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Het SPRONG-programma van Regieorgaan SIA 
biedt onderzoeksgroepen een meerjarensubsidie 
waarmee zij focus en massa kunnen genereren 
voor praktijkgericht onderzoek naar maatschap-
pelijke thema’s. Mede dankzij deze subsidie 
kan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met 
haar partners de komende jaren onderzoek 
uitvoeren naar verantwoord bewegen in com-
binatie met goede voeding, ondersteund door 
creatieve technieken.
 

Ambitie
Met het in 2018 gestarte programma Urban 
Vitality – Mensen in Beweging wil de HvA bij-
dragen aan de vitaliteit en gezondheid van 
inwoners uit (groot) Amsterdam. De HvA en 
haar partners hebben de ambitie om het praktijk-
gericht onderzoek verder uit te bouwen, zodat zij 
deze maatschappelijke opdracht kunnen (blijven) 
waarmaken. De komende acht jaar investeert de 
HvA in kwaliteit en professionaliteit van het 
onderzoek (infrastructuur, datamanagement, 
integriteit), wordt de interactie tussen de 
hogeschool en de regio geïntensiveerd en worden 
onderzoeksresultaten in het onderwijs en de 
praktijk geborgd. De onderzoekscapaciteit zal 
flink toenemen.

Vitale Amsterdammers
De onderzoeksgroep van Urban Vitality richt zich 
op mensen in de stad die ondersteuning nodig 
hebben bij het verbeteren van hun vitaliteit 
(risicogroepen). Denk aan kinderen met obesitas, 
mensen met een chronische ziekte of beper-
king, kwetsbare ouderen die thuis wonen en 
mensen die door een ziekenhuisopname fysiek 
en/of psychosociaal minder goed functioneren.                 

De onderzoeksgroep verbindt kennis over verant-
woord functioneel bewegen, goede voeding én 
van gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve 
technieken (gaming, monitoring en creatieve 
onderzoeksmethoden voor empowerment van 
de doelgroep). Binnen deze ‘driehoek’ (zie onder-
staand figuur) wordt gewerkt aan het centrale 
doel om risicogroepen in beweging te krijgen, 
zowel letterlijk als figuurlijk. 

Voor al deze risicogroepen valt nog veel winst te 
behalen: in motivatie om te bewegen, duur-
zame gedragsverandering, beweegprogramma’s 
op maat en in de combinatie van bewegen en 
voeding. Het belang is groot; de twee belang-
rijkste risicofactoren voor ziektes zijn inactiviteit en 
slechte voeding. Voor veel mensen, ook in groot 
Amsterdam, is gezond gedrag op het gebied van 
bewegen en voeding zeker niet vanzelfsprekend.

URBAN VITALITY - MENSEN IN BEWEGING
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Aanpak
Het programma ‘Urban Vitality - Mensen in 
Beweging’ werkt de komende jaren aan:
► een vraaggestuurde onderzoeksagenda;
► de verbinding onderzoek en onderwijs;
► de interactie/doorwerking onderzoek naar de 
    praktijk;
► het doorontwikkelen kwaliteitszorgsysteem;
► deskundigheidsbevordering.

Onderzoek 2018-2019
De onderzoeksagenda wordt ontwikkeld voor 
de lange termijn, maar de onderzoeksgroep is al 
direct gestart met twee projecten: 

1.  Better in, Better out voor cardio-
 chirurgische patiënten 
 Onderzoek naar een beweeg- en voedings- 
 interventie, ondersteund door technologie. 

Doelgroep: hartpatiënten die een operatie 
moeten ondergaan. 

2.  Valpreventie – persuasive technology 
 bij beweeg- en voedingsinterventies 
 Onderzoek naar het motiveren/verleiden 
 van ouderen tot gezond bewegings- en 
 voedingsgedrag in combinatie met inschatting 

van valrisico en valpreventie.

Begroting
De begroting van het programma Urban Vitality 
- Mensen in Beweging bedraagt per jaar globaal 
700.000 euro, bestaande uit bijdragen vanuit SIA 
(achtjarige subsidie), partners (in kind) en de HvA 
(lectoraten en speerpuntmiddelen). Daarnaast 
worden er aanvullende subsidies aangevraagd 
voor de onderzoeken die onder het programma 
vallen. 

Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestaat momenteel uit zeven 
lectoraten van drie faculteiten: Gezondheid (FG), 
Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Digitale 
Media en Creatieve Industrie (FDMCI). 

Lectoraten onderzoeksgroep:
► Kracht van Sport 
► Fysiotherapie 
► Digital Life 
► Play and Civic Media 
► Bewegingswetenschappen 
► Oefentherapie 
► Gewichtsmanagement  

De onderzoeksgroep staat open voor aansluiting 
met andere lectoraten van de HvA die willen 
samenwerken binnen de gekozen focus.

Mogelijke lectoraten:
► Transmurale Ouderenzorg
    prof. dr. B. (Bianca) Buurman
► Revalidatie in de Acute Zorg
    dr. M. (Marike) van der Schaaf
► Functioneel Herstel bij Kanker
    dhr. dr. M.M. (Martijn) Stuiver
► Leren en Presteren in Sport
    dr. R. (Raoul) Oudejans
► Perceptueel-Motorisch Talentontwikkeling
    prof. dr. G.J.P. (Geert) Savelsbergh
► Innovatie in Sportprestatie
    dhr. M.J. (Mathijs) Hofmijster
► Integratie Psychiatrische en Somatische zorg
    dr. C.H.M. (Corine) Latour
► Ergotherapie
    dr. M.J. (Margo) van Hartingsveldt
► Omgeving en Gezondheid i.o.
    dr. J.M. (Lea) den Broeder
► Topsport en Onderwijs
    dhr. C. (Cees) Vervoorn



Sport en bewegen dragen bij aan een vitale en 
gezonde maatschappij. Helaas bewegen veel 
mensen niet of te weinig. Dit geldt met name 
voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een 
beperking of kinderen uit financieel achtergestelde 
gezinnen. Waar lopen deze mensen tegenaan? 
Hoe krijg je ze in beweging? Het lectoraat 
Kracht van Sport onderzoekt deze vragen in 
twee onderzoekslijnen: Sportparticipatie en 
Aangepaste Sport. 

De onderzoekslijn Sportparticipatie wil het belang 
van sportdeelname aantonen en mensen 
stimuleren tot (meer) beweging. Het lectoraat 
onderzoekt of het inzetten van online apps een 
positief effect heeft op het sportgedrag, de leef-
stijl en de gezondheid van Amsterdammers.

De onderzoekslijn Aangepaste Sport richt zich 
op het verhogen van de sportparticipatie onder 
kwetsbare groepen. Het lectoraat onderzoekt of 
het huidige sportaanbod matcht met de wensen 
en behoeften van mensen met een beperking. 
Ook kijken onderzoekers naar het effect van 
sportdeelname op zelfvertrouwen en gezondheid.

Het lectoraat Kracht van Sport is een samen-
werkingsverband tussen de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

LECTORAAT KRACHT VAN SPORT

Lector
dr. M. (Marije) Deutekom
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Jeugdsportfonds

Voor iedereen een app

WHEELS
Wheelchair ExercisE and 
Lifestyle Study

PAUL
Playful data-driven active 
urban living

Een onderzoek naar de effecten van het Jeugdsportfonds op 
sportparticipatie in Amsterdam. Het Jeugdsportfonds stelt 
kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen in staat om te 
sporten door het betalen van de contributie en benodigde sport-
producten (max. € 200 per jaar). Totale doelgroep in Amsterdam: 
circa veertigduizend kinderen.

Een onderzoek naar sportapps waarbij het lectoraat kijkt naar 
welke (populaire) sportapp past bij welk type gebruiker op basis 
van doelstellingen en wensen.

Onderzoekers en leefstijlprofessionals ontwikkelen samen een 
online tool die rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenam-
putatie op afstand begeleidt bij een gezonde levensstijl.

Onderzoek naar de optimale match tussen een gezondheidsapp 
en de gebruiker. Centraal staat het verzamelen van big data en 
analyse met behulp van ‘data mining’ technieken en het ontwik-
kelen van de ideale ondersteuning van beweeggedrag.

