Dé innovatie-hub voor voeding en bewegen
Topcentrum Eat2Move werkt aan optimale voeding voor de bevordering van
prestatie en herstel in (top)sport en zorg. Nieuwe kennis leidt direct tot innovatieve
trajecten met bedrijven voor de ontwikkeling van diensten en producten. In 2014 is
het samenwerkingsverband van toonaangevende organisaties in sport, zorg, kennis
en voeding gestart met steun van de Provincie Gelderland.

voedingsstatus en gezondheidsprof iel
Internationaal meerjarig onderzoek naar optimale voeding voor
paralympische sporters (RAAK-PRO)

Oprichting Sports Valley voor
sportmedische zorg aan top- en
breedtesporters en participatie in
SportinnovatorNL-ecosysteem

Dieet- en leefstijlinterventie bij

Nieuwe kennis over relevant gebruik

darmaandoeningen voor advies op

van biomarkers als maat voor

maat aan IBD patiënten

(trainings)belasting en herstel

voedingsadvies en monitoring
Vaststellen of eiwitsuppletie een
rol kan spelen bij het bevorderen
van spierherstel na intensieve
krachtinspanning

Onderzoek naar effect van groenteinname op bloeddruk bij sporters en
patiëntgroepen

Nutriprofiel®, voor analyse van bloed-

Goede wetenschappelijke onder-

waarden en voedingsbegeleiding bij

bouwing van de rol van eiwit voor

sport en zorg

trainingsadaptatie in duursporters

innovaties in voeding
Ontwikkeling van onderzoeksmodel

Tools voor analyse van voedingsinname,

om spierherstel na intensieve

vochtverliezen en adviezen bij topsport

krachtsinspanning te meten
Onderzoeken tijdens Vierdaagse naar
o.a. voedingsstatus, eiwitinname en
blessures

Testen en ontwikkelen van nieuwe
producten en concepten vanuit
bedrijfsleven met Sportvoeding Panel
Papendal (dranken, repen, plantaardige
eiwitproducten, gerechten, snacks)

netwerk, communicatie en events
Young Investigator Award voor
praktisch relevant onderzoek effect

Initiatie van innovatie-projecten met

eiwit op uithoudingsvermogen bij

bedrijfsleven op Eat2Move loketdagen

duursporters

Eat2Move teamdagen en (sport)
evenementen: stimuleren samenwerking in research en innovatie

Samenwerking en innovatie in onderwijs, stage en kennisverspreiding,
o.a. (internationale) congressen en open
online cursus (MOOC) Voeding & Sport

www.eat2move.nl

Projecten

•
•
•
•

4 Marathon-projecten
24 Sprint-projecten
30 Estafette-projecten
5 ACT groepen op consultancy
van bedrijven

Ondersteuning van

•
•
•

10 multinationals
32 MKB

Eat2Move Fase 3, april 2020 - april 2022
Consortiumpartners
Wageningen University, Ziekenhuis
Gelderse Vallei, Sportcentrum Papendal,
HAN University of Applied Sciences,
NOC*NSF, Radboudumc en NIZO.
Mede mogelijk gemaakt door
Provincie Gelderland.

21 start-ups

Bijeenkomsten

•
•

10 Eat2Move bijeenkomsten
24 loketdagen

Eat2Move Loket
p/a Wageningen University
Afdeling Humane Voeding
Helix (gebouw 124)
Stippeneng 4, 6708 WE Wageningen

www.eat2move.nl

e-mail: info@eat2move.nl
telefoon: 0317 - 482 314

