
Praktische informatie

Theater Junushoff
Het symposium wordt gehouden in Theater Junushoff, 
Plantsoen 3, 6701 AS Wageningen, tel: 0317 41 76 22. 
www.junushoff.nl

Parkeren
Rondom het theater zijn volop (gratis) parkeerplaatsen
beschikbaar.
www.junushoff.nl/cms_files/File/parkeerwijzer%20
Wageningen%202012.pdf

Registratie
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is
inschrijven vooraf nodig. De uiterste inschrijfdatum is
31 oktober 2013. Bij afmelden na deze datum moeten
wij helaas kosten (€ 50) in rekening brengen.
Accreditatie op verzoek.

U kunt zich aanmelden via
www.wageningenur.nl/25jaarvoedingouderen

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Op de dag zelf kunt u zich melden bij onze registratiebalie 
in de Junushoff te Wageningen.

Informatie
Voor verdere vragen: Karen Zweers,  
Karen.Zweers@wur.nl, tel: 0317 48 22 20

Uitnodiging
Donderdag 7 november 2013

Symposium
Gezonde voeding, gezond ouder worden – 25 jaar voedingsonderzoek bij ouderen in Wageningen



Programme  
Thursday 7 November 2013

In september 1988 werd Wija van Staveren de eerste hoogleraar in Europa met de leeropdracht 
‘Voeding van de oudere mens’. Een tijd waarin het aantal ouderen boven de 65 jaar sterk begon te 
groeien met alle gevolgen voor sociale voorzieningen, gezondheidszorg en economie.

De 21e eeuw is ‘de eeuw van de oudere’ met als slogan ‘Add life to years rather than years to life’. 
Wageningen University en specifiek de afdeling Humane Voeding (destijds o.l.v. Professor 
Jo Hautvast) was en is ervan overtuigd dat voeding daarbij een belangrijke rol kan spelen.

Over de voeding van de oudere mens was in 1988 nog weinig bekend. Nationale en internationale 
voedingsrichtlijnen en aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen waren vastgesteld voor diverse 
leeftijdscategorieën, maar niet voor de oudere boven de 65 jaar. De eerste Wageningse  
observationele studies onder ouderen richtten zich met name op voedingspatronen en leefstijl  
in relatie tot de gezondheid. In de loop der tijd verschoof de methodiek naar interventiestudies, 
werden vaker voedselcomponenten bestudeerd en werd er meer aandacht geschonken aan 
functionaliteit en kwaliteit van leven dan aan de weliswaar nog steeds belangrijke eindpunten 
gezondheid en overlevingskans. Lisette de Groot, de opvolgster van Wija van Staveren, initieerde 
deze laatste veranderingen.

Het symposium ‘25 Years nutrition and ageing at Wageningen University’ zal niet alleen gericht  
zijn op deze laatste ontwikkelingen, maar zal ook aandacht besteden aan de betekenis van het 
onderzoek voor aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen en de praktijk van alle dag voor de 
oudere mens.

Wij hopen dit jubileum met u op 7 november te kunnen vieren.

Prof. Lisette de Groot, persoonlijk hoogleraar Voeding van de Oudere Mens
Prof. Frans Kok, hoofd afdeling Humane Voeding

Welkom genodigde!

Chairs: Lisette de Groot and Frans Kok

09.30 - 09.40   How it all started – Wija van Staveren
09.40 - 10.10   Highlights 

09.40 - 09.50 Fortify with vitamin D, how difficult can that be...? – Reggy van der Wielen
 09.50 - 10.00 B-proof – Rosalie Dhonukshe-Rutten
 10.00 - 10.10 Ten years of Ambiance – Kristel Nijs
10.10 - 10.30 A view to the future – Lisette de Groot
10.30 - 11.00 Coffee Break*

11.00 - 11.20 Human familial longevity, linking studies into genetics and nutrition – Eline Slagboom
11.20 - 11.40  Nutritional status of Dutch older adults: the Longitudinal Aging Study Amsterdam – Marjolein Visser
11.40 - 12.00 Nutrition and frailty later in life – Dieneke van Asselt

12.00 - 13.00 Lunch*

Chairs: Annemien Haveman and Pieter van ’t Veer

13.00 - 13.30 13.00 - 13.20 Assessment of cognitive function in aging and dementia – Roy Kessels
 13.20 - 13.30 Role of nutrition in age-related cognitive decline and dementia – Ondine van de Rest
13.30 - 14.00 13.30 - 13.50 Muscle protein metabolism in the elderly – Luc van Loon / Lex Verdijk
 13.50 - 14.00  Dietary protein intake to augment muscle mass and function in the elderly; 

long term benefits – Michael Tieland
14.00 - 14.20 The anorexia of ageing – Kees de Graaf
14.20 - 15.00 Tea Break
15.00 - 15.30 Frailty, diagnosis and management – John Morley
15.30 - 16.00 Today’s knowledge: implications and research needs – Frans Kok and Pieter van ‘t Veer
16.00 - 16.15 Closing

* including: poster session current PhD projects


