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11:00 Start je dag actief met Carlos Lens
Een fun en energieke workout voor iedereen volgbaar, zelfs in je
spijkerbroek!

11:30 Tamara de Weijer, onafhankelijk huisarts
Een gezonde leefstijl, dat willen we allemaal! Maar hoe?

12:00 Nienke Gottenbos, De Poepdokter
Hoe kom je van je vervelende buik- en darmklachten af? 

12:30 Mark Schadenberg, (erfelijke) familie trauma coach 
Draag jij het trauma van je (groot)ouders? 

13:00 Carlos Lens, personal coach
Van tv trainer en trendwatcher tot aan personal coach. Stel Carlos al
je vragen over een gezonde lifestyle!

13:30 Ralph Moorman, ingenieur levensmiddelentechnologie
Breng je hormonen in balans. Minder klachten, meer energie en nog
een mooi lijf ook!

14:00 Gwen van Poorten, presentatrice en auteur
Met je voeten in het stopcontact. Maak je leven minder gestresst en
daardoor leuker!

14:30 Dr. Daniel Kadouch, dermatoloog
Onze huid door het oog van de dermatoloog. Waardevolle inzichten
over verstandig zonnen.

15:00 Dr. Mariëtte Boon, obesitas-arts en onderzoeker
Feiten en fabels over lichaamsvet en duurzaam afvallen.

Naar het BloggersTheater



11:00 Brenda Frunt en Marieke de Groot, intermittent living experts
Vet verbranden, vet genieten en volop in je energie zitten.

11:30 Estrella van Toor, coach en auteur
Word weer écht gelukkig. Hoe je met kleine veranderingen
grootse resultaten kunt boeken.

12:00 Susan van Schijndel, minimaliseerexpert Noworrieslifechanging
Minimaliseer je huis, maximaliseer je leven!

12:30 Anki Willemsen, Lazyfitgirl Methode
Afvallen zonder dieet: Be your own coach! 

13:00 Janneke van der Meulen, auteur
De twee belangrijkste zaken voor gezondheid op alle fronten 
in je leven. 

13:30 Charlotte de Jong, Charlie's Kitchen
Masterclass: in 3 stappen grip op je energie!

14:00 Carina Keizer, FitsCarina
10.000 stappen richting een betere vitaliteit . Maak je doelen
behapbaar en verbeter stap voor stap je gezondheid.

14:30 Debbie van Kuijk, DebsSteps
Hulp nodig de juiste stappen te zetten? Debbie brengt jou in
beweging! Fysiek en mentaal!

15:00 Amber Dresen, auteur
Dit is hoe je kunt afvallen zonder dieet. Lekker fit!

Naar het PresentatiePodium



Naar het KookTheater

11:15 Manon Spaander, maag-darm-leverarts en hoogleraar
Hoe darmkanker en spionage met elkaar verbonden zijn. 

11:45 Kim Kuypers, auteur
Genieten of genezen - Psychedelic en de mentale gezondheidszorg
van de toekomst.

12:15 Liesbeth Kamerling, holistisch coach en actrice
Eerste hulp voor vastlopers. Kleine stappen om oude patronen 
en situaties los te laten.

12:45 Chermaine Kwant, onderzoeker en auteur
De Gezonde Rebel. Over waarom iedereen wel een beetje meer
rebel mag zijn.

13:15 Remco van der Molen Kuipers, auteur
(Samen) fit blijven bij kanker. Fysiek én mentaal.

13:45 Daan de Wit, auteur en journalist
Ultiem gezond met gezonde voeding, de juiste supplementen en met
rood licht. Word fit en hartgezond! 

14:15 Wies Verbeek, BLOW.nl
’n Beetje Leuk Ouder Worden, de beste tips voor lichaam en geest. 

14:45 Alexandra Smith, hart coach & auteur
Leven, liefhebben & loslaten: 5 tips voor veerkracht.

15:15 Nicoline de Haas, hand-/polschirurg & Mitchel Nietveld,
ergotherapeut
De meest voorkomende aandoeningen van de hand.
Verminder klachten.



10:45 Martin Senders & Marloes Collins
Makkelijke, glutenvrije pastagerechten: zonder beperkingen in kleur
en smaak.

11:45 Martin Senders, The Philips Chef
Zalm met verse groenten. Bespaar tot 60% aan energie tijdens
het koken.

12:45 Martin Senders, The Philips Chef
Gezonde hapjes maken: met zalm en gegrilde groente – de
Bruschetta.

13:45 Marike Bol, Oh My Pie
Gezondere appel kruimel cake.

14:30 Martin Senders, The Philips Chef
Volkoren vega groentetaartjes.

15:30 Martin Senders, The Philips Chef
Winterse groenten met kip met 90% behoud van vitamins en
voedingsstoffen, hoe werkt dat?

