
Het jaar 2003 van NESPEN (Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition), 
clinical nutrition and metabolism 
 
Algemeen 
Het jaar 2003 heeft voor NESPEN gestaan in het verbreden van de platformfunctie op het 
gebied van klinische voeding en metabolisme. Om dit te bewerkstelligen heeft het bestuur in 
januari een brainstormsessie gehouden en zijn er nieuwe plannen voor de toekomst 
gemaakt. Deze plannen komen goed overeen met de herstructurering van de NVGE.  
 
Activiteiten 
Er is veel aandacht voor metabolisme en voeding, getuige het stijgende aantal abstracts dat 
wordt ingediend voor de bijeenkomsten van NESPEN. Tijdens de voor- en 
najaarsbijeenkomsten waren beide keren 10 presentaties van origineel werk. Uit de 
inzendingen werd door het bestuur de beste uitgekozen voor de NESPEN prijs (€ 500).  
Tijdens de voorjaarsvergadering ging de hoogste score van alle voor de NVGE ingezonden 
abstracts naar drs MDP Luyer welke dit abstract had ingediend voor NESPEN. Titel: High-fat 
enteral nutrition specifically decresases TNF-α and preserves gut barrier function in rats eary 
after heamorrhagic shock. Dit abstract is gepresenteerd in de plenaire avondsessie. 
Aangezien Drs. Luyer in 2002 een NESPEN prijs ontvangen had ging de 2003 NESPEN prijs 
naar YC Luiking, afdeling heelkunde AZM, voor het abstract: The role of NOS-2 en NOS-3 in 
renal and musle protein metabolism during early endotoxemia in mice. 
De NVGE prijs voor het beste door een student ingestuurde abstract ging naar drs MCG van 
de Poll (eveneens ingestuurd voor NESPEN, en vervolgens in de plenaire avondsessie 
gebracht). Titel: Whole body protein synthesis and breakdown are unchanged after major 
hepatectomy for malignancies in man. 
In het najaar van 2003 ging de NESPEN-prijs naar Drs. Dana-Anne H. de Gast - Bakker, 
Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus Medisch Centrum, Zij ontving de prijs voor het abstract 
The effect of IGF-1 supplemented formula on feeding tolerance and weight gain in preterm 
infants.  
 
Naast de abstractvergaderingen houdt NESPEN ook 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. In Nederland zijn nu 40 bloklidmaatschappen 
van ESPEN, nog niet veel maar elk jaar stijgende met 20%. Voor het congres in Cannes in 
2003 zijn 29 Nederlandse bijdragen ingezonden en allen waren geaccepteerd.  
NESPEN hoopt door jaarlijks een gehele middag voordrachten gecombineerd met 
presentaties van onderzoek te verzorgen tijdens het voorjaarscongres van de NVGE. Dit zal 
Nederlands onderzoek op gebied van klinische voeding en metabolisme een belangrijke 
plaats geven zowel nationaal als internationaal. 
 
Bestuurssamenstelling 
Afscheid is genomen van Mw. I. Eekhout, verpleegkundige, zij is opgevolgd door dhr. C. 
Coenen, onderzoeksverpleegkundige AZN. Verder is de bestuurssamenstelling niet 
gewijzigd. 
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