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Geachte leden,                     mei 2022 
 
 
Het bestuur van de Kring nodigt u van harte uit voor de eerste kringbijeenkomst van dit 

jaar, de 22ste H.J. Docterlezing. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni 2022  
 

in het Hotel Courtyard by Marriot*, Bosweg 15, 2131 LX Hoofddorp (aan N201).   
 
   Betreft: live bijeenkomst; zónder online-streaming 

 
De 22e H.J. Docterlezing:  PREVENTIE 

 
Leefstijlgeneeskunde 

&  
Beweging en het Brein 

      
 
 
17:30 – 18:25 uur Ontvangst met buffet, netwerkgelegenheid 
 
18:25 – 18:30 uur Opening bijeenkomst 

Inge Speller, voorzitter Kringbestuur 
 
18.30 – 20:00 uur     Leefstijlgeneeskunde: wat, waarom en hoe 
   Prof. Dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog, LUMC 
 
20:00 – 20.25 uur pauze 
 
20:25 – 21:25 uur Bewegen voor het (overbelaste) brein 

Han Baeten, bedrijfsmaatschappelijk werker en runningtherapeut 
 
21.25 – 21.40 uur     Ruimte voor discussie  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de Kring Bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. 
Dorien Maas-Klessens & Frits Stam 
 
* let svp op: Zie routebeschrijving van het Courtyard by Marriot Hotel om bij de parkeerplaats te komen. 
Uitrijkaarten worden op de avond van de lezing verstrekt. 



Leerdoelen: 
Na de nascholing hebben bedrijfsartsen zowel kennis van en inzicht in: 

 de relatie tussen leefstijl en gezondheid (raakvlakken met veroudering,                 
co-morbiditeit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en verbetering duurbelasting/ 
veerkracht) 

 Evidencebased kennis-update over leefstijlgevolgen, verbetering van preventie-
adviesmogelijkheden richting werkenden en de samenwerking met hun faciliterende 
werkgever (bespreekbaar maken op individueel- en op groepsniveau; goed voorbeeld 
doet goed volgen…?) 

 de relatie tussen leefstijl en arbeid 
 de gevolgen van chronische stress voor de hersenen 
 de effecten van bewegen op het brein 

 
De sprekers: 
 
Prof. Dr. H. (Hanno) Pijl,  
Hanno Pijl is internist-endocrinoloog op de Afdeling Interne Geneeskunde en hoogleraar 
diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. 
Hij is in 1994 gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘Serotonin and food selection; 
studies in obese and bulimic humans’. Na benoeming tot hoogleraar in de diabetologie 
(2007) volgde de oratie met als prikkelende titel ‘In het land van bitterbal en boterkoek’.  
Prof. Pijl is een van de twee wetenschappelijke coördinatoren van een door TNO en LUMC 
opgericht Innovatie Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. Hij is ook lid van de 
Maatschappelijke Adviesraad van diagnose Voeding & Gezondheid en bestuurslid van de 
Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek. 
Voorheen was hij jarenlang lid van de Gezondheidsraad (commissie voeding) en voorzitter 
van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).  
Hij heeft een lijst met eervolle benoemingen op het gebied van voeding en gezondheid, met 
een grote reeks wetenschappelijke publicaties. 
Kortom, professor Hanno Pijl is een prominente spreker; passend bij een HJ Docterlezing. 
 
 
H. (Han) Baeten, bedrijfsmaatschappelijk werker  
Han Baeten is sinds 1991 werkzaam in de psychosociale hulpverlening (Post-HBO, 
Hogeschool Utrecht) en heeft zich vanaf 2001 gespecialiseerd in groepsmaatschappelijk 
werk en bedrijfsmaatschappelijk werk. Vanuit het groepsmaatschappelijk werk heeft hij met 
name veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van persoonlijke effectiviteit, 
assertiviteit, stresshantering en depressie door het geven van specifieke trainingen over die 
thema’s. In de rol van bedrijfsmaatschappelijk werker heeft hij zich ook als coach verder 
ontwikkeld bij de begeleiding van medewerkers met psychosociale klachten. Daarbij volgde 
verdere specialisatie in stress, overspanning en burnout. 
Sinds 2011 combineert hij zijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker met zijn 
werkzaamheden als Runningtherapeut vanuit zijn bedrijf Loop jezelf beter. Hij richt zich met 
name op mensen met stress- en burn-outklachten. Een van zijn passies is mensen letterlijk 
en figuurlijk in beweging te krijgen. Kennis delen vormt een andere drive in zijn leven. De 
kloof tussen wat wetenschappelijk onderzocht is over de effecten van bewegen op je brein 
en de toepassing hiervan in de praktijk vormde voor hem de aanleiding voor het digitale 
platform Bewegen voor je Brein. Sinds juni 2013 is Han erelid van NVMW (Nederlandse 
Vereniging Maatschappelijk Werk). 
Han Baeten is ook vanuit zijn praktijkervaringen een gezien spreker. 
  
 


