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clinical nutrition and metabolism
In 2012 heeft NESPEN de definitieve toezegging gekregen om in 2017 het ESPEN
(www.espen.org) in Nederland te ontvangen. Dit congres wat jaarlijks ruim 3000 bezoekers
heeft, zal in september 2017 worden gehouden in ’s Gravenhage.
Als voorbereiding op een goede wetenschappelijke bijdrage vanuit Nederland wil NESPEN
dan ook het voedingsonderzoek in Nederland actief stimuleren. Dit door middel van instellen
travelgrants bij de voorjaarsbijeenkomsten, sprekers tijdens de symposia lid te maken van
het ESPEN, het instellen van een proefschriftprijs en voeding en metabolisme op de
onderwijskaart te zetten van artsen.

Voorjaarscongres
Tijdens het voorjaarscongres van de NVGE is een goed bezochte abstractbijeenkomst
gehouden. Er worden steeds meer abstracts ingestuurd van goede kwaliteit.
De travelgrant ESPEN 2012 Barcelona is uitgereikt aan Mw. Jaqueline Langius (RD - VUMC)
voor haar abstract ‘Severe weight loss before radiotherapy is a major prognostic factor for
survival in patients with head and neck cancer’.
Aansluitend was het symposium ‘Nutritional assessment, do’s and don’ts in clinical nutrition’
waar 6 onderzoeksdiëtisten hun onderzoek bespraken. De inleiding ‘Nutritional assessment
in dietetic research’werd verzorgd door Prof. Dr. Marinos Elia van de Universiteit van
Southhampton (institute for human nutrition).

After ESPEN
Vanuit Nederland ruim 200 deelnemers aanwezig tijdens het ESPEN congres in Barcelona.
Een actieve delegatie, met 47 ingezonden abstracts het 3e land na Japan en gastland
Spanje.
Om ESPEN binnen Nederland nog meer te laten leven is gekozen om een ‘after ESPEN’ te
organiseren waarbij een terugblik werd gegeven op dit congres vanuit de sprekers en
bezoekers. Ruim 80 deelnemers bezochten deze bijeenkomst voorgezeten door Prof.
Annemie Schols en waren zeer enthousiast. Op deze wijze kan met beperkt budget toch een

impressie van de internationale activiteiten op gebied van klinische voeding en metabolisme
gevolgd worden. Voor 2013 staat een dergelijke activiteit zeker weer op het programma.

Ondervoeding
De Engelse vertaling van de website van de stuurgroep ondervoeding is in 2012 gereed
gekomen. Deze vertaling is 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.

Financiële situatie NESPEN
Bij het stoppen van de ondersteuning vanuit de NVGE heeft NESPEN nauwelijks inkomsten
om alle activiteiten te ondersteunen. In 2013 zal gekeken moeten worden om elders
ondersteuning te vinden om de bovenstaande activiteiten wel door te kunnen laten gaan.
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