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Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-15262 

Titel Personalised Nutrition and Health (PNH) 

Roadmap/Koepel Consument & Keten; Voeding & Gezondheid; Smart 

Agri&Food 

Projectleider onderzoek 

(naam + emailadres) 

Marjan van Erk (marjan.vanerk@tno.nl) 

Penvoerder (namens private 

partijen) 

Philips, Jettie Hoonhout 

Contactpersoon overheid Cor Wever 

Startdatum 1-7-2016 

Einddatum 31-12-2020 

Korte omschrijving inhoud Het uiteindelijke doel van dit programma is een wereld 

waarin alle mensen de keuze kunnen en willen maken 

voor 

een voeding die perfect aansluit bij hun persoonlijke 

behoefte. Om dit te bereiken gaat een breed consortium 

van 

kleine en grote bedrijven samen met TNO en 

Wageningen UR onderzoek doen naar de beste manier 

om 

individuele mensen te helpen bij het kiezen van 

passende voeding. Gepersonaliseerde coaching wordt 

gebaseerd op zowel innovatieve technologische 

manieren om de gezondheid en de voedingsinname te 

meten en te vertalen naar een passend advies, als op 

sociaal-psychologische aspecten om het opvolgen van 

dat persoonlijke advies een maximale kans te 

geven.  

 

 

 

Highlights 

De PPS Personalised Nutrition and Health (met kennisinstituten TNO, FBR en WEcR) is per 1 

juli 2016 gestart. Op 20 september 2016 was de kick-off meeting met alle programma 

partners, te weten Philips, Jumbo, Google Food, Friesland Campina, Albert Heijn, Wageningen 

UR, NIPED/Vital10, Sense Health, Noldus, PS In Food Service, VitalinQ, Smartwithfood. In de 

opstartfase zijn de teams gevormd voor de verschillende werkpakketten en use cases. De 

werkpakketten zijn van start gegaan met inventarisatie van beschikbare tools en methoden. 

In WP3 heeft tevens al dataverzameling plaats gevonden (consumer survey). De use cases 

hebben zich gericht op het opzetten van een eerste pilot studie. De plannen voor de eerste 

pilot studies zijn eind 2016 klaar en besproken worden tijdens de volgende Program Meeting 

op 16 jan 2017.  

Hieronder het overzicht van de werkpakketten en use cases met de leiders. Het programma 

management is in handen van Marjan van Erk van TNO.  

 

leider e-mail name 

WP1 Suzan Wopereis suzan.wopereis@tno.nl  Measuring food intake & health 

WP2 Jan Top jan.top@wur.nl  Data modelling 

WP3 Machiel Reinders machiel.reinders@wur.nl  Consumer behaviour 

WP4 Andre Boorsma andre.boorsma@tno.nl  Health data 

WP5 Mari Wigham mari.wigham@wur.nl  Food data 

WP6 Jos Verstegen Jos.verstegen@wur.nl  Business models 

use Esmee Doets esmee.doets@wur.nl  Doelgroep: highly motivated 
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case A 

use 

case B Muriel Verain muriel.verain@wur.nl  Doelgroep: lage SES 

use 

case C Liesbeth Luijendijk 

liesbeth.luijendijk@wur.n

l  

Doelgroep: werknemers 

(kantoor) 

    WP7/P

M Marjan van Erk marjan.vanerk@tno.nl  

Program management and 

dissemination 

 

 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2016 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops 

- - - 2 

 

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare 

website  

 

Website inclusief filmpje:  

http://www.personalisednutritionandhealth.com/en/personalisednutritionandhealth.htm 

 

Seminar (2017, ook in 2016 georganiseerd) 

http://www.wageningencampus.nl/nl/campus/show/Seminar-personalised-nutrition-and-

health-Hoe-ver-zijn-we.htm 

 

Kennis Online: http://www.wur.nl/nl/project/AF-15262-Personalized-Nutrition-Health-PNH-

1.htm  
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