Het jaar van NESPEN in 2019
NESPEN stelt zich tot doel het bevorderen van kennis en de toepassing van deze kennis
betreffende klinische voeding en metabole ziekten alsmede de onderlinge beïnvloeding van
voeding, voedingsstoffen en door (ziekte ontregelde) metabole processen. NESPEN richt
zich hierbij op een multidisciplinaire doelgroep: medici, pre-klinici, apothekers,
voedingskundigen, diëtisten, (voedings)verpleegkundigen en overige academici die
geïnteresseerd zijn in voeding in zijn breedste toepassing.
Het nieuwe bestuur van NESPEN heeft in najaar 2018 gediscussieerd over de invulling van
haar taken in relatie tot de doelstelling. Geconstateerd werd dat de plaats van NESPEN als
sectie van de Nederlandse vereniging van Gastro-enterologie (NVGE) niet de gehele
doelgroep goed kan bereiken. Begin 2019 heeft voorzitter Serlie met het bestuur van de
NVGE hierover gesproken. Uit deze bespreking is gekomen dat NESPEN zelfstandig verder
zal gaan als stichting maar nog wel samenwerking zal blijven houden met de NVGE als het
gaat om klinische voeding gerelateerde aspecten. Het secretariaat zal in 2020 overgaan van
bureau van Gijtenbeek naar bureau Interactie. Er is gekozen voor bureau Interactie omdat dit
bureau middels de ruim 10 jaar succesvolle organisatie van het voedingscongres goede
kennis heeft van de multidisciplinaire doelgroep en gespecialiseerd is in voeding gerelateerd
onderwijs.
ESPEN
NESPEN organiseert het bloklidmaatschap voor ESPEN (European Society for Parenteral
and Enteral Nutrition, Clinical Nutrition and Metabolism) voor de Nederlandse leden. Er wordt
in 2019 een gecombineerd lidmaatschap ESPEN/NESPEN ontwikkeld omdat lidmaatschap
voorheen voor NESPEN alleen voor NVGE leden mogelijk was.
NESPEN stimuleert leden deel te nemen aan het internationale congres van ESPEN, dit jaar
in Krakau, Polen. Vanuit Nederland zijn 35 abstracts ingezonden en geaccepteerd voor
posterpresentatie, ook waren er 5 sprekers vanuit Nederland. NESPEN adviseert de
education en scientific commissie van ESPEN bij de invulling van het programma.
ESPEN organiseert en faciliteert het LLL (Life Long Learning) programma. Streven is om
deze LLL ook regulier in NL te houden. Hiervoor zullen de bestuursleden de TLLL (teacher)
cursus volgen tijdens het ESPEN congres.
ACTIVITEITEN
Het 12e voedingscongres is op 14 juni mede door NESPEN georganiseerd in Veenendaal.
Hierbij is de proefschriftprijs NESPEN uitgereikt.
Het tijdschrift voeding en visie heeft in 2019 2 nummers uitgebracht met daarin een aantal
NESPEN gerelateerde artikelen waaronder vertalingen van artikelen uit Clinical Nutrition. Het
bestuur is de redactie van voeding en visie zeer erkentelijk voor deze invulling. Eind 2019 is
deze samenwerking gestopt door de redactie omdat de invulling vanuit NESPEN niet
gecontinueerd kon worden.
NESPEN had tot voorkort een kleine website met informatie onder de website van NVGE, in
samenwerking met bureau interactie is er een website voor NESPEN ontwikkeld.

Begin 2019 is overleg geweest met stakeholders (Nederlandse Vereniging van dietisten,
stuurgroep ondervoeding, Marian de van der Schueren) op gebied van ondervoeding om de
door ESPEN/ASPEN ontwikkelde GLIM criteria en de implementatie hiervan te bespreken in
1e en 2e lijn. Afspraken zijn gemaakt om hierin samen te werken in de toekomst.
Het bestuur is in het voor- en najaar fysiek bijeen gekomen. De voorzitter van NESPEN heeft
de vergaderingen van de council van ESPEN bijgewoond in voor en najaar. De
bestuurssamenstelling is geevalueerd en toegetreden zijn Mw. Dr. Mireille van Stijn
(anesthesioloog AMC) en Prof. Dr. Peter Weijs (VUMC en HvA). Afscheid is genomen van
Dr. Ad van Bodegraven.
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