LOPEND ONDERZOEK LECTORAAT KRACHT VAN SPORT 
PASSEND BINNEN HET PROGRAMMA URBAN VITALITY – MENSEN IN BEWEGING
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Transitie van zorg bij complexe patiënten

Het lectoraat en de leerstoel Fysiotherapie richt 
zich op onderzoek naar efficiënte en effectieve 
zorg voor mensen met problemen in bewegend 
functioneren. Het lectoraat doet onderzoek naar 
het bevorderen van bewegen van kwetsbare 
patiënten, voor, tijdens en na een ziekenhuis-
opname (Better in, Better out). Hierbij werken 
onderzoekers nauw samen met het Academisch 
Medisch Centrum (AMC), voornamelijk met de 
afdeling Revalidatiegeneeskunde in samenwerking 
met bijzonder lector dr. Marike van der Schaaf.

Een ziekenhuisopname is een ‘live event’. Hoe 
gezonder en fitter de patiënt het ziekenhuis 
ingaat bij een geplande operatie, des te minder 
complicaties er optreden. De opname duurt 
hierdoor korter en de patiënt voelt zich beter 
na afloop. 

Bij complexe patiënten met multimorbiditeit is het 
belangrijk om voor de operatie een inventarisatie 
te maken op het gebied van sedentair gedrag, 
fysiek functioneren, motivatie voor bewegen en 
de voedingsstatus. Voorafgaand aan de operatie 
kan zo bepaald worden of de patiënt in een 
risicogroep valt en of hij/zij een behandeling 
nodig heeft voor het verbeteren van de fysieke 
fitheid en functioneren. Het behandelteam 
maakt hiervoor vaak gebruik van ICT-faciliteiten 
zoals telerevalidatie. Bij acute opnames is het 
belangrijk om patiënten zo snel mogelijk te 
activeren, bijvoorbeeld bij een opname op de 
Intensive Care. 

Ook in de dagelijkse ziekenhuiszorg zijn 
patiënten vaak inactief en bewegen zij slechts 
enkele minuten per dag. Dit geldt zowel voor 
oudere patiënten als voor patiënten na een 
operatie. Speerpunten binnen het onderzoek 
zijn het verbeteren van het beweegklimaat in het 
ziekenhuis én het vertalen van de onderzoeks-
gegevens naar dagelijkse zorg en het onderwijs.

Raoul Engelbert is sinds 2013 bijzonder hoogleraar 
Fysiotherapie (AMC/UvA) en kernlector bij de HvA. 
Daarnaast bekleedt hij de portefeuille Onderzoek 
bij de HvA-faculteit Gezondheid en is hij mede-
verantwoordelijk voor het speerpunt Urban Vitality 
en het onderzoeksprogramma SPRONG. 

LECTORAAT FYSIOTHERAPIE

Lector
prof. dr. R.H.H. (Raoul) Engelbert
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Follow You

BRAVO
Bewegingsregistratie en 
Analyse voor Valrisisco-
schatting bij Ouderen

HIPPER

VITAMINE
VITale AMsterdamse ouderen 
IN dE stad

Better in, Better out

HOSPITAL-ADL
Hospital-Associated-Disability 
in daily Living

Onderzoek naar het dagelijks functioneren van kinderen met 
een bindweefselaandoening.

Onderzoek naar het inschatten van valrisico’s. Het lectoraat 
ontwikkelt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis over 
technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische 
omgevingen en over de acceptatie van dergelijke technologie.

Het lectoraat ontwikkelt een behandelprotocol met sensortech-
nologie die zowel patiënten als zorgprofessionals (ergotherapie, 
fysiotherapie en oefentherapie) meer inzicht geeft in de voort-
gang van de revalidatie.

Ontwikkeling van een thuistrainingsprogramma als aanvulling op 
het landelijke programma ‘meer bewegen voor ouderen’ (mbvo). 
De training wordt digitaal ondersteund en verrijkt met eiwitrijke 
voeding om het effect te optimaliseren.

Onderzoek naar de ontwikkeling van een diagnostisch- en 
behandelprogramma voor slokdarmkankerpatiënten die een 
resectie van de slokdarm ondergaan. Met preoperatieve screening 
worden risicopatiënten ontdekt die een intensieve training in 
combinatie met telerevalidatie krijgen.

  
Onderzoek naar een interventieprogramma bij acuut opgenomen 
kwetsbare ouderen.

LOPEND ONDERZOEK LECTORAAT FYSIOTHERAPIE
PASSEND BINNEN HET PROGRAMMA URBAN VITALITY – MENSEN IN BEWEGING
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Het Digital Life Centre is een onderzoekslab bij 
de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve 
Industrie. Het lab ontwikkelt kennis over digitale 
oplossingen voor het welbevinden van burgers 
in een grootstedelijke omgeving. Belangrijkste 
focus: innovatieve en creatieve technologie op het 
gebied van sensoren en digitale informatie voor 
gezondheid en participatie.

