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Richtlijn Wedstrijdsport
Sportvoedingsadvies kent een grote complexiteit 
door het verschil in inspanningsvormen, -niveau en 
individuele behoefte. De richtlijn Wedstrijdsport 
is geheel herzien door een groep diëtisten met 
bijzondere expertise op het gebied van sport en 
bewegen. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zijn 
in de richtlijn verwerkt. 

De behoefte aan informatie over het optimaliseren 
van voeding en de preventie van mogelijke 
klachten komen in deze richtlijn aan de orde. De 
richtlijn Wedstrijdsport is zo volledig dat deze als 
basisdocument kan dienen voor alle professionals 
die zich bezighouden met sport en voeding. Het 
is de eerste aanzet voor het opstellen van een 
gedegen sportvoedingsadvies voor sporters.

De richtlijn kunt u vandaag aanschaffen voor  
€ 14,95. Hij is handig te gebruiken op de werkplek. 
Eenvoudig te delen met collega’s. Een must voor 
iedere professional die zich bezighoudt met sport 
en voeding! Nabestellen kan ook. Stuur dan een 
mail naar: hannie.ooms@2010uitgevers.nl

Richtlijn Wedstrijdsport wordt uitgegeven door 
2010 Uitgevers en maakt onderdeel uit van de 
dieetbehandelingsrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn 
online te raadplegen. Een volledig abonnement op 
alle richtlijnen kost € 127,50 per jaar per account.  
U kunt ook een gratis proefabonnement afsluiten. 
Voor meer informatie zie  
www.dieetbehandelingrichtlijnen.nl 

Kennispartners:

Conferentie | 13 juni 2014

Brainfood

OMSLAG_CONFERENTIEVERSLAG_2014.indd   1 04-06-14   11:37

Een proefabonnement
proberen?

Het Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen 

verschijnt sinds 1997 als losbladig handboek. 

Per 20 oktober 2010 verschijnt deze uitgave 

ook online. Beide versies van het Handboek 

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn uitgaven 

van 2010 Uitgevers.

Voor wie?

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn primair 

bedoeld als ondersteuning van het werk 

van de diëtist. De Richtlijnen beschrijven 

de standaardprocessen die diëtisten dienen 

te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. 

De redactie hanteert bij de totstand-

koming van Richtlijnen zo veel mogelijk 

het principe van het evidence based 

handelen en sluit aan bij criteria die door 

het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-

heidszorg) zijn ontwikkeld.

Zijn de richtlijnen iets voor u?

Via dieetbehandelingsrichtlijnen.nl kunt 

u de Richtlijn Chronische obstipatie gratis 

uitproberen. 

Richtlijn apart bestellen?

Enkele Richtlijnen, zoals Wedstrijdsport of 

Overgewicht en obesitas zijn ook apart te 

bestellen. Neem hiervoor contact op met 

info@2010Uitgevers.nl of via 

https://www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl/

service/abonnementAanvragen.htm

Een uitgave van 2010uitgevers.nl

www.2010uitgevers.nl
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3

2010 sportvoedingcongres4.indd   3 13-06-13   20:42OMSLAG_CONFERENTIEVERSLAG_2014.indd   2 04-06-14   11:37

Een proefabonnement
proberen?

Het Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen 

verschijnt sinds 1997 als losbladig handboek. 

Per 20 oktober 2010 verschijnt deze uitgave 

ook online. Beide versies van het Handboek 

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn uitgaven 

van 2010 Uitgevers.

Voor wie?

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn primair 

bedoeld als ondersteuning van het werk 

van de diëtist. De Richtlijnen beschrijven 

de standaardprocessen die diëtisten dienen 

te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. 

De redactie hanteert bij de totstand-

koming van Richtlijnen zo veel mogelijk 

het principe van het evidence based 

handelen en sluit aan bij criteria die door 

het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-

heidszorg) zijn ontwikkeld.

Zijn de richtlijnen iets voor u?

Via dieetbehandelingsrichtlijnen.nl kunt 

u de Richtlijn Chronische obstipatie gratis 

uitproberen. 

Richtlijn apart bestellen?

Enkele Richtlijnen, zoals Wedstrijdsport of 

Overgewicht en obesitas zijn ook apart te 

bestellen. Neem hiervoor contact op met 

info@2010Uitgevers.nl of via 

https://www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl/

service/abonnementAanvragen.htm

Een uitgave van 2010uitgevers.nl

www.2010uitgevers.nl

2010 sportvoedingcongres4.indd   2 13-06-13   20:42

3

2010 sportvoedingcongres4.indd   3 13-06-13   20:42OMSLAG_CONFERENTIEVERSLAG_2014.indd   2 04-06-14   11:37

Wedstrijdsport

OmslagCRWS.indd   1 04-06-14   15:45



3

Inhoud

Voorwoord 4
Geert van der Veer, Directeur HAN SENECA

Voorwoord 6
Ronald Wouters, directeur Fit!vak

Gebruik van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten 7
Drs. F. Wardenaar, MSc. - Sportdiëtist en hoofddocent/ 
onderzoeker HAN Sport en Bewegen

Toegevoegde waarde van inspanningsprogramma’s tijdens afvallen 9
Door: Drs. T. Maas - Sportdiëtist, bewegingswetenschapper en  
docent HAN Sport en Bewegen

Beïnvloeden van voedingsgedrag 11
Dr. M. Torenbeek - Sportpsycholoog en docent HAN Sport en Bewegen

Gestandaardiseerd meten van de voedingsinname 13
Dr. J.H.M. de Vries - Universiteit Wageningen

Formuleren van meetbare voedingskundige doelstellingen  15
Door: Dr. E. Naumann, lectoraat Voeding i.r.t. sport en gezondheid HAN

Urine en hydratiestatus: Een gewichtige zaak? 18
Door: Dr. J-W. van Dijk – docent/onderzoeker expertiseteam  
Sports and exercise nutrition HAN Sport en Bewegen

Effectiviteit van koolhydraten en eiwitten bij spierherstel na inspanning 20
Door: Dr. M. Beelen, sportarts en PhD – Universiteit Maastricht 

