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Topcentrum Eat2Move heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé innovatie-hub voor 
sport, voeding en bewegen. Eat2Move koppelt bestaande en nieuwe kennis over voeding aan 
de sport- en zorgwereld voor een bredere toepasbaarheid in de maatschappij. De combinatie 
van praktijkinformatie en kennis over optimale voeding voor bevordering van prestatie en 
herstel in (top)sport en zorg wordt omgezet naar nieuwe producten en toepassingen.  
Eat2Move brengt disciplines samen en stimuleert uitwisseling, zowel tussen kennis- 
instellingen en bedrijven, als tussen de praktijk van sport en bewegen. Deze cross-over van 
kennis is de kracht van Eat2Move. Het programma is zo opgezet dat nieuwe kennis leidt tot 
innovatieve trajecten met bedrijven voor de ontwikkeling van diensten en producten. 

Door middel van de 3V-cyclus (Verkennen, Valideren, Valoriseren) wordt innovatie op het  
gebied van sport, voeding en bewegen ondersteund. De concrete doelstellingen zijn  
vastgelegd in een viertal indicatoren:
- Internationaal topcentrum; 
- Stimuleren van innovatie en valorisatie door bedrijfsleven;  
- Onderbouwde voedingsadviezen voor Gelderse breedte- en topsporters; 
- Valorisatie van informatie en producten voor zorg en preventie. 
Met de resultaten in Fase 1 zijn de indicatoren voor deze fase ruimschoots behaald. Eat2Move 
is volop operationeel, vragen uit de praktijk worden opgehaald, nieuwe kennis ontstaat, de 
prestaties worden geleverd en samen met het bedrijfsleven (inmiddels 32 bedrijven) worden 
producten en diensten, zoals voedingsmiddelen en digitale ondersteuningstools in de prak-
tijk gebracht en getest. 

Via onderwijs en voorlichting wordt kennis met bredere groepen zoals studenten, sport-
coaches en zorgprofessionals gedeeld. Hiervoor is onder andere een leerlijn ontwikkeld en 
worden workshops gegeven aan sportcoaches. Vanuit Eat2Move is een actief innovatie- 
netwerk op het gebied van sport, voeding en bewegen ontwikkeld, waardoor onder andere  
de profilering van provincie Gelderland op dit gebied wordt versterkt. Voor Fase 2 van  
Eat2Move vormen deze resultaten en het activiteitenplan een stevige basis. In Fase 2 wordt 
de focus gelegd op drie speerpunten: 
- Internationale groei en positionering; 
- Nadruk op valorisatie;
- Interactie met bedrijfsleven. 
Dit sluit aan op ontwikkelingen in de provincie Gelderland zoals het Gelders Sportakkoord  
en het Beleidskader Economie.  

De zeven deelnemende Gelderse organisaties in het Eat2Move-programma  investeren vier 
miljoen over de periode 2014-2020. Provincie Gelderland ondersteunt de aanpak en ambities 
van Eat2Move met 2 miljoen euro voor de periode 2014-2017 en heeft 2 miljoen euro voor de 
periode 2017-2020 gereserveerd. De provincie Gelderland wil de komende jaren het innovatie- 
klimaat en de werkgelegenheid bevorderen en een sterke profilering verwezenlijken op sport, 
gezondheid en innovatie. Concluderend wordt gesteld dat de activiteiten, resultaten en  
plannen van Eat2Move hieraan bijdragen. Met het groeiende netwerk wordt doorgebouwd 
aan dé innovatie-hub voor voeding en bewegen. 

Management samenvatting

‘Met de resultaten 

in Fase 1 zijn de 

indicatoren voor 

deze fase  

ruimschoots  

behaald’
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Met trots kijken we terug op de afgelopen tweeënhalf jaar van Eat2Move waarin we een  
fundament neer hebben gezet voor innovatie en onderzoek op het onderwerp “voeding, 
bewegen en gezondheid”. Er is veel informatie verzameld, projecten zijn opgezet en de  
zichtbaarheid is vergroot. 

Met kennis en innovatie leveren we een bijdrage aan bewustwording op dit onderwerp en 
daarmee aan meer gezonde burgers in Gelderland. We versterken in Eat2Move de link tussen  
topsport en medische ingrepen. Deze cross-over van kennis is de kracht van Eat2Move en zal 
ons de komende periode veel nieuwe inzichten blijven geven. Maar dat natuurlijk niet alleen, 
ook de impact op de bedrijvigheid groeit door Eat2Move. Met bedrijven worden projecten  
uitgevoerd en (startende) bedrijven worden geholpen met advies en kennis waarbij  
verrassende nieuwe samenwerkingen ontstaan en producten geïntroduceerd worden. 

Trots ben ik natuurlijk ook op de Nijmeegse Vierdaagse projecten. We verbinden hier op een 
mooie manier voedingskennis met de beweegpraktijk. De resultaten zijn opmerkelijk en 
het leert ons bijvoorbeeld dat de eiwitinname bij de wandelaars relatief laag is, gezien hun 
leeftijd en actieve leefstijl. We realiseerden ons dat er bij deze doelgroep, over het algemeen 
bewust-levende burgers, ook nog gezondheidswinst te behalen is door de juiste voorlichting. 

Ik kijk ernaar uit om de komende drie jaar de kennis verder uit te breiden en toe te passen 
in de praktijk. De voorbeeldfunctie van de topsport vergroot de maatschappelijke impact, 
vooral ook bij de jeugd. Als boegbeeld zie ik het als mijn opdracht om de komende periode 
het programma te ondersteunen en vooral verder onder de aandacht te brengen. Zodat meer 
bedrijven en organisaties aanhaken en nieuwe kennis en innovaties toepassing vinden in 
sport, zorg en preventie. 

Maria Hopman,
Wageningen University & Research / 
Radboudumc
Boegbeeld Eat2Move 

Voorwoord

‘We versterken  

in Eat2Move  

de link tussen  

topsport en  

medische  

ingrepen’

160942 WUR Eat2Move_evaluatie_19dec.indd   5 27-12-16   09:34



6

Met het bereiken van de afronding van  
Fase 1 van Eat2Move (2014-2017) voeren de 
partners in Eat2Move een ‘mid-term review’ 
uit. Hiermee krijgen de partners een com-
pleet beeld van de resultaten, informatie 
om met mogelijke potentiële partners te 
delen, een overzicht van de ontwikkelingen 
in de markt en kunnen zij bovendien sturen 
op ontwikkelingen voor Fase 2. In deze 
mid-term review bieden wij een compleet 
overzicht van de voortgang en de resultaten 
op basis van zowel de indicatoren als de 
werkpakketten van de afgelopen 2,5 jaar. 
Bovendien worden de visie en speerpunten 
voor Fase 2 beschreven en nader toegelicht.

Voor optimaal presteren is een gezonde en 
adequate voeding van groot belang. Dit 
geldt zowel voor de topsporter, een recre-
atief bewegende consument als voor een 
(herstellende) patiënt. Eat2Move werkt aan 
optimale voeding voor de bevordering van 
prestatie en herstel in (top)sport en zorg. In 
Eat2Move werken verschillende disciplines 

samen en wordt de wisselwerking bevorderd 
tussen kennisinstellingen en bedrijven, tus-
sen de praktijk van (top)sport en zorg. Het 
programma is zo opgezet dat nieuwe kennis 
leidt tot gezamenlijke trajecten met bedrij-
ven voor de ontwikkeling van innovatieve 
diensten en producten. 

Zeven Gelderse organisaties werken samen 
in Eat2Move en investeren 4 miljoen euro 
om dit programma op te bouwen. De provin-
cie Gelderland ondersteunt de ontwikkeling 
van de ‘innovatiehub voor voeding en bewe-
gen’ met 2 miljoen euro in de periode 2014-
2017 en heeft 2 miljoen euro voor de periode 
2017-2020 gereserveerd. Eat2Move is een 
initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse 
Vallei. De consortiumpartners in Eat2Move 
zijn Wageningen University & Research, 
Sportcentrum Papendal, Ziekenhuis Gelderse 
Vallei, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, NIZO food research en Friesland-
Campina. Deze evaluatie is geschreven door 
LA Communicatie. 

Inleiding

In gesprek met …

Eat2Move	uniek	programma	
De Wageningse Emeritus Hoogleraar  
Voeding en Gezondheid, Frans Kok is een 
van de initiatiefnemers van het program-
ma Eat2Move. Binnen de afdeling  
Humane Voeding, waarvan hij tot vorig 
jaar hoofd was, speelt het belang van  
bewegen in combinatie met voeding al 
lang. “Het is uniek dat we hier in de  
provincie zoveel nationaal-bepalende 
sterke stakeholders op het gebied van  
voeding en bewegen hebben.  

1

In gesprek met Frans Kok,  
Voorzitter Stuurgroep Eat2Move 
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In gesprek met …

Bewegen	en	goede	voeding	zijn	de	pijlers	van	je	gezondheid.
“Eigenlijk is het heel simpel. Het draait om de energiebalans, als deze verstoord raakt  
komen de problemen. Dus is het belangrijk om niet alleen onderzoek te doen naar  
voeding maar ook naar beweging en die resultaten direct in de praktijk toe te passen.”  
aldus Kok. 
Kok zette zichzelf in als ‘proefkonijn’ voor voeding en bewegen. Voor zijn boek ‘Gezond Eten, 
Gewoon Doen’ volgde hij een maand lang het dieet van de gemiddelde Nederlander.  
Kenmerkend voor dit voedingspatroon is teveel calorieën, verzadigd vet, toegevoegd suiker, 
zout en te weinig vezels. Hij kwam 2,5 kg aan en zijn vitale functies gingen duidelijk ach-
teruit. “Eigenlijk was het een heerlijke maand waarin ik vrijwel alles kon eten en drinken 
waar ik zin in had en bovendien bewoog ik bewust, net als veel Nederlanders, te weinig.” 
Na een maand pakte hij zijn gebruikelijke gezonde levensstijl weer op en zijn bloedwaarden 
en andere lichaamsfuncties verbeterden zienderogen. Hij ondervond aan den lijve wat voor 
discipline dat vergt, maar ook hoeveel beter je je voelt. Het heeft hem des te meer overtuigd 
van het maatschappelijke belang van de balans in voeding en bewegen: “De grootste uitda-
ging is meer ‘believers’ te krijgen voor een gezonde levensstijl.”  

Praktijkgerichte	kennis	
“We vergaren veel kennis binnen Eat2Move in teams waarin praktijkonderzoekers nauw 
samenwerken met bijvoorbeeld sportbegeleiders of zorgprofessionals om de zo verworven 
kennis direct te vertalen in producten of een aanpassing in leefstijl.” Binnen zijn afdeling  
introduceerde Kok bijvoorbeeld de sta-bureaus. Zo kunnen medewerkers een paar uur per 
dag staand werken aan hun bureau. Dat blijkt nog niet overal even goed te werken. “Be-
langrijk is dat we mensen begeleiden in het vinden van een gezonde leefstijl die bij ze past. 
Voor de een kan dat staand werken zijn maar de ander wandelt liever een rondje in  
de buitenlucht. Het begint bij bewustwording.” 

Topsport	als	voorbeeldfunctie	
“Topsporters hebben binnen onze maatschappij een voorbeeldfunctie en dat is van grote 
waarde in communicatie en voorlichting. Kijk bijvoorbeeld eens naar Dafne en Epke, twee 
voedingsbewuste topsporters.” aldus Kok. “Bedrijven, groot en klein, kunnen aanhaken. Niet 
alleen vanuit de voeding- en/of voedingsingrediënten-sector, maar bijvoorbeeld ook uit de 
technologische sector. Dat biedt tevens kansen op financiering uit de markt voor bestendi-
ging van Eat2Move.”

‘Gezond 

Eten, 

Gewoon 

Doen’

‘Bedrijven, 

groot en 

klein, kunnen 

aanhaken’

Daar maken we gebruik van door gezamenlijk kennis te vergroten en direct toe te passen. 
Vanuit onze Alliantie Voeding Gelderse Vallei en specifiek de afdeling Topsportgeneeskun-
de in Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we het idee voor samenwerking met NOC*NSF 
opgepakt en samen met de andere partners ontstond Eat2Move, financieel gesteund door 
provincie Gelderland.”
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over optimale voeding. In Eat2Move wordt 
gekeken naar de gezondheid van sporters  
en hun specifieke voedingsbehoeften. Kennis 
en inzichten over optimale voeding voor  
topsporters kunnen breed ingezet worden 
voor innovaties bij gezondheidsbevordering 
in de algemene populatie. In het bijzonder 
geldt dit voor ouderen en bij herstel na  
operatie en ziekte. 

Door samenwerking tussen sport, bedrijfs-
leven, zorg- en kennisinstellingen binnen 
Eat2Move kunnen ondersteuning van top- 
en breedtesport, innovatie én economische 
groei hand in hand gaan. Eat2Move reali-
seert dit door kennis die beschikbaar is bin-
nen de kennisinfrastructuur te verkennen en 
over te dragen. De doelstelling van Eat2Move 
is als volgt:

2.1		 Doelstelling
Eat2Move bundelt bestaande en nieuwe 
voedingskennis in de sport- en zorgwereld 
voor een bredere toepasbaarheid in de maat-
schappij. De kennis en ervaring over voeding 
en bewegen in zowel sport als ziekenhuis 
hebben veel raakvlakken met preventie in 
het algemeen. Door de samenwerking op 
het snijvlak van sport, voeding en gezond-
heid te versterken ontstaan innovaties en 
nieuwe toepassingen. 

Voor het verbeteren van sportprestaties en 
gezondheidsbevordering in topsport (profes-
sionele wedstrijdsport) en breedtesport (van 
amateur-wedstrijdsport tot aan recreatieve 
sportbeoefening) is goede en gerichte voe-
ding onmisbaar. Bij sporters en sportbege-
leiders bestaat veelal een gebrek aan kennis 

Eat2Move, dé innovatie-hub 
voor voeding en bewegen2

Eat2Move biedt een omgeving voor innovatie rond  

voeding en sport voor zowel sporters als bedrijfsleven. 

Hierbij is Eat2Move de ‘hotspot’ op het gebied van voeding 

en sport en de ‘hub’ voor het bedrijfsleven om in de  

praktijk te werken aan ontwikkeling van ideeën tot  

validatie en valorisatie van diensten en producten voor 

prestatie en herstel.
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operationeel gemaakt. Vanuit de praktijk 
ontstaan vragen voor onderzoek en 
innovatie. Via de 3V-aanpak wordt gericht 
gewerkt aan kennis, producten en toe-
passing.

Stadium	 Resultaten	in	Fase	1

Verkennen	 Opzetten en uitvoeren van verkennend onderzoek op basis van vragen en ideeën uit de 
sport- en medische praktijk. Via literatuuronderzoek en analyse van beschikbare data is 
kennis ontsloten en zijn nieuwe inzichten opgedaan. Inspiratie-meetings en expert-
sessies zijn georganiseerd en opgedane kennis is verspreid. 

Valideren Bestaande en vernieuwde producten en diensten zijn gevalideerd in pilot en ‘proof of 
principle’ onderzoek. Netwerkbijeenkomsten en business-meetings vinden plaats. 
Praktijkonderzoekers toetsen en testen in de proeftuinen rondom topsport, sport en zorg.

