Dinsdag 13 mei 2014

Innovatiearena
Personalized Food
Personalized food is op maat geproduceerd voedsel voor individuen en voor specifieke
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld topsporters, obesitas- en kankerpatiënten. Uitgangspunt hierbij
is dat ieder mens anders is en baat heeft bij een persoonlijk voedingsadvies. Recente
wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de metabole routekaart van het menselijk lichaam
bieden hier aanknopingspunten voor. Personalised Food wordt gezien als een mogelijk
doorbraakthema voor de tuinbouwsector, in relatie tot state-of-the-art biomedische kennis in de
Amsterdamse Metropoolregio en de marktvraag van patiënten en burgers.
De partners in deze innovatiearena verkennen momenteel business coalities rondom
Personalized Food: een logische verbinding tussen bedrijven, kennisinstellingen, behandelcentra
en patiënten/burgers rondom een of meerdere gewassen met een preventieve en/of curatieve
werking. Projectleider is Dr Gaston Remmers, lector Eco-Effectief Ondernemen in een Stedelijke
omgeving, CAH Vilentum hogeschool Almere’ .Meer info op: www.kcgroen.nl en bij Karin Senf,
projectleider innovatie en ontwikkeling Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland www.omfl.nl

Locatie: CAH Vilentum Hogeschool, Stadhuisplein 40, 1315 XA Almere
CAH Vilentum en OMFL werken samen in OSA - Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere

Programma
13:00 uur Inloop met lunch met bijzondere plantinhoudstoffen (Marfo)

13:30 uur INSPIRATIE
•
Welkom door dagvoorzitter Dr. Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwketens
(WUR) en lector Duurzame Verbindingen in de Greenports, InHolland
•
Vertrouwen in het lijf: Setting the scene voor Personalized Food - Dr. Gaston
Remmers, lector CAH Vilentum, projectleider
•
Waarom zou de tuinbouwsector aan Personalized Food moeten doen - Rob Baan,
Directeur Koppert Cress Arquitecture Aromatique (videoboodschap)
•
Planten als meervoudige medicijnen: van single drug – single target naar multiple
drug – multiple target - Dr. Henri Korthout, Fytagoras, Green Health Consortium
•
De potenties van de metabole routekaart van de mens - Prof. Hans Westerhoff,
VU / UvA SILS
•
Wat patiënten willen - Chantal Gill’ard, Patient Advocate Inspire2Live en VSOP
15:00 uur REFLECTIE IN DEELTAFELS: wat kan/wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van
Personalized Food?
•
De Puzzle: Wat is er nodig om Personalized Food tot wasdom te laten komen
(roadmap)?
•
Het Puzzlestukje: Wat kun/wil je zelf doen om het verder te brengen (en
waarover je met anderen verder wilt spreken)?

16:15 uur BOUWEN AAN BUSINESS COALITIES rondom:
•
Prostaatkanker, voeding en een bewezen voedingssupplement: met o.a. Dr. Fritz
Schröder, voorzitter Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker
(SWOP); Fred Schröder, directeur Ars Pro Pharma
•
Diabetes, glutamine, groene thee en de metabole kaart, met o.a. Dr. Lex
Houdijk, chirurg Alkmaar MC en Programmamanager Holland Health Trial
Centre; Theo Droog, Hortus Alkmaar
•
Vrije ruimte voor nieuwe business coalities die voortkomen uit de reflectieronde
17:15 uur Conclusies
17:30 uur Borrel en afsluiting
18.00 uur Einde

