir. Bart Verkerke, hoogleraar Biomedische
Productontwikkeling, Faculteit Medische
wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen / UMCG
• Hille Meetsma, directeur van VitalinQ

2. Met een beetje hulp van het bedrijfsleven
sprekers:
• René Bouma, Programmamanager Strategie &
Propositieontwikkeling Menzis
• Dr. Laetitia Mulder, universitair hoofddocent,
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit
Groningen

4. M
 et een beetje hulp van de gemeente
sprekers:
• Karin Kalverboer, directeur Zorg Innovatie Forum
• Hermien Bazuin, senior-beleidsadviseur beleidsunit
Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Groningen
• Gonny Westerhuis, Humanitas District Noord
Deze workshop wordt mede georganiseerd door het Zorg
Innovatie Forum

15.15

Pauze

15.45 	Debat – Hun gezondheid, hun verantwoordelijkheid?
deelnemers:
• Prof. dr. ir. Koert van Ittersum, hoogleraar Marketing
en Consumentenwelzijn, Rijksuniversiteit Groningen
(gespreksleider)
• Dr. Els Maeckelberghe, universitair docent Ethiek, Faculteit
Medische wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen /
UMCG

Aanmelding en informatie
Inschrijving: € 75,- per persoon (gratis voor
medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen
en het UMCG).
Er is beperkte capaciteit, dus schrijf je snel in:
http://www.rug.nl/research/healthwise/kennis/

• Dr. Donald van Tol, universitair docent/onderzoeker,
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen,
Rijksuniversiteit Groningen

events/2016/voorjaarssymposium-mei

• Dr. Hugo Velthuijsen, lector New business & ICT,
Quantified Self Institute

healthwise of mail naar healthwise@rug.nl.

• Hille Meetsma, directeur van VitalinQ
• Dr. ir. Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum
16.30 Slotwoord door prof. dr. ir. Koert van Ittersum

Meer informatie: www.rug.nl/research/