Valoriseren  Nieuwe ideeën zijn met bedrijven tot concepten ontwikkeld en getest in de sport- of 
zorgpraktijk. Innovatietrajecten met bedrijven hebben geleid tot nieuwe producten en 
diensten. Praktijkoplossingen zijn en worden getoetst en ingezet in sport- en zorgorgani-
saties en worden verspreid binnen educatie- en opleidingsprogramma’s. 

Figuur 2: Stadia 3V-cyclus®

 Figuur 1: 3V-cyclus®

2.2		 Opzetten	werkwijze	via
	 3V-Cyclus	
Eat2Move werkt via de 3V-cyclus®: 
Verkennen, Valideren en Valoriseren. 
De 3V-cyclus is in Fase 1 opgezet en 
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Voeding van InnoSportNL zijn overgenomen 
door Sportcentrum Papendal en blijven daar-
mee operationeel binnen Eat2Move. Tijdens 
de Eat2Move Stuurgroepvergadering van 
oktober 2015 is deze transitie bekrachtigd. Bij 
de provincie Gelderland is een verzoek voor 
deze organisatorische en financiële transitie 
ingediend en per 24 mei 2016 geaccordeerd.

2.4.		 Projectorganisatie	
Eat2Move volgt de structuur van een  
projectorganisatie, waarbij gezamenlijk 
en met nieuwe partijen projecten worden 
gedefinieerd. Voor de projecten zijn project-
teams opgesteld die de uitvoering verzorgen. 
Binnen Eat2Move zijn drie typen projecten, 
aansluitend bij de 3V-cyclus®. Zie hiervoor 
figuur 3.

De projecten binnen Eat2Move staan in 
het teken van de praktijk en richten zich op 
toepasbaarheid binnen de topsport, sport 
en/of de zorg. In Bijlage 2 is een totaalover-
zicht opgenomen van de projecten binnen 
Eat2Move. In totaal werd er in de eerste 
fase gewerkt aan 20 verschillende projecten 
verdeeld over werkpakket 1, 2 en 3 (zie  
ook www.eat2move.nl). In hoofdstuk 3 
“Werkpakketten Eat2Move, feiten en cijfers” 
wordt per werkpakket een toelichting op de 
prestaties gegeven.

2.3.		 Organisatie	en	structuur	
Het coördinatieteam van Eat2Move bestaat 
uit vijf vertegenwoordigers van de aange-
sloten kennis- en praktijkpartners. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de activiteiten en 
voortgang van het programma (zie Bijla-
ge 1 ‘Organisatie en structuur Eat2Move’). 
Binnen het coördinatieteam is een Dagelijks 
Bestuur, bestaande uit Jeroen Wouters, 
Menrike Menkveld en Anne van de Wiel. Het 
Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor 
management, beleid & communicatie en het 
aansturen van het proces van de 3V-cyclus® 
van Eat2Move. Het coördinatieteam rappor-
teert aan de Stuurgroep van Eat2Move. In 
de Stuurgroep hebben vertegenwoordigers 
(hoger management) van de zeven consor-
tiumpartners zitting. In april 2017 zal Edith 
Feskens het voorzitterschap overnemen van 
Frans Kok. Het coördinatieteam heeft een 
2-maandelijks overleg en nauw contact met 
de begeleidende ambtenaren van de provin-
cie Gelderland, Dhr. Kees Pieters (Economie) 
en Mevr. Esta Hellendoorn (Sport, sinds 
augustus 2016; overgenomen van Mevr. 
Monique Gjaltema).

Door beëindiging van de organisatie Inno-
SportNL per 1 januari 2016, is InnoSportNL 
niet langer  partner binnen Eat2Move. 
InnoSportLabPapendal en Programmalijn 

Projectvorm	 	 Omschrijving	

Marathon-projecten Langer lopend verkennend onderzoek waarin kennisontwikkeling centraal staat. 
Projectdefinitie en toepassing van resultaten krijgen direct vervolg in samenwer-
king met partners in sport en zorg.

Sprint-projecten   Kortlopende projecten met een sterk toepassingsgericht karakter om kennis te 
valideren en te valoriseren.

Estafette-projecten  Projecten die ontstaan vanuit Eat2Move waarin nieuwe partijen aanhaken en 
samenwerken met partners van Eat2Move. Deze nieuwe samenwerkingen zorgen 
voor versnelling van innovatie. 

Figuur 3: Typen projecten
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In gesprek met …

Waarom	Eat2Move?
M: “We worden steeds ouder en leven met de  
maatschappelijke uitdagingen daarvan. Ziekenhuis 
Gelderse Vallei focust zich met de Alliantie Voeding  
al zo’n 10 jaar op het belang van gezonde voeding  
zowel bij preventie van ziekte als tijdens een ziekte. 
Vanuit die Alliantie Voeding ontstond het idee voor 
Eat2Move. Met de sportorganisaties in deze regio  
kunnen we nationaal en internationaal echt het  
verschil maken op dit thema.”
J: “Voor een optimale sportprestatie is goede en 
passende voeding van cruciaal belang. We weten nog 
lang niet genoeg over de meest optimale voeding en 
hoeveelheid beweging. Met Eat2Move vergroten we 
die kennis en komen met toepassingen die in de sport-
praktijk ingezet kunnen worden. Binnen de provincie 
Gelderland is zowel veel kennis beschikbaar over  
sport als over voeding en gezondheid. Door die te 
combineren hebben we goud in handen voor de sport, 
voor de gezondheidszorg en voor de profilering van 
onze provincie!”

Hoe	zijn	die	topsport-	inzichten	inzetbaar	
voor	de	zorg?	
J: “Een voorbeeld. In één van de projecten kijken  
we naar biomarkers die aangeven wanneer een  
sporter rust moet nemen en wanneer hij of zij  
weer kan trainen.”
M: “Die biomarkers zijn mogelijk toepasbaar in de 
zorg. Wanneer is iemand bijvoorbeeld weer klaar voor 
de volgende chemokuur, naar zorg op maat dus.  

Jeroen Wouters, Sportcentrum Papendal 
en Menrike Menkveld-Beukers, Ziekenhuis 
Gelderse Vallei zijn vanaf het begin van 
het programma betrokken en vormen  
samen met Anne van de Wiel,  
Wageningen University & Research het  
Dagelijks Bestuur van Eat2Move. 

In gesprek met 
Menrike Menkveld 
en Jeroen Wouters

Een ander voorbeeld is een operatie, die is goed te 
vergelijken met een topprestatie in de sport.  
Het is een soort reset van je systeem waarna je  
lichaam weer moet herstellen. En hoe beter je  
conditie, hoe beter het herstel.”
J: “Vanuit Eat2Move wordt gekeken of nieuwe  
producten die voor topsporters worden ontwikkeld  
ook toepasbaar en effectief zijn in het traject  
rondom een operatie.”

Wat	doet	Eat2Move	voor	de	bedrijvigheid	in	
de	provincie	Gelderland?	
J: “Onze provincie heeft zowel nationaal als inter- 
nationaal een uniek profiel met voeding, sport en zorg 
dicht bij elkaar. Dit netwerk wordt door Eat2Move  
versterkt. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen, 
nieuwe ideeën en zelfs nieuwe bedrijven, dat geeft 
energie. Je ziet ook dat juist kleine bedrijven vaak met 
spannende dingen komen met betrekking tot optimale 
voeding voor specifieke patiënt- of sportgroepen.  
Die kleine bedrijven testen binnen de proeftuinen  
hun producten en begeleiden we bij het verder op de 
markt brengen van hun product.”  

En	wat	is	de	maatschappelijke	impact?	
M: “Ik denk dat de maatschappelijke impact groot 
is. We bereiken niet alleen de sporters en de mensen 
die zorg nodig hebben. Juist door projecten zoals de 
Nijmeegse Vierdaagse of door een open dag van ons 
ziekenhuis zie je dat het thema echt leeft en dat we 
heel veel mensen bereiken.” 
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WP 1
voedingstatus en

gezondheidsprofiel
analyseren en meten voedingsstatus en 

ontwikkelen methodologie

WP 3
voeding op maat

ontwikkelen en vaststellen van 
voedingsadvies via nieuwe tools en 

monitoring van inname

WP 2
voeding voor 

prestatie en herstel
ontwikkelen en toetsen van voeding gericht

op het verkrijgen van een optimale 
nutritionele status

WP 4
netwerkactiviteiten, management, communicatie, beleid

Workpackages Eat2Move

3.1.		 Werkpakketten	Eat2Move
De activiteiten binnen Eat2Move zijn onder-
verdeeld in 4 zogenaamde werkpakketten 
(WP’s). Er is in de eerste fase van Eat2Move 
veel gerealiseerd en de afgesproken presta-
ties voor Fase 1 zijn dan ook behaald. 
In juli 2014 zijn in de startbijeenkomst  
vragen en ideeën bij de partners opgehaald 
en lopende initiatieven verbonden als 
sprintprojecten in Eat2Move. In 2015 is voor 
elke WP een ‘Eat2Move-sportkantine’ geor-
ganiseerd. Hierin werden nieuwe projecten 
gepitched en resultaten van de projecten 
gedeeld. 

In elk WP is een marathonproject gestart.  
Er zijn ‘werkpakket-leiders’ benoemd,  
zij monitoren voortgang en initiëren  

estafette projecten. Meerdere projecten 
raken de thematiek van diverse WP’s en de 
projecten vinden plaats via de 3V-cyclus® 
(Verkennen, Valideren en Valoriseren),  
zie ook paragraaf 2.2. In Fase 2 verwachten  
de WP-leiders vanuit de kennis meer te  
valideren en toepassingen te realiseren. 
Hierbij zullen de overige nog openstaande 
prestaties (zoals verwoord in het activitei-
tenplan) worden behaald.  

In WP4 worden de organisatorische en net-
werkactiviteiten uitgevoerd: management, 
coördinatie en communicatie. Hiervoor zijn 
het dagelijks bestuur en de projectcoördi-
nator verantwoordelijk (zie ook paragraaf 
2.3.) De geleverde prestaties per werkpakket 
worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

Werkpakketten Eat2Move, 
feiten en cijfers 3

Figuur 4: 
Werkpakketten Eat2Move
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Prestaties																																												

Methodologie	voor	de	analyse	
van	voedingsstatus	ontwik-
keld	en	geïmplementeerd.

Analyse	gemaakt	van	relevan-
te	parameters	voor	voedings-	
en	gezondheidsstatus.	 	
	

Rapportage	van	nutritionele	
behoeften	in	sportpraktijk,	
zowel	relevant	voor	top-	als	
breedtesport.	

WP1-leiders:	Marco	Mensink	(WUR)	&	Marlieke	Visser	(ZGV)

	Resultaten	Fase	1

  Identifi catie van parameters om voedingsstatus te bepalen en nieuwe 
toepassing van magnesiumbepaling (Marathon 1).

  Voedingsadvies op maat geïmplementeerd voor patiëntenzorg en 
consument. Analyse van vitamine D, B6, B12 en foliumzuur (Sprint 6).

  Infl ammatiemarkers voor gezondheidsstatus bepaald bij 
Vierdaagselopers (Marathon 1). 

  Analyse gedaan van de gemiddelde habituele eiwitinname van actieve 
ouderen. Inname is vaak suboptimaal (Marathon 2).

  Onderzoek naar en analyse van verandering in ijzerstatus bij 
duursporters (Sprint 6).

  Nieuwe kennis beschikbaar over verandering in magnesium en 
vitamine D status bij inspanning. Deze kennis is opgedaan bij 
topsporters en wandelaars (Marathon 1, Estafette 102, Estafette 103).

  Rapportage en publicatie voedingsinname  en voedingssupplement-
inname van wedstrijdsporters (Sprint 2).

  Metabolische routes in het lichaam van de sporter tijdens gecombineer-
de vorm van training in kaart gebracht. Rapportage rol van koolhydraten 
en timing van eiwitten bij prestatie en herstel (Marathon 3).

  Rapportage van voedingsstatus, inclusief een aantal micronutriënten 
bij deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Bij 1.100 wandelaars zijn 
vitamine B12,  D, foliumzuur, ijzer, hemoglobine en magnesium bepaald 
(estafette 101).

nodig over de voedings- en gezondheids-
status van sporters. Welke tekorten of 
veranderingen treden op en wat zijn 
betrouwbare indicatoren om dit te moni-
toren? Vanuit die kennis kan een optimaal 
voedingspatroon worden ontwikkeld. 
In WP1 zijn 2 Estafette-projecten gestart, 
hierbij is samengewerkt met Radboudumc, 
Siemens en Virtuoos. 

3.2.		 Resultaten	WP1:	Voedings-
	 status	en	gezondheidsprofi	el
De activiteiten binnen dit thema richten 
zich op het analyseren en meten van de 
voedingsstatus en de ontwikkeling van 
nieuwe methodologieën. Om het benodigde 
regime rond inspanning te bepalen en 
om het effect van training en herstel na 
belasting te optimaliseren, zijn inzichten 
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Project Nutriprofiel
Soort project: sprint | Looptijd: 1 april 2014-1 april 2017

Voedingsadvies op maat 
In gesprek met Jacqueline Klein Gunnewiek 

NutriProfiel® is gericht op onderzoek 
naar en verbetering van de micro- 
nutriëntenstatus, zoals vitamines en 
mineralen, bij ziekte, gezondheid en 
sporters.  
Nog steeds hebben veel mensen een 
tekort aan vitamine D of ijzer. Vanaf  
eind mei 2015 kunnen artsen voor  
patiënten laboratoriumonderzoek naar 
vitamines met daaraan gekoppeld een 
voedingsadvies op maat aanvragen via  
www.nutriprofiel.nl. Hiermee kunnen 
artsen hun patiënten beter begeleiden. 
Maar ook consumenten kunnen via die 
website een persoonlijk voedingsadvies 
aanvragen. Speciale aandacht gaat hier-
bij uit naar de amateur-sporter. Hierdoor 
ontstaat inzicht in de micronutriënten 
status en het eetpatroon (middels de 
Eetscore). Waar nodig krijgen mensen 
handvatten om de voeding te verbeteren. 

“Het mooie van NutriProfiel® is dat het 
eigenlijk voor iedereen van toepassing is. 
We richten ons in onderzoek op belasting 
van het lichaam bij inspanning en het 
effect hiervan op de micronutriënten- 

status. Voor de een is het lopen van een  
marathon een zware inspanning en  
voor de ander is dat het lopen van een 
rondje van 1000 meter, bijvoorbeeld na 
een zware operatie. Iedereen heeft zijn 
eigen belastbaarheid en de kennis die  
we hiermee opdoen willen we weer  
integreren in de adviezen van Nutri- 
profiel.” aldus Klein Gunnewiek.
“We focussen in het onderzoek op de 
(top)sporter, en houden een brede toe-
passing bij patiënten en burgers in het 
achterhoofd. Uit het Vierdaagse onder-
zoek komt veel kennis naar voren die 
we gebruiken om Nutriprofiel te verbe-
teren. Neem het algemene advies van 
de gezondheidsraad voor ouderen om 
dagelijks vitamine D in te nemen. Uit de 
resultaten van ons Vierdaagse onder-
zoek komt naar voren dat deze mensen 
allemaal een goede vitamine D status 
hebben. Hieruit blijkt dat het algemene 
voedingsadvies goed aangepast kan  
worden naar een advies op maat op  
basis van beweeggedrag.”

‘Het mooie van 

NutriProfiel®  

is dat het  

eigenlijk voor 

iedereen van  

toepassing is’
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Prestaties																																												

Inventarisatie	mogelijkheden	
binnen	bestaande	producten	
voor	verbetering	nutritionele	
status	(top)sporters:	kennis,	
literatuur	en	modellen.		