Voor het onderzoek vanuit het Digital Life 
Centre is de regio Amsterdam een ‘living lab’; het 
onderzoek gebeurt niet binnen de muren van de 
instelling, maar bij de betrokken organisaties in 
Amsterdam en (letterlijk) op straat. Dit creëert de 
mogelijkheid om op snelle en kosteneffectieve 
wijze innovatieve toepassingen in ‘prototype’ 
vorm te testen in een gebruikersomgeving met 
‘echte’ infrastructuur en ‘echte’ bewoners.

Ben Kröse is naast HvA-lector ook hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bij 
het Instituut voor Informatica. Zijn onderzoek 
richt zich op de technologie en het gebruik van 
intelligente sensor- en camerasystemen om 
activiteiten van mensen waar te nemen, voor-
namelijk op de gebieden gezonde lifestyle en 
de openbare ruimte. 

LECTORAAT DIGITAL LIFE

Lector
prof. dr. ir. B.J.A. (Ben) Kröse
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BRAVO
Bewegingsregistratie en 
Analyse voor Valrisisco-
schatting bij Ouderen

HIPPER

VITAMINE
VITale AMsterdamse ouderen 
IN dE stad

PAUL
Playful data-driven Active 
Urban Living

So-Hip

Onderzoek naar het inschatten van valrisico’s. Het lectoraat 
ontwikkelt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis over 
technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische 
omgevingen en over de acceptatie van dergelijke technologie.

Het lectoraat ontwikkelt een behandelprotocol met sensortech-
nologie die zowel patiënten als zorgprofessionals (ergotherapie, 
fysiotherapie en oefentherapie) meer inzicht geeft in de voort-
gang van de revalidatie.

Ontwikkeling van een thuistrainingsprogramma als aanvulling op 
het landelijke programma ‘meer bewegen voor ouderen’ (mbvo). 
De training wordt digitaal ondersteund en verrijkt met eiwitrijke 
voeding om het effect te optimaliseren.

Onderzoek naar de optimale match tussen een gezondheidsapp 
en de gebruiker. Centraal staat het verzamelen van big data en 
analyse met behulp van ‘data mining’ technieken en het ontwik-
kelen van de ideale ondersteuning van beweeggedrag.

  
Twintig tot negentig procent van de ouderen (65+) heeft twaalf 
maanden na een heupfractuur nog steeds te maken met 
dagelijkse beperkingen. Het lectoraat onderzoekt het effect van 
sensormonitoring als coaching-tool op het verbeteren van het 
dagelijks functioneren bij deze ouderen.

LOPEND ONDERZOEK LECTORAAT DIGITAL LIFE
PASSEND BINNEN HET PROGRAMMA URBAN VITALITY – MENSEN IN BEWEGING
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Het lectoraat Play and Civic Media onderzoekt 
het ontwerp en gebruik van spellen en games 
voor maatschappelijke innovatie. Centraal staat 
het gebruik van applied games en spelapplicaties, 
die participatie, sociale verbondenheid, groeps-
dynamiek en empowerment bevorderen.

Innovatie in de game-industrie is sterk afhankelijk 
van de evaluatie en verdere ontwikkeling van 
game design en technologie. Het onderzoek 
richt zich vooral op:
►  onderzoek naar het design en de effectiviteit 

van (persuasive) games en de game experience 
van de gebruiker.

►  design voor ambient games en spel applicaties 
als onderdeel van de dagelijkse praktijk.

►  hybride speelwerelden (reëel en virtueel) en 
natuurlijke interfaces die naadloos aansluiten 
bij de gebruiker (tangible interfaces).

►  design tools, Artifical Intelligence en Adaptive 
games.

Het speelterrein van de onderzoekers is in veel 
gevallen de moderne stad waar gebruikers 
(digitaal) samenkomen om met elkaar te spelen, 
te ontwerpen of te participeren in groepsproces-
sen voor bijvoorbeeld educatie, gezondheidszorg, 
besluitvorming en maatschappelijk debat (Play 
the City).

