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clinical nutrition and metabolism
In 2009 heeft NESPEN programma’s verzorgd tijdens de voor- en najaarsvergadering van de
NVGE. In het voorjaar een goed bezocht symposium ter gelegenheid van het emeritaat van
Prof. Dr. H.P. Sauerwein, voorzitter van NESPEN (destijds SWEM – stichting voeding en
metabolisme) van 1988 tot 1999. Het symposium ging over de invloed van parenterale
voeding op de lever. Prof. Beuers (AMC) en Prof. Alastair Forbes uit het University College
Hospital Maple House (Londen – UK) gaven naast de emeritus hoogleraar hun visie op dit
probleem.
De NESPEN prijs voor het beste abstract ingestuurd voor de najaarsvergadering 2009 is
gegaan naar Drs. Mechteld Vermeulen uit het VUMC met de titel 'Arginine/ADMA is a
predictor for cardiac output in septic shock patients'. Zij presenteerde haar onderzoek tijdens
een zeer geanimeerde abstractbijeenkomst in oktober. Het aantal inzendingen voor de
abstractbijeenkomsten blijft beperkt, kwalitatief zijn ze goed maar door het scoringssysteem
blijven er altijd veel afwijzingen.
Ondervoeding
Naast de activiteiten binnen het kader van de NVGE blijft NESPEN ook in 2009 actief op het
gebied van ondervoeding in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de eerste lijn
gezondheidszorg. De prestatie indicator screening en behandeling ondervoeding wordt door
bijna alle ziekenhuizen ingevuld. Uit de eerste resultaten van de PI 2008 blijkt dat van de
patiënten die bij opname als ‘ondervoed’ worden gescreend de inname aan voeding op dag
4 van de opname minder dan 50% van de behoefte is. Er zal dan ook nog veel werk verzet
moeten worden om de behandeling van ondervoeding effectief te laten zijn.
Voor kinderen is in 2009 een screeningsinstrument ontwikkeld waarbij de penningmeester
van NESPEN, Dr. K. Joosten (EMC), een grote rol speelt. Onder opgenomen kinderen blijkt
1 op de 5 ondervoed. Door betere herkenning kan er sneller behandeld worden.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar www.stuurgroepondervoeding.nl
ESPEN (European society for Parenteral and Enteral Nutrition)
NESPEN heeft actief contact met ESPEN, de Europese vereniging, middels organisatie van
het bloklidmaatschap voor de Nederlandse ESPEN leden, zitting in de council en het
stimuleren van Nederlandse onderzoekers tot het presenteren van hun werk op het
jaarcongres. Voor het congres in Wenen afgelopen september waren 32 Nederlandse
bijdragen geaccepteerd van de ingezonden 33. Drie inzenders hebben de abstract in de
vorm van een lezing gepresenteerd, de rest in de vorm van posters.
ESPEN organiseert wereldwijd Nutrition Day in januari. Hiermee wordt wereldwijd gekeken
naar de aanwezigheid van ondervoeding, het voedingsbeleid op de afdelingen en de
behandeling ervan. NESPEN heeft in samenwerking met de stuurgroep ondervoeding
actieve deelname aan Nutrition Day vanuit Nederland gestimuleerd. Voor 2010 zullen 14
ziekenhuizen een bijdrage leveren. Zie hiervoor www.espen.org en www.nutritionday.org
Bestuurssamenstelling
In 2009 heeft Dr. G. Wanten (UMC st Radboud te Nijmegen) de voorzittershamer
overgenomen van Dr. W. van Gemert. Laatstgenoemde afkomstig uit het Maastrichts UMC
maar eind 2009 overgegaan naar het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Tevens is Dr. M.
van Bokhorst – de van der Schueren, hoofd diëtetiek VUMC toegetreden met als taak
onderzoeksdiëtisten te organiseren binnen NESPEN.
Toekomst

NESPEN ziet lacunes in de kennis over metabolisme bij medici. Met de toegenomen
interesse op dit vlak zal in 2010 gekeken samen met het onderwijsinstituut MINT hoe
scholing op dit gebied aan de diverse specialismen aangeboden kan worden.
Verder zal er gekeken worden of het programma van NESPEN tijdens de voor- en
najaarsbijeenkomsten op de vrijdag geplaatst kan worden om daarmee alle
voedingsgerelateerde bijeenkomsten te centraliseren en hierdoor meer multidisciplinaire
aandacht voor voeding en metabolisme te creëren.
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