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ESPEN 2017
Als gastheer van het ESPEN congres in 2017 in het World Forum te ’s Gravenhage is het
bestuur het afgelopen jaar druk bezig geweest met de organisatie. Allereerst met het vinden
van een thema, zoeken van partners (onder meer Westland promotion naast de medische
voeding industrie) en het exploreren van Den Haag als gaststad. Tijdens het ESPEN congres
in Kopenhagen is promotie gemaakt en we hopen op een enthousiaste deelname in 2017.
Om het thema van het congres ‘nutriton meets innovation’ breder te trekken naar Nederland
als innovatief voedingsland zal op de dag voorafgaande aan het congres het Healthy Food
Congres georganiseerd worden.
Als voorbereiding op het ontvangen van het ESPEN congres in 2017 stimuleert NESPEN
het voedingsonderzoek in Nederland actief. In 2016 zijn de activiteiten gecontinueerd zoals
het uitgeven van de ESPEN travelgrant bij de voorjaarsbijeenkomst, 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 NVGE
Voor de bijeenkomst in maart in Veldhoven waren abstracts ingediend van hoog niveau.
Beste abstract heeft de travelgrant ESPEN 2016 (€ 1250) voor het bezoeken van het ESPEN
congres in Kopenhagen mogen ontvangen. Winnaar was Mw. Nicole R.C. Lefel (MUMC).met
het abstract: ‘Diarrhea is a risk factor for liver injury and may lead to Intestinal Failure
Associated Liver Disease in critical illness’.
Aansluitend was het symposium ‘Eiwit- en energiebehoefte van zieke mensen’ met als
gastspreker Dr. P. Weijs, lector gewichtsmanagement, VU medisch centrum, Amsterdam.
Aansluitend waren presentaties over voedingsonderzoek door onderzoeksdiëtisten. Tijdens
dit symposium is ook de proefschrift prijs van NESPEN uitgereikt aan twee inzenders: dr.
Nicolette Wierdsma (VUMC): To keep a balance in disease specific intestinal insufficiency
en dr. Arja Gerritsen (Gelre ziekenhuizen): Nutrition and Pancreatic Surgery. Beide
proefschriften warden door de jury zeer positief beoordeeld als aanvulling op het Nederlands
klinisch voedingsonderzoek.

Tijdens het congres in het najaar is een symposium georganiseerd met daarin de
geaccepteerde abstracts en daarna voordrachten over het onderwerp ‘Behandeling van high
output stomata en fistels’. Multidisciplinair werd deze problematiek besproken door chirurg,
onderzoeker, verpleegkundig specialist en diëtist vanuit het darmfalenteam van het AMC. Zie
ook www.darmfalenteam.nl

ESPEN 2016 Kopenhagen
Vanuit Nederland waren ruim 200 deelnemers aanwezig tijdens het ESPEN congres in
Kopenhagen. Een actieve delegatie, Nederland liet goed zien op welk niveau het klinisch
voedingsonderzoek staat met bijna 50 ingezonden abstracts en een groot aantal oral
presentations en geïnviteerde sprekers.
Om ESPEN binnen Nederland nog meer te laten leven is in gekozen om een ‘after ESPEN’
te organiseren waarbij een terugblik wordt gegeven op dit congres vanuit de sprekers en
bezoekers. Na een succesvolle eerste bijeenkomst in 2012 is dit initiatief voortgezet met hulp
van de firma’s Nutricia en Baxter. Op 14 oktober was er een ruime multidisciplinaire
aanwezigheid in hotel Karel V in Utrecht. 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 ook in 2016 goed
bezocht. 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.
Life Long Learning (LLL) programma ESPEN
Sinds 10 jaar organiseert ESPEN het LLL programma Clinical Nutrition. Dit zijn kleinschalige
modules die aan groepen van maximaal 50 deelnemers aangeboden worden.Elke module
duurt 4 uur en is opgebouwd uit 4 lezingen, casuïstiek en een afsluitend examen. De cursus
wordt gegeven door vakinhoudelijke docenten onder toezicht van door ESPEN opgeleide
‘teachers’. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar het behalen van een
groter aantal modules kan ook tot een Europese mastergraad in Clinical Nutrition
leiden. Naast de modulen die voor en tijdens het ESPEN congres worden georganiseerd is
er een e-learning programma en worden er decentraal modulen georganiseerd in de landen

aangesloten bij ESPEN. In 20164 zijn de modulen ‘oncologie en ‘geriatrie’ gegeven. Voor de
organisatie is NESPEN in zee gegaan met de Hogeschool Arnhem / Nijmegen. De modulen
werden goed bezocht door een multidisciplinair gezelschap. Voor 2017 zullen geen modulen
worden aangeboden aangezien tijdens het ESPEN congres vele modulen voor en tijdens het
congres gevolgd kunnen worden. Zie hiervoor het programma op www.espen.org
NESPEN hoopt door deze modulen te faciliteren de lacunes in kennis bij artsen op gebied
van klinische voeding in te vullen. Ook wordt nog steeds 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 de activiteiten te ondersteunen. De LLL modulen en travelgrant worden ondersteund
door firma’s op gebied van klinische voeding. De organisatie van het ESPEN 2017 is een
grote investering. De intentie is om kostendekkend te zijn.
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