Inventarisatie	ingrediënten,	
productaanpassingen	en	
nieuwe	producten	voor	
invulling	behoefte	
sporters.	

WP2-leider:	Jeroen	Wouters	(SCP)

het voorbereiden op en herstellen van een 
operatie wordt gekeken naar voedings- en 
beweeginterventies voor spieropbouw. De 
prestaties en het herstel worden indien 
nodig ondersteund met op maat gemaakte 
producten en ingrediënten. 
In WP2 zijn 3 estafette projecten gestart, 
hierbij is samengewerkt met Radboudumc, 
AVEBE en DarlingIngredients. Met diverse 
MKB-bedrijven en startup’s wordt gekeken 
welke voedingsmiddelen aansluiten bij de 
behoeftes van (top)sporters.  

3.3.		 Resultaten	WP2:	Voeding	
	 voor	prestatie	en	herstel
Binnen dit WP worden projecten uitgevoerd 
om informatie te krijgen over de toepassing 
van voedingsproducten en ingrediënten 
bij prestatie en herstel. Bestaande produc-
ten worden getoetst en er worden nieu-
we producten ontwikkeld voor optimale 
prestatie en spoedig herstel. Afhankelijk 
van persoonlijke fysiologie van het lichaam 
en de specifi eke belasting in de vorm van 
wedstrijden en trainingen kan de behoefte 
aan voedingsstoffen verschillen. Ook voor 

Project Nutriprofi el
Soort project: sprint | Looptijd: 1 april 2014-1 april 2017 	Resultaten	Fase	1

  Overzicht en ontwikkeling producten voor STEP studie (Marathon 2).
  Overzicht uit literatuur van bestaande voedings- en beweeginterventies 

bij grote operaties.
  Publicaties over inname en tijdstip inname van koolhydraten en eiwitten 

bij duur- en krachtsporters (Marathon 3).
  Een computer model voor vetvertering en -absorptie is uitgebreid met 

een module voor eiwitvertering en -absorptie. Het model is gevalideerd 
aan een vivo studie naar het verschil in aminozuur absorptie snelheid 
tussen “snelle” en “trage” eiwitten. Hierbij is ook gekeken naar de eigen-
schappen van melkeiwitten tijdens in-vitro vertering in de maag (Sprint 
10 a en b).

  Op basis van kennis en praktijk zijn nieuwe producten ontwikkeld door 
FrieslandCampina (Sprint 5).

  Eiwitverrijkte producten zijn vanuit een klinische studie doorontwikkeld 
voor een validatiestudie in Harderwijk bij ouderen die ook krachttraining 
kregen (Sprint 1).

  Met MKB en starters zijn nieuwe concepten in de sportpraktijk geselec-
teerd en getest op aansluiting bij de behoefte van sporters (Estafette 
104).

  Het effect van een nieuw ontwikkelde sportdrank met aardappel als 
energiebron is gemeten en getest bij recreatieve hardlopers (Estafette 
105).

  Analyse gedaan van de gemiddelde habituele eiwitinname van atleten. 
Verdeling over de dag is mogelijk suboptimaal om de adaptieve respons 
van spieren op trainingsinspanning te maximaliseren (Estafette 103).
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Optimaliseren van herstel 
Soort project: Marathon 2  | 

Looptijd: 15 maart 2015-15 maart 2019

Beter herstel door bewegen 
In gesprek met Marlieke Visser en Margot de Regt (ZGV)

Dit project onderzoekt of de combinatie van extra voeding in de 
vorm van eiwitsuppletie en extra beweging effectief is om de 
conditie van de patiënt te verbeteren in het traject voorafgaand 
aan een operatie. Bij in-actieve Gelderse burgers is gekeken  
hoeveel winst er per tijdseenheid te behalen valt. In Fase 2  
worden patiënten die een operatie aan de darmen moeten  
ondergaan betrokken bij het onderzoek. Dit is momenteel een 
groeiende populatie onder andere doordat de screening op  
darmkanker veel nieuwe gevallen ontdekt. Deze mensen  
moeten allen een operatie ondergaan.

“Een zware operatie is voor het lichaam te vergelijken met het 
lopen van een marathon. Maar dan een marathon waar je in veel 
gevallen aan begint zonder vooraf te trainen. Mensen met de 
diagnose darmkanker worden vaak binnen vier weken geope-
reerd. Je kunt je voorstellen dat het dan echt een aanslag is op 
je lichaam en het dus tijd kost om te herstellen.” aldus Marlieke 
Visser en Margot de Regt. “We onderzoeken bijvoorbeeld hoeveel 
winst je kunt behalen in die vier weken qua spieropbouw en  
algehele conditie. Het gaat om het effect op het herstel na een 
operatie, kunnen patiënten bijvoorbeeld sneller zelfstandig  
functioneren na de operatie als ze vooraf een betere conditie  
hebben. Dat is natuurlijk fijn voor de patiënt maar het bespaart 
de maatschappij ook hoge zorgkosten.”  “En binnen dit project 
kijken we ook hoe de combinatie van bewegen en de inname van 
eiwit ingebed kan worden in de zorgprocessen.”

Voeding bij  
inspanning  
en herstel 
 
In	gesprek	met	Marco	Mensink,	
Wageningen	University	&		
Research	

“Voor Wageningen University &  
Research is het inmiddels niet meer  
dan logisch dat voeding en bewegen 
met elkaar verbonden zijn. In de  
onderzoeken die we uitvoeren kijken 
we bijvoorbeeld hoe voeding een rol 
speelt bij het herstellen van inspanning 
en het verbeteren van conditie.” aldus  
Mensink.
“De afgelopen periode heeft geleid tot 
toepasbare resultaten over de rol van 
koolhydraten en de timing van de in-
name van eiwitten. Sporters willen na-
tuurlijk zo goed mogelijk trainen voor 
het beste prestatievermogen. Maar dat 
prestatievermogen kun je ook vertalen 
naar de zorg. Ook voor patiënten geldt 
dat ze met een zo optimaal mogelijke 
lichamelijke gesteldheid een operatie  
in willen gaan zodat ze ook weer 
sneller op hun oude niveau kunnen 
functioneren.”

Mensink is als docent verbonden aan 
de opleiding Voeding en Gezondheid 
van de WUR. “Binnen het vak Voeding 
en Sport nemen we de resultaten 
van onderzoek mee. Je ziet dat dat 
terugkomt in de colleges en praktijkop-
drachten voor de studenten. Het is voor 
studenten heel boeiend om te zien dat 
we praktijkgericht onderzoek doen en 
wat dat oplevert. Dat geeft direct een 
helder beeld van de relevantie van de 
opleiding.”

In
 g

esp
rek

 m
et …
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Soort project: sprint  1 

Looptijd: 1 april 2014-1 september 2015

Langer zelfstandig thuis 
Met de toenemende vergrijzing is de vraag hoe ouderen langer zelfstandig thuis  
kunnen wonen zeer actueel. Hoe kunnen voeding en beweging hieraan bijdragen? 
Het project ProMuscle richt zich op fragiele ouderen. Door middel van krachttraining 
en extra eiwitinname wordt gekeken naar de toename in spierkracht, spiermassa en 
de verbetering van fysiek functioneren. Dit draagt vervolgens bij aan de zelfredzaam-
heid van de ouderen en vergroot de kans dat de ouderen langer zelfstandig thuis 
kunnen wonen. Pro Muscle heeft in klinisch onderzoek laten zien dat dit programma 
na 24 weken leidt tot 40% méér spierkracht, 1.3 kg méér spiermassa en een sterke 
verbetering in het fysiek functioneren. Er is een draaiboek ontwikkeld voor toepassing 
in de zorg dat vanaf mei 2015 getest is in een praktijkstudie onder 24 thuiswonende 
ouderen (65+) in Harderwijk. Door de begeleiding van een fysiotherapeut en diëtiste 
wordt bij de deelnemers een verbetering in lichamelijk functioneren verwacht. Met de 
resultaten uit de studie wordt het programma ProMuscle 65PK verder geoptimaliseerd 
voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland.

In
 g

es
p

re
k

 m
et

 …

Sporten en eiwitten hand in hand
In	gesprek	met	Rolf	Bos,	FrieslandCampina

Eat2Move past prima bij de missie van Friesland-
Campina als innovatieve zuivelproducent. Eiwitten 
en dus zuivel spelen immers een belangrijke rol bij 
sport en bewegen. Niet alleen voor topsporters maar 
voor alle sporters. “De afgelopen drie jaar heeft het 

programma Eat2Move zeker gebracht wat we ervan 
verwacht hadden, en nog meer. We hebben veel ge-
leerd over hoe onze producten bijvoorbeeld reageren 
als je gaat sporten. Dat timing gedurende de dag 
van belang is.” aldus Bos. Maar FrieslandCampina 
was bijvoorbeeld ook sponsor van eiwitpreparaten 
op de Olympische Spelen. “Daar kijken we natuurlijk 
met trots op terug. En het mooie van topsport vind 
ik de aanzuigende werking op het brede publiek. De 
Olympische Spelen zorgen ervoor dat meer mensen 
een sport oppakken. En gedreven door sportambitie 
gaan ze vaak bewuster leven en eten.” Mooi vindt 
Bos verder dat er ook veel kleine bedrijven binnen het 
programma geholpen worden. “Innovatieve ideeën 
komen toch meestal niet van de grote reuzen zoals 
FrieslandCampina. Kleine start ups hebben vaker een 
gouden idee. Wat wij kunnen doen is daarvan leren 
en die bedrijven ondersteunen.”  

Pro Muscle 65 PK

‘De vraag:  

hoe kunnen 

ouderen langer 

zelfstandig thuis 

wonen is  

zeer actueel’
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3.4.		 Resultaten	WP3:	
	 Voedingsadvies	en	monitoring	
De focus binnen dit WP ligt op het ontwikke-
len en implementeren van nieuwe inzich-
ten over adequate voeding voor optimaal 
presteren en herstel. In de activiteiten wordt 
kennis omgezet naar praktijkadvies, prak-
tische tools en monitoringshulpmiddelen. 

Hiermee is bijvoorbeeld de voedingsvoor-
lichting en -begeleiding van Team Voeding 
van NOC*NSF aangepast. Effectieve tools om 
voedingsinname te meten van de HAN, WUR 
en Sportcentrum Papendal zijn toepasbaar 
gemaakt voor preventie, zorg en sport. 
Hierbij worden verschillende ICT oplossingen 
geboden voor voedingsadvies op maat.

Prestaties																																												

Toetsing	nieuwe	voedings-	en	
dieet	strategieën	voor	
(top)	sporters.	

	
Tools	voor	dieetmonitoring	
(monitoring	tools,	e-health	
solutions).	

Verbindingen met de Valleys

“De ondernemers binnen Eat2Move passen heel goed binnen het netwerk van Health Valley, 

wij kunnen hier zorgen voor een podium en nieuwe contacten. Die nieuwe contacten 

kunnen bijvoorbeeld zorginstellingen zijn zodat ondernemers hun producten op kunnen 

schalen binnen de zorg. Voor de komende periode zie ik zeker mogelijkheden om de samen-

werking uit te breiden. Preventie en dus ook voeding en bewegen worden binnen het netwerk 

Health Valley steeds belangrijker. Vaak spelen monitoringshulpmiddelen hierbij een rol, ik zie 

kansen om ondernemers binnen ons netwerk te verbinden aan Eat2Move en andersom.” 

aldus Chris Doomernik, Directeur Health Valley

	Resultaten	Fase	1:	

  Inventarisatie van voedings- en voedingssupplementinname van 
(wedstrijd)sporters door HAN (Sprint 2).

  NOC*NSF Team Voeding -oren en ogen in het veld- passen nieuwe 
inzichten en tools toe in de voedingsstrategie voor topsporters. 
Nieuwe producten en ‘Rekoffery’ gingen mee naar Rio (Sprint 5).

  Leerlijn Voeding – Sence of Coherence (SOC) om jonge atleten juist te 
informeren over voeding. Verder validatieonderzoek blijkt nodig om de 
eigenschappen van de SOC vragenlijsten te optimaliseren (Sprint 9).

  Onderzoek naar voedingsadvies voor nitraatinname door wedstrijd-
sporters  (Marathon 4).

  Ontwikkeling van model om op gestandaardiseerde wijze effecten te 
meten in de sportdiëtetiek. Validatie wordt uitgevoerd met sport 
diëtisten (Sprint 3).

  Ontwikkeling van ondersteuningsmaterialen voor interdisciplinair werken 
in sportvoeding, door middel van een boek en website. Review met 
belangrijkste taken in teams en handvatten voor verbeteracties (Sprint 4).

  Er is een website voor de Eetscore opgezet om de vragenlijst in te vullen, 
de score te berekenen en het advies te genereren. Validatie vindt plaats in 
de zorgpraktijk en in NutriProfi el (Sprint 6 en Sprint 7).

WP3-leider:	Floris	Wardenaar	(HAN)
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Soort project: sprint  

Looptijd: 1 juni 2014-1 juni 2016

Meten is weten
In gesprek met Jeanne de Vries, WUR

“Voor iedereen geldt dat je gezond 
moet eten, dat is niets nieuws. Uit de 
Voedselconsumptiepeiling blijkt dat 
maar weinig mensen voldoen aan de 

richtlijnen gezonde voeding.” aldus de Vries. De tool ‘Eetscore’ 
meet in welke mate de voeding van iemand voldoet aan de 
richtlijnen en geeft dat weer in een score. Op basis van de 
behaalde score wordt advies gegeven, als verbetering moge-
lijk is. Als gebruiker zie je in een oogopslag waar je eetpatroon 
aangepast kan worden en daarvoor geeft de tool dan tips. 
“Het draait vooral om de bewustwording van de gebruiker.” 
zegt de Vries. 
De Eetscore is gedigitaliseerd en behalve voeding is ook een 
beweegcomponent toegevoegd. Op dit moment wordt de 
tool getest in een project met de Alliantie Voeding bij mensen 
die een positieve uitslag hadden bij de darmkankerscreening 
(bevolkingsonderzoek).
“De Eetscore (www.eetscore.nl) kan op grote schaal ingezet 
worden, en kan dus veel mensen bereiken. Maatschappelijk 
leveren we zo een bijdrage aan meer bewuste en dus gezon-
dere consumenten. En de tool kan straks ook ingezet worden 
om gegevens te verzamelen over het eetgedrag van mensen 
wat weer zal leiden tot nieuwe onderzoeken en praktische 
toepassingen.”

Eetscore

Professionals 
goed opleiden
 
In	gesprek	met	Joris	Hermans,	HAN	

“Dat de HAN als projectpartner zou 
ontbreken is eigenlijk ondenkbaar. 
Sport, voeding en gezondheid is een 
van de speerpunten van het Instituut 
voor Sport en Bewegingsstudies van 
de HAN. Binnen de HAN worden jonge 
professionals opgeleid tot bijvoor-
beeld docent lichamelijke opvoeding, 
sportdiëtist of sportdeskundige. Het is 
belangrijk dat die professionals straks 
over de juiste kennis beschikken en  
weten hoe je die in de praktijk toe-
past.” aldus Hermans.
Eat2Move opereert binnen de driehoek 
van onderwijs, onderzoek en werkveld 
en werkt als een katalysator. “Ik kan 
ontzettend trots zijn als ik zie hoe we 
samenwerken binnen grote sporteve-
nementen zoals de Giro d’Italia of ken-
nis delen op een van de bijeenkomsten. 
Met Eat2Move benutten we de kennis 
en de kracht van de regio om meer 
bedrijvigheid te organiseren rond het 
thema en om ervoor te zorgen dat we 
met z’n allen gezonder gaan leven. Het 
is geweldig als je daar een onderdeel 
van uit mag maken.”
“Het bijzondere van dit project is dat 
er partijen in samenwerken die elkaar 
anders niet zo snel gevonden hadden. 
Dit thema is heel sterk in de regio 
Gelderland en 
het mooie is 
dat partijen 
elkaar vinden 
over de eigen 
grenzen van 
de vakgebie-
den.”