NutriSense 22
Distributeur van PowerBar en PeptiPlus

Eat2Move 25 
InnoSportLab Papendal 27

dé test- en meetomgeving voor de topsport in Nederland

Hoe effectief is het nu wat we doen? 28
Erik te Velthuis



4

Voorwoord
Geert van der Veer, Directeur HAN SENECA

Het belang van voeding wordt binnen de (top)sport steeds meer onderkend. 
Voeding kan helpen bij het optimaliseren van een sportprestatie, maar bij de 
verkeerde voedingskeuzes kan het juist averechts werken. HAN SENECA Sports 
& Exercise Nutrition is inmiddels al enkele jaren bezig met het in kaart brengen 
van de (sport)voeding- en supplementinname van top- en breedte sporters. Die 
kennis wordt opgedaan door het onderwijs dat wordt gegeven bij het instituut 
HAN Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te 
koppelen aan onderzoek en de praktijk. Zo werken studenten en onderzoekers 
bijvoorbeeld samen met topsporters van de nationale zwembond, de nationale 
dameshockeyploeg en de nationale baanwielrenners. HAN SENECA vormt daarbij 
als expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid die belangrijke schakel die 
moet leiden tot verdere professionalisering van de sportvoedingsmarkt. 

Het feit dat deze derde sportvoedingsconferentie met als titel “Evidence based 
handelen in de sportvoedingskundige praktijk” georganiseerd wordt i.s.m. 
Fit!vak, geeft al aan dat er behoefte is aan het leggen van verbindingen tussen 
de wetenschap en de sportpraktijk. En dat is nu precies waar HAN SENECA 
voor staat, want het bestaansrecht van dit professionele expertisecentrum ligt 
in het leggen van die verbindingen. Of het nu om talentherkenning, arbeid en 
gezondheid of sportvoeding gaat, met de kennis en kunde die in huis is gehaald 
zal deze conferentie en het bijscholingsprogramma’s garant staan voor een zeer 
interessante en waardevolle dag voor u als (voedingskundige) professional in de 
sport. 

HAN SENECA hecht groot belang aan samenwerking met 
verschillende stakeholders in de Nederlandse sport. Wij delen 
graag onze expertise met de buitenwereld om het werkveld te 
professionaliseren. Voor ons is het daarom juist zo waardevol 
deze dag te organiseren met de branchevereniging Fit!vak. Het 
programma van deze conferentie is hiervan een directe uitkomst. 
Ik wil ook graag de verschillende partners bedanken voor hun 
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participatie in deze dag. Zonder de bijdrage van 2010 Uitgevers, Powerbar, 
Innosportlab Papendal, Friesland Campina en Sportcentrum Papendal was de 
organisatie van deze dag in de huidige vorm niet mogelijk. 

Wij wensen iedereen een leuke en leerzame dag! 

Met sportieve groet.
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Voorwoord
Ronald Wouters, directeur Fit!vak

Steeds meer mensen melden zich bij fitnesscentra met vragen, wensen en 
verwachtingen die liggen op het snijvlak van gezondheid, vitaliteit en leefstijl. 
Ze willen fitter worden, ze streven een gezondere leefstijl na, ze willen (of 
moeten) afvallen. Dat vraagt van de moderne fitnessprofessional veel meer 
dan kennis van trainingsleer en anatomie. Hij of zij moet ook kennis hebben 
van andere disciplines, zoals coaching, begeleiding en sportpsychologie. En 
van voeding. Fitnessconsumenten verwachten dat de fitnessprofessional ze 
vakkundig en objectief kan adviseren op het gebied van voeding. Dat is een 
terecht verwachtingspatroon, want vitaliteit en leefstijlverandering is zelden 
een kwestie van alleen sporten en bewegen. Het is vaak ook een zaak van het 
voedingspatroon aanpassen. Maar dan moet je wel weten waar je over praat en 
hoe effectief je adviezen zijn.

Op het snijvlak van sport en bewegen in relatie tot gezondheidswinst liggen 
de komende jaren de grootste kansen voor de fitnessbranche. Om die kansen 
te kunnen benutten, zal onze sector zich verder moeten professionaliseren 
en positioneren. Dat houdt in dat fitnessprofessionals zich dienen te 
blijven ontwikkelen op meerdere domeinen dan alleen trainingsleer. Als 
branchevereniging herkennen en erkennen we dat. Fit!vak heeft daarom 
kennis van voeding opgenomen in het competentieprofiel van de moderne 
fitnessprofessional. In het nieuwe studieboek Fitnesstrainer-B is een hoofdstuk 
gewijd aan voeding. En met de conferentie over voeding geven we ook op een 
andere wijze invulling aan het belang van voeding in onze branche. Voor ons is 
het vanzelfsprekend dat we in zo’n bijscholingsprogramma samen optrekken 
met onze kennispartners, in dit geval de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN). HAN SENECA is voor Fit!vak een belangrijk expertisecentrum als het 
gaat om de sportvoedingsmarkt. We kunnen zo een krachtige verbinding leggen 
tussen de wetenschap en de praktijk. 
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Gebruik van voedingssupplementen en 
sportvoedingsproducten

Drs. F. Wardenaar, MSc. - Sportdiëtist en hoofddocent/ 
onderzoeker HAN Sport en Bewegen

Sporters en niet sporters gebruiken voedingssupplementen en sportvoedings-
producten ongeacht niveau, leeftijd en sportfrequentie. Alhoewel de focus 
van ons onderzoek ligt op wedstrijdsporters weten we inmiddels veel van het 
voedingssupplementgebruik van de gewone Nederlander en wedstrijdsporters op 
hoog niveau en verzamelen we gegevens over de kennis, houding en gedrag van 
sportprofessionals, waaronder fitness professionals op dit thema. Het doel van 
ons onderzoek is om de kwaliteit van deze gegevens te evalueren op basis van 
de beschikbare literatuur en aanbevelingen te doen aan professionals om op die 
manier de kwaliteit van begeleiding te verbeteren. 

