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Algemeen 
In 2008 was voor NESPEN een rustig jaar. Tijdens de voor- en najaarsvergadering van de NVGE zijn 
beide keren abstract bijeenkomsten gehouden. Het aantal inzendingen is niet hoog, kwalitatief zijn ze 
goed maar door het scoringssysteem blijven er altijd afwijzingen.  
 
Overige activiteiten 
Naast de activiteiten binnen het kader van de NVGE blijft NESPEN ook in 2008 actief op het gebied 
van ondervoeding in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de eerste lijn 
gezondheidszorg. Prof. dr. C.J.J. Mulder is namens NESPEN voorzitter van de stuurgroep 
(vroegtijdige herkenning en behandeling) ondervoeding. In 2008 is de prestatie indicator screening en 
behandeling ondervoeding gestart en aan het einde van het jaar is subsidie ontvangen voor verdere 
implementatie van screening en behandeling ondervoeding. De aandacht voor ondervoeding is in de 
afgelopen jaren sterk verhoogd. 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 
Florence afgelopen september zijn 26 Nederlandse bijdragen geaccepteerd van de ingezonden 28. 
Vier inzenders hebben de abstract in de vorm van een lezing gepresenteerd, de rest in de vorm van 
posters.  
 
Bestuurssamenstelling 
Afscheid is genomen van Dhr. G. Bouman, nurse practitioner UMCN, zijn functie wordt opgevolgd 
door mw. M. Klos, verpleegkundige uit het Gelre ziekenhuis. Toegetreden zijn Dr. F. Kneepkens, 
kinderarts en Dr. A. van Bodegraven, gastro-enteroloog, beide uit het VUMC. Tevens is Dr. M. van 
Bokhorst – de van der Schueren, hoofd diëtetiek VUMC toegetreden met als taak onderzoeksdiëtisten 
te organiseren binnen NESPEN.  
 
Toekomst 
Begin 2009 zal stilgestaan worden bij het emeritaat van Prof. Dr. H.P. Sauerwein, ex-voorzitter van 
NESPEN, middels een minisymposium. NESPEN zal wat betreft klinische voeding en ondervoeding 
via de achterban van de bestuursleden gecentraliseerd worden. De NESPEN-prijs zal gecontinueerd 
worden bij voldoende aanbod van abstracts. 
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