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Digital trade & information event
Over het event

Kosten & Locatie

In de afgelopen vier jaar is de Nederlandse ambassade 
in Brussel zeer actief geweest op het vlak van Voeding in 
de Zorg. Meermaals hebben we contacten gelegd en 
informatie gedeeld met Vlaanderen; sinds 2019 doen we 
dat ook met Luxemburg.  Gezien de positieve ontvangst 
in laatstgenoemd land, richten we ons hier dit jaar 
wederom op en verzetten we tegelijkertijd in België de 
bakens naar Wallonië. Op die manier creëren we 
kansen voor het Nederlands bedrijfsleven in deze 
regio’s.

Op 3 juni brengen we Nederlandse, Luxemburgse en 
Waalse partijen digitaal bij elkaar om kennis te delen. In 
die setting zorgen we dat Nederlandse bedrijven de 
kans krijgen om hun kennis en kunde op dit vlak te delen 
en via een matchmaking platform de zakelijke 
opportuniteiten kunnen verkennen.   

Het digitale event wordt mogelijk gemaakt door de 
Nederlandse Ambassade in België. Om commitment te 
garanderen vragen wij van u een eigen bijdrage van 
€250, excl. BTW.   



Voor wie?

Nederlandse onderzoekinstellingen
Menumanagement systemen
Patiënttevredenheid systemen
Energie- en eiwit verrijkte tussendoortjes
Catering voor zorginstellingen 

van Waalse en Luxemburgse kant:

Voor welk type organisaties en bedrijven in  Nederland?

Diëtisten en managers van de ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, rusthuizen en kinderziekenhuizen 
Betrokken overheidsorganisaties
Verzekeringsmaatschappijen



2017 - Voeding in de Zorg: seminar en netwerking 
met Vlaanderen, 1ste editie 
2018 - Vlaamse zorgsector op verkenning:; field visit 
in Nederland  
2019 - Voeding & de Patiënt – een bestandsopname: 
marktoriëntatie Vlaamse zorginstellingen
2019 - Voeding in de Zorg Luxemburg: marktonder-
zoek 
2019 - Voeding in de Zorg: seminar en netwerking 
met Luxemburg, 1ste editie   
2019 - Voeding in de Zorg : verdiepend seminar en 
netwerking met Vlaanderen, 2de editie 

Een rijdende trein (wat is er al gebeurd) 

Voeding in de zorg
Achtergrond
Bij ziekte of medische ingreep, heeft het lichaam meer 
voedingsstoffen nodig voor herstel. Goede en lekkere 
voeding in een zorginstelling hoort dan ook bij een 
optimale behandeling.  Zo voorkomen we 
ondervoeding in de zorg en wordt het herstel 
bespoedigd. Tevens kunnen patiënten nutritioneel 
voorbereid worden op een ingreep.

Alleen door preventie en zorg te verbinden kan voeding 
een wezenlijk onderdeel worden van het 
genezingsproces. Vandaag de dag is immers 20-50% 
van de ziekenhuispatiënten ondervoed . Bovendien is 
bekend dat de kosten van de gezondheidszorg voor 
dergelijke patiënten significant (ruim 2x) hoger zijn dan 
voor patiënten met gezonde BMI  waarden.   

Om hier structureel aan te werken, moeten we naar het 
hele proces kijken. Dat betekent het samenbrengen en 
verbinden van overheden, bedrijven, zorgorganisaties 
en kennisinstellingen. Zeker in de huidige tijd is er een 
duidelijk maatschappelijk belang om kennis en ideeën 
- ook over de landsgrens - met elkaar uit te wisselen. 



Digital trade & information event
Het programma

10:30 Welkom door NL Ambassadeur in Luxemburg,  Cees Bansema

10:15 Digitale inloop

*Alle parallelle sessies starten om 15:00 en eindigen 
om 15:45. 

*Deelnemers maken gebruik van B2Match platform 
voor matchmaking, afspraken kunnen zelf op voorhand 
worden gepland.

Programma exclusief voor Nederlandse deelnemers

Parallelle deep-dive sessies*

Plenair programma

10:40 De zorgsector in Luxemburg 
Marie-Paule Sidon, medisch directeur afdeling interne geneeskunde 
Patrick Feiereisen, afdelingshoofd zorg Centre Hospitalier de Luxembourg

10:55 Ondervoeding en ouderen in Wallonië 
Stéphanie Navarre, Diëtiste en voedingsexpert Culinoa 
(= AB Restauration, sinds kort onderdeel Colruyt Group)

11:10 Q&A

11:30 Welkom en toelichting op het event door Carla Boonstra
Landbouwraad voor België en Luxemburg (Ministerie LNV)
Introductie van de moderator Menrike Menkveld, Manager Alliantie 
Voeding in de Zorg

11:45 Voeding in de Zorg in Nederland – Het belang van Eiwit èn Bewegen
Sjors Verlaan, Innovation manager Adult Nutrition, FrieslandCampina
Nancy Janssen, Diëtist in diabeteszorg, long, covid-19 herstelzorg en in 
klinische ouderengeneeskunde, Gelderse Vallei

12:00 Op bezoek in het Jeroen Bosch ziekenhuis: “De omschakeling van 
een klassiek systeem naar voeding op maat.”   

12:05 De Nederlandse innovaties in woord en beeld: toelichting op de 
producten en diensten van de Nederlandse deelnemers

12:20 Gepersonaliseerde voeding: kosten, baten, rendement. 
Siebe Geerdsema, Algemeen directeur FoodforCare 
(onderdeel Eetgemak)

12:40 Q&A

12:55 What’s next?
Slotcommentaren van NL ministerie VWS en de Waalse en 
Luxemburgse ministeries  

12:35 Op bezoek in het ziekenhuis De Gelderse Vallei: 
“Voeding op maat: bijna 10 jaar na dato, een terug – 
en vooruitblik.”

13:00 Afsluiting event door moderator

13:05 Matchmaking*

15:00 Oncologie en voeding

15:00 Welvaartsziekten en voeding

15:00 Geriatrie en voeding



Neem dan contact op met:

Meer weten? Of inschrijven? 

Jeroen van Baren - Project manager
vanbaren@psps-ba.nl
 +31 (0) 70 322 9006
www.psps-ba.nl/

Caroline Schauvlieger - Landbouwattaché
Nederlandse Ambassade Brussel

caroline.schauvlieger@minbuza.nl
+32 (0) 49 744 0321
www.agroberichtenbuitenland.nl/

Missie organisatie

Uitvoerende partij

Partners

De Nederlandse ambassade in Brussel organiseert deze missie.