Bij ons onderzoek gebruiken wij een versimpelde definitie van supplementen en 
preparaten. We hanteren twee categorieën bestaande uit voedingssupplementen 
en sportvoedingsproducten. Waarbij voedingssupplementen vooral het veld van 
micronutriënten en bioactieve stoffen omvatten en sportvoedingsproducten 
bestaan uit producten die energie en macronutriënten leveren, zoals 
sportdranken, eiwitshakes en sportrepen.
Op basis van een pilot studie (Wardenaar et al. 2014) concludeerden wij eerder 
dat de typische gebruiker van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten 
een jonge man is (<35 jaar), die regelmatig aan sport doet en lid is van een 
sportvereniging. 
Het vervolg op deze pilot in een representatieve groep van Nederlanders 
(n=1544) liet een vergelijkbaar beeld zien. Waarbij nogmaals werd bevestigd dat 
er een verschil bestaat tussen mannen en vrouwen. Mannen rapporteren vaker 
het gebruik van sportvoedingsproducten dan vrouwen, vrouwen daarentegen 
rapporteren een hoger gebruik aan voedingssupplementen. Op vallend was het 
verschil in het gebruik van voedingssupplement en sportvoedingsproducten 
tussen leden en niet leden van een sportvereniging. Leden gebruiken 
op alle fronten meer voedingssupplementen, sportvoedingsproducten 
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of beiden in vergelijking met niet-leden. Tot slot neemt het gebruik van 
sportvoedingsproducten toe naarmate mensen meer frequent sporten.
De verschillen in inname voor geslacht en lidmaatschap van een sportvereniging 
berusten mogelijk op een verschil in motivatie. Vrouwen rapporteren vaker 
gezondheidsredenen terwijl mannen vaker prestatiebevordering als motivatie 
rapporteren. Een vergelijkbare trend zagen wij voor lidmaatschap van een 
sportvereniging, waarbij leden van een sportvereniging vaker prestatie 
aanvoeren als motivatie voor het gebruik van voedingssupplementen en 
sportvoedingsproducten.
Als we deze resultaten vergelijken met de voorlopige resultaten uit ons 
onderzoek bij wedstrijdsporters van hoog niveau dan zien we overeenkomsten, 
maar ook verschillen. Alhoewel het onderzoek van opzet verschilt zijn er toch 
voorzichtig een aantal vergelijkingen te trekken. Het belangrijkste verschil is 
dat er op wedstrijdniveau geen verschil zichtbaar is in het gebruik van de meest 
gerapporteerde voedingssupplementen en sportvoedingsproducten. Mogelijk 
hechtten mannen en vrouwen op dit niveau op een vergelijkbare manier aan 
het gebruik van deze producten. Tevens was er niet direct een verschil vast te 
stellen tussen sporters die wel of geen voedingsadvies hadden ontvangen. Er 
was wel een verschil in sportniveau vast te stellen. Sporters met een NOC*NSF 
status rapporteerden in een aantal gevallen hogere waarden dan sporters zonder 
status, maar niet altijd. Het gebruik van multivitamine was bijvoorbeeld voor alle 
categorieën vergelijkbaar.
Het effect van begeleiders op dit gebruik, zowel voor de gewone populatie 
als voor de elite sporters is moeilijk vast te stellen. Wat nu al wel mogelijk is 
dat wij gegevens van professionals ten aanzien van kennis, houding en gedrag 
analyseren en vergelijken met de beschikbare normen om op deze wijze uitspraak 
te doen over de kwaliteit van het advies dat sporters ontvangen. Samen met de 
rapportagegegevens van sporters leidt dit tot aandachtspunten voor begeleiding 
en advies. 

Referenties

1.   Wardenaar et al. Dec 2014. Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer 

en minder actieve Nederlanders: Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek 

2012 onder de Nederlandse bevolking. Ned. Tijdschrift voor Diëtetiek. 

http://blog.han.nl/hansportnutrition/files/2014/12/Wetenschappelijk-katern_Wardenaar_NTVD.pdf 
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Toegevoegde waarde van  
inspannings programma’s tijdens 
afvallen

Door: Drs. T. Maas - Sportdiëtist, bewegingswetenschapper en docent HAN 
Sport en Bewegen

Are exercise intervention programs effective for weight loss?
In the last decades the incidence and prevalence of overweight and obesity 
related diseases have shown a steady increase worldwide. To improve quality of 
life and to decrease health care costs related to co-morbidities such as type 2 
diabetes, dyslipidaemia, cardiovascular diseases and various types of cancer, the 
World Health Organization (WHO) advocates avoiding unhealthy weight gain. 
Overweight people are advised to normalize their BMI by reducing total energy 
intake and conducting more physical activity. An increase in physical activity can 
be accomplished by increasing ‘Activities of Daily Living’ or by specific exercise 
training interventions. The former is often hard to reconcile with sedentary 
occupations and preferences for inactive recreation, whereas specific exercise 
training interventions are often faced with a reduced impact on energy balance, 
because participants compensate overall energy expenditure and energy intake. 
In other words; there is resistance to physical activity-induced weight loss 
through compensatory behavioural adaptations like reduced non-training activity 
and increased energy intake.

Although the effect of planned exercise training on energy balance is marginal, 
exercise training programs are capable in minimizing the loss of fat free mass 
during diet-induced weight loss. This is a favorable effect with regard to physical 
functioning during and after weight loss. The benefits of exercise training on 
the maintenance of fat free mass are further augmented by increasing dietary 
protein intake. Besides the impact of exercise on fat free mass, there are many 
more reasons to implement exercise training in weight loss programs, including 
weight maintenance, and cardiovascular and mental health. 
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In conclusion, the impact of exercise training on weight loss is negligible. Exercise 
training should be implemented in weight loss programs for other reasons, 
including preservation of fat free mass, and cardiovascular and mental health.

Referenties

J Appl Physiol 2009 106:1079-1085

J Appl Physiol 2004 96:101-106

Obesity reviews 2009 Oct: 313-323.

Am J Clin Nutr. 2013 Apr;97(4):848-53

Am J Med. 2014 Aug;127(8):717-727

Med Sci Sports Exerc 2013 45:1600–1609

Int J Obesity 1997 21:941-947
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Beïnvloeden van voedingsgedrag
Dr. M. Torenbeek - Sportpsycholoog en docent HAN Sport en Bewegen

Zelfregulatie als middel voor gedragsverandering
Veel mensen hebben gezonder leven en fitter worden hoog op hun wensenlijst 
staan. Maar het veranderen van gedrag is niet altijd gemakkelijk. Als begeleider 
van dit proces is je invloed relatief beperkt; uiteindelijk moet de persoon het zelf 
doen. Wat kan je als fitness professional doen om je sporters zo te beïnvloeden 
dat zij hun gedrag wél weten te veranderen?

