
Het jaar van NESPEN in 2020 

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, (voeding)verpleegkundigen en overige academici die 

geïnteresseerd zijn in voeding in zijn breedste toepassing.  

Vanaf 2020 is NESPEN niet meer een sectie van de Nederlandse vereniging van Gastro-

enterologie en is het secretariaat overgegaan van bureau van Gijtenbeek naar Interactie.  

De pandemie met het COVID 19 virus heeft de activiteiten van NESPEN beïnvloed. Fysieke 

bijeenkomsten konden helaas niet georganiseerd worden. NESPEN heeft waar mogelijk dit 

middels on line activiteiten gecontinueerd. 

ESPEN 

NESPEN organiseert als zusterorganisatie het bloklidmaatschap voor ESPEN (European 

Society for Parenteral and Enteral Nutrition, clinical nutrition and metabolism) voor de 

Nederlandse leden. Er is in 2020 gestart met een gecombineerd lidmaatschap 

ESPEN/NESPEN waarbij leden korting kunnen krijgen op de activiteiten georganiseerd door 

NESPEN.  

NESPEN stimuleert leden deel te nemen aan het internationale congres van ESPEN, dit jaar 

helaas on line door COVID 19 vanuit de organisatie van Lyon, Frankrijk. Vanuit Nederland 

zijn 25 abstracts ingezonden en geaccepteerd voor posterpresentatie, ook waren er 3 

sprekers vanuit Nederland. NESPEN adviseert de education en scientific commissie bij de 

invulling van het programma.  

In 2020 is Prof. Dr. Mireille MJ Serlie, onze voorzitter, toegetreden tot de scientific committee 

van ESPEN. Zij zal vanuit deze functie mede de brug naar ESPEN vormen tussen het 

wetenschappelijk onderzoek op gebied van voeding en metabolisme vanuit Nederland.  

ESPEN organiseert en faciliteert het LLL (Life Long Learning) programma. Streven is om 

deze LLL ook regulier in NL te houden. Helaas is in 2020 dit niet doorgegaan maar zal 

gestreefd worden in 2021 on line versies te organiseren. 

ACTIVITEITEN 

Covid 19 trof ziekenhuis Bernhoven vanaf het begin hevig. Bestuurslid dr. Gisbertz zag 

samen met de afdeling dietetiek van Bernhoven vele voedingsproblemen optreden. Aan de 

hand van de bevindingen van Bernhoven en samen met de ontwikkelde richtlijn van ESPEN, 

NVD en de NVIC is door NESPEN de richtlijn Covid 19 geschreven en gedurende het jaar 

geactualiseerd aan de ontwikkelingen. De richtlijn is te vinden op de website van NESPEN. 

Het 13e voedingscongres was fysiek gepland op 17 april, werd uitgesteld tot 19 juni maar is 

uiteindelijk in on line versie op vrijdag 20 november georganiseerd. Het bestuur van 

NESPEN is de programmacommissie. Tijdens het congress is de abstractprijs NESPEN 

uitgereikt. 



De website van NESPEN is in 2020 actief geworden. Streven is hier actuele informatie over 

activiteiten van NESPEN, ESPEN en ontwikkelingen op gebied van klinische voeding en 

metabolisme te publiceren. De website wordt goed on line gevonden door de doelgroep. 

https://www.nespen.nl/  

Samenwerking met andere organisaties op gebied van (klinische) voeding (en metabolisme) 

wordt verkend. Zo is er contact met Platform Voeding Nederland en task force voeding van 

de NVMDL.  

In 2020 is geen overleg geweest met stakeholders (Nederlandse Vereniging van diëtisten, 

stuurgroep ondervoeding, dr. Marian de van der Schueren) over ondervoeding en GLIM, dit 

zal een streven zijn om in 2021 weer opgepakt worden.  

Het bestuur is in 2020 1x on line bijeen gekomen. De voorzitter van NESPEN heeft de 

vergaderingen van de council van ESPEN on line bijgewoond in voor en najaar. Mw. W. 

Kuin, verpleegkundig specialist, heeft het bestuur verlaten in verband met wijziging functie. 
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