In
 g

esp
rek

 m
et …
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Prestaties																																												

Effectieve	organisatiestructuur	

Digitale	kennisontsluiting:	
website,	nieuwsbrief	

Fysiek	loket	op	campus		
Wageningen

WP4-leiders:		

Anne	van	de	Wiel	
(WUR)	

Menrike		
Menkveld	(ZGV)

Jeroen	Wouters	
(SCP)

3.5.		 Resultaten	WP4:	Netwerk-
	 activiteiten,	communicatie,
	 management,		beleid	
Het doel van WP4 is tweeledig. Enerzijds 
richt dit WP zich op het overall management 
en beleid en worden de activiteiten voor 
WP1, 2 en 3 ondersteund en gecoördineerd. 
Anderzijds richt dit WP zich op de realisatie 
van het lange termijn doel: een internationa-
le ‘hub’ voor innovatie in sport en voeding,  
in het hart van Gelderland. 

Bij de start in 2014 is het logo gepresenteerd 
en dit is als beeldmerk vastgelegd. In dit  
WP zijn veel netwerkactiviteiten opgezet,  
elk jaar is er bijvoorbeeld een open kennis- 

en netwerkevenement georganiseerd.  
Projectleiders en praktijkonderzoekers delen 
kennis op congressen, symposia en business 
meetings. De consortiumpartners werken 
samen aan het verhogen van de bekendheid 
van Eat2Move en ondersteunen de commu-
nicatie-uitingen (o.a. leaflet, banners) binnen 
hun eigen netwerken. 
De netwerkactiviteiten, kennisverspreiding 
en de loketfunctie zijn open access opgezet: 
voor iedereen toegankelijk. Hieruit zijn reeds 
meerdere estafette projecten ontwikkeld en 
samenwerkingen gestart (bijvoorbeeld het 
delen van kennis voor sporters met sport-
bonden). 

	Resultaten	Fase	1:	

  Stuurgroep, coördinatie-team, Dagelijks Bestuur, coördinator,  
werkpakket-leiders, overlegstructuur (zie ook paragraaf 2.3). 

  Nieuwsberichten
  Website operationeel (begin 2015) zowel Nederlands- als Engelstalig.  

Communicatie via social media: Twitter, Facebook, LinkedIn.

  Innovatieloket voor bedrijven die worden begeleid met informatie en 
advies. Het fysieke loket wordt ondersteund door de website, digitale 
projectformulier en sociale media. Zie ook kader Innovatieloket (pagina 21). 

‘Een internationale 

‘hub’ voor  

innovatie op  

sport en voeding, 

in het hart van 

Gelderland.’

160942 WUR Eat2Move_evaluatie_19dec.indd   20 27-12-16   09:34



evaluatie eat2move 1e fase

21

Bijeenkomsten	
In het kader van de netwerkactiviteiten 
zijn 13 netwerkevenementen (zie bijlage 4) 
georganiseerd waar kennis gedeeld werd 
en partijen met elkaar in contact werden 
gebracht. Een van de voorbeelden is de 
bijeenkomst die werd georganiseerd tijdens 
het EK volleybal, één van de kernsporten van 
provincie Gelderland. 
De aanwezigheid bij 53 kennis- en netwerk-
evenementen van andere partijen leverde 
voor de aanwezige ondernemers vaak  
nieuwe samenwerkingsmogelijkheden op. 

De voortgang van Eat2Move is eind 2015 
gedeeld met de Provinciale Staten. Tijdens 
een werkbezoek in Ziekenhuis Gelderse 
Vallei werden de statenleden bijgepraat 
over de activiteiten en de voortgang binnen 
Eat2Move. 

Innovatieloket voor bedrijven 
Eind oktober werd het innovatieloket voor voeding en 
bewegen geopend. Het loket richt zich op bedrijven 
die producten of diensten ontwikkelen voor specifieke 
doelgroepen. Het bedrijfsleven krijgt zo toegang tot 
topexpertise vanuit het netwerk van Eat2Move- 
partners. 

“Nieuwe kennis is belangrijk om vragen uit de sport- of 
zorgpraktijk te vertalen naar innovatieve oplossingen. 
Voor bedrijven in deze sector biedt het loket tal van 
mogelijkheden voor ondersteuning”, aldus Prof. Frans 
Kok, voorzitter van de stuurgroep Eat2Move. Naast 
hulp bij projectdefinitie en -uitvoering, wordt toegang 
geboden tot de nieuwste kennis en faciliteiten van de 
partners in Eat2Move. Denk hierbij aan geavanceerde 

meetapparatuur, assessmentmethoden of contact  
met experts. Het loket is verbonden aan de afdeling 
Humane Voeding van Wageningen University &  
Research. De verbinding op sport, voeding en gezond-
heid en de open toegang hiertoe, maakt het Eat2Move 
loket uniek in Nederland.

“Nieuwe kennis is belangrijk om 

vragen uit de sport- of zorgpraktijk te 

vertalen naar innovatieve oplossingen’

Michiel Scheffer en 
Frans Kok openen  
het innovatieloket.
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Kijkend naar de resultaten in de werkpak-
ketten (hoofdstuk 3) en de vier indicatoren 
zoals uitgewerkt in dit hoofdstuk, blijkt dat 
Eat2Move goed op schema ligt. Er zijn in  
Fase 1 veel activiteiten opgestart en goede 
resultaten bereikt. In dit hoofdstuk is een  
uitgebreide beschrijving van de indicatoren, 
de doelen en de realisaties opgenomen. 

4.1.	Indicatoren	Eat2Move
Gerelateerd aan de algemene doelstelling 
van Eat2Move zijn vier specifieke indicatoren 

vastgesteld. In het Activiteitenplan Eat-
2Move (oktober 2013) zijn vier bijbehorende 
doelen beschreven die worden nagestreefd 
in fase 1. De indicatoren zijn vastgelegd in 
de “Aanvullende statenbrief aan Provinciale 
Staten”, d.d. 11 februari 2014, zaaknummer 
2013-017283 en hieronder schematisch  
weergegeven.

Indicatoren Eat2Move4

Indicator		 Doel	Fase	1	 Realisaties

1.	 Internationaal	
topcentrum	(met	
internationale	
uitstraling	voor	
provincie		
Gelderland).

	
2.	 Stimuleren	
van	innovatie	en	
valorisatie	door	
bedrijfsleven.	 	
	

Initiëren van 1 nieuw  
samenwerkingsverband.

Voorbereiden van  
koppeling naar Europese 
fondsen onder andere  
via Horizon 2020.

Ondersteuning van 2 grote  
bedrijven. 

Ondersteuning van 7 MKB 
bedrijven.

Ondersteuning van 4 star-
tende bedrijven.

  Aanvraag ingediend binnen Horizon 2020: ERA HDHL 
Cofunded Call “Biomarkers in Nutrition and Health”.

  Profilering in internationale lezingen en ontvangst  
internationale delegaties.

  Voorbereiden van koppeling naar Europese fondsen 
o.a. Horizon 2020; analyse van calls met aansluiting bij 
onderwerpen Eat2Move, onder andere Cluster-samen-
werking binnen COSME en InnoSUP EU programma’s.

  Overleg gehad en netwerk in opbouw voor project  
voeding en bewegen met Duitse partners voor Interreg A 
programma. 

  Projectaanvraag Marie-Curie EU project mbt darm- 
gezondheid is in definitiefase. Review met belangrijkste 
taken in teams en handvatten voor verbeteracties  
(Sprint 4).

  Samenwerkingsprojecten opgesteld en uitgevoerd met 
FrieslandCampina, Avebe, DarlingIngredients, Siemens 
(realisatie 4).

 
  Consultancy en proefsessies gedaan met Nutress/Phy-

com, Nutrisense, NIZO food research, IXL, PAM, Houben, 
Virtuoos, Bakels Sr., Ximenez, Eqology (realisatie 10).

  Consultancy en proefsessies gedaan met Millet’s Place, 
Sportsgrainbar, Fortified Food Coatings, GreenFood50, 
Van den Beuken, Nochey, Organext Life, MyMicroZoo  
(realisatie 9).
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Indicator		 Doel	fase	1	 Realisaties

3.		 Onderbouwde	
voedingsadviezen	
voor	Gelderse	
breedte-	en	top-
sporters.	

4.		 Valorisatie	
van	informatie	en	
producten	voor	
zorg	en	preventie	
(vitale	Gelderse	
burger).

Participatie door Gelderse  
burgers en sporters in  
6 innovatieve concepten en/
of producten (uit de 12 samen-
werkingsverbanden worden 
minimaal 6 concepten/ 
producten ontwikkeld).

Kennis verspreiden en  
beschikbaar maken bij 2 van  
de 6 Gelderse kernsporten  
via sportverenigingen en  
sportorganisaties. 

Verspreiding van nieuwe  
voedingsadviezen en  
ontwikkelingen in onderwijs 
van WUR en HAN (bereik van >  
300 professionals per jaar) en 
naar netwerk van sportdiëtisten 
(van NOC*NSF en VSN:  
> 200 professionals). 
 

Ziekenhuis Gelderse Vallei zal 
door deelname aan Eat2Move 
kennis voor optimale begelei-
ding van patiënten/ouderen 
voor, tijdens en na operatie/
opname verder ontwikkelen en 
valideren; communicatie naar 
en participatie met het  
verzorgingsgebied van ZGV 
(200.000 inwoners). 

Sportcentrum Papendal als 
proeftuin voor de ontwikkeling 
van gezonde voeding en zorg 
voor sporters en jonge talen-
ten. Het Topsportrestaurant 
heeft een voorbeeldfunctie 
voor breedtesporters van alle 
leeftijds-categorieën en voor 
het initiatief van de ‘Gezonde 
Sportkantine’.  Jaarlijks bereik 
>400 lokale sporters.  

  Vierdaagse onderzoek met Radboudumc  
uitgevoerd naar inzichten in voedingsstatus. 

  NutriProfiel voedingsadvies op maat  
geïntroduceerd.

  Avebe koolhydraatdrank sporters getest.
  PapendalVoedingsApp ontwikkeld en  

geïmplementeerd.
  ProMuscle - krachttraining en eiwitinname bij ou-

deren – uitgevoerd bij zorgorganisatie Harderwijk.
  Leerlijn Voeding sporters geïntroduceerd  

(realisatie 6 innovatieve concepten).

  Scholing over voeding voor 20 volleybal-  
begeleiders ism NEVOBO, factsheet verspreid 
onder alle NEVOBO afdelingen.

  Workshop (30 deelnemers) voeding bij  
wielrennen ism KNWU.

  Uitrol in colleges HAN en WUR;  studenten- 
excursies naar SC Papendal en Ziekenhuis  
Gelderse Vallei.

  Bijeenkomsten georganiseerd met Team Voeding 
NOC*NSF en sportdiëtisten (sportkantines). 

  MOOC (Massive Online Open Courses)  
aangeboden aan internationaal publiek.

  Start NutriProfiel voor patiënten in het ziekenhuis 
en via huisartsen in de regio. Kennis en expertise 
van WUR en ZGV is in deze tool gebundeld en 
tevens voor consumenten toegankelijk gemaakt. 

  Tijdens open dag, via brochures en e-health  
wordt het belang van goede voeding en bewegen 
uitgedragen. 

  Promuscle in de praktijk in vier Gelderse gemeen-
ten gestart ( januari 2016). Met zorgorganisatie is 
gewerkt aan krachttraining en eiwitinname. 

  Nieuwe producten zijn met het bedrijfsleven in  
de praktijk getest en geëvalueerd. Voedings- 
middelen zoals quinoa-producten (ism Green-
Food50), koolhydraatdrank (ism Avebe), zuivel- 
producten (bv “Sportkwark” ism Friesland- 
Campina) en ondersteunende producten zoals 
voedingsinname-monitoring (VoedingsApp) of 
productkoeling tijdens wedstrijden en training 
(Team Voeding NOC*NSF, Rio2016).
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Een samenvatting van de scores van de  
indicatoren is weergegeven in de Balanced 
Score Card (zie bijlage 3). De indicatoren van 
Eat2Move worden bijna volledig groen  
gescoord voor Fase 1 van Eat2Move. Voor  
indicator 1 is de huidige status “oranje”. Dit 
zal voor Fase 2 een speerpunt zijn: de inter-
nationale profilering scoort voldoende en  
de initiatie van internationale projecten 
krijgt meer focus. De routes van project- 
indiening en honorering binnen de ‘Horizon 
2020 internationale calls’ hebben een lange 
projectdefinitie- en beoordelingstijd en 

hebben een relatief lage slaagkans. Voordeel 
van de samenwerking binnen Eat2Move is 
echter wel dat er snel op calls kan worden 
ingespeeld.

4.2.		 Indicator	1:	Internationaal	
	 topcentrum
Eat2Move vertolkt een belangrijke rol bij 
internationale profilering van innovatie op 
het gebied van sport en voeding. De unieke 
en brede expertise binnen Eat2Move wordt 
internationaal gepresenteerd, waarbij tevens 
nieuwe partners worden geïdentificeerd 
voor internationale samenwerking. 
Eat2Move presenteerde zich onder ande-
re op de ‘Food Valley Expo’ en het ‘Health 
Valley Event’ aan nationale en internationale 
relaties. Er werden meerdere uitgaande 
delegaties en beurzen ondersteund voor 
kennisverspreiding en voor het zoeken naar 
nieuwe samenwerking. Tijdens bezoeken 
van internationale partners aan Nederland 
en de provincie Gelderland positioneert 
Eat2Move zich als ‘Dé hub voor innovatie 
in voeding en bewegen’. De afgelopen drie 
jaar bezochten diverse delegaties WUR, 
HAN, NOC*NSF, Sportcentrum Papendal en 
Ziekenhuis Gelderse Vallei om te leren over 
Eat2Move. Via diverse wegen zoals Interreg, 
ERA en Horizon 2020 is contact gelegd met 
onder andere Duitsland en België. 

Hub naar internationale 
contacten 
De aansluiting op het netwerk Food Valley NL biedt 

Eat2Move een platform voor internationale contac-

ten. “Het domein past direct bij een van de belang-

rijkste speerpunten van Food Valley NL, Personalized 

Nutrition”, aldus Roger van Hoesel, Directeur Food 

Valley NL. “De afgelopen periode hebben we geza-

menlijk een aantal buitenlandse missies onderno-

men onder andere naar China. Steeds vaker blijkt 

dat we hier in de provincie Gelderland ontzettend 

veel kennis hebben van Personalized Nutrition en 

bovendien een bloeiende bedrijvigheid rond dit 

thema. Dat zorgt voor nationale en internationale 

allure wat weer een aanzuigende werking heeft.” 

