Programma
Neem plaats in de zaal van het wetenschapspodium, bezoek samen de informatiemarkt en luister naar
vele inspirerende ‘talks’. Het programma is gevarieerd met speciale aandacht voor het thema ‘bioritme’.
Maar er staan ook andere interessante onderwerpen op de agenda, zoals ‘periodiek vasten', ‘gezond
ouder worden’, ‘duurzame gedragsverandering’ en veel meer. Daarnaast zijn er uiteenlopende en prikkelende inspiratiesessies die je niet mag missen!
Plenaire lezingen en parallelsessies tijdens de congresdag:
12:30 - 12:55

Ontvangst en bezoek informatiemarkt

13:00 - 13:05

Opening door Erwin Piening (General manager Orthica)

13:05 - 13:15

Elly Kaldenberg (Diëtist) en Rogier Hoenders (MD, PhD, Psychiater) Inleiding door de dagvoorzitters

13:15 - 13:55

Peter Voshol (PhD, Fysioloog) Chronische aandoeningen; als we nu eens beginnen met Voeding en Leefstijl!

14:00 - 14:55

Marijke Gordijn
(PhD, Chronobioloog en slaaponderzoeker)
Zin en onzin van melatoninegebruik

15:00 - 15:30

Koffie/thee en bezoek informatiemarkt

15:30 - 16:25

Roelof Hut (Prof. dr., Chronobioloog)
De biologische klok: gezonde ritmiek
in een gezond lichaam

16:30 - 17:25

Suzan Wopereis (PhD, systeembioloog)
Personalised nutrition vanuit een

14:00 - 14:25

Anneloes van Vemde (Diëtist)
Een maagverkleining, de gemakkelijke
oplossing voor obesitas?

14:30 - 14:55

Karin Janssen (Drs., Kindigo® therapeut)
Naar de kern van een klacht met
holistische geneeskunde

15:30 - 15:55

Marie-José Torenvliet (Diëtist)
Periodiek vasten; het wapen
tegen insulineresistentie

16:00 - 16:25

Kwee Siok Lan
(Acupuncturist, herbalist en voedingsadvieur)
Leven in balans volgens de Chinese Orgaanklok

16:30 - 16:55

Jacqueline Elferink
(Drs., Orthomoleculair holistisch therapeut)
Bloeiend na de overgang

17:00 - 17:25

Wendy Walrabenstein (Drs., diëtist en onderzoeker)
Meer ‘superagers’ door leefstijlprogramma’s

17:30 - 18:00

Elly Kaldenberg (Diëtist)
Het ritme van eten

is het toverwoord!

17:30 - 18:00

Vragen en discussie wetenschapspodium
Interactieve sessie

18:00 - 19:00

Dinerbuffet en informatiemarkt

19:00 - 19:30

De parallelsessies samengevat Conclusies en leerpunten van beide podia

19:30 - 20:15

Rogier Hoenders (MD, PhD, Psychiater) Gezonder leven: hoe bereiken we een duurzame gedragsverandering?

20:15 - 20:30

Afsluiting door Rogier Hoenders & Elly Kaldenberg

Kijk voor uitgebreide achtergrondinformatie over alle sprekers op OrthicaHealthScience.nl