Wat kan helpen is ze “eigenaar maken van hun eigen veranderproces”. Met 
andere woorden: ze zelf doelen laten stellen, een plan van aanpak laten 
maken, hun voortgang laten monitoren en na afloop laten evalueren en 
reflecteren op het proces. Dit noemen we ook wel zelfregulatie [1]. Jouw rol 
als fitnessinstructeur of personal trainer is je sporters hierin stimuleren en 
begeleiden. Hoe je dit doet? Onderzoekers van het lectoraat Herkennen en 
Ontwikkelen van Sporttalent van HAN Sport & Bewegen onderzochten dit de 
afgelopen drie jaar in de topsport, amateursport en het bewegingsonderwijs 
en ontwikkelden op basis hiervan de didactische methode ZIPcoach voor 
begeleiders in de sport. Met deze methode kan je effectief gedrag bevorderen 
met zelfregulatie als middel. Het onderzoek heeft aangetoond dat ZIPcoach 
bijdraagt aan de ontwikkeling van effectief gedrag, motivatie, vertrouwen in 
eigen kunnen en sportprestaties [2, 3, 4]. Marjolein Torenbeek schreef hierover 
samen met Wietske Idema het boek ‘Zelfregulatie in de Sportpraktijk’ [5]. 
 In deze presentatie laat Marjolein Torenbeek zien hoe je ZIPcoach als 
fitnessprofessional kunt inzetten in je praktijk en daarmee een bijdrage kunt 
leveren aan het ontwikkelen van effectiever gedrag, een hogere motivatie, meer 
vertrouwen in eigen kunnen en prestaties bij je sporters.
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Referenties

Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41 (2), 

64-70.

Idema, W., & Torenbeek, M. (2015). Werken aan prestaties: Videoanalyse met jeugdspelers. 

Trainersmagazine, 24 april 2015.

Idema, W., & Torenbeek, M. (2014). Zo optimaal mogelijk van begin- naar eindniveau. Lichamelijke 

Opvoeding, 4, 33-35.

Wezel, van, M., Idema, W., Torenbeek, M. & Elferink-Gemser, M. (2013). Zelfregulatie bevorderen in de 

training. Een nieuw programma om bewuster te leren. Sportgericht, 67 (3), 38-40.

Idema, W., & Torenbeek, M. (2015). Zelfregulatie in de Sportpraktijk. Succesmethode voor 

Talentontwikkeling. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Volg ZIPcoach op Twitter: @Zipcoach_NL
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Gestandaardiseerd meten van de 
voedingsinname

Dr. J.H.M. de Vries - Universiteit Wageningen

Om zeker te weten of de (sport)voedingsadviezen die gegeven worden 
daadwerkelijk effectief zijn is het belangrijk om de voedselconsumptie van 
de sporter nauwkeurig te meten. Er zijn verschillende methoden beschikbaar 
om de inname vast te stellen, elk met zijn specifieke voor- en nadelen. De 
onderzoeker of diëtist moet daarom die techniek kiezen die het beste is voor 
het doel van de meting, de doelgroep en de beschikbare middelen. Hiervoor 
is het handig om voor de meting de volgende basisvragen te beantwoorden. 
1. Wie is de doelgroep? Bijvoorbeeld: wat is de leeftijd? 2. Welke informatie wil 
men verzamelen? Bijvoorbeeld: Wil men informatie over voedingsmiddelen, 
voedingsstoffen of andere voedselcomponenten? 3. Over welke periode? Ligt 
de focus van de meting op de huidige of de gebruikelijk consumptie? Zijn 
bepaalde momenten van de dag, week, seizoen van invloed? 4. Op welke locatie? 
Bijvoorbeeld thuis, onderweg of in een restaurant? 5. Wat is het doel van de 
meting? Is het bijvoorbeeld bedoeld om op basis van de verzamelde gegevens 
een advies te geven? 6. Betreft het de meting van individu of van een populatie? 
Het laatste bepaalt hoe nauwkeurig de gegevens moeten zijn om het doel te 
bereiken. 

Bij de intepretatie van de gegevens is het belangrijk om informatie te hebben 
over de bronnen van fouten en variatie in de meting. Onderzoek naar de 
validiteit en reproduceerbaarheid van een techniek geeft deze informatie en 
daarmee inzicht in de kwaliteit en mogelijkheden voor verbetering. Belangrijke 
bronnen van variatie zijn de tussenpersoonsvariatie en de binnenpersoons- of 
dag-tot-dagvariatie in de voeding. Zo kan men door het aantal personen en/
of het aantal dagen per persoon te vergroten de reproduceerbaarheid van een 
groepsgemiddelde verbeteren, maar niet de validiteit. Het verkrijgen van valide 
en reproduceerbare resultaten vereist een duidelijk onderzoeksprotocol en 
draaiboek voor de uitvoering van het voedselconsumptieonderzoek.
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Hoewel geen enkele methode perfect is kan met een betere keuze, een 
betere uitvoering en vaststellen van de meetfouten de voedselconsumptiemeting 
aanzienlijk worden verbeterd.
De voedselconsumptiemeting of voedingsanamnese wordt behalve voor 
wetenschappelijk onderzoek ook in de gezondheidszorg of voedingsvoorlichting 
gebruikt. De kwaliteitseisen zijn hiervoor anders, maar voor een 
evaluatieonderzoek van het diëtistisch handelen zijn de kwaliteitseisen hetzelfde 
als voor wetenschappelijk onderzoek.

Referentie

1. De Vries JHM, de Boer EJ. 2015 De voedingsanamnese. Methoden voor voedselconsumptie-

onderzoek van bevolkingsgroepen en individuen. Informatorium voor Voeding en dietetiek.  