“Ook de komende periode werken we graag samen 

met Eat2Move om een nationaal en internationaal 

podium te faciliteren voor alle mooie innovaties die 

hier ontstaan.” aldus van Hoesel.

‘De initiatie van  

internationale  

projecten krijgt 

meer focus’
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Onderstaande figuur geeft een indruk van 
de impact van het netwerk. Door het orga-
niseren van bijeenkomsten en aanwezig te 
zijn bij aan het thema gerelateerde bijeen-
komsten, werden zo’n 800-1000 nieuwe 
contacten opgedaan. Dit resulteerde in 60 
gesprekken met verschillende bedrijven. 
Deze gesprekken hebben tot consultancy 
trajecten en gezamenlijke estafette projec-
ten geleid. 

Het programma Eat2Move zorgt door de 
onderzoeksprojecten en de ondersteuning 
van bedrijven voor een groei aan werkgele-
genheid. Bij de partners leverde het pro-
gramma in de eerste jaren een directe groei 
van de werkgelegenheid op van 11 FTE. Deze 
extra werkgelegenheid is groeiende naar 
een toename van in totaal 20 FTE aan het 
einde van het derde jaar. Ook de werkgele-
genheid bij de bedrijven, die aangehaakt zijn 
bij Eat2Move, groeide met zo’n 20 FTE. Als 
nieuwe producten hun weg naar de markt 
gaan vinden, en hieraan draagt Eat2Move bij, 
zal de werkgelegenheid nog verder groeien. 

In Fase 2 worden deze acties geconcreti-
seerd in projectindieningen en voorstellen, 
zowel binnen deze programma’s als middels 
directe samenwerking met internationale 
organisaties en bedrijfsleven.

4.3.		 Indicator	2:	Stimuleren	van	
	 innovatie	en	valorisatie	door	
	 bedrijfsleven
Eat2Move ondersteunt starters, MKB en 
grote bedrijven. De afgelopen drie jaar 
waren dat in totaal 32 bedrijven. Onderne-
mers werden geholpen met concrete kennis 
op het gebied van sport, voeding en zorg, 
kregen advies over de bedrijfsvoering, het 
opschalen van hun product of werden in 
contact gebracht met nieuwe partners bin-
nen het netwerk. In de eerste fase werden er 
ruim 10 producten op de markt gelanceerd. 
Zie bijlage 2 het projectenoverzicht met de 
bedrijven.
Academic Consultancy Training (ACT) is van-
uit de Wageningen University (WUR) ingezet 
om bedrijven te ondersteunen in weten-
schappelijk advies en marktanalyse. 

‘Eat2Move  

ondersteunt  

starters, MKB en 

grote bedrijven ’

WUR  ZGV  HAN 60

Eat2Move 800 - 1000
contacten

20

5SCP  NOC*NSF

N
IZ

O

FrieslandCam
pina

60
gesprek-

ken

Consultancy
trajecten

Estafette
projecten

13 (netwerk)events

Figuur 6: Impact Eat2Move
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In 
gesprek 

met …

Met het onderzoek bij deelnemers aan de Nijmeegse 

Vierdaagse is in 2015 en 2016 onderzoek gedaan 

naar de voedingspatronen en voedingsstatus van 

‘gezonde bewegers’.  Informatie hieruit wordt be-

schikbaar gemaakt voor wandelaars. 

Met de Nederlandse Volleybal Bond hebben sport-

diëtisten van Team Voeding kennis gedeeld over 

Volleybal, Voeding en Herstel. Via een factsheet is 

het advies breed verspreid naar sportbegeleiders.

Experts van Ziekenhuis Gelderse Vallei gaven lessen 

op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen over  

bewegen en voeding bij ziekte. De professionals van 

de toekomst kunnen deze kennis in de beroeps- 

praktijk meenemen. 

Wageningen Universiteit (WUR) en Radboud  

Universiteit ontwikkelden een MOOC (Massive Open 

Online Course) op het gebied van inspannings- 

fysiologie en voeding die wereldwijd te volgen is.

Voedingsadvies en kennisverspreiding 4.4.	 Indicator	3:	Onderbouwde	
	 voedingsadviezen	voor	
	 Gelderse	breedte-	en	
	 topsporters
Voor deze indicator ligt de nadruk op par-
ticipatie door Gelderse burgers en sporters 
in innovatieve concepten en/of producten 
om het voedingsadvies te optimaliseren. 
Middels overleg met bijvoorbeeld trai-
ners, artsen en ‘embedded scientists’ van 
NOC*NSF weten onderzoekers beter wat er 
in de praktijk speelt. Eat2Move organiseert 
afstemming door praktijkvragen naar de  
onderzoekssetting en kennis naar de praktijk 
te brengen. Enkele voorbeelden van voe-
dingsadvies zijn hiernaast weergegeven. 
In Fase 2 zal de aandacht uitgaan naar de 
overige Gelderse kernsporten.
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Volleyballer moet 
meer drinken
Ervaren amateur-volleybaltrainers kwamen op  

28 september 2015 naar Apeldoorn voor de  

workshop ‘Volleybal, Voeding en Herstel’.  

Eat2Move organiseerde deze workshop samen 

met Nevobo tijdens het EK volleybal voor dames. Op het terrein van voeding 

stelden de trainers veel praktische en basale vragen. Workshopleider en 

sportdiëtist Carlien Harms besloot daarom de 5 gouden voedingstips voor 

volleyballers op te stellen. Eat2Move deelt de kennis met Nevobo.

De vijf tips in het kort: 

1. Zorg voor een goede vochtbalans 

2. Voorkom dehydratie: train het drinken 

3. Zorg voor voldoende energie

4. Eiwit bevordert herstel 

5. Aandacht voor de basisvoeding

Het blijkt dat veel (amateur)sporters op zoek zijn naar specifiek advies over 

voeding. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor volleybal maar ook voor 

andere sporten. Eat2Move kijkt naar mogelijkheden om voor alle kernsporten 

van Gelderland voedingsadviezen op te stellen.

Voeding voor elke sporter belangrijk
In	gesprek	met	Kamiel	Maase,	NOC*NSF

Voeding in topsport is belangrijk, daar is inmiddels 
iedereen wel van overtuigd. Maar voeding voor de 
breedtesporter / recreatiesporter wordt nog weleens 
onderschat. “Persoonlijk vind ik het heel mooi dat de 
sporter of het nu een recreatie of een topsporter is, bij 
de afdeling humane voeding van de WUR beter in het 
vizier is door Eat2Move.” aldus Maase.
“Binnen NOC*NSF ben ik verantwoordelijk voor het 
Team Voeding dat zorgt voor voorlichting en begeleiding 
aan topsporters op het gebied van voeding. En dat niet 
alleen, we dragen ook bij aan voedingsonderzoek dat 

weer bijdraagt aan kennisontwikkeling over voeding in 
de sport. Kennis die we direct toe kunnen passen binnen 
de topsport.”

“Verrassend binnen Eat2Move waren de bevindingen uit 
het estafetteproject naar eiwitinname door wedstrijd-
sporters. FrieslandCampina had specifieke vragen en  
het onderzoek van de HAN Sport en Bewegen heeft 
inzichten opgeleverd over de timing van inname. Het 
is mooi om te zien dat ook commerciële partijen ruim 
meedenken over gezonde voeding”, besluit Maase.
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Papendal getoetst worden. De nieuwe 
kennis wordt al (inter)nationaal gedeeld 
en via onder andere internationale beur-
zen worden nieuwe markten verkend door 
ondernemers.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft kennis 
opgedaan over eiwitinname bij ouderen 
en mogelijkheden voor optimalisatie van 
de conditie in het traject voor een operatie. 
Deze kennis wordt in fase 2 verdiept en  
gevalideerd ‘in real life’. Voor de patiënten in 
de coloncare (zorg rond darmkanker) wordt 
de samenwerking tussen diëtisten en fysio- 
therapeuten geïntensiveerd. 

Nieuwe producten zijn in de praktijk getest, 
onder andere via proeftuinen: het Topsport-
restaurant van Sportcentrum Papendal en  
Proeftuin Voeding in de zorg van Alliantie  
Voeding, Ziekenhuis Gelderse Vallei.  
Bedrijven kunnen testen in de praktijk, 
afgestemd op de behoefte van specifieke 
doelgroepen. In de eerste fase van Eat2Move 
hebben 27 bedrijven hun producten in de 
proeftuin getest en waardevolle feedback 
gekregen ten behoeve van de verdere ont-
wikkeling van hun product. Op deze wijze 
draagt Eat2Move ook bij aan een grotere 
kans van slagen bij de marktintroductie van 
innovatieve producten.

4.5.		 Indicator	4:	Valorisatie	van	
		 informatie	en	producten	
	 voor	zorg	en	preventie
De projecten en bijeenkomsten van  
Eat2Move vinden met name plaats rondom 
de zeven partners. Via de praktijk; de proef-
tuin Papendal met al haar sporters of de 
proeftuin ZGV met haar verzorgingsgebied, 
kunnen Gelderse burgers snel kennismaken 
met nieuwe concepten, zoals voedingspro-
ducten of beweegrichtlijnen. Voorbeelden 
van directe toepassing zijn aangepaste  
voorlichting of begeleiding voor sporters en 
nieuwe producten die op Sportcentrum  

Quinoa-proeverij  
 
“Eat2Move heeft onze innovatieve quinoa-ingrediën-

ten onder de aandacht gebracht bij Ziekenhuis  

Gelderse Vallei in samenwerking met Erik te Veldhuis 

van Topsportrestaurant Papendal. Deelnemers maak-

ten kennis met smaakvolle gezonde salades, crackers, 

broden en muffins op basis van quinoa. Als gevolg 

hiervan staan nu een aantal van deze innovatieve  

producten op het menu van het ziekenhuis.  

De proeverij en de ontwikkeling van recepten heeft 

ons positieve media aandacht opgeleverd hetgeen  

ons helpt bij de marktintroductie.”  

Marc Arts, managing director Greenfood50.
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Producten met algen naar de markt 
 

Het restaurant voor topsporters op Papendal 
is geen gewone kantine voor topsporters 
maar een proeftuin voor innovaties in de 
voeding. Natuurlijk staat de topsporter hier 
centraal. Het innoveren en ontwerpen van 
nieuwe functionele voeding voor top-
sporters loopt als een rode draad door het 
Topsportrestaurant. Voeding en onderzoek 
komen samen. Het restaurant is een mooie 
proeftuin voor het testen van sportvoedings-
innovaties en nieuwe apparatuur. Toch staat 
er altijd één motto centraal: “Eten moet 
vooral lekker zijn”.

PapendalVoedingsApp
Je kunt alleen gebruikmaken van het Top-
sportrestaurant als je in het bezit bent van 
een Papendalpas. Alle topsporters hebben  
er één. Om deuren te openen. En hun maal-
tijden mee af te rekenen.
Als een sporter in het restaurant zijn lunch 
heeft samengesteld en afrekent, brengt het 
kassasysteem de producten met voedings-
waarden direct in de Papendal Voedingsapp. 
Op zijn smartphone kan de sporter via balk-
jes zien of hij voldoende eiwitten, vetten en 
koolhydraten binnen heeft gekregen.

Het bedrijf Nutress zet producten op basis van algen 
met hoge voedingswaarden in de markt. Ze werken 
daarbij samen met Phycom dat die algen produceert. 
We spraken met Anneke Roes, marketing communica-
tie manager bij Nutress. 
“Door Eat2Move kwamen we in contact met Sport-
centrum Papendal, gezamenlijk hebben we nu een 
vruchtensap met algen ontwikkeld in drie varianten. 
Op dit moment staan we aan de vooravond van een 
verdere samenwerking tussen Sportcentrum Papendal 
en Phycom om meer sportvoedingsproducten met  

algen te ontwikkelen. De producten kunnen dan wor-
den getest in de proeftuin van het Topsportrestaurant 
bij Sportcentrum Papendal.”
“We blijven continu werken aan het verbeteren van de 
voedingswaarde en de effectiviteit van onze producten. 
Hiervoor zullen we binnen Eat2Move de samen- 
werking opzoeken met onder andere WUR, HAN en 
ZGV. Eat2Move maakt het opzoeken van die samen- 
werking laagdrempelig, dat is voor ons van grote  
waarde.”, aldus Roes.

Topsportrestaurant  
Papendal 

‘Een mooie  

proeftuin voor  

het testen van  

sportvoedings- 

innovaties en 

nieuwe  

apparatuur’
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Het Eat2Move programma is opgezet voor 
de periode 2014-2020. In deze mid term 
review zijn de resultaten en prestaties van 
Fase 1 beschreven. Op alle onderdelen wordt 
hard en intensief gewerkt aan de geformu-
leerde ambities om de missie te realiseren 
in 2020:

In 2013 is door de zeven partners in  
Eat2Move, in afstemming met de provincie 
Gelderland, het Activiteitenplan 2014-2020 
ontwikkeld en zijn de doelstellingen  
bepaald. Vanuit de behaalde resultaten, de 
ontwikkelingen bij organisaties, in de markt 
en in het provinciale beleid (beleidskader 
economie, het Gelders Sportakkoord en het 
innovatieprofiel van Oost Nederland) geeft 
Eat2Move in dit hoofdstuk de richting aan 
voor Fase 2. 

De provincie Gelderland wil het innovatie-
klimaat, de werkgelegenheid en profilering 
verbeteren. Daarnaast wordt er ‘met het 
veld’ gewerkt aan de realisatie van een toon-
aangevende sportprovincie in het kader van 
het Gelders Sportakkoord. Landelijk wordt 
met het TopTeam Sport het SportInnova-
torNetwerk opgebouwd. Ontwikkelingen 
die invloed hebben op de invulling van de 
tweede fase van Eat2Move. 

Er zijn drie speerpunten gedefinieerd:
-   Internationale groei en positionering 
-  Nadruk op valorisatie
- Interactie met bedrijfsleven 

5
Voorbereiding	op	financiële	
zelfstandigheid
Voor de komende drie jaar hebben de hui-
dige partners toegezegd te investeren in de 
indicatoren en prestaties voor Fase 2. Daarbij 
gaan zij met elkaar na hoe dit na 2020 kan 
worden voortgezet en zullen zij zoeken naar 
mogelijke partners om het programma ook 
na 2020 voort te zetten. Hierbij willen ze een 
2e ring ontwikkelen met nieuwe partners 
in Fase 2. Dit model kan dan overgaan in 
een zelfstandige structuur na 2020. Hier-
mee wordt enerzijds de huidige slagkracht 
behouden en anderzijds het draagvlak 
breder gemaakt. Er wordt ook gekeken naar 
een werkbaar businessmodel en optimale 
samenwerking met bestaande structuren 
in de provincie Gelderland en daarbuiten. 
Hierbij speelt de interactie met het bedrijfs-
leven een belangrijke rol, een reden om deze 
interactie een van de drie speerpunten te 
maken voor Fase 2 van Eat2Move.

5.1.		 Internationale	groei:	
	 van	internationale	
	 contacten	naar	projecten
Eat2Move heeft internationale potentie.  
Het internationale netwerk wordt opge-
bouwd door internationale delegaties te 
ontvangen bij Eat2Move en door kennis  
internationaal onder de aandacht te bren-
gen middels presentaties. Dit wordt ook in 
Fase 2 voortgezet. Door binnen een inter- 
nationaal netwerk te opereren en de wens 
voor participatie in EU-projecten, onder 
andere Horizon 2020, expliciet te benoemen, 
staat Eat2Move op de radar voor samen- 
werking. Het profiel van Eat2Move is vind-
baar op verschillende sites voor Europese 
samenwerkingsverbanden. Dit sluit nauw 
aan bij de doelstellingen van de kennis- en 
onderwijsinstellingen. 

