algemeen
Inspirerend symposium over nieuwe methoden

Onderzoek een zaak van
patiënt én wetenschapper
Hoe kunnen wetenschappers met de hulp van
patiënten kennis en ervaring rondom voeding en
gezondheid beter onderzoeken? Dan zoek je samen
naar methoden waardoor patiënten de kans hebben hun inzichten en ervaringen systematisch te
laten verwerken. Dat was het doel van een symposium dat Inspire2Live samen met Platform
Patiënt en Voeding TNO organiseerde in maart jl.
Onze redacteur Gerda Schapers was erbij.
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Nieuwe methoden
zoeken
In de middagsessie gaan
de tachtig deelnemers
in kleine werkgroepen
uiteen om met elkaar
actief op zoek gaan naar
een nieuwe generatie
onderzoeksmethoden op
het gebied van voeding
en gezondheid. Uit alles
bleek dat wij, patiënten,
betrokken willen zijn
bij onderzoek naar de
relatie tussen voeding
en gezondheid, en ook
de mogelijkheden willen
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doen aan onszelf.
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Gerda Schapers
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