16:15 Sabine Leijten, Koelkastcoach - Zechsal
Koken met méér magnesium en minder zout. Proef en ontdek de
pastasaus van Sabine.

Naar Workshop Fit at Home



Naar Lezingruimte Varia 7

11:00 Workout: Billen & Benen 

12:00 Lezing: Charlie's Kitchen ‘Voeding om te herstellen’ 

13:00 Workout: Buikspier Kwartier

14:00 Meditatie

15:00 Workout: Billen & Benen

16:00 Workout: Buikspier Kwartier



11:00 Wilma Harreman, eigenaar Praktijk Harreman
iTearCare voor je gezondheid. Nieuw sinds zomer 2022 in Nederland.

11:45 Saskia Sidler, Nederlandse Beroepsvereniging van 
Professional Organizers
Ontspullen: ontdek de 3 gouden tips van opruim-experts.

12:30 Gabry Kuijten & Netteke van Holthe, artsen My Cancer Navigator 
Help, ik verzuip! Hoe vind ik betrouwbare gezondheidsinformatie
online?

13:15 José Steens, The No Diet Project 
Zet je knop om in 25 minuten!

14:00 Celina Böger & Carolin Schaar, Activist Department, gebana AG
Nieuwe regels voor sinaasappels! Hoe maak je jouw inkoop
duurzamer. (Engels)

14:45 Nick van Ruiten, Free Choice Benelux
Wat je niet mag weten over je gezondheid.

15:30 Peter van Ineveld, mycotherapeut, Mogu-Star
Medicinale paddenstoelen: een geneeswijze met een ziel.

Naar Workshops Carlos Lens



Naar Lezingruimte Varia 8

11:00 In het GezondheidsTheater: Start je dag actief met Carlos Lens
Een fun en energieke workout voor iedereen volgbaar, zelfs in je
spijkerbroek!

12:00 Workout Los met Carlos!
Een energieke deodorant proof workout waar het hele lichaam aan
bod komt, laat je verrassen en doe gezellig mee.

13:00 In het GezondheidsTheater: interview met Carlos Lens
Van tv trainer en trendwatcher tot aan personal coach. Stel Carlos al
je vragen over een gezonde lifestyle!

14:30 The House of Booty workout!
Tijdens deze deodorantproof workout ga je aan het werk met je
achterwerk. Een leuke bil training waarna je nog fitter de beurs over
kan.

15:30 BBB The Carlos Way
Buik Billen Benen zonder te zweten! Dit wordt een feestje met Carlos.

Een fun en energieke workout

voor iedereen volgbaar zelfs in

je spijkerbroek! Het gaat niet

om het zweten maar mocht je

een verzoek hebben regelt

Carlos dat voor je. En krijg de

beste tips en tricks bij zijn

stand!
 



10:45 Nick van Ruiten, Free Choice Benelux
Wat je niet mag weten over je gezondheid.

11:30 Elisa Schipper, Love Your Body, Coach en trainer
Het Oh Wauw Effect! Sta voor de spiegel en denk 'Oh Wauw' en niet
langer 'Oh NO!'.

12:15 Rob van der Ven, Hearthealth
Gezondheid met bewijs! Hoe doe je dat?

13:00 Mohammed Boulahrir, Power Academy
Versterk je emotionele gezondheid en heel jezelf van binnenuit.

13:45 Andrea Biswane-Vergunst, Oogfonds
De moderne levensstijl en de invloed op onze ooggezondheid.

14:30 Drs. Laurine van der Steen, gezondheidswetenschapper en
levenskunstcoach
5 tips voor een lichter en vrijer leven.

15:15 José Steens, The No Diet Project 
De oplossing voor jojo-ers, dolende diëters en emotie-eters. 

16:00 Sytske Lohof-Venema, Fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut,
Pelvictory
De Sylo-pen, workshop ter pijnvermindering bij tenniselleboog en
nekklachten.

Naar Lezingruimte Mind



11:00 Anke Weber Smit, PhD coach, auteur en inspirator
Zien zonder ogen, een natuurlijke superkracht.

11:45 Chantal Trigallez, gespecialiseerd in zelfsturing en
zelfverwezenlijking
Vind je bestemming – De kracht van creatie.

12:30 Elsbeth Kuysters, schrijfster, psycholoog en moeder
Gezond en zinvol voortleven na de dood van je kind.

13:15 Monique Tenthof van Noorden, OMNIA Hypnose
Met succes een nieuwe leefstijl volhouden door hypnose.

14:00 Willy Janssen-Savelkoul, auteur, biograaf en tekstschrijfster
In coma bevallen: het onvoorstelbare gevecht van een jong gezin.

14:45 Marga van Erp, Total Health Academy
VoetreflexPlus™ massage - een meerwaarde voor gezondheid en
welzijn.