Onderzoekers experimenteren met het ontwerpen 
van games en interactieve speelomgevingen die 
een directe functionele interactie met de gebruiker 
te boven gaan. Dit varieert van het ontwerp van 
game design tot (intelligent) speelgoed, tangible 
objecten, textiel, publieke installaties etc.

LECTORAAT PLAY AND CIVIC MEDIA

Lector
prof. dr. B.A.M. (Ben) Schouten
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Het lectoraat Bewegingswetenschappen onder-
zoekt de effecten van bewegingsonderwijs op de 
motorische, cognitieve én sociale ontwikkeling van 
kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving.

Voor een gezonde sociale en cognitieve ont-
wikkeling van kinderen is een goede motoriek 
belangrijk. Hoe leren kinderen beter en vaker 
bewegen? Wat is het effect van bewegen op 
hun gewicht? 

LECTORAAT BEWEGINGSWETENSCHAPPEN

Lector
dr. H. (Huub) Toussaint

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar 
de bevordering van de motorische ontwikkeling 
van kinderen in het basisonderwijs. Ook middel-
bare scholen houden zich steeds meer bezig met 
het aanzetten van leerlingen tot een gezonde 
leefstijl. Het lectoraat onderzoekt de effectiviteit 
van deze maatregelen. 
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MAMBO
Meten Amsterdamse 
motoriek basisonderwijs

GYMMERMANSOOG

Amsterdamse kinderen bewegen steeds minder; maar liefst 15 
procent heeft een vertraagde motorische ontwikkeling en 23 tot 
40 procent is te zwaar. Bewegingsonderwijs speelt een belang-
rijke rol bij de aanpak van dit probleem. Het MAMBO-project 
brengt de motorische vaardigheid en BMI van Amsterdamse 
kinderen in kaart.

Het Gymmermansoog-project richt zich op het ondersteunen van 
gymleraren bij hun nieuwe rol: het verbeteren van de motorische 
ontwikkeling van kinderen en daarmee het terugdringen van 
overgewicht binnen deze doelgroep.

LOPEND ONDERZOEK LECTORAAT BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
PASSEND BINNEN HET PROGRAMMA URBAN VITALITY – MENSEN IN BEWEGING
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DAGELIJKS BEWEGEN!

Voor een goede gezondheid is het belangrijk 
om dagelijks te bewegen. Dit is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Mensen met lichamelijke 
klachten of beperkingen kunnen baat hebben 
bij begeleiding. De oefentherapeut ondersteunt 
mensen bij het omgaan met hun klachten en 
begeleidt hen bij het ontdekken en volhouden 
van gezond beweeggedrag.

Het lectoraat Oefentherapie onderzoekt de 
effectiviteit van oefentherapeutische interventies. 
De focus ligt vooral op interventies in de eerstelijns 
gezondheidszorg; zorg waarvoor geen verwijzing 
van de huisarts nodig is. Ook richt het lectoraat 
zich op oefentherapie bij patiënten met meerdere 
gezondheidsproblemen (Complex Care). Hierbij 
werken zorgprofessionals uit verscheidene 
vakgebieden samen aan de interventie van 
dezelfde patiënt. 

LECTORAAT OEFENTHERAPIE

Lector
dr. B. (Bart) Visser

Met het oog op de moderne gezondheidszorg 
geeft het lectoraat Oefentherapie inhoud aan een 
vier bondige adviezen: doe het zelf, doe het thuis, 
doe het met techniek en doe het kosteneffectief.
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SIMBA

SOLK

Follow You

BRAVO
Bewegingsregistratie en 
Analyse voor Valrisisco-
schatting bij Ouderen

HIPPER

VITAMINE
VITale AMsterdamse ouderen 
IN dE stad

So-Hip

Ontwikkelt een beweeggame gericht op het verbeteren van het 
beweeggedrag van kinderen met astma op lange termijn.  

Onderzoek naar (kosten)effectiviteit van psychosomatische 
therapie voor patiënten die veelvuldig de huisarts bezoeken voor 
klachten waarvoor de huisarts geen somatische aanwijzingen kan 
vinden (SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten).

Onderzoek naar het dagelijks functioneren van kinderen met 
een bindweefselaandoening. 

Onderzoek naar het inschatten van valrisico’s. Het lectoraat 
ontwikkelt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis over 
technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische 
omgevingen en over de acceptatie van dergelijke technologie.

