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Het jaar 2011 stond voor NESPEN in het kader van multidisciplinair voedingsonderzoek en 
internationalisatie.  
 
Multidisciplinair 

Multidisciplinair omdat naast de abstract bijeenkomsten er een start is gemaakt om voor 
onderzoeksdiëtisten en nurse practitioners een platform te creëren: jaarlijks zal in het vervolg tijdens de 
voorjaarsvergadering een symposium worden georganiseerd waar onderzoeksdiëtisten (promovendi, 
master EBP) en nurse practitioners eigen onderzoek kunnen bediscussiëren. Het symposium wordt 
vorm gegeven door een thema te kiezen en hier een (inter)nationale key-note speaker het thema door te 
laten inleiden. In 2011 werd gekozen voor het onderwerp lichaamssamenstelling. Dr. Carrie P. 
Earthman, PhD, RD, LD, associate professor of clinical nutrition van de Universiteit van Minesota, nam 
daarbij de aanwezigen mee in haar werk gericht op validatie van impedantiemetingen. Aansluitend 
hebben zes diëtisten het belang van lichaamssamenstelling binnen hun eigen onderzoek besproken.  

Multidisciplinair verder omdat de  intentie is uitgesproken om de lacunes in kennis en kunde op gebied 
van voeding en metabolisme bij  (voedings)verpleegkundigen, diëtisten, ziekenhuisapothekers en 
specialisten te verhelpen door  scholing zoals die bijvoorbeeld word gegeven in het Life Long Learning 
programma van ESPEN ook in Nederland aan te bieden. Er is nu al een virtuele universiteit en ook 
worden tijdens het ESPEN congres modules aangeboden. Voor meer informatie over dit programma zie 
http://lllnutrition.com/ 

Ten slotte is er een verdere samenwerking met het Nederlands Voedingsteam Overleg tot stand 
gekomen door onder meer toetreding in het bestuur van Dr. M.J. Serlie, voorzitter van het NVO. Verdere 
informatie over het NVO is te vinden op www.nvo.nl  

Internationaal 

Internationaal door de Engelse vertaling van de website van de stuurgroep ondervoeding, mede mogelijk 
gemaakt door de prijs die NESPEN tijdens het ESPEN congres 2010 gewonnen heeft voor de 
inspanningen die in Nederland verricht zijn op het gebied van ondervoeding. Op 
http://www.fightmalnutrition.eu/ is deze informatie terug te vinden. 

Internationaal verder omdat het voornemen is het ESPEN congres in 2016 naar Nederland te halen. 
Tijdens het congres in Gotenborg is de ledenvergadering hierover geïnformeerd en hoopt men op korte 
termijn tot een akkoord te komen.  

Nederland heeft tijdens het ESPEN congres in Gotenborg met 27 posters en 3 oral presentations zich 
goed gepresenteerd als vooraanstaand land op gebied van onderzoek in voeding en metabolisme. 
www.espen.org  

Voedingsonderzoek 

Helaas is in 2011 het aantal voor NESPEN ingediende abstracts opnieuw achter gebleven in vergelijking 
met relatief grote inbreng op internationale congressen zoals ESPEN. In het voorjaar is daarom wel een 
abstract bijeenkomst georganiseerd maar werd geen abstractprijs uitgereikt. In  2012 zal het bestuur 
zich daarom nog actiever inspannen om voedings- en metabolisme onderzoek te werven voor 
presentatie tijdens de vergaderingen.  

Bestuurssamenstelling 
Aan het bestuur zijn toegevoegd mw. dr. M.J. Serlie, internist/endocrinoloog AMC en mw dr. M.M. 
Tabbers, kinderarts MDL/ Mw Tabbers volgt Prof. dr Rings op binnen het bestuur.  
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