BSL Houten
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Workshop 1: 

Formuleren van meetbare 
voedingskundige doelstellingen 

Door: Dr. E. Naumann, lectoraat Voeding i.r.t. sport en gezondheid HAN

Eenduidige verslaglegging kan (sport)diëtisten ondersteunen bij het inzichtelijk 
maken van de resultaten van hun dieetbehandeling en voedingsbegeleiding. 
Om meer transparantie mogelijk te maken, heeft de Nederlandse Vereniging 
van Diëtisten (NVD) een doelenlijst opgesteld op basis van de International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)1 –codes2. Diëtisten 
kunnen met behulp van deze lijst de doelen kiezen die bij een bepaalde 
cliënt centraal staan, gewenste uitkomstmaten opgeven en meetwaarden op 
verschillende momenten invoeren, waarna wordt berekend in hoeverre het 
doel is behaald. Hiermee worden gekozen doelen SMART gemaakt (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Uit onderzoek blijkt dat 
slechts een kwart van de diëtisten meetbare doelen opstelt. Tegelijkertijd 
vinden diëtisten dat het werken met behandeldoelen belangrijk is3. Voor de 
diëtist biedt het werken met SMART doelen de mogelijkheid om resultaten van 
dieetbehandeling inzichtelijk te maken. Wanneer uitspraken wenselijk zijn op het 
niveau van een groep diëtisten, bijvoorbeeld binnen een afdeling, regio, of zelfs 
landelijk, is het wenselijk om afspraken te maken over welke doelen geregistreerd 
worden en op welke wijze bijbehorende parameters worden gemeten en 
geregistreerd. Voor dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement 
(CVRM) is via een aangepaste Delphimethodiek4 in kaart gebracht welke doelen 
relevant zijn om te meten en evalueren. Bovendien is vastgesteld op welke wijze 
en op welke momenten evaluatie van deze doelen kan plaatsvinden5. De volgende 
stap is dat diëtisten de voorgestelde data op gestandaardiseerde wijze gaan 
verzamelen. Dit vraagt een aanpassing van de huidige werkwijze van diëtisten. 
Bovendien is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle implementatie 
van deze dataverzameling, dat dit inpasbaar is in de dagelijkse praktijk. 
Vervolgonderzoek zal zich daarom richten op de vraag welke ondersteuning 
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nodig is bij het in gebruik nemen van de voorgestelde nieuwe werkwijze. 
Onderzoek onder andere zorgprofessionals, zoals artsen en verpleegkundigen, 
laat zien dat de aanwezigheid van nieuwe inzichten, richtlijnen en aanbevelingen 
niet automatisch leidt tot gebruik ervan in de dagelijkse beroepspraktijk.6,7 
De belangrijkste belemmerende factoren voor gedragsverandering door 
professionals liggen op individueel niveau (kennis, vaardigheden, attitude en 
zelfvertrouwen), op groepsniveau (ondersteuning door groep/management), en 
op logistiek niveau (tijd, ICT)8-10. Samen met een groep van ca. 15 sportdiëtisten 
is een vergelijkbaar traject in gang gezet als voor CVRM. Allereerst wordt in 
kaart gebracht welke doelen/ parameters centraal zouden moeten staan in de 
sportdiëtetiek teneinde resultaten van sportvoedingsbegeleiding transparant te 
maken. Vervolgens zal onderzocht worden welke hindernissen en succesfactoren 
implementatie van de voorgestelde werkwijze belemmeren, respectievelijk 
ondersteunen, en hoe hindernissen kunnen worden opgelost.
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Workshop 2 

Urine en hydratiestatus:  
Een gewichtige zaak?

Door: Dr. J-W. van Dijk – docent/onderzoeker expertiseteam Sports and 
exercise nutrition HAN Sport en Bewegen

De laatste jaren wordt er veel gediscussieerd over het belang van een adequate 
vochtinname tijdens inspanning. Een aantal wetenschappers is overtuigd dat 
dehydratie (vochtverlies >2% van lichaamsgewicht) een negatieve impact heeft 
op het prestatievermogen, terwijl andere wetenschapper beweren dat milde 
dehydratie geen invloed heeft op het prestatievermogen en dat vochtinname 
tijdens inspanning alleen zinvol is bij dorst [1]. Wetenschapper zijn het echter 
wel over eens dat het belangrijk is om inspanning in een goed gehydrateerde 
toestand te starten [2]. Hiervoor is het essentieel om tussen trainingen en 
wedstrijden een goed gehydrateerde toestand te handhaven. Een belangrijk 
instrument voor het vaststellen van de dagelijkse hydratiestatus is het meten 
van lichaamsgewicht. Dit instrument is echter minder betrouwbaar wanneer 
een atleet bijvoorbeeld moet afvallen of spiermassa kweekt. De hydratiestatus 
kan ook worden bepaald door verschillende bloed- of urinemarkers [3]. Hierbij 
is het belangrijk om rekening te houden met de soort dehydratie (intracellulaire 
vs. extracellulaire dehydratie). Meting van de bloedplasma osmolariteit kan 
worden beschouwd als de gouden standaard om hydratiestatus vast te stellen. 
Echter, het afnemen van bloed is een invasieve procedure (venapunctie) en voor 
het bepalen van de osmolariteit is geavanceerde laboratoriumapparatuur nodig. 
Meting van de urine specific gravity (USG; soortelijk gewicht van urine) met een 
refractometer blijkt één van meest geschikte instrument te zijn voor het meten 
van hydratiestatus in een praktijksetting [3]. Het verzamelen van urine is een 
non-invasieve procedure, waarbij de refractometer op eenvoudige en snelle wijze 
de USG bepaalt. Om uitspraken te doen over de hydratiestatus op basis van USG, 
moeten er eerst individuele referentiewaarden worden vastgesteld. Dit kan door 
regelmatige bepaling van de USG in goed gehydrateerde toestand. Wanneer de 
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USG vervolgens afwijkt van de referentiewaarden, duidt dit op dehydratie. Het 
meten van de USG is alleen zinvol wanneer dit gebeurt met ochtendurine, omdat 
vochtinname, voedingsinname, en fysieke inspanning de betrouwbaarheid van 
de USG sterk kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de USG met name geschikt om de 
hydratiestatus van dag-tot-dag te meten, maar niet om de hydratiestatus vóór en 
na inspanning vast te stellen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de theorie 
en de praktijk van de hydratiestatus op basis van USG. 
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Workshop 3

