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Algemeen 
In 2006 heeft de nieuwe structuur van de NVGE vastere vorm gevonden in de activiteiten 
van NESPEN. In het voorjaar wordt nu een abstractbijeenkomst gehouden specifiek gericht 
op onderzoek naar klinische voeding en metabolisme. Hier wordt ook de abstractprijs van 
500 euro uitgereikt. In het najaar wordt een symposium gehouden waarin dieper ingegaan 
wordt op een onderwerp uit klinische voeding en metabolisme.  
De NESPEN leden merken wel dat de verandering van het scoringssysteem van de 
abstracts minder mogelijkheid geeft om een abstract geaccepteerd te krijgen. Omdat voeding 
en metabolisme een klein onderzoeksbereik heeft is het aantal abstracts dat geaccepteerd 
wordt teleurstellend laag. Het stimuleert niet echt de betrokkenheid van NESPEN leden om 
abstracts in te sturen. 
 
Activiteiten tijdens NVGE vergaderingen 
In het voorjaar is een gevarieerd programma van voedingsabstracts gepresenteerd tijdens 
de NVGE dagen. Tijdens deze bijeenkomst is de NESPEN abstractprijs uitgereikt. Dit jaar 
verdeeld over twee onderzoekers aangezien beide even hoog scoorden. De winnaars waren 
M. v.d. Poll arts/onderzoeker, Academisch Ziekenhuis Maastricht, met het abstract: The 
clinical significance of plasma arginase-1 during liver surgery; effects of hepatocyte injury on 
arginase-1 release and plasma arginine levels in man. Het onderzoek is gedaan in 
samenwerking met S.J.P. Hanssen, M. Berbée, N.E.P. Deutz, W.A. Buurman, C.H.C. Dejong 
De tweede prijswinnaar is Mevr. G. Melis, diëtist/onderzoeker VUMC voor haar werk: 
Glutamine Is An Important Precursor For De Novo Synthesis Of Arginine In Man. Het 
onderzoek is gedaan in samenwerking met M.C.G. van de Poll, P.G. Boelens, P.A.M. van 
Leeuwen, N.E.P. Deutz, C.H.C. Dejong. 
In het najaar is stil gestaan bij het emeritaat van Prof. Dr. P.B. Soeters, chirurg AZM. Zijn 
activiteiten voor de ontwikkelingen op het gebied van de klinische voeding waren aanleiding 
om een symposium over ‘intestinal failure’ te organiseren. Prof. Gordon Carlson uit het Hope 
Hospital (Manchester UK) gaf een overzicht van hoe in het Verenigd Koninkrijk de 
behandeling van het short bowel syndroom en fistels aangepakt worden. Vanuit Nederland 
spraken Dr. EHHM Rings (UMCG), Dr. MC Escher (ErasmusMC), Prof. Dr. HP Sauerwein 
(AMC), Dr. W. van Gemert (AZM) en Mw. C. Jonkers (AMC) over de behandelingsmethoden 
in Nederland. Prof. Dr. Soeters gaf op zijn eigen wijze aan hoe er verder gedacht moet 
worden over de behandeling van deze patiëntengroepen. 
Ub de middag is er samen met de sectie neuro GE en motiliteit een abstractbijeenkomst 
gehouden. Hierbij is er geen prijs uitgereikt voor een voedingsabstract. Getracht zal worden 
in 2007 de voedingsabstracts naar het voorjaar te sturen. 
 
Overige activiteiten 
Naast de activiteiten binnen het kader van de NVGE is NESPEN in 2006 actief geweest op 
het gebied van ondervoeding in ziekenhuizen.  
Prof. Dr. C. Mulder is namens NESPEN voorzitter van de stuurgroep vroegtijdige herkenning 
en behandeling ondervoeding. Vanuit deze stuurgroep is het afgelopen jaar een pilot in 6 
ziekenhuizen begeleid met subsidie van VWS. Dit project zal in 2007 verder uitgerold worden 
tot 80% van de Nederlandse ziekenhuizen. Om paramedici bij te scholen heeft NESPEN 
bijdrage geleverd aan de nascholing ‘ondervoeding’ voor diëtisten en 
(voedings)verpleegkundigen in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor diëtisten. 
 
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. Daarnaast is vanuit Nederland Dr. NEP Deutz in 2006 editor in chief geworden 
van Clinical Nutrition, tijdschrift van ESPEN.  
Voor het congres in Istanbul in oktober 2006 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. Eén inzending uit het VUMC is in aanmerking 
gekomen voor een travelaward.   
 
Bestuurssamenstelling 
Afscheid is genomen van: 
Prof. Dr. R. Vonk uit het UMCG, hij wordt in 2007 opgevolgd door Dr. E.Rings, kinderarts in 
het UMCG.  
Dr. NEP Deutz uit het AZM, is vertrokken eind 2006 naar Little Rock (USA), NESPEN zal 
contact blijven houden aangezien Deutz editor in chief is van Clinical Nutrition, hard copy en 
digitaal tijdschrift van ESPEN. 
Toegevoegd aan het bestuur is Dr. G. Wanten uit het UMCN. 
Dr. W. van Gemert is vicevoorzitter geworden en zal de vertegenwoordiging in de ESPEN 
council overnemen van mw. C. Jonkers.  
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