Het lectoraat ontwikkelt een behandelprotocol met sensortech-
nologie die zowel patiënten als zorgprofessionals (ergotherapie, 
fysiotherapie en oefentherapie) meer inzicht geeft in de voort-
gang van de revalidatie.

Ontwikkeling van een thuistrainingsprogramma als aanvulling op 
het landelijke programma ‘meer bewegen voor ouderen’ (mbvo). 
De training wordt digitaal ondersteund en verrijkt met eiwitrijke 
voeding om het effect te optimaliseren.

Twintig tot negentig procent van de ouderen (65+) heeft twaalf 
maanden na een heupfractuur nog steeds te maken met 
dagelijkse beperkingen. Het lectoraat onderzoekt het effect van 
sensormonitoring als coaching-tool op het verbeteren van het 
dagelijks functioneren bij deze ouderen.

LOPEND ONDERZOEK LECTORAAT OEFENTHERAPIE
PASSEND BINNEN HET PROGRAMMA URBAN VITALITY – MENSEN IN BEWEGING
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Het lectoraat Gewichtsmanagement onderzoekt 
de rol van voeding en beweging op lichaams-
gewicht, vetmassa en (behoud van) spiermassa. 
Het lectoraat wil met zowel preventieve als 
curatieve interventiemethode bijdragen aan de 
gezondheid en fysieke prestaties van kinderen, 
ouderen, sporters en chronisch zieken. Een goede 
lichaamssamenstelling is immers essentieel voor 
de gezondheid en fysieke prestaties van deze 
groepen. 

In de praktijk blijken praktisch toepasbare 
meetinstrumenten in de diëtetiek vaak beperkt 
en onderontwikkeld. In het eigen Amsterdam 
Nutritional Assessment Center (ANAC) spant 
het lectoraat zich in om de effectiviteit en doel-
matigheid van de meetinstrumenten te 
verbeteren.

LECTORAAT GEWICHTSMANAGEMENT

Lector
prof. dr. P.J.M. (Peter) Weijs

Bij het lectoraat werken diëtisten en voedings- en 
bewegingswetenschappers samen met externe 
opdrachtgevers, universiteiten, docenten en 
studenten. 
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NUTRABCD

Preschool@HealthyWeight

TO-BE
Treatment of OBesity in the 
Elderly

PROBE

VITAMINE
VITale AMsterdamse ouderen 
IN dE stad

Het onderzoek geeft inzicht in de sociaaleconomische factoren/
voorspellers van voedingspatronen, gerelateerd aan overgewicht 
op vijf- en tienjarige leeftijd. Daarbij biedt het een screeningstool 
die op een snelle manier de energie-inname van kinderen in kaart 
brengt. Hiermee draagt het onderzoek bij aan effectievere 
bestrijding van overgewicht bij kinderen in een lagere SES-klasse.

In samenwerking met kinderopvangorganisatie Impuls onder-
zoekt het lectoraat wat een pedagogisch medewerker nodig 
heeft om goede ondersteuning te bieden aan kinderen en hun 
ouders/verzorgers op het gebied van gezonde leefstijl. Dit project 
beoogt een gezonde (gewichts)ontwikkeling van kinderen te 
bevorderen en gezondheidsverschillen tussen kinderen met 
diverse cultureel-etnische en sociaaleconomische achtergronden 
terug te dringen.

Steeds meer mensen in Nederland worden oud en obees. 
Specifieke behandelrichtlijnen voor obesitas bij ouderen bestaan 
niet, terwijl het voor deze groep juist van belang is om tijdens 
gewichtsverlies vet kwijt te raken en spiermassa te behouden. Het 
lectoraat doet onderzoek naar het optimaliseren van de huidige 
richtlijn voor de behandeling van obesitas bij ouderen. 

Het eerste advies aan diabetespatiënten met overgewicht is 
afvallen. Dat gaat echter vaak gepaard met ongewenst verlies van 
spiermassa. Het lectoraat onderzoekt een innovatief voedings- en 
beweegprogramma voor ouderen met obesitas en diabetes 
type 2. 

Ontwikkeling van een thuistrainingsprogramma als aanvulling op 
het landelijke programma ‘meer bewegen voor ouderen’ (mbvo). 
De training wordt digitaal ondersteund en verrijkt met eiwitrijke 
voeding om het effect te optimaliseren.
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