Internationale	samenwerking	
In Fase 2 zullen WUR en HAN met Radboud-
umc blijvend nagaan welke calls het meest 
kansrijk zijn voor het indienen van projecten 
met betrekking tot voeding en bewegen, 
onder andere binnen Horizon 2020.  

Eat2Move, speerpunten voor Fase 2

In 2020 is Eat2Move uitgegroeid tot inter-

nationaal topcentrum dat (top)sporters en 

mensen met een zorgbehoefte ondersteunt 

met de best mogelijke voedingsadviezen, 

innovatieve producten en diensten.

‘De provincie 

Gelderland wil het 

innovatieklimaat, 

de werkgelegen-

heid en profilering 

verbeteren’ 
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Samenwerking	met	
multinationals	uitbreiden	
De internationale groei vindt verder plaats 
door directe samenwerking met multi- 
nationals. De komende periode kan dit 
worden voorzien met DSM, Heinz, Unilever 
en Pepsi. Speciale aandacht gaat uit naar 
Japan, zowel door bestaande interactie met 
Japanse voedings- en ingrediënten bedrijven 
als door samenwerking met internationale 
sportorganisaties. In het kader van de  
Olympische Spelen 2020 in Tokio in Japan, 
zullen extra missies plaatsvinden en kunnen 
meer samenwerkingen worden geïnitieerd.

Sportinnovatorcentrum
In het afgelopen jaar zijn aanvragen 
ingediend bij het nationale Sportinnovator-
programma, uitgevoerd door TopTeam 
Sport en ondersteund door het Ministe-
rie van VWS (www.sportinnovator.nl). Zij 
ondersteunen innovatie op het gebied van 
sport door stimulering van samenwerking 
tussen sport, kennis en bedrijfsleven. In Fase 
1 is door Eat2Move-partners Sportcentrum 
Papendal, HAN en NOC*NSF succesvol een 
Sportinnovatorcentrum opgericht; het ‘Team 
NL Innovation Centre’ met de hoofdthema’s 
‘Prestatiemonitoring’ en ‘Voeding’.  
Daarnaast is een aanvraag ingediend binnen 
SportinnovatorNL door WUR en ZGV gericht 
op ‘Elite sports health & nutritional status’. 
Hierbij is een centrale rol weggelegd voor 
de afdeling Topsportgeneeskunde van ZGV, 
die een internationale positie heeft. Het 
centrum verdiept met de WUR de kennis 
op het thema gezondheid, grensbelasting 
en voedingsstatus. In 2017 wordt met het 
TopTeam Sport nagegaan hoe de expertise 
van ZGV en WUR een onderdeel kan worden 
van het Sportinnovator-netwerk. Met deze 
Sportinnovator-centra in Gelderland kan de 
provincie zich sterk profileren. Binnen het 
nationale Sportinnovator programma is de 
internationale samenwerking een belangrijk 
onderwerp om Nederland sterker te profile-
ren op sport en dit wordt onder andere 
gerelateerd aan de komende drie 
Olympische Spelen in Azië.

Vanwege het veelal verkennende karakter 
van dit type calls zullen zij hierin een voor-
trekkende rol vervullen. Door de aanstelling 
van Prof. Maria Hopman, Radboudumc, aan 
de WUR ontstaan er nieuwe samenwer-
kingsprojecten tussen ‘Food’ en ‘Health’. 
Radboudumc is actief in Marathonproject 4 
en meerdere Estafette projecten en wil dit 
de komende jaren met de WUR en andere 
partners uitbouwen. Hierbij wordt nu al 
gezamenlijk ingezet op de EUREGIO.
Partners uit de praktijk en uit het opge-
bouwde Eat2Move-netwerk van multinatio-
nals, MKB’ers en start-ups zullen betrokken 
worden bij nieuwe projecten, afhankelijk van 
het type call. In het beleid van Ziekenhuis 
Gelderse Vallei is ‘voeding, sport en bewe-
gen’ de afgelopen fase verder geïntegreerd. 
Hiermee zal het ziekenhuis inzetten op meer 
validatie in de zorg, mede met de Alliantie 
Voeding. Het in Fase 1 opgebouwde netwerk 
en de (nieuwe) informatie is van grote waar-
de om de inhoudelijke en samenwerkende 
ambities van potentiële partners in beeld 
te krijgen. Eat2Move zoekt op kennisgebied 
aansluiting bij diverse Europese initiatieven 
om kennis breder toepasbaar te maken. 

In Fase 1 zijn specifiek de mogelijkheden 
binnen Interreg A aangegrepen om samen-
werkingsprojecten op te zetten, in dit geval 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
tussen Duitsland en Nederland. Er is overleg 
geweest met de EUREGIO en eind 2016 is 
initiatief genomen voor een bijeenkomst 
rondom ‘voeding, sport en gezondheidszorg’. 
Hierbij zijn diverse onderwerpen naar voren 
gebracht. De ontstane contacten in Duits-
land worden opgevolgd voor projectdefinitie 
van internationale projecten. De ontwikke-
ling van internationale projecten zal in de 
optiek van Eat2Move goed aansluiten bij 
de “Vlaggenschepen” gedefinieerd voor de 
profilering van Oost-Nederland (zie kader 
pagina 32). Deze profilering gecombineerd 
met de activiteiten van Eat2Move zullen 
in de volgende fase ondersteunend zijn bij 
de internationale profilering van provincie 
Gelderland op het gebied van sport, voeding 
en gezondheid. 

‘Eat2Move zoekt  

op kennisgebied 

aansluiting bij 

diverse Europese 

initiatieven om 

kennis breder 

toepasbaar  

te maken’ 
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Profilering Oost Nederland

De komende jaren werken de provincies Gelderland en  

Overijssel gezamenlijk aan een sterke profilering voor Oost  

Nederland. Dit doen de provincies aan de hand van twee  

zogenaamde vlaggenschepen: Smart and sustainable  

industries en Concepts for a healthy life. Eat2Move levert  

met haar activiteiten een bijdrage die niet alleen goed past  

binnen deze profilering maar deze ook versterkt.  

Concepts for a healthy life 
 
In Oost-Nederland worden nieuwe kennis, inzichten en technieken gebruikt om 
concepten te ontwikkelen die toepasbaar zijn in de gezondheidszorg in brede zin. 
Het programma Eat2Move sluit mooi aan op Concepts for a healthy life. 

 
Personalized Health & Nutrition 
 
Binnen Concepts for a healthy life is Personalized Health and Nutrition één van de 
speerpunten. Eat2Move draait in de breedte om personalized nutrition of het nu voor 
sporters, voor ouderen of voor patiënten is. Binnen het programma is ruim aandacht 
voor op maat gesneden analyse, advisering, preventie en begeleiding.  Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 3, werkpakketten. 

 
Healthy Brain 

Bewegen en goede voeding zijn belangrijke pijlers voor een healthy brain en mentale 
vitaliteit. Voor de komende periode zal de aansluiting op het thema Healthy Brain 
meer inhoud krijgen. Vanuit Wageningen University & Research zijn er reeds 
verbindingen met Radboudumc/Donders Instituut op het onderwerp Brain & Food. 
Dit thema biedt mogelijkheden voor wederzijdse uitwisseling van kennis en het 
benutten van elkaars netwerk en expertise. 

‘Personalized 

Health and 

Nutrition is 

een van de  

speerpunten’
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In de eerste drie jaar van Eat2Move heeft de nadruk 
van de activiteiten gelegen op ‘verkennen’: het verga-
ren van kennis en het opbouwen van de samenwerking 
en het netwerk. De komende drie jaar zal de nadruk 
meer liggen op het ‘valideren’ en ‘valoriseren’ van  
concepten op het gebied van sport, bewegen en  
voeding in de praktijk.

Binnen het Eat2Move-programma wordt op unieke 
wijze kennis vanuit verschillende sectoren met elkaar 
gedeeld en toegepast.  

Binnen de sport, voeding en gezondheidszorg  
gebeurde dit nog niet eerder op deze schaal.

Deze profilering gecombineerd met de activiteiten van 
Eat2Move zullen in de volgende fase ondersteunend 
zijn bij de internationale profilering van provincie  
Gelderland op het gebied van sport, voeding en 
gezondheid. 

Fase	1

Valoriseren

33%
Valideren

33%

Verkennen

33%

Valoriseren

20% Valideren

30%

Verkennen

50%

Fase	2

5.2.		 Nadruk	op	valorisatie

Figuur 7: Verdeling 3V cyclus®
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Indicator		 Doelen

1.	 Internationaal	
topcentrum	(met	
internationale	
uitstraling	voor	
provincie	
Gelderland).

2.	 Stimuleren	
van	innovatie	en	
valorisatie	door	
bedrijfsleven.	

3.	Onderbouwde	
voedingsadviezen	
voor	Gelderse	
breedte-	en		
topsporters.

	
	
	
	
	
	

4.	Valorisatie	van	
informatie	en		
producten	voor	
zorg	en	preventie	

Initiëren 2 nieuwe samenwerkingsverbanden.

Koppeling naar Europese fondsen onder andere via Horizon 2020. 

Initiëren van structuur naar zelfstandigheid, mogelijk middels het opstarten 
van de 2e ring.

Ondersteuning van 6 grote bedrijven.

Ondersteuning van 20 MKB bedrijven.

Ondersteuning van 10 startende bedrijven.

Participatie door Gelderse burgers en sporters in 18 innovatieve concepten en/of 
producten (uit de 36 samenwerkingsverbanden worden minimaal 18 concepten/
producten ontwikkeld).

Kennis verspreiden en beschikbaar maken bij alle 6 Gelderse kernsporten via 
sportverenigingen en sportorganisaties.

Verspreiding van nieuwe voedingsadviezen en ontwikkelingen in onderwijs van HAN 
en WUR en het netwerk van sportdiëtisten.

Ziekenhuis Gelderse Vallei zal voeding en bewegen verder in de patiëntenzorg 
integreren. Van Gelderse Vallei naar regioverband (Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
en Rijnstate Ziekenhuis Arnhem). 

Sportcentrum Papendal als proeftuin voor ontwikkeling van gezonde voeding. 
Bereiken van sportbonden en verenigingen met voedings- en bewegingsadvies
(76 bonden en 5 miljoen verenigingsleden).

Onderstaand	een	overzicht	van	de	indicatoren	en	de	doelen	voor	de	totale	looptijd	van	Eat2Move.	
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Bedrijven ondersteunen bij onderzoek
In	gesprek	met	Nel	Zoon,	NIZO	food	research
NIZO food research is een contract research organisatie, die samen met de 
voedingsmiddelenindustrie innovaties op het gebied van producten en processen 
realiseert. Door aan te sluiten bij het programma Eat2Move kunnen ook onderzoeken 
uitgevoerd worden die niet direct een commerciële achtergrond hebben maar op 
termijn wel bijdragen aan de bedrijvigheid. “Binnen Eat2Move hebben NIZO en 
FrieslandCampina  gewerkt aan een model om de eiwitvertering in het lichaam te 
volgen. We hebben hiertoe het lichaam als een fabriek uitgewerkt met verschillende 
unit-operations. De resultaten van het onderzoek zijn dan vervolgens weer breed 
toepasbaar voor bedrijven. Wat weer leidt tot nieuwe samenwerkingen en een 
verdieping van het onderzoek door het bedrijfsleven.” aldus Zoon. 

Nieuwe	onderzoeken	
Voor de komende jaren ziet Zoon mooie innovatieprojecten met huidige partners in 
Eat2Move en bedrijven uit het netwerk. Een belangrijk onderwerp hierbij is immuni-
teit. We weten dat veel sporters vatbaar zijn voor ziekten. Hoe kan de juiste voeding 
hier ondersteuning bieden? Resultaten zullen straks breed inzetbaar zijn voor sporters 
in de ruimste zin van het woord en voor mensen met een verminderde weerstand 
door ziekte. 

Kleine	bedrijven	aanhaken	
“Voor de toekomst verwacht ik dat meer kleinere bedrijven binnen het programma 
een plek krijgen. Juist binnen onze regio zijn er veel kansrijke startups die zich op een 
kleine markt richten en zo heel innovatief bezig zijn. Een van die bedrijven is bijvoor-
beeld Nutrileads, zij ontwikkelen een product dat het immuunsysteem kan verbeteren 
en zo beter bestand maakt tegen virusinfecties zoals een verkoudheid. Ik zie al mooie 
kansen voor toekomstige samenwerkingen.”

‘Onderzoek naar 

voeding die het 

immuunsysteem 

versterkt.’

In gesprek met …

worden (“makelen en schakelen”).  
De stuurgroep gaat actief na wat de 
ontwikkelingen bij partners zijn en of de 
zogenaamde tweede ring met partners die 
financieel bijdragen een effectieve stap is 
naar zelfstandigheid van Eat2Move en aan 
het realiseren van estafetteprojecten. 
Hierbij wordt waar mogelijk een koppeling 
gemaakt met werkconferenties of 
initiatieven vanuit het Gelders Sportakkoord. 
In dit kader zijn al verkennende gesprekken 
gevoerd met bijvoorbeeld de St Maartens-
kliniek en Radboudumc om projecten 
te ontwikkelen met Eat2Move-partners .

Estafette	aanpak	versterken	met	
tweede	ring	van	partners	
Marathonprojecten zullen in Fase 2 aandacht 
geven aan de doorvertaling van opgebouw-
de kennis naar de praktijk. Hierbij is voorzien 
dat nieuwe estafetteprojecten worden  
gegenereerd, waarbij met aanvullende  
partners een breder toepassingsgebied 
wordt gebruikt. Op basis van de bevindingen 
in Fase 1 is het advies om in Fase 2 activitei-
ten te ontplooien die expliciet georiënteerd 
zijn op het inrichten van estafetteprojecten.  
Door de in Fase 1 opgebouwde kennis uit  
de werkpakketten en de wensen van  
bedrijven kan dit proces gericht gefaciliteerd 
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5.3.		 Interactie	met	bedrijfsleven	
	 op	gebied	van	sport,	voeding		 	
	 en	bewegen
In Fase 1 zijn mooie resultaten geboekt 
op het gebied van de interactie met het 
bedrijfsleven. Ook in Fase 2 blijft dit een 
belangrijk aandachtspunt dat nog verder 
wordt uitgebouwd. 
 
‘Oranje	loper’	voor	bedrijvigheid	
Eat2Move geeft zowel startende als be-
staande bedrijven op het gebied van sport, 
voeding en bewegen het gereedschap in 
handen om te groeien. Eat2Move levert een 
bijdrage aan het creëren van een gunstig 
ondernemingsklimaat voor bedrijven die 
zich bewegen op het snijvlak van sport, 
voeding en gezondheid. Dit heeft de afge-
lopen jaren al een aantrekkingskracht laten 
zien, meerdere bedrijven komen van buiten 
de provincie Gelderland om onderzoekspro-
jecten uit te voeren. De eerste drie jaar hielp 
het programma 32 ondernemers. Door het 
programma kunnen meer startende bedrij-
ven doorgroeien van startup naar scale up.
 