Effectiviteit van koolhydraten en 
eiwitten bij spierherstel na inspanning

Door: Dr. M. Beelen, sportarts en PhD – Universiteit Maastricht 

De inname van de juiste voeding tijdens de herstelperiode na intensieve 
inspanning is belangrijk voor het aanvullen van de energievoorraden in het 
lichaam, om spierschade te herstellen, en spiergroei te stimuleren. Het is 
inmiddels gemeengoed dat een goede herstelvoeding zowel koolhydraten 
als eiwit moet bevatten. Er is echter nog veel discussie over de optimale 
hoeveelheid, soort, en tijdstip van inname van deze voedingsstoffen. In deze 
workshop worden de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van 
herstelvoeding besproken.
Spierglycogeen is de belangrijkste energiebron tijdens intensieve duur-
inspanning, en het aanvullen van de glycogeenvoorraden dient zo snel mogelijk 
na inspanning te gebeuren, zeker als de volgende inspanning  
<24 uur later plaatsvindt (1). Onderzoek heeft aangetoond dat de inname van 
1,2 g·kg-1·h-1 koolhydraten in de eerste 6-8 uur na inspanning tot maximale 
spierglycogeensynthese leidt (1). Het is echter in de praktijk niet altijd mogelijk 
om zulke grote hoeveelheden koolhydraten in te nemen. Door de toevoeging van 
een kleine hoeveelheid eiwit (0.4 g·kg-1·h-1) aan een hersteldrank met een lagere 
hoeveelheid koolhydraten (0,8 g·kg-1·h-1) kunnen echter dezelfde spierglycogeen 
synthese snelheden worden bereikt (1, 2). Bovendien stimuleert de inname van 
eiwit en/of vrije aminozuren de spiereiwit synthese, wat een voorwaarde is voor 
het herstel van spierschade en adaptatie van spierweefsel aan de training.
De inname van ongeveer 20 gram eiwit in de eerste twee uur na inspanning leidt 
tot maximale spiereiwitsynthese (3). Geadviseerd wordt om gedurende de dag de 
inname van deze hoeveelheid eiwit iedere 3-4 uur te herhalen. Recent onderzoek 
heeft echter laten zien dat met eiwitinname voorafgaande en tijdens inspanning 
de eiwitsynthese in de spier al tijdens inspanning kan worden verhoogd (4), 
waardoor de periode van spierherstel en trainingsadaptatie mogelijk wordt 
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verlengd. Dit geldt in ieder geval voor krachttraining, maar er zijn aanwijzingen 
dat spiereiwitsynthese ook tijdens duurtraining kan plaatsvinden (5).
Een andere strategie om de herstelperiode na inspanning te verlengen is de 
inname van eiwit voor het slapen gaan. Zonder extra eiwitinname zijn de 
spiereiwitsynthese snelheden tijdens de nacht (na inspanning in de avond) 
vergelijkbaar met waardes die gerapporteerd worden voor de basale, gevaste 
staat (6). Met de inname van 40 gram eiwit net voor het slapen gaan kan de 
spiereiwitsynthese tijdens de nacht wel worden verhoogd (7), en op lange termijn 
leidt deze strategie tot een toename in spiermassa en spierkracht (8). Er is echter 
meer onderzoek nodig om sportspecifieke voedingsinterventies te ontwikkelen 
die de periode waarin trainingsadaptaties kunnen plaatsvinden zo optimaal 
mogelijk benutten.

Referenties

1. Beelen M, Burke LM, Gibala MJ, van Loon LJ. Nutritional strategies to promote postexercise 

recovery. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2010;20:515-32.

2. van Loon LJ, Saris WH, Kruijshoop M, Wagenmakers AJ. Maximizing postexercise muscle 

glycogen synthesis: carbohydrate supplementation and the application of amino acid or protein 

hydrolysate mixtures. Am J Clin Nutr 2000;72:106-11.

3. Moore DR, Robinson MJ, Fry JL, et al. Ingested protein dose response of muscle and albumin 

protein synthesis after resistance exercise in young men. Am J Clin Nutr 2009;89:161-8.

4. Beelen M, Koopman R, Gijsen AP, et al. Protein coingestion stimulates muscle protein synthesis 

during resistance-type exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 2008;295:E70-7.

5. Beelen M, Zorenc A, Pennings B, Senden JM, Kuipers H, van Loon LJ. Impact of protein 

coingestion on muscle protein synthesis during continuous endurance type exercise. Am J Physiol 

Endocrinol Metab 2011;300:E945-54.

6. Beelen M, Tieland M, Gijsen AP, et al. Coingestion of carbohydrate and protein hydrolysate 

stimulates muscle protein synthesis during exercise in young men, with no further increase 

during subsequent overnight recovery. J Nutr 2008;138:2198-204.

7. Res PT, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion before sleep improves postexercise 

overnight recovery. Med Sci Sports Exerc 2012;44:1560-9.

8. Snijders T, Res PT, Smeets JS, et al. Protein Ingestion before Sleep Increases Muscle Mass and 
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NutriSense
Distributeur van PowerBar en PeptiPlus

De naam NutriSense staat voor voedingsstoffen, bewustwording en gevoel.  Ons 
bedrijf is opgericht in 1997 en heeft als missie een zinvolle bijdrage te leveren 
aan het behalen van de persoonlijke doelen van de actieve gezondheidsbewuste 
consument, recreatieve sporters en topsporters. Als bedrijf staan wij voor de 
organisatiewaarden kwaliteit, innovatie, resultaat en klantgerichtheid. 
 
Op het gebied van sportvoeding onderhouden wij met genoegen nauwe banden 
met sportvoedingsdeskundigen, sportbegeleiders en natuurlijk (top)sporters zelf. 
Met de kennis en input van deze relaties proberen wij onder andere te komen tot 
nieuwe of verbeterde productconcepten die bijdragen aan het behalen van de 
hoge doelstellingen die in de topsport worden verwacht.

