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NESPEN werkt samen met de voedingsindustrie om te zorgen dat 
het een onvergetelijk congres wordt. Het thema is ‘innovation in 
nutrition’ en sluit aan bij een andere partner van ons, Westland. 
Het Westland, de ‘achtertuin’ van Den Haag, zal samen met ons 
op 8 september 2017 (de dag voor het ESPEN congres begint) het 
Healthy Food Congress organiseren. Dit congres is minder gericht 
op klinische voeding, maar meer op gezonde voeding en preventie. 

Binnen het ESPEN-congres zijn vier thema’s te onderscheiden: 
chronische ziekten, acute ziekte, kinderen en ouderen. Deze vier 
thema’s zullen in vijf parallelsessies worden doorgevoerd. Er wor-
den 14 educatieve en 18 wetenschappelijke symposia aangeboden, 
12 LLL (life long learning) modulen, 4 plenaire lezingen, workshops 
(verpleegkundig en nutritional assessment). Natuurlijk zal de Ne-
derlandse organisatie garant staan voor een actief en uniek sociaal 
programma. 

Een greep uit de wetenschappelijke symposia: 
• Nutrition, bile acids and metabolic health
• Interactions between nutrition and physical activity
• Metabolic pathways and muscle maintenance
• Regulation of food intake and clinical applications
• Metabolic phenotyping and precision medicine
• Nutrition and longevity
• Nutrition and the gut microbiome
• Microbiome beyond the gut 
• Malnutrition and functional decline
• Nutrition, metabolism and circadian rhythm 
• Taste through the life course
• Rehabilitation of the intestine in acute illness
• The link between environment and metabolism
• Nutrient manipulation as a therapy for cancer patients?
• Health consequences of fat storage
• Pediatrics
• Nutrition, metabolism and COPD

Aankondiging ESPEN congres 
2017 in Den Haag
In 2017 zal NESPEN in samenwerking met de centrale ESPEN-organisatie het jaarcongres organiseren 
in Den Haag. Na twee eerdere congressen in Nederland in 1981 (Maastricht) en 1997 (Amsterdam) zijn 
we er trots op om weer gastheer te zijn van dit internationaal hoogstaande congres. We verwachten 
ruim 3500 deelnemers uit 100 landen, maar vooral Nederlandse ESPEN-leden, artsen met interesse in 
voeding, voedingsverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (ziekenhuis)apothekers en diëtisten. 
Kom om te luisteren, maar ook om actief deel te nemen. Grijp de kans aan om te laten zien waar je 
mee bezig bent en stuur een abstract in!

Word lid van ESPEN!
Een bloklidmaatschap via NESPEN kost € 80,- per jaar. Wat krijg 
je hiervoor:
•  het internationale tijdschrift Clinical Nutrition zes keer per jaar 

(impactfactor 4,9)
• Clinical Nutrition ESPEN zes keer per jaar
• Clinical Nutrition Experimental twee keerper jaar

•  Clinical Nutrition Supplements en e-SPEN Journal (geen vaste 
frequentie)

• toegang tot ESPEN website
• gereduceerd tarief om het ESPEN congres bij te wonen
• up-to-date van ontwikkelingen over klinische voeding
• gratis lidmaatschap van NESPEN

Voor meer informatie zie www.nvge.nl/informatie-en-doelstellingen. Aanmelden voor een lidmaatschap via e-mail: NESPEN@amc.nl 
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De educatieve symposia zullen zijn: 
• Using the gut in acute care patients 
• Meeting nutritional needs of acute care patients
• Case discussion: œsophagectomy & bone marrow transplant
• Specifi c needs of patients with chronic disease
• Hospital discharge: and now?
• Novel approaches to optimize dietary intake in older adults
• Altering lifestyle to improve nutritional status in older adults
• Specifi c nutritional care in children
• Paediatric specifi cities of nutritional assessment

Help je mee het ESPEN 2017 onvergetelijk te maken?
Kom naar het congres en stuur een abstract in.
Meer informatie: www.espen.org

Cora Jonkers, namens het dagelijks bestuur van NESPEN.

ESPEN
CONGRESS
on Clinical Nutrition
& Metabolism
THE HAGUE, THE NETHERLANDS
9-12th September 2017

Nutrition meets Innovation

Stuur je abstract in voor ESPEN 2017!
Hoe gaat het insturen van abstracts in zijn werk. 
Vul het raamwerk in dat je kunt vinden op de 
website voeding-visie.nl/NESPEN. Bijna altijd volgt 
acceptatie. Je kunt een presentatie geven tijdens 
de NVO voorjaarsbijeenkomst op 23 en 24 maart 
in Veldhoven en kans maken op een travel award. 
Daarnaast wordt door ESPEN young investigator 
ook een travel award verloot (één per land).

Inleveren van abstracts: 10 januari - 5 april 2017 
(posters en oral presentations)
Late break abstracts: 13 mei 2017 - 18 juni 2017 
(alleen posters)

Life Long Learning programma ESPEN
Het Life Long Learning programma (LLL) 
in Clinical Nutrition and Metabolism van 
ESPEN is een succesvol internationaal op-
leidingsprogramma in klinische voeding 
gericht op artsen, apothekers, diëitsten, 
en verpleegkundigen. Het programma 
bestaat uit 120 verschillende modules 
die zowel live als online gevolgd kunnen 
worden. De ‘live’ trainingen (meer dan 
100 per jaar) bestaan uit voordrachten, 
casuïstiek en een examen. De trainingen 
worden wereldwijd aangeboden en de 
leerstof en toetsingsstof worden gesu-

perviseerd door internationale experts 
uit het vakgebied. De online trainingen 
zijn gratis beschikbaar na registratie op 
de website. Het volgen van 14 ‘live’trai-
ningen en ongeveer 15 online trainingen 
geeft het recht op het afl eggen van het 
ESPEN examen in Clinical Nutrition. In 
diverse landen (maar nog niet in Neder-
land) wordt dit examen erkend als een 
MSc-graad. 

NESPEN organiseert de ESPEN-LL modu-
les in samenwerking met de HAN VDO en 

het HAN Lectoraat in Voeding in relatie 
tot Sport en Gezondheid.

Ben je enthousiast geworden over het LLL 
programma dan kan je online aan de slag 
via http://www.espen.org/education/lll-
programme.

Volgend jaar tijdens het ESPEN congres in 
den Haag worden LLL cursussen gegeven 
op 8 en 9 september (aparte cursussen) en 
tijdens het ESPEN congres 9 - 12 sept 2017. 
Info via www.espen.org. 
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