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Vitaminen en mineralen zijn noodzakelijk voor onze 
gezondheid. Ze komen voor in voedingsmiddelen, 
maar kunnen ook extra worden toegevoegd aan 
voedingsmiddelen voor baby’s en jonge kinderen 
en worden tegenwoordig door volwassenen gebruikt 
als voedingssupplementen. Aan diervoeders 
worden ze toegevoegd om de diergezondheid te 
bevorderen. 

Op donderdag 13 oktober 2016 organiseert AOAC 
Lowlands de bijeenkomst “Vitaminen in voeding, 

diervoeding en supplementen”. Het symposium 
met lezingen van gerenommeerde sprekers heeft als 
doel alle invalshoeken rond vitaminen in voedsel en 
diervoeding - gezondheid, voedselveiligheid, 
productformulering – te belichten. 

Een unieke kans om experts te spreken, inzicht te 
verwerven en advies te ontvangen. 

Het symposium is bedoeld voor allen die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling, productie en controle 
van levensmiddelen, diervoeders of de ingrediënten 
daarvoor en de productie van voedingssupplementen.  

We verwachten een breed publiek van producenten, 
QA managers, laboratoriumonderzoekers, 
therapeuten, docenten die zich richten op 
voedselveiligheid, beleidsmakers, consultants en ook 
consumenten.KOSTEN EN INSCHRIJVING 

€200, excl. BTW (inschrijving en betaling vóór 1 oktober 2016) 
€250, excl. BTW (inschrijving en betaling na 1 oktober 2016) 

€100, excl. BTW voor studenten, mits geldig bewijs. 

Info en registratie: 

 http://www.aoaclowlands.nl/symposia.html.  

http://www.aoaclowlands.nl/inschrijvingen.html 

 

Indien u zich hebt aangemeld en indien u zich niet hebt afgemeld tot 
14 dagen voor aanvang van het symposium dan wordt het totale 

bedrag van de inschrijvingskosten van € 200,- in rekening gebracht. 
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PROGRAMMA 
8:45 Registratie en ontvangst  

9:15 
Opening en introductie door de 
dagvoorzitter 

Monique de Nijs 

AOAC Lowlands 

9:20 
Vitaminen: historie van vitaminen 
onderzoek, werking 

Jan Blaauw  

ORTHOLINEA 

10:05 
Analyse van vetoplosbare vitaminen, 
overzicht van technieken: voor- en 
nadelen 

Philippe Bastijns 

OLEOTEST 

10:35 Premixen in de praktijk: kwaliteitscontrole 
Alphons Oosterwegel 
TWILMIJ 

11:05 Pauze  

11:30 
ISO en CEN normen op het gebied van 
vitamine-analyse 

Marcel De Vreeze 

NEN  

12:00 
Meetonzekerheid van de 
vitaminenbepaling 

Jo Klaessens 

StatAlike 

12:30 LUNCH  

14:00 
Voedingssupplementen en voeding 
verrijkt met vitaminen en mineralen: 
Europese en Belgische wetgeving 

Katrien De Pauw 

FOD Volksgezondheid 

14:25 
Kwaliteitsborging van (natuurlijke) 
vitamine preparaten 

Reinhard Verlinden 
Nutriconsult 

14:50 
Vitamines, interactie met andere 
nutriënten, in relatie tot gezondheid 

Ellen van den Heuvel 

Royal FrieslandCampina 

15:15 Pauze  

15:40 
Folaat (vitamine B9) biofortificatie van 
gewassen 

Prof. D. Van Der Straeten 

Universiteit Gent 

16:10 
De zin en onzin van 
voedingssupplementen voor meer 
weerstand en vitaliteit 

Dorothé Lueb 

EVENWIJS 

16:40 Afsluiting door de dagvoorzitter 
Monique de Nijs 

AOAC Lowlands 

16:45 Borrel en hapje  

 


