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Het jaar 2018 stond voor NESPEN in het kader van veranderingen. Na een succesvol 2017 

waarin NESPEN het ESPEN congres in den Haag voor ruim 3300 deelnemers uit 95 landen 

organiseerde, is het bestuur veranderd en zijn plannen gemaakt om klinische voeding in 

Nederland breder uit te dragen. Samenwerking met andere organisaties op gebied van 

(klinische) voeding is hierbij een aandachtspunt. 

Onderzoek en onderwijs op gebied van voeding 

NESPEN stimuleert actief het voedingsonderzoek in Nederland. In 2018 zijn de activiteiten 

gecontinueerd zoals het uitgeven van de ESPEN travelgrant bij de voorjaarsbijeenkomst, het 

lid maken van ESPEN van de sprekers tijdens de symposia, de proefschriftprijs en voeding 

en metabolisme op de onderwijskaart te zetten van artsen.  

NESPEN was in 2018 mede organisator van het landelijke voedingscongres. Het congres 

gaf een mooie terugblik op het congres van 2017 en er was voor de deelnemers ook de 

mogelijkheid om een ESPEN LLL life module (nutrition and geriatrics) bij te wonen. De 

samenwerking met het voedingscongres is goed bevallen en zal in de toekomst verder 

uitgewerkt worden. 

Voor- en najaarscongres NVGE 

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is de proefschrift prijs van NESPEN uitgereikt aan Dr. 

Kirsten van der Beek uit het MUMC: “The gut in control of health and disease: Unraveling the 

role of short chain fatty acids in human metabolism”. De travelgrant (bijwonen ESPEN 

congres in Madrid) voor het best scorende abstract is gewonnen door mw Judith Beurskens 

(Verpleegkundig Specialist Radboud UMC): “Evaluation of quality of life and caregiver 

burden in home parenteral nutrition patients: a cross sectional study”. Tijdens de 

najaarsbijeenkomst is een symposium georganiseerd met titel ‘Nutrition, the 2018 update”, 

waarin naast een aantal abstracts, voeding bij IBD en refeedingsyndroom werden 

besproken.   



Ondervoeding 

Tijdens het ESPEN congres in Madrid zijn de GLIM criteria gepresenteerd, de uitkomsten 

van het Global Leadership Initiative on Malnutrition. Deze wereldwijde criteria voor de 

diagnose ondervoeding, zullen ook in Nederland geïmplementeerd moeten worden en 

NESPEN ziet dit als een van de taken die in 2019 opgepakt zullen worden. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30181091   

Financiële situatie NESPEN 

Uit de organisatie van het congres in 2017 zijn inkomsten gegenereerd waarmee 

toekomstplannen mogelijk zijn. De intentie is om kostendekkend te zijn. 

Bestuurssamenstelling 

In 2018 is Dr. MJM Serlie, internist-endocrinoloog AUMC, locatie AMC,  voorzitter geworden 

van NESPEN. Dr J. Olieman, dietist EMC is de nieuwe penningmeester en aan het bestuur 

zijn verder toegevoegd Dr. A. van Zanten, intensivist Gelderse Vallei, Prof. Dr. B. Witteman, 

MDL arts Gelderse Vallei / WUR, mw W. Kuin, verpleegkundig specialist Noord West 

Ziekenhuis, mw J. Beurskens, verpleegkundig specialist UMC st Radboud en Dr. MFM van 

Stijn, anesthesist AUMC, locatie AMC. Afscheid heeft NESPEN genomen van dr G. Wanten, 

dr K. Joosten en mw M. Klos. 
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