Ook in de tweede fase van het programma 
blijft er veel nadruk op interactie met het  
bedrijfsleven. Veel onderzoeksprojecten 
ronden de komende tijd het eerste en/of  
tweede stadium van de 3V-cyclus af  
(verkennen en valideren). Eat2Move zal met 
deze bedrijven verder werken aan valorisatie 
van kennis en marktintroductie. Relevante 
producten voor de sporters kunnen mogelijk 
ook doorontwikkeld worden naar aanpalen-
de sectoren, zoals voedingsproducten voor 
de zorgmarkt. De ontwikkeling van projecten 
in de validatie en valorisatie fasen van de 
3V-cyclus wordt ondersteund met behulp 
van vouchers of binnen EFRO-projecten.  
De praktijksetting van zowel Sportcentrum 
Papendal als Ziekenhuis Gelderse Vallei  
bieden met de respectievelijke ‘proeftuinen-
rol’ een landingsplaats voor bedrijfsleven 
met ambities op dit gebied. 

Doorvertaling	naar	de	zorg
Belangrijk in Fase 2 is de doorvertaling naar 
de zorg. De focus van de prestaties in Fase 1 
ligt met name op sport. Bovendien genere-
ren nieuwe informatie-technologie-oplossin-
gen en het gebruik van “big data” boeiende 
mogelijkheden voor validatie en valorisatie.
Naast de reguliere patiëntenzorg wordt 
de toepassing in de topsportgeneeskunde 
expliciet gemaakt. Bijvoorbeeld door het 
koppelen van informatie over voedings- 
inname, micronutriëntenstatus en specifieke 
biomarkers wordt een verbinding gemaakt 
naar gezondheidsparameters. Inhoudelijk 
gaat extra aandacht naar grensbelasting 
en nutritionele status. In het DarmLever-
centrum worden toepassingen gevalideerd 
en een doorvertaling naar ziekenhuizen in 
regioverband ontwikkeld. ZGV zal vanuit de 
focus op voeding, bewegen en topsport en 
met de Alliantie Voeding de koploperspositie 
van ‘voeding in de zorg’ versterken en kennis 
en toepassingen in de zorg(keten) breed 
uitdragen.

Door de inzet van Eat2Move staat de 

provincie Gelderland in 2020 op de 

kaart als ‘Hotspot’ voor voeding en sport, 

zullen innovatieve voedingsproducten 

en diensten hun weg naar de sport-  

en zorgmarkt vinden en is het sport- 

voedingsadvies op een hoger niveau. 
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Ambitie	provincie	Gelderland	
De provincie Gelderland bevordert de  
komende jaren het innovatie-klimaat en  
de werkgelegenheid. Hiervoor wil zij een 
toekomstbestendige en internationaal  
concurrerende Gelderse economie  
verwezenlijken, mede op basis van de  
sterke, innovatieve Food- en Healthsector.  
Gelderland heeft een sterke sportambitie.  
Zij is een toonaangevende sportprovincie en 
wil zich hierin sterk profileren. Door kracht, 
kennis en inzet van Gelderse partners te 
bundelen, zoals benoemd in het Gelders 
Sportakkoord, wordt de aantrekkingskracht 
als een sportieve en vitale provincie  
versterkt.

Kweekvijver	en	proeftuin	
Binnen het programma Eat2Move wordt de 
innovatiekracht van Gelderland op het ge-
bied van agrofood en gezondheid optimaal 
benut. Het is daarmee een kweekvijver voor 
talent en een proeftuin voor innovaties op 
het grensvlak van de sectoren agrofood en 
health. Voor zowel studenten van de HAN als 
WUR biedt de praktijk in voeding en sport 
(Sportcentrum Papendal) en voeding in de 
zorg (ZGV/Alliantie Voeding) deze trainings- 
en opleidingsmogelijkheid aan. 
Het specifieke onderwerp van ‘eiwitinname’ 
binnen Eat2Move wordt verder doorontwik-
keld op alternatieve, niet-dierlijke eiwitbron-
nen, bijvoorbeeld door aansluiting bij de 
“Green protein accelarator”. Hierin wordt de 
behoefte in sport naar nieuwe eiwitbronnen 
gecombineerd met de gevraagde functiona-
liteit voor specifieke (zorg)doelgroepen. 

‘Eat2Move sluit  

in de breedte aan 

op de ambitie  

van provincie 

 Gelderland’ 

De geplande activiteiten en resultaten voor fase 2 zullen 

breed bijdragen aan het versterken en uitbouwen van  

dé innovatie-hub voor voeding en bewegen. 

160942 WUR Eat2Move_evaluatie_19dec.indd   37 27-12-16   09:34



38

De tijd van doorbouwen op  
voeding en bewegen
Het programma Eat2Move heeft veel moois opgeleverd de afgelopen drie jaar en de  
diversiteit van de activiteiten binnen Eat2Move spreekt mij bijzonder aan. Ik kijk ernaar uit 
om vanaf april 2017 de voorzitter van de stuurgroep te zijn, als opvolger van Frans Kok, en 
hiermee een begeleidende en sturende bijdrage te mogen leveren. We hebben gezien hoe  
samenwerkingen binnen dit programma inhoud krijgen en dat nieuwe ideeën leiden tot 
mooie projecten. Het programma zal de komende tijd blijven inzetten op de netwerkfunctie 
om die in Fase 2 verder uit te bouwen en optimaal te benutten.

Uitbreiding	samenwerkingen	
Vanuit de praktijkvragen die zijn opgepakt, kunnen we de komende drie jaar de opgedane 
inzichten vertalen naar de praktijk, ook met de GGD’s. Naast de sport- en zorgpraktijk hebben 
we bijvoorbeeld de HAN daarin echt nodig. Zij leiden fysiotherapeuten en sportdiëtisten op 
die de vertaalslag naar de brede doelgroep kunnen maken. 

Gezondere	mens
In de huidige projecten leren we veel over de voedings- en gezondheidsstatus van sporters. 
Gecombineerd met nieuwe voedingsmiddelen en registratietechnieken kunnen we de  
voedingsbegeleiding daadwerkelijk verbeteren. Vanuit de ervaring met monitorings- 
technologieën in sport en zorg, zullen we kijken naar toepasbaarheid voor algemene  
gezondheidsbevordering. Na afronding van het programma zijn we dichter bij de vraag  
wat de meest gezonde combinatie is tussen voeding en bewegen. Dit geeft ons handvatten 
om de burger beter te informeren. Zo zetten we in Gelderland een mooie stap naar vitalere 
burgers. 
 

Edith Feskens,
Wageningen University & Research 

Nawoord

‘We versterken  

in Eat2Move  

de link tussen  

topsport en  

medische  

ingrepen’
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Stuurgroep

Coördinatie	Team
Jeroen Wouters, Menrike Menkveld en Anne van de Wiel (DB) 

Kamiel Maase, Joris Hermans, Marco Mensink

Boegbeeld	Maria Hopman

WP 1
Marco Mensink

en Marlieke Visser

(leider) i.s.m.  

SCP, NOC*NSF, HAN

WP 2
Jeroen Wouters 

(leider) i.s.m.  

WUR, ZGV, NOC*NSF,  

HAN, FrieslandCampina

NIZO

WP 3
Floris Wardenaar

(leider) i.s.m. 

NOC*NSF, ZGV, 

WUR, SCP

Eat2Move organisatie en structuurBijlage 1: 
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Marathon	projecten:

1. Micronutrient status and exercise stress markers to monitor training load and performance in athletes 
(WUR, ZGV)

2. Optimaliseren van het herstel in patiënten (ZGV, WUR)
3. Optimal timing of nutrient intake to improve exercise recovery and adaptation in concurrent training 

(WUR, Sportcentrum Papendal)
4. Effect van trainings- en voedingsinterventies op gezondheid en sportprestaties (HAN,  Radboudumc, 

WUR)

Sprint	projecten:

1. Pro Muscle 65pk  (WUR, FrieslandCampina, AGORA, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en GGD 
Noord- en Oost-Gelderland)

2. Dutch Sport Nutrition and Supplement Study (HAN, NOC*NSF, WUR en SportCentrumPapendal)
3. Effectmeting in de diëtetiek (HAN en NOC*NSF)
4. Interdisciplinair Werken in de context van sportvoeding (boek) (HAN, 2010 Uitgevers, Nutrisense, KNZB, 

Topsport Gelderland en SportCentrumPapendal) 
5. NOC*NSF Team Voeding – oren en ogen in het veld (NOC*NSF en HAN)
6. Nutriprofiel®– toepassing voor specifieke doelgroepen (ZGV, WUR, Alliantie Voeding Gelderse Vallei en 

Elite SportsMedicine)
7. Eetscore – digitalisering en praktijktests (ZGV, WUR, Voedingscentrum, ZonMw, NVD,  

GGD Midden-Nederland en Alliantie Voeding Gelderse Vallei)
8. Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie (NOC*NSF, SportCentrumPapendal, ChessiX, Ximenez)
9. Ontwikkelen leerlijn Voeding – Sense of Coherence (HAN, Achterhoek Younited, SportCentrumPapendal 

en Topsport Gelderland)
10a.  In Silico model dat eiwitbeschikbaarheid voor spieropbouw beschrijft (NIZO en FrieslandCampina)
10b.  Gedrag en eigenschappen van caseïne deeltjes tijdens vertering in de maag (NIZO en FrieslandCampina)

Estafette	projecten

1. Voedingsstatus bij Vierdaagsewandelaars (WUR, ZGV, Radboudumc, de4daagse)
2. Micronutriënten en vitamine status bij Vierdaagsewandelaars (WUR, ZGV, RadboudUMC, de4daagse, 

Virtuoos en Siemens Healthcare)
3. Eiwitinname en verdeling van eiwit over de dag bij wedstrijdsporters (HAN en FrieslandCampina)
4. Consultancy diverse MKB en starters (Nutress/Phycom, Nutrisense, NIZO food research, IXL, PAM, Houben, 

Virtuoos, Bakels Sr., Ximenez,  Gorilla-IT, Chess-IT, Eqology, Goud in je Hand, ,  PastaPura, BioBite, Bonduo, 
Bioactor, Stel en van Koot, Millet’sPlace, Sportsgrain, Fortified Food Coatings, GreenFood50,  
Van den Beuken, Nochey, Organext Life, MyMicroZoo)

5. Starch for stars (SportCentrumPapendal, ZGV en AVEBE)

Totaaloverzicht projecten Bijlage 2: 
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Totaaloverzicht projecten Balance Score CardBijlage 3: 

Periode  
Cumulatief 
 
Periode 
Cumulatief 

1A
1A

1B
1B

1 nieuw samen-
werkingsverband

Voorbereiden 
Horizon 2020

1.	Internationaal	Topcentrum 3.	Onderbouwde	voedingsadviezen

4.	Valorisatie	voor	zorg	en	preventie

2.	Stimuleren	innovatie	en	
valorisatie	bedrijven

5.	Gedefinieerde	activiteiten
	 Eat2Move

4A

4B Sportcentrum  
Papendal als proef-
tuin en voorbeeld

ZGV en  
verzorggebied

Periode  
Cumulatief 
 
Periode 
Cumulatief 

Periode 
Cumulatief 

Periode  
Cumulatief 
 
Periode 
Cumulatief 

3A

3B Kennis bij Gelderse
kernsporten

Kennisverspreiding 
bij HAN en WUR

Innovatieve  
concepten

2A

2B MKB 
bedrijfsleven

Startende 
bedrijven

Groot 
bedrijfsleven

2C

3C

  =  Op schema 
  =  Loopt enigszins achter
 =  Loopt achter

Balanced	Scorecard	Indicatoren	2014-2017

Periode  
Cumulatief 
 
Periode 
Cumulatief 

Periode 
Cumulatief 
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	 2014	/	2015	 	 2016

Overzicht evenementen, publicaties, 
persberichten 2016

Bijlage 4: 

Website 12 maart lancering website 14 januari engelstalige website gelanceerd 

Social Media Start Twitter begin 2015; December 2015: 344 volgers Twitter Okt: 451 volgers
 Start facebook page begin 2015; december 2015: 83 volgers Facebook Okt: 122 volgers
 Start LinkedIn page begin 2015; december 2015: 58 volgers LinkedIn Okt: 72 volgers 
  
Powerpoint 37 slides beschikbaar via teamsites
 
Banier/Vlag Er zijn 3 oprolbare baniers en 2 beachvlaggen beschikbaar De promotie materialen worden gebruikt op beurzen, congressen en events.

Brochure Er zijn voldoende flyers (A5) beschikbaar 

Persbericht 2-2014 lancering/akkoord prov 28-10-2016 Opening Innovatieloket Eat2Move (via penvoerder WUR)
 7-2014 kick of in Wageningen-presentatie boegbeeld
 3-2015 3 onderzoekers gestart en website online
 6-2015 4 daagse onderzoek 

Eigen events 7-2014 kick off (60 pers) 10 Maart 2016 Quinoa producten in ZGV (Erik kookt in ZGV met producten van Greenfood50)
 9-9-2014 Live Sessie Sport en Voeding (90 pers) 14 April 2016 Workshop Wielrennen, Voeding en Herstel in Giro Informatiepunt (30 pers)
 2015: 3 keer sportkantine (30 pers) 12 Mei 2016 Lunchlecture, Impulse (30 pers)
 28-9-2015 Teamdag (60 pers) en bedrijven 22 sept 2016 Internal Seminar: Nutrition and the Nijmegen 4-days marches (40 pers)
 28-9-2015 workshop Volleybal, Voeding en Herstel (20 pers) 28 okt 2016 Opening Innovatieloket Wageningen Campus (50 pers)
 9-12-2015 werkbezoek Staten Leden provincie (10 pers)   
  
Externe events 23 okt 2014 Food Valley Expo 
 30 okt 2014 Rotary Club Ede, Brood en Spelen (Jeroen Wouters)
 11 dec 2014 Gelders Sport Gala
 9 jan 2015 Winnock bedrijfsartsen trainingssessie 
 28 feb 2015 eindbijeenkomst IPC sport, voeding en gezondheid met 13 MKBers
 21 maart 2015: Open dag ZiekenhuisGelderse Vallei: Thema Voeding en Bewegen:  
  5000 deelnemers uit de regio.
 21 april 2015 WUR Gast college SportsandNutrition program (Jeroen Wouters)
 23 april 2015 Inspiratie-avond IFFI (Ingredientsfor Food Innovators) presentatie (Jeroen Wouters)
 20 mei 2015 Live sessie Voetbal en voeding Arena ism Ajax Inleiding, conclusie en dagvoorzitter  
  (Jeroen Wouters)
 Mei-okt 2015 World Expo 2015
 Juli 2015 Ontbijtevent tijdens Vierdaagse (Menrike, Marco, Jeroen, Jacqueline aanwezig), 
  netwerken bedrijven, organisaties.
 2 juli 2015 Outdoor Gelderland Symposium eet en beweeg jezelf naar de top!  
 2 juli 2015 Tour de France company mission to InnosportlabPapendalpresentatie (Jeroen Wouters)
 3 juli 2015 sportvoedingsconferentie HAN
 8 okt 2015 Nationale Sport Innovatiecongres Eat2Move thematafel
 13 okt 2015 Vitesse en FoodValleyNL Sports and brain tour (Jeroen Wouters)
 5 nov 2015 Food for Thought (ZGV)
 17 en 18 nov 2015 Food Matters Live in Londen Presentatie (Jeroen Wouters en Erik te Velthuis)
 20 nov 2015 Symposium: FrieslandCampina “sport en voeding” interview Epke Zonderland, 
  dagvoorzitter Jeroen Wouters
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	 2014	/	2015	 	 2016