De ontwikkeling van PeptiPlus is hiervan een goed voorbeeld. Deze hydrolysaat 
alles-in-1-sportdrank is ontstaan uit de samenwerking tussen de TVM schaats-
ploeg, HAN University, Kerry Bio Science en NutriSense. Dit product, dat wij in 
2007 ontwikkelden, wordt inmiddels door vele duur- en topsporters gebruikt. De 
vaak positieve reacties van deze sporters bevestigen ons dat er op het snijvlak 
van wetenschap, topsport en bedrijfsleven mooie resultaten zijn te behalen.  

Triatlonteam Team4Talent
NutriSense is daarnaast exclusief distributeur voor PowerBar Sportvoeding 
in de Nederlandse markt. PowerBar is wereldwijd bekend als partner van 
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vele topatleten en grote sportevenementen. PowerBar biedt een compleet 
assortiment sportvoeding voor elk type sporter. Kwaliteit en veiligheid van de 
producten staan hierbij hoog in het vaandel en ook internationaal is PowerBar 
actief in het uitdragen van kennis op het gebied van sportvoeding. 

Wij zien in de markt dat er steeds meer aandacht is voor sportvoeding. De 
vertaling van de kennis naar de toegevoegde waarde voor de sporter blijft echter 
een grote uitdaging. Wat betekent het gebruik van sportvoeding nu werkelijk 
voor de sporter zelf? Dit zijn vraagstukken die op de agenda staan bij de HAN 
en ook zeker onze interesse hebben.  Wij zijn dan ook verheugd dat met deze 
georganiseerde conferentie weer een stap wordt gemaakt om de kennis over 
sportvoeding dichter bij begeleiders en sporters te brengen. Als partner van deze 
conferentie dragen wij daar met groot genoegen een steentje aan bij.

Wij wensen alle deelnemers een interessante en nuttige bijeenkomst en hopen 
dat u hieruit de inspiratie haalt om (sport)voeding (nog) hoger op de agenda te 
krijgen; er is nog veel te winnen. 

NutriSense 
GertJan van der Weerd
Directeur
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FrieslandCampina Institute

Het FrieslandCampina Institute biedt gezondheidszorgprofessionals wereldwijd 
informatie over zuivel, voeding en gezondheid volgens de laatste stand van de 
wetenschap. Hierbij werken wij intensief samen met onze FrieslandCampina 
R&D experts. Daarnaast biedt het FrieslandCampina Institute praktische tools 
op een breed scala van voeding en gezondheid gerelateerde onderwerpen: van 
opgroeiende kinderen, voeding voor sporters tot gezond oud worden.

Wilt u meer informatie over zuivel, voeding en gezondheid? Neem dan contact op 
via institute.nl@frieslandcampina.com, www.frieslandcampinainstitute.nl of loop 
langs bij de FrieslandCampina Institute stand. 

Volg ons ook op social media

 @FCInstitute_NL
 /FrieslandCampinaInstitute
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Eat2Move
Topcentrum Eat2Move wil prestatie en herstel bevorderen in (top)sport en 
zorg door middel van optimale voeding. Eat2Move koppelt daartoe kennis aan 
ontwikkeling van diensten en producten, samen met bedrijven. Eat2Move wil in 
2020 zijn uitgegroeid tot internationaal topcentrum dat (top)sporters en mensen 
met een zorgbehoefte ondersteunt met de best mogelijke voedingsadviezen, 
innovatieve producten en diensten.

In Eat2Move werken samen: Wageningen Universiteit, Ziekenhuis Gelderse 
Vallei, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, InnoSportNL, 
Sportcentrum Papendal, NIZO Food Research en FrieslandCampina. De Provincie 
Gelderland ondersteunt Eat2Move financieel. 

Thema’s
Eat2Move richt zich specifiek op drie inhoudelijke thema’s:
· Voedingsstatus en gezondheidsprofiel
· Innovaties in voeding
· Voedingsadvies en monitoring

De focus op prestatie en herstel bij (top)sport en ziekte loopt als een rode 
draad door alle drie de thema’s. Zo ontstaat synergie tussen wetenschappers, 
topsportbegeleiders, zorgprofessionals en bedrijven.
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Werkwijze
De projecten binnen Eat2Move kenmerken zich door een werkwijze waarin 
onderzoeken (Verkennen), testen (Valideren) en toepassen in de praktijk 
(Valoriseren) nauw verbonden zijn:  de 3V-cyclus. De cyclus doorsnijdt de 
verschillende inhoudelijke thema’s. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om 
nieuwe vragen direct op te pakken en om te zetten in een nieuw project.
De nieuwe kennis uit de thema’s ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’ en 
‘Innovaties in voeding’ kan alleen effect hebben op prestatie en herstel, als 
sporters en patiënten deze ook daadwerkelijk kunnen toepassen in hun dagelijks 
leven. Begeleiding en op maat gemaakte hulpmiddelen zijn hierin cruciaal.

Voedingsadvies en monitoring
Het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’ legt de focus op de vertaling en 
toepassing van kennis naar de praktijk van de individuele topsporter. Voor hem 
of haar is een persoonlijk geoptimaliseerd voedingspatroon belangrijk bij het 
neerzetten van prestaties. Sportcoaches, -adviseurs en -diëtisten spelen in dit 
proces een belangrijke rol.

Binnen Eat2Move lopen verschillende projecten binnen het thema 
‘Voedingsadvies en monitoring’. Een PHD-onderzoeksproject op dit specifieke 
thema is in voorbereiding, en zal starten in 2016.

Samenwerken
Voor het realiseren van haar ambities is Eat2Move op zoek naar vragen uit de 
praktijk van sport en zorg. Daarnaast zoeken wij actief naar samenwerking met 
bedrijven en organisaties voor de ontwikkeling van producten en diensten voor 
specifieke of brede doelgroepen.

