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In 2010 heeft NESPEN abstractbijeenkomsten verzorgd tijdens de voor- en
najaarsvergadering van de NVGE. Bij de afgelopen najaarsbijeenkomst in oktober jl. is de
abstractprijs gewonnen door mw. Dr. Michelle Versleijen uit het UMC St Radboud te
Nijmegen. Haar abstract ‘Fish-oil-based lipid infusion results in significant n-3 fatty acid
incorporation in plasma phospholipids and leukocyte cell membranes in healthy volunteers’ is
geschreven in samenwerking met H.M. Roelofs, C. Rombouts, P. Noakes, P.C. Calder , E.R.
Simonetti, P.W. Hermans en G.J. Wanten. Het aantal inzendingen voor de
abstractbijeenkomsten blijft beperkt, kwalitatief zijn ze goed maar door het scoringssysteem
blijven er altijd veel afwijzingen.
Ondervoeding
De aandacht voor ondervoeding als zorgprobleem is groeiende.Tijdens NUTRITIONDAY op
26 januari 2010 hebben 13 ziekenhuizen deel genomen aan deze wereldwijde meting. Ruim
500 patiëntgegevens zijn toegevoegd aan de database die eind 2010 meer dan 100.000
patiënten telt. Nutritionday is van januari naar november verhuisd en NESPEN zal in 2011 de
Nederlandse ziekenhuizen informeren en activeren voor deelname.
Naast deze internationale bijdrage blijft de aandacht voor herkenning en behandeling van
ondervoeding groeien in eigen land. NESPEN heeft op 7 september jl. tijdens het ESPEN
congres in Nice (Frankrijk) de MNI prijs toegekend gekregen vanwege de aanpak van
ondervoeding in Nederland. Deze prijs, groot 30.000 euro, zal besteed worden aan projecten
gericht op ondervoeding. Tot het einde van 2010 was het mogelijk projectvoorstellen in te
dienen. 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 Nice afgelopen september waren 31 Nederlandse bijdragen
geaccepteerd van de ingezonden 32. Drie inzenders hebben de abstract in de vorm van een
lezing gepresenteerd, de rest in de vorm van posters. Streven is om het ESPEN congres in
de nabije toekomst naar Nederland te halen. Hiervoor is een aanvraag gedaan om in 2016
dit belangrijke congres te organiseren. Voor verdere informatie www.espen.org.
Bestuurssamenstelling
Aan het bestuur zijn toegevoegd Mw. M. Klos (verpleegkundige, Gelre Ziekenhuizen), Dr. G.
Ligthart-Melis (VUmc, Amsterdam, Dr. J.F. Olieman (Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis,
Rotterdam). Deze uitbreiding is gedaan om het klinisch voedingsonderzoek door diëtisten in
Nederland te stimuleren. Tijdens de voorjaarsvergadering zal een netwerkbijeenkomst
georganiseerd worden door en voor deze doelgroep.

Toekomst
NESPEN ziet lacunes in de kennis over metabolisme bij medici. Met de toegenomen
interesse op dit vlak zal in 2011 gekeken samen met het onderwijsinstituut MINT hoe
scholing op dit gebied aan de diverse specialismen aangeboden kan worden.
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