Het jaar 2004 van NESPEN (Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition)
Clinical nutrition and metabolism

Algemeen
De herstructurering van de NVGE heeft voor NESPEN in 2004 een grote wijziging gebracht.
NESPEN was in 2004 alleen zichtbaar op de NVGE voorjaarsvergadering in de vorm van
abstract presentaties en een symposium. In het najaar was de donderdagmiddag
gereserveerd voor de NGM.
Door de wijziging naar slechts één maal per jaar een abstract vergadering heeft het bestuur
gemeend in het najaar buiten de NVGE om een tweedaags congres te organiseren. Dit heeft
op 10 en 11 december plaats gevonden in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De
bijeenkomst is samen georganiseerd met de ERAS groep, Enhanced Recovery After
Surgery. Naast de inleidingen door leden van de ERAS groep twee symposia gehouden op
gebied van metabolisme ingeleid door prof. Dr. H.P. Sauerwein (glucosemetabolisme) en dr.
N.E.P. Deutz (eiwitmetabolisme). Beide sessies zijn ingevuld door origineel onderzoekswerk.
Om de klinische kant van NESPEN naar voren te brengen is ook een brainstormsessie over
klinische ondervoeding gehouden met als sprekers Dr. A.J. Naber (UMCN) en Mw. Ir. H.M.
Kruizenga (VUMC). NESPEN wil het platform zijn voor ontwikkelingen in deze problematiek
en dit in 2005 verder uitwerken.
Het bestuur van NESPEN heeft in 2004 met de NGM de nieuwe positionering binnen de
voor- en najaarsvergaderingen geëvalueerd en beide organisaties streven toch naar een
betere visualiteit binnen de NVGE.

Activiteiten
De stijgende aandacht voor metabolisme en voeding van 2003 zet zich voort in het jaar
2004. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst zijn 12 presentaties van origineel werk gegeven. Uit
de inzendingen werd door het bestuur de beste uitgekozen voor de NESPEN prijs (€ 500).
De prijs ging naar Drs. R.M van Elburg (VUMC). Het abstract: 'randomised controlled trial of
glutamine enriched enteral feeding in very low birth weight infants: effect on clinical outcome'
is geschreven in samenwerking met A. van den Berg, H.N. Lafeber en W.P.F. Fetter.
Voorafgaande aan de abstract presentatie is een symposium gehouden met als onderwerp:
‘Biomarker development and Proteomic strategies’. Onder voorzitterschap van prof. Dr. R.
Vonk (AZG) en dr. N.E.P. Deutz (azM) werden inleidingen gegeven over de diverse
technieken en toepassingen op het gebied van stabiele isotopen. Sprekers waren dr. Rainer
Bischoff (RUG): Application of various proteomics techniques, Johan Renes (UM):
Biomarkers and 2D-gels, Han Roelofsen (AZG) High-throughput proteomics in biomedical

research, Hans Aerts (AMC) Identification of biomarkers (Q-star), Theo Luider (EMC)
Identification of biomarkers (FT-MS).

NESPEN heeft actief contact met ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral
Nutrition) 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 Lissabon in september 2004 zijn 27
Nederlandse bijdragen ingezonden en allen waren geaccepteerd.

Bestuurssamenstelling
Afscheid is genomen van dhr. C. Coenen, onderzoeksverpleegkundige AZN. Er is op dit
moment nog een vacature voor een verpleegkundige werkzaam op het gebied van klinische
voeding en metabolisme. Verder is de bestuurssamenstelling niet gewijzigd.
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