15:30 Davida van Beckhoven, holistisch stressreductie therapeute
Holistische stressvermindering. De totale aanpak voor lichaam, geest
én ziel.

16:15 Joop Fenstra, hypnotherapeut
Zelfhypnose als medicijn voor stressreductie.

Naar Workshops Varia



Naar Lezingruimte Vrouwenzorg

10:30 Lu Jong Tibetaanse Yoga - boost voor gezondheid en geluk

13:00 Introductie Tibetaanse teachings en info Lu Jong Tibetaanse Yoga
docentenopleiding

14:30 Lu Jong Tibetaanse Yoga: energizer

Happy Fit challenge
 

Lu Jong Tibetaanse Yoga met Mariette de Kroon
 

11:00 -
14:00

Happy Feeling - Tweedehands sportkleding markt
Shop de leukste tweedehands sportkleding en draag zo bij aan het
goede doel! Alle opbrengsten van de markt gaan naar Stichting ALS.

11:00 Happy Energizer, Kickstart je dag 
Begin jouw dag goed met het losmaken van alle spieren en het omhoog
brengen van de energie met onze toffe korte workout! Hierna ben je
helemaal klaar voor de dag! 

11:30 &
13:30

Happy Gym, 50+ les
Beweeg, lach en beleef met deze leuke en laagdrempelige les van +- 15
minuten waarbij we de spieren en balans versterken en lekker
stretchen! Doe je gezellig mee?

12:00 &
14:00

Happy Fun – Silent Disco Workout 
HOT! Train je spieren op heerlijke hitjes tijdens deze silent disco
workout! Neem je vriend(in), partner, collega, buurman lekker mee.
Lachen gegarandeerd!

12:30 Happy Fit & Soul Retreat, Beleef Ibiza!
Laat je informeren over dit unieke retreat op Ibiza 
(14 t/m 21 oktober 2023). Een heerlijke week van sport, yoga,
workshops, meditatie en vega(n) eten. Ervaar de kracht van
ontspanning, bezinning en beweging. Een cadeau aan jezelf en jouw
gezondheid! Geniet van onze live ontspanningssessie met headphones
en waan jezelf alvast op dit prachtige eiland.



11:00 Sandra van der Wielen, verpleegkundig overgangsconsulente
LangeLand Ziekenhuis
Ben ik in de overgang?

11:45 Eveline Bongaerts, slaap- en adem therapeut
Slaap je fit. Tools om je slaappatroon te veranderen om je de hele
dag fit te voelen.

12:30 Francine van Broekhoven, De Groene Zuster & Medische
Thermograaf
Borstgezondheid en borstonderzoek met thermografie.

14:00 Marlies Bosch, belangenbehartiger Bekkenbodem4All
De stem van de patiënt. Hoe kom je goed geïnformeerd naar de
spreekkamer?

14:45 Claudia Vesters, Vrouw in Balans Methode
Blijvend afvallen zonder dieet voor de 40+ vrouw.

Naar Lezingruimte Allergie



10:30 Gonnie van der Lang, MCAS Nederland
Wat is MCAS en wanneer heb ik het niet?

11:15 Marieke Lebbink, Natuur- en darm diëtist
Maagklachten door maagzuurremmers? Hoe kom je er van af?

12:00 Jacqueline Gerrits, docent, diëtist, orthomoleculair therapeut
Je slijmvlies; je eerste beschermer.

12:45 Monique Gorrissen, Kinderarts-allergoloog Deventer Ziekenhuis
Hoe kom je aan een allergie, en hoe kom je er ook weer van af?

13:30 Ghislaine van der Zande, physician assistant kinderpneumologie
en allergie
Eczeem: de kip of het ei?  

14:30 Donika Zekaj, co-assistent van het RadboudUMC en Deventer
Ziekenhuis 
Het teruggeven van jouw ervaringen aan je behandelaar, als het gaat
over allergie, hoe kun je dat goed doen?

15:30 Monique Gorrissen en Marloes Collins, Nationale Allergie
Monitor
Lancering van de AllergieMonitor en presentatie van de eerste
resultaten van de Nationale Allergie Peiling.

Naar Lezingruimte Ayurveda

In samenwerking met:



11:00 Basisprincipes Ayurveda en polsdiagnose

12:00 Ayurveda over de 6 stadia van een ziekte.

14:00 Ayurveda over allergieën.

15:00 Ayurveda over reuma en artritis.

Ayurveda is een geneeskunst die 

 al duizenden jaren oud is. Het is

een gezondheidssysteem van de

oud-Indiase vedische beschaving

en wordt beschouwd als het

oudste gezondheidssysteem ter

wereld. Ayurveda wordt door De

Wereldgezondheidsorganisatie

erkend als een traditionele

geneeskunde.


