
Nutritional Science Days (voormalig NWO Voeding)  

 

Datum: donderdag en vrijdag 9 en 10 oktober 2014 

Lokatie: Willibrordhaeghe, Deurne 

 

Doel 

Doel van deze jaarlijkse bijeenkomst is dat junior onderzoekers nieuwe - nog niet eerder gepubliceerde - resultaten 

van hun wetenschappelijke onderzoek presenteren. Deze resultaten kunnen betrekking hebben op epidemiologisch, 

preklinisch en klinisch voedingsonderzoek. Ook wordt steeds meer aandacht aan het moleculair voedingsonderzoek 

besteed. Gezien deze multidisciplinaire aanpak is het natuurlijk een uitstekende bijeenkomst om te netwerken, om 

nieuwe ideeën op te doen en om de reeds bestaande samenwerking van het voedingsonderzoek in Nederland verder 

uit te bouwen en te stimuleren. Uitgangspunt van de bijeenkomst is het delen van kennis. Onderzoeksleiders worden 

sterk aangemoedigd om ervoor te zorgen dat een of meer presentaties worden gegeven namens de onderzoeksgroep. 

 

Inhoud 

Ieder jaar zijn er meerdere sessies met korte presentaties van onderzoek die door junior onderzoekers worden 

voorgezeten. Een greep uit de onderwerpen van vorige jaren: ‘vitaminen, mineralen en bioactieve componenten’, 

‘energiebalans en postprandiaal metabolisme’, ‘eiwitten, lipiden en relatie met hart-en vaatziekten’, 

‘voedingspatronen, voedingskwaliteit en richtlijnen’, ‘eetlust en verzadiging’, ‘eiwitmetabolisme’, ‘klinische 

voeding’, en ‘glucose metabolisme en de darm’. De programma onderwerpen worden opgesteld op basis van 

ingezonden presentatietitels. 

Op de donderdagmiddag is er lezing door een internationale keynote speaker,  die wordt georganiseerd door jong 

NAV.  

Donderdagavond is de spannende sessie voor de Foppe Ten Hoor prijs. Drie talentvolle jonge onderzoekers zijn op 

basis van hun abstract en CV genomineerd om te spreken voor een kritisch publek. De winnaar krijgt de prestigieuze 

Foppe ten Hoor prijs voor jonge voedingsonderzoekers. 

Presentaties 

De presentaties zijn in het Engels. Voor elke presentatie is 10 min tijd voor de presentatie en 5 minuten voor 

discussie. Vermelden van conflict of interest aan het begin van de presentatie is verplicht.  

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier te mailen naar nwo.voeding@wur.nl 

Aankondiging [link] 

Aanmeldformulier [link] 

Programma [link] 

Subsidies 

Deze bijeenkomst wordt onafhankelijk van de NAV georganiseerd. Momenteel is de bijeenkomst kostendekkend en 

zijn we niet afhankelijk van derden.   



Nutritional Science Days (former NWO Voeding)  

 

Meeting: Thursday and Friday 9 and 10 October 2014 

Location: Willibrordhaeghe, Deurne, NL 

 

Aim 

The aim of this yearly meeting is to provide a platform for junior scientist and PhD students to present new – 

unpublished- results of their scientific work. Subjects that fall within the scope of the meeting include nutritional 

epidemiology, and preclinical and clinical human nutrition research. In addition, there is a growing emphasis on 

molecular nutrition research. In view of this multidisciplinary approach, the meeting provides an excellent 

opportunity for networking, inspiration and maintaining existing collaborations and friendships between Dutch 

nutrition science groups. Since the meeting is about sharing of knowledge, group leaders active in nutritional science 

in the Netherlands are strongly encouraged to have one or more of their PhD student present their work at this 

meeting. 

 

Content 

The meeting is divided into several sessions consisting of a number of short presentations. These sessions are 

chaired by our junior colleagues. Examples of session topics from previous years include: ‘vitamins, minerals and 

bioactive components’, ‘energy balance and postprandial metabolism’, ‘proteins, lipids and cardiovascular disease’, 

‘appetite and satiation’ , ‘protein metabolism’, ‘dietary patterns, diet quality and guidelines’, ‘clinical nutrition’, and 

‘glucose metabolism and the intestine’. The session topics are based on the submissions received.  

On Thursday afternoon, a keynote lecture will be presented by an internationally renowned scientist under the 

auspices of the young NAV.  

Highlight of the meeting is the competition for the coveted Foppe ten Hoor award. Three talented young researchers 

nominated by the Foppe ten Hoor committee based on submitted abstract and CV will present and defend their 

research for  a critical audience. The winner will receive the prestigious Foppe ten Hoor award for young nutrition 

scientists.  

Presentations 

The language of the meeting is English. Presentations should last 10 minutes, leaving 5 minutes for questions. 

Statement of conflicts of interest at the start of the presentation is obligatory.  

Registration 

You can register by sending the registration form to nwo.voeding@wur.nl. 

Announcement [link] 

Registration form [link] 

Programme [link] 

Fundings 



This meeting is organized independently of the NAV organisation. At this moment, the registration fees are 

sufficient to cover all costs and no sponsors are involved.  


