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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 het ontvangen van het ESPEN congres in 2017 wil NESPEN het 
voedingsonderzoek in Nederland actief stimuleren. In 2013 zijn de activiteiten, zoals gestart in 2012, 
gecontinueerd zoals het uitgeven van de ESPEN travelgrant bij de voorjaarsbijeenkomsten, sprekers 
tijdens de symposia lid te maken van het ESPEN, de proefschriftprijs en voeding en metabolisme op 
de onderwijskaart te zetten van artsen.  
 
Voor- en najaarscongres 

De travelgrant ESPEN 2013 Leipzig is uitgereikt aan C. de Jonge van de afdeling heelkunde/NUTRIM 
uit Maastricht met het abstract ‘The impact of duodenal-jejunal exclusion on satiety hormones’ .  
Aansluitend was het symposium ‘Oncology and nutrition’ waar zes onderzoeksdiëtisten hun onderzoek 
bespraken. De inleiding werd verzorgd door Dr. Leah Gramlich, associate professor University of 
Alberta, Edmonton, Canada. Haar lezing had de titel ‘Optimizing nutrition and functional capacity in 
patients with foregut tumors'. Het was een boeiende bijeenkomst waar de aanwezigen ook aansluitend 
de mogelijkheid namen om te netwerken.  
Tijdens het jubileumcongres in oktober zijn er geen speciale activiteiten vanuit NESPEN 
georganiseerd. 
 
After ESPEN 
Vanuit Nederland ruim 200 deelnemers aanwezig tijdens het ESPEN congres in Leipzig. 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. Na een succesvolle 
bijeenkomst in 2012 is dit initiatief voortgezet met hulp van de firma’s Nutricia en Baxter. Wederom 
een goede bijeenkomst en verzoek van de deelnemers dit in 2014 weer te organiseren. Op deze wijze 
kan met beperkt budget toch een impressie van de internationale activiteiten op gebied van klinische 
voeding en metabolisme gevolgd worden.  
 
Ondervoeding 
De Engelse vertaling van de website van de stuurgroep ondervoeding is in 2013 bijgewerkt zodat 
internationaal de activiteiten op gebied van ondervoeding in Nederland te volgen blijven. De 
Nederlandse aanpak is een voorbeeld voor veel landen en hiermee is de mogelijkheid deze aanpak 
breed te verspreiden. Op http://www.fightmalnutrition.eu/ is deze informatie terug te vinden. 
 
Onderwijs klinische voeding 
NESPEN constateert een lacune in kennis bij artsen op gebied van klinische voeding. Er is veel vraag 
naar meer informatie en daarom zal vanaf 2014 gestart worden met de onderwijsmodulen van het 
Long Life Learning programma (LLL) van ESPEN. Hiervoor zal in het najaar van 2014 gestart worden 
met een pilot op de onderwijsdag van de NVGE, de woensdag voor het wetenschappelijke congres. 
Ook wordt gekeken hoe NESPEN binnen de reguliere onderwijsactiviteiten van de medische 
faculteiten klinische voeding kan aanbieden, 
 
Financiële situatie NESPEN 
Bij het stoppen van de ondersteuning vanuit de NVGE heeft NESPEN nauwelijks inkomsten om alle 
activiteiten te ondersteunen. Door het organiseren van symposia en scholing zal getracht worden 
meer financiële armslag te krijgen om klinisch voedingsonderzoek te ondersteunen en de doelen van 
NESPEN te verwezenlijken. 
 
Bestuurssamenstelling 
Dr. Frank Kneepkens, kinderarts MDL uit het VU medisch centrum is uit het bestuur gestapt vanwege 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dr. Merit Tabbers, kinderarts MDL uit het AMC was 
al toegevoegd aan het bestuur in 2012 en neemt zijn taken over. 
 
Namens het sectiebestuur, 
G. Wanten, voorzitter 
C.F. Jonkers - Schuitema, secretaris 
 

http://www.fightmalnutrition.eu/