Meer informatie: www.eat2move.nl 



27

InnoSportLab Papendal
dé test- en meetomgeving voor de topsport in Nederland

InnoSportLab Papendal tilt topsport naar een hoger niveau. Dankzij 
de geavanceerde test- en meetapparatuur krijgen topsporters en 
coaches dagelijks begeleiding en feedback op hun resultaten. Op 
Nationaal Sportcentrum Papendal werkt het lab aan de ontwikkeling 
van innovatieve producten en diensten op het gebied van 
prestatiemonitoring, fysiologie, herstel, slaap en voeding. Voor dat laatste 
thema maakt het InnoSportLab optimaal gebruik van de kennis en kunde 
in de provincie Gelderland op het gebied van sport en voeding.

www.innosportlabpapendal.nl
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 “Winst door voeding”
“Eten moet vooral lekker zijn”

Hoe effectief is het nu wat we doen?
Erik te Velthuis

Als letterlijk praktisch uitvoerder in de vertaalslag maken van voedingstheorie tot 
“hapklare brokken” zit ik heel dicht op de daadwerkelijke praktijk van inname van 
voeding. Je kunt de meest prachtige dingen bedenken in theorie met uitgekiende 
voedingswaarde, maar als het niet lekker is, en een half portie in de ton verdwijnt 
of de portiegrootte is veel te groot om de benodigde voedingswaarde binnen te 
krijgen, dan schiet je al gauw naar een negatief effect. 
Lekker eten in juiste aansprekende en berekende portiegrote met aansprekende 
voedingsmiddelen puur bereid bevorderen de effectiviteit. Dit gekoppeld met 
praktische workshops voor de gebruikers inclusief proeverij bevordert maximaal 
commitment van de topsporter om zijn/haar doelen te behalen. De dagelijkse 
timing van inname van juiste voeding en vocht op het juiste moment geeft de 
topsporter veel duidelijkheid, rust en overzicht. Dat zal de effectiviteit maximaal 
ondersteunen.
In het Topsportrestaurant merken we dat inname van voeding gerelateerd aan 
de inspanning op het juiste tijdsmoment zachtjes aan routine begint te worden. 
De eiwitmomenten verdeelt over de dag met juiste timing en hoeveelheid van 
20 gram eiwit per eetmoment en de juiste porties inname van koolhydraten 
en vocht vertaald in allerlei voedingsmiddelen willen we u ook vandaag laten 
proeven. 

Een tipje van de sluier geef ik hier al vast met enkele recepten:
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Pancake van quinoa met spinazie en gerookte zalm
Eiwit en koolhydraatherstel, tevens glutenvrij
Eiwit van quinoa lijkt erg veel op dat van melk en heeft een hoge biologische 
waarde
Heel mooie koolhydraatstructuur boordevol micronutriënten  

Pancake: Basisbeslag
250 ml melk
2 eieren
150 gram quinoameel
Klein beetje zout

Vulling:per portie
200 gram bladspinazie pan klaar
50 gram gerookte zalm
Tomaat aan plakjes of snoeptomaatjes gehalveerd
basilicum , vers gemalen peper uit de molen

Klein beetje olijfolie in een keukenrol om de pan mee in te vetten

Bereidingswijze:
•  Bak mooie dunne flensjes/pannenkoeken van het beslag om en om gaar.
•  Verhit de wok
•  Bak de spinazie droog met  wat basilicum en tomaat
•  Als de spinazie geslonken is, de gerookte zalm en tomaatjes toevoegen
•  Een draai peper uit de molen
•  Bedek een flinke portie op de pannenkoek en rol dit op.
•  Gerecht klaar.
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Sportkwark met verse aardbeien
Eiwitherstel makkelijk te nemen binnen 20 minuten na de inspanning als 
eiwitmoment en ter vervanging van de eiwit shake door pure voeding!

500 gram magere kwark 0% vet
50 gr bloemenhoning
100 gr verse aardbeien
Verse munt (eventueel

Bereidingswijze:
•  Maak de aardbeien schoon
•  Meng dit samen met de honing door de kwark
•  Serveer in een glas
•  Ragfijn gesneden verse munt (alleen voor de liefhebbers)
•  Zo eenvoudig maak je je eigen eiwitshake!!



Talent Identifi cation & Talent Development
De onderzoekers binnen dit thema richten zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis 
op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling en het toepasbaar maken van 
deze kennis in de sport in Nederland. 
Diverse projecten op het gebied van talentherkenning- en ontwikkeling worden gedaan 
o.a. in samenwerking met N.E.C. Nijmegen en de NEVOBO.

Health & Performance
Health & Performance houdt zich bezig met de relatie tussen ‘gezondheid’ in brede 
zin en het vermogen om te functioneren binnen arbeidsgerelateerde contexten.
Het team voert projecten uit op het gebied van vitaliteit en zelfmanagement, 
o.a. in samenwerking met NISB
 

Lifestyle & Health Promotion 
Dit thema richt zich op het bevorderen van gezondheid van individuen en groepen. 
Het doel is om mensen steeds meer wetenschappelijk onderbouwde handvatten te geven 
om hun eigen gezondheid en welbevinden positief te beïnvloeden. 
Het team voert diverse onderzoeksprojecten uit op het gebied van leefstijlverandering; 
o.a. in samenwerking met het TNO

Sports Economics & Sports Management
Sports Economics & Sports Management richt zich op de evaluatie van grote 
sportevenementen; de economie van de breedtesport en de economie van sport en 
gezondheid. Het Transferpunt Sport speelt een belangrijke rol in het onderzoek bij zowel 
amateur- als profclubs, waarbij vooral de bedrijfseconomische aspecten worden bekeken. 
In deze projecten werken wij o.a. samen met InnosportNL

Sports & Exercise Nutrition
Dit expertiseteam houdt zich bezig met voedingsonderzoek bij (top)sporters naar 
voedings- en supplementinname, begeleidingsmethodieken en het effect van hoogte 
op voeding en prestatie. 
Het team voert projecten op het gebied van voeding o.a. in samenwerking met NOC*NSF

HAN Sport en Bewegen
Bij HAN Sport en Bewegen worden drie Bacheloropleidingen 
aangeboden: Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sport- 
en Bewegingseducatie (SBE) en Sport, Gezondheid en 
Management (SGM). Bovendien wordt ook de Master Sport- 
en Beweeginnovatie aangeboden. Via haar onderwijs en 
onderzoeksprogrammering ontwikkelt HAN Sport en Bewegen 
nieuwe kennis op vijf thema’s:

www.HAN.nl/seb      www.HAN.nl/seneca
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