NESPEN in 2007
(Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition)
Clinical nutrition and Metabolism

Algemeen
De activiteiten van NESPEN in 2007 waren zowel binnen als buiten de NVGE congressen te
vinden. In het voorjaar een abstractbijeenkomst met de uitreiking van de NESPEN prijs voor
het beste abstract, in het najaar een symposium. Buiten de congressen is de afronding van
de consensus perioperatieve voeding een mijlpaal geweest en daarnaast de continue
aandacht aan de herkenning en behandeling van ondervoeding bij ziekte.

Activiteiten tijdens NVGE vergaderingen
In het voorjaar is een goed bezochte abstractbijeenkomst gehouden waarin mw. N.
Wierdsma, diëtist / onderzoeker in het VUMC te Amsterdam de NESPEN abstractprijs in
ontvangst mocht nemen voor haar abstract ‘Faecal weight to diagnose malabsorption at the
Intensive Care Unit’. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met A.A. van Bodegraven
en R.J.M. Strack van Schijndel.

In het najaar is het symposium georganiseerd door de werkgroep Richtlijn Ontwikkeling
Perioperatieve Voeding met als titel ‘The Guideline – Forcipal Delivery or Vacuum
Extraction?’
Sprekers waren Mevr. dr. T. van der Weijden, Afdeling Huisartsgeneeskunde, Universiteit
Maastricht ‘Implementation of Guidelines – Opportunities and Threats’, Mevr. J. Maessen,
Afdeling Chirurgie, AZM ‘Changing Perioperative Practice in the Netherlands: the CBO
Breakthrough Project Periop 1&2’, Dr. K. Lassen, Department of Gastrointestinal Surgery,
University Hospital of Tromso, Norway en Dr. CHC Dejong (AZM) ‘Changing Perioperative
Practice: the Arctic Circle Upper GI Experience’.

Overige activiteiten
Prof. Dr. C. Mulder is namens NESPEN voorzitter van de stuurgroep vroegtijdige herkenning
en behandeling ondervoeding. Vanuit deze stuurgroep is de pilot in 2006 gestarte pilot in 6
ziekenhuizen verder uitgebreid naar 42 ziekenhuizen. Het ministerie van VWS heeft dit
project financieel ondersteund. In december is het project afgerond. De aandacht zal nu
verder verlegd worden naar herkenning en behandeling van ondervoeding op de polikliniek
en in de 1e lijn.

De geneeskundige hoofdinspectie vraagt via de Prestatie Indicator

Ondervoeding ook de ziekenhuizen naar incidentie van ondervoeding, in 2008 zal dit verder

uitgebreid worden naar een vraag naar de juiste behandeling van de patiënt met
geconstateerde ondervoeding.

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 Praag in september 2007 zijn alle 29 Nederlandse
bijdragen geaccepteerd. Vier inzenders hebben de abstract in de vorm van een lezing
gepresenteerd, de rest in de vorm van posters. Eén inzending uit het AMC is in aanmerking
gekomen voor een travelaward.

Bestuurssamenstelling
Met de totstandkoming van de consensus perioperatieve voeding ziet voorzitter Dr. CHC
Dejong (AZM) zijn werk voor NESPEN als afgerond. In 2008 zal Dr. W. van Gemert (AZM)
de voorzittershamer overnemen. Dr. G. Wanten (UMCN) zal het vicevoorzitterschap gaan
invullen. Prof. Dr. H. van Goudoever (EMC) stopt zijn werkzaamheden als penningmeester.
Zijn opvolger zal Dr. K. Joosten worden, intensivist in het EMC/Sophia.
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