Overzicht evenementen, publicaties, 
persberichten 2016

7 januari 2016 site-visit VWS en Secretaris Generaal Dhr Gerritsen
8 maart 2016 WUR/VLAG PhD cursus Energy metabolism and weight management
17 Maart 2016 aanwezig op Health Valley Event met stand en middagsessie 
 (Jeroen, Menrike, Anne aanwezig, sprekers: Kamiel, Rieneke en Jacqueline)
21 maart 2016 workshop NWO FAPESP in Sao Paulo kennismissie (Kamiel Maase)
23 Maart 2016 Minisymposium Gezonde Voeding (spreker Floris Wardenaar)
7 April 2016 symposium genootschap Melkkunde (sprekers: Jeroen, Maria, Pim en Rianne)
8 April 2016 diëtistendagen (spreker Floris)
13 April 2016 2 posterpresentaties  op NVKC congres (Jacqueline Klein Gunnewiek)
14 april Topsport meet science in Rotterdam (Kamiel Maase)
19 april 2016 WURGastcollege studenten humane voeding (Jeroen Wouters)
19 april kick off marathon Amersfoort met FrieslandCampina (KamielMaase)
21 April congres VNFKD (deelnemer innovatietafel Jeroen Wouters)
25 april 2016 FIAB Meeting (spanish society of food and drink companies)  
 Barcelona Presentatie (Jeroen Wouters)
10 mei 2016 Bijeenkomst: Samenwerking Sport en voeding – samenwerking  
 FrieslandCampina en NOC*NSF, diverse artikelen, VMT, blogs, vlogs etc
13 mei 2016 bijeenkomst: Sportmarketing (beursstand)
1 juni 2016 World Future Food Forum China Merchant Group and Food Valley NL presentatie 
 (Jeroen Wouters)
3 juni 2016 Annual meeting of the American College of Sport Science in Boston  
 (Kamiel Maase)
15 juni 2016 Brigde2food (Kamiel Maase)

Website 12 maart lancering website 14 januari engelstalige website gelanceerd 

Social Media Start Twitter begin 2015; December 2015: 344 volgers Twitter Okt: 451 volgers
 Start facebook page begin 2015; december 2015: 83 volgers Facebook Okt: 122 volgers
 Start LinkedIn page begin 2015; december 2015: 58 volgers LinkedIn Okt: 72 volgers 
  
Powerpoint 37 slides beschikbaar via teamsites
 
Banier/Vlag Er zijn 3 oprolbare baniers en 2 beachvlaggen beschikbaar De promotie materialen worden gebruikt op beurzen, congressen en events.

Brochure Er zijn voldoende flyers (A5) beschikbaar 

Persbericht 2-2014 lancering/akkoord prov 28-10-2016 Opening Innovatieloket Eat2Move (via penvoerder WUR)
 7-2014 kick of in Wageningen-presentatie boegbeeld
 3-2015 3 onderzoekers gestart en website online
 6-2015 4 daagse onderzoek 

Eigen events 7-2014 kick off (60 pers) 10 Maart 2016 Quinoa producten in ZGV (Erik kookt in ZGV met producten van Greenfood50)
 9-9-2014 Live Sessie Sport en Voeding (90 pers) 14 April 2016 Workshop Wielrennen, Voeding en Herstel in Giro Informatiepunt (30 pers)
 2015: 3 keer sportkantine (30 pers) 12 Mei 2016 Lunchlecture, Impulse (30 pers)
 28-9-2015 Teamdag (60 pers) en bedrijven 22 sept 2016 Internal Seminar: Nutrition and the Nijmegen 4-days marches (40 pers)
 28-9-2015 workshop Volleybal, Voeding en Herstel (20 pers) 28 okt 2016 Opening Innovatieloket Wageningen Campus (50 pers)
 9-12-2015 werkbezoek Staten Leden provincie (10 pers)   
  
Externe events 23 okt 2014 Food Valley Expo 
 30 okt 2014 Rotary Club Ede, Brood en Spelen (Jeroen Wouters)
 11 dec 2014 Gelders Sport Gala
 9 jan 2015 Winnock bedrijfsartsen trainingssessie 
 28 feb 2015 eindbijeenkomst IPC sport, voeding en gezondheid met 13 MKBers
 21 maart 2015: Open dag ZiekenhuisGelderse Vallei: Thema Voeding en Bewegen:  
  5000 deelnemers uit de regio.
 21 april 2015 WUR Gast college SportsandNutrition program (Jeroen Wouters)
 23 april 2015 Inspiratie-avond IFFI (Ingredientsfor Food Innovators) presentatie (Jeroen Wouters)
 20 mei 2015 Live sessie Voetbal en voeding Arena ism Ajax Inleiding, conclusie en dagvoorzitter  
  (Jeroen Wouters)
 Mei-okt 2015 World Expo 2015
 Juli 2015 Ontbijtevent tijdens Vierdaagse (Menrike, Marco, Jeroen, Jacqueline aanwezig), 
  netwerken bedrijven, organisaties.
 2 juli 2015 Outdoor Gelderland Symposium eet en beweeg jezelf naar de top!  
 2 juli 2015 Tour de France company mission to InnosportlabPapendalpresentatie (Jeroen Wouters)
 3 juli 2015 sportvoedingsconferentie HAN
 8 okt 2015 Nationale Sport Innovatiecongres Eat2Move thematafel
 13 okt 2015 Vitesse en FoodValleyNL Sports and brain tour (Jeroen Wouters)
 5 nov 2015 Food for Thought (ZGV)
 17 en 18 nov 2015 Food Matters Live in Londen Presentatie (Jeroen Wouters en Erik te Velthuis)
 20 nov 2015 Symposium: FrieslandCampina “sport en voeding” interview Epke Zonderland, 
  dagvoorzitter Jeroen Wouters
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	 2014	/	2015	 	 2016

Externe events     24 nov 2015 Sportsgrainbar wint “Jaarprijs Goede Voeding 2015”
(vervolg)    30 nov 2015 Boekpresentatie InnosportNL: Sportinnovaties

Publicaties 27 feb 2014 Volkskrant: Centrum voor relatie sport en voeding
en media 8 juni 2014: Uitzending Omroep Gelderland ‘Project Eat2Move van start’
 17 juni 2014: Eisma Voedingsmiddelenindustrie: Interview en quotes ‘high protein food
  in opmars- veel onderzoek naar eiwitverrijking.
 Juni 2014 Radio Gelderland: Op de bedrand: start Eat2Move 
 Okt 2014, tijdens Food Valley Event:  Interview AllSportsRadio 
 11 oktober 2014 Financieel Dagblad, bijlage ‘Voedsel voor morgen’ Optimale voeding  
  helpt sporters en patiënten bij herstel
 23okt 2015 Persbericht, persmomenten BNR, TV Gelderland: ‘IXL Nutripulse e-Cooker’.
 23 okt 2015 Allsports Radio: interview met Jeroen Wouters: ‘SportsandNutrition’. 
 13 januari 2015 -  Blog door A. Traag op Trendition: ‘ziek zijn is topsport’ 
 21 feb 2015 De Gelderlander: Interview met Jeroen Wouters en Peter Blangé: ‘Papendal  
  combineert sport en betere voeding’. 
 5 maart 2015 SportKnowHowXL: interview met Jeroen Wouters: “Aardappelen eten als  
  mogelijke motor voor sportprestaties’.
 20 mei 2015 –inauguratie Ben Witteman Wageningen UR  Patiënt meer baas in eigen buik
 Mei 2015 Voeding Nu: special voeding voor sporters en toepassingen in zorg en preventen,  
  Eat2Move
 Juni 2015 Food ValleyUpdate:Belang van Voeding voor sporters en Eat2Move
 21 juli – NOS op 3 De Vierdaagseloper: ook een gezonde eter? 23 juli – NOS  
  Wandelaars zijn opvallend gezond
 najaar: film door 
 Juni 2015 Holland Food Innovations: interview met Maurits Hendriks en Jeroen Wouters:  
  “Best friends forever: Sports and Nutrition’.
 30 juni 2015 VoedingNU: interview met Menrike Menkveld en Jeroen Wouters:  
  ‘Eat2Move brengt onderzoek tot waarde’.
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	 2014	/	2015	 	 2016

23 juni 2016 Gelders Sport Akkoord: Pitch (Jeroen Wouters)
4 juli 2016 Sport Nutrition Conference HAN (Renger Witkamp, Floris Wardenaar)
6 juli 2016 European Collega of Sport Science in Wenen (Kamiel Maase en Floris Wardenaar)
17-21 juli 2016 4 daagse onderzoeken 
17 sept 2016 posterpresentatie Espen (Margot de Regt)
21 sept 2016 posterpresentatie AACC (Jacqueline Klein Gunnewiek)
22 sept 2016 Intrafood Wetenschappelijk programma, presentatie (Jeroen Wouters)
1 okt 2016 Innovate Arnhem: Kijk mee in de keuken van Sportcentrum Papendal en eet als een topsporter!
5 en 6 okt 2016 Nutritional Sciences days presentaties (Pim Knuiman, Rieneke Terink en Floris Wardenaar)
11 okt 2016 Sport Innovation Event
11-12 oktober (Tour NutriProfiel, Michiel Balvers) 
12 en 13 okt 2016 Food Valley Expo stand en tour Personalizednutrition, presentatie en gids  
 (Jeroen Wouters)
24 okt 2016 NL Coach meeting presentatie (Jeroen Wouters)
19 nov 2016 Fitvak Presentatie (Marco Mensink)
29/30 nov 2016 Bases conference 2016 posterpresentatie: mRNA expressie na krachttraining  
 (Pim Knuiman)

Publicaties 27 feb 2014 Volkskrant: Centrum voor relatie sport en voeding
en media 8 juni 2014: Uitzending Omroep Gelderland ‘Project Eat2Move van start’
 17 juni 2014: Eisma Voedingsmiddelenindustrie: Interview en quotes ‘high protein food
  in opmars- veel onderzoek naar eiwitverrijking.
 Juni 2014 Radio Gelderland: Op de bedrand: start Eat2Move 
 Okt 2014, tijdens Food Valley Event:  Interview AllSportsRadio 
 11 oktober 2014 Financieel Dagblad, bijlage ‘Voedsel voor morgen’ Optimale voeding  
  helpt sporters en patiënten bij herstel
 23okt 2015 Persbericht, persmomenten BNR, TV Gelderland: ‘IXL Nutripulse e-Cooker’.
 23 okt 2015 Allsports Radio: interview met Jeroen Wouters: ‘SportsandNutrition’. 
 13 januari 2015 -  Blog door A. Traag op Trendition: ‘ziek zijn is topsport’ 
 21 feb 2015 De Gelderlander: Interview met Jeroen Wouters en Peter Blangé: ‘Papendal  
  combineert sport en betere voeding’. 
 5 maart 2015 SportKnowHowXL: interview met Jeroen Wouters: “Aardappelen eten als  
  mogelijke motor voor sportprestaties’.
 20 mei 2015 –inauguratie Ben Witteman Wageningen UR  Patiënt meer baas in eigen buik
 Mei 2015 Voeding Nu: special voeding voor sporters en toepassingen in zorg en preventen,  
  Eat2Move
 Juni 2015 Food ValleyUpdate:Belang van Voeding voor sporters en Eat2Move
 21 juli – NOS op 3 De Vierdaagseloper: ook een gezonde eter? 23 juli – NOS  
  Wandelaars zijn opvallend gezond
 najaar: film door 
 Juni 2015 Holland Food Innovations: interview met Maurits Hendriks en Jeroen Wouters:  
  “Best friends forever: Sports and Nutrition’.
 30 juni 2015 VoedingNU: interview met Menrike Menkveld en Jeroen Wouters:  
  ‘Eat2Move brengt onderzoek tot waarde’.

2 februari 2016: Review Pim Knuiman: Glycogen availability and skeletal muscle adaptations  
 with endurance and resistance exercise, Nutrition & Metabolism
26 feb 2016: TopSport Topics: artikel Trainingsadaptatie is te verbeteren door te trainen met  
 lage glycogeenvoorraad.
5 april 2016 de Gelderlander: Leren over voeding en wielrennen in Arnhem
Juni 2016 Film TopSportcommunity “Papendal – Voeding en Sport”
9 juli 2016 Volkskrant: Overtraining voorkomen
21 juli 2016 Resource: Onderzoek naar oudste deelnemers Vierdaagse Nijmegen
30 juli 2016 Trouw: Winst in medailles, niet in geld
4 aug 2016 Radio 1: Nachtbrakers en Ochtendmensen over het team rondom topsporters
15 aug 2016 Volkskrant: film: Wat eet een olympiër?
Aug-sep bijdrage in Plus Magazine over vitamins > nutriprofiel
6 sept 2016 artikel: Wardenaar FC: Nutritional supplement use by Dutch elite and sub-elite athletes:  
 Does receiving dietary counselling make a difference? Int. J Sport NutrExercMetab
6 sept 2016 artikel Wardenaar FC: Self-reported use and reasons among the general population  
 for using sports nutrition products and dietary supplements. Sports
6 sept 2016 Thema magazine Voeding en Sport en voedingsmagazine artikel over  
 o.a. supplementgebruik door sporters. 
17 sept 2016 ESPEN Abstract Submission, Margot de Regt: Characterization of habitual dietary protein intake 
 among Dutch physically active elderly. 
6 okt 2016 artikel: Gillen JB en Wardenaar FC: Dietary protein intake and distribution patterns of well-trained 
 Dutch athletes. Int. J Sport NutrExercMetab
21 okt 2016 artikelJonvik K en Wardenaar F: Habitual dietary nitrate intake in highly trained athletes. Int. J Sport 
 NutrExercMetab
28 okt 2016 Resource: Samenwerkingsverband Eat2Move opent loket voor bedrijven
Nov 2016 www.vakbladVoedingsindustrie.nl:artikel: Innovatieloket Sport, Voeding en Gezondheid, Ondersteuning 
 bij Onderzoek en innovatie
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	 2014	/	2015	 	 2016

Publicaties en Media 
(vervolg)

2.0 Overig Projectpagina’s website WageningenUR
 in Nederlands - www.wageningenur.nl/nl/project/ 
 Eat2Move-topcentrum-voor-voeding-en-bewegen.htm 
 en Engels - www.wageningenur.nl/en/project/
 Eat2Move-center-of-excellence-for-nutrition-and-exercise.htm 
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	 2014	/	2015	 	 2016

www.gelderland.nl artikel Eat2Move opent innovatieloket sport, voeding en gezondheid
www.groenkennisnet.nl artikel Kennisloket over gezonde voeding voor sport en zorg
www.alliantievoeding.nl artikel Eat2Move opent innovatieloket sport, voeding en gezondheid
www.evmi.nl artikel Eat2Move opent innovatieloket
www.bommelerwaard.info artikel Eat2Move opent innovatieloket sport, voeding en gezondheid
www.foodholland.nlartikel Eat2Move opent innovatieloket sport, voeding en gezondheid
www.vmt.nl artikel Innovatieloket voor sport, voeding en gezondheid in Wageningen

Promuscle in de praktijk http://www.wur.nl/nl/project/AF-15206-ProMuscle-in-de-Praktijk-1.htm
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www.eat2move.nl

Dé innovatie-hub voor 
voeding en bewegen

Eat2Move wordt mede mogelijk gemaakt door en is een initiatief van 
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