PROGRAMMA #FFS CONGRES BE-SUP
Een niet te missen moment om te leren, te reflecteren en te netwerken!
18 en 19 November 2021 in BRUGGE ( Openingsreceptie op 17 november in het
gotische stadhuis van Brugge)
DAG 1 – WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021 – 19U30-20U30
Netwerkmoment met welkomstreceptie in het gotische Stadhuis in Brugge.
DAG 2 – DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021 – 13U30 -18U00
Opening van het congres door Paul Coussement, voorzitter van be-sup en vicepresident Europe bij Metagenics
SESSIE 1: DE TOEKOMST VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN
13U30-15:45
In deze sessie gaan we dieper in op de opportuniteiten en de hinderpalen van de groei van de
voedingssupplementenindustrie.
•
•
•

•

Livia Menichetti, Director-General EHPM: “Welke zijn de opportuniteiten en bedreigingen
voor voedingssupplementen op Europees niveau?”
M2Z Legal Advisors, Paul-Emile Mousin en Allister Zuinen: “Hoe belemmeren Belgium only
regels de innovatie in België?”
Jean-Christophe Mano, CEO Pharmanager en lid van de Raad van Bestuur van Synadiet : “Is
het statuut van voeding nog optimaal voor voedingssupplementen of moeten we ons als
industrie klaarstomen voor een ander, beter aangepast statuut?”
Professor Kristiaan Demeyer, VUB Brussel: “Hebben voedingssupplementen met planten
een specifieke benadering nodig?”
Netwerk koffiepauze

SESSIE 2: “GEZOND LEVEN OM BETER TE VEROUDEREN”
16:30-18:00

Deze sessie staat in het kader van de rol van voedingssupplementen om in goede
gezondheid te blijven en beter te verouderen.
•

Eric De Maerteleire: auteur van het boek - “Gezond eten, gezond ouder worden” : “Is er

een verband tussen gezond eten en gezond ouder worden?”
•
•

Professor Wim Vanden Berghe, Universiteit Antwerpen: “Kunnen we jonger blijven door
epigenetische verjonging?”
Professor Geert Vergote – Universiteit Leuven: “Gestandaardiseerde fytotherapie als
behandeling van slaapklachten en stress”.

Na een boeiende namiddag nodigen we u uit op het gala netwerking diner in Hotel Crowne Plaza
om 19u30
DAG 3 – VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 – 09:00-13:00
SESSIE 3: “DOORBREEK HET TABOE!”
09:00-10:45
In haar Memorandum riep be-sup de Belgische autoriteiten op om actief steun te verlenen aan de
erkenning van de rol die voedingssupplementen kunnen spelen in een evenwichtige voeding. Be-sup
is van mening dat voedingssupplementen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen tekorten aan
micronutriënten. De laatste voedselconsumptiepeiling is duidelijk: de Belg volgt de officiële
richtlijnen voor een gezonde en evenwichtige voeding klaarblijkelijk niet op. De Sciensano
Voedselconsumptiepeiling toonde duidelijk aan dat hij hierdoor een hoog risico op deficiënties aan
vitaminen en mineralen loopt. Verschillende experten raden aan om voedingssupplementen met
vitaminen en mineralen te gebruiken als deel van een gezonde voeding of in gevallen van
deficiënties. Voedingssupplementen zijn vandaag immers strikt gereguleerd, goed samengesteld,
veilig gedoseerd en vlot beschikbaar. Toch worden voedingssupplementen door aanhangers van de
meer klassieke dieetleer echter slechts zelden aanvaard als deel van de oplossing. Soms wordt hun
bestaan zelfs gewoon genegeerd. Het is tijd om dit taboe te doorbreken!
•
•
•

Professor Olivier Coudron – Universiteit van Bourgogne: “Ja, voedingssupplementen
maken deel van een gezond dieet. Laten we het taboe doorbreken”.
Professor Catherine Bennetau – Universiteit van Bordeaux: “"De plaats van
voedingssupplementen tussen fysiologie en pathologie”
Professor Ivan Coste-Manière – docent en lector aan verschillende universiteiten en
hogescholen binnen en buiten Europa
Netwerk koffiepauze

SLOTDEBAT
11:15-13:00
Na de netwerk koffiepauze sluiten we het congres met een groot debat met voor- en tegenstanders
van voedingssupplementen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de overheid en de
consumenten. in de hoop dat het taboe eindelijk zal worden doorbroken!
De volgende sprekers bevestigden reeds hun deelname aan het debat:
- Mevrouw Joëlle Meunier, Apotheker, Coördinator Voedingssupplementen en cosmetica bij de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
- De heer Paul Coussement, voorzitter van be-sup en vice-voorzitter Europa bij Metagenics
Mevrouw Véronique Demierbe, Project Officer Food Test Aankoop
Het congres wordt afgesloten door Valerie Vercammen, secretaris-generaal van be-sup, die de
slotconclusies van het congres zal voorstellen.
Na het congres kunt u een optionele afsluitende lunch bijwonen.

Be-sup dankt de volgende sponsors voor hun steun aan het congres:

Diamond Sponsors

Gold sponsors

is de officieel erkende beroepsfederatie van en voor de Belgische voedingssupplementenindustrie. Be -sup wil de geloofwaardigheid en het i mago van voedingssupplementen
verdedigen en het vertrouwen in v eilige, kwalitatieve producten ondersteunen. Onze 145 leden
commercialiseren 67% van de voedingssupplementenmarkt en prod uceren 87% ervan. Be-sup
vertegenwoordigt de hele keten van het voedings supplement: van innovatie, over creatie, productie,
verdeling en kwaliteitscontrole.

