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Bericht van de Voorzitter

Rampenhulp in Pakistan

Geachte collega's,

EDTNA/ERCA medisch personeel en technici ter plekke

Het is me een groot genoegen
u te mogen voorstellen aan
onze nieuwe en volledig
vernieuwde kwartaalnieuwsbrief. 2005 is een opwindend
jaar geweest voor onze vereniging waarin veel
nieuwe projecten zijn gestart.
2006 zal daarom het jaar van de verandering
zijn waarin wij - zoals gewoonlijk - ernaar
zullen streven om u nog beter van dienst zijn.
Er komen nieuwe voordelen aan zoals de
lancering van de sectie van de website met
E-learning-modules, een carrièrecentrum en
veel nieuwe functies die alleen voor leden
toegankelijk zijn. Wij zullen eveneens pogen
meer partnerschappen met andere organisaties te ontwikkelen en we zullen werken aan
het continue verbeteren van het imago van
EDTNA/ERCA.
Bovendien verheugen wij ons op de
conferentie in Madrid en wij hopen dat u
samen met ons aan dit inspirerende en
stimulerende evenement zult deelnemen.
Met vriendelijke groeten,

Althea Mahon
EDTNA/ERCA Voorzitter 2004-2006
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Onmiddellijk na de aardbevingsramp in
oktober 2005 was een team van verpleegkundigen en technici van EDTNA/ERCA
meteen ter plekke om cruciale eerste
hulp aan aardbevings-slachtoffers te
verlenen. Dankzij deze snelle interventie
hebben ongeveer 150 patiënten essentiële
hulp en behandeling ontvangen.

Daarnaast werd er ook uitgebreide materiële
ondersteuning gegeven bestaande uit: 8
dialysemachines, 335 dialysers, 9 kg Kayexalate,
85 blood line sets, 30 slagaderkatheters en 6
pedi-atrische peritoneale dialysekatheters.
Verschillende defecte dialysemachines werden
ter plaatse door onze bezoekende technici
gerepareerd.

De Renal Disaster Relief Task Force (RDRTF) is een
unieke humanitaire Task Force, die in het leven
geroepen is door de International Society of
Nephrology (ISN), momenteel onder leiding van
Prof. Raymond Vanholder van de Universiteit van
Gent in België. De RDRTF zendt vrijwilligers
uit zoals bijvoorbeeld nefrologisten, dialyseverpleegkundigen en technici, om na aardbevingen
en andere natuurrampen hulp te bieden en
slachtoffers te behandelen bij acute nierproblemen
als gevolg van crush syndrome (rhabdomyolysis).
De RDRTF heeft momenteel 20 Belgische en 35
internationale vrijwilligers die in hoofdzaak van
EDTNA/ERCA en AFIDTN afkomstig zijn. De
missies vinden altijd
plaats onder leiding
en verantwoordelijkheid van 'Médecins
Sans Frontières' (MsF),
Artsen Zonder Grenzen.

Ter plekke

Hulp in actie
Voor de missie in Pakistan is een verkenningsteam, begeleid door mensen van MsF en
bestaande uit 1 nefrologist/intensivist en 1
dialyseverpleegkundige
naar
Islamabad
uitgezonden. Deze groep kwam op 10 oktober
2005 in Islamabad aan en zij werden al spoedig
gevolgd door een tweede verkenningsteam. De
complete interventie duurde 23 dagen en er
werden in totaal één verkenningsteam en twee
complete reddingsteams uitgezonden; in totaal
16 RDRTF vrijwilligers (9 verpleegkundigen, 5
dokters en 2 dialysetechnici) uit vier landen
(Frankrijk, Turkije, Verenigd Koninkrijk, België).
Aan het thuisfront werd er voor het uitzenden
van vrijwilligers en materiaal, logistieke en
secretariële ondersteuning gegeven door een
Franse en een Belgische coördinator, alsook
één contactpersoon bij MsF België en een
secretaresse op de basis in Gent.

Peter Stockman, technicus bij de Dienst Dialyse
(België) en EDTNA/ERCA vrijwilliger spreekt
over zijn ervaring in Pakistan: ..."Wij kwamen
om ongeveer 3 uur 's middags op PIMS aan. Wij
werden overweldigd door het grote aantal
patiënten die zich overal in het ziekenhuis
bevonden... Terwijl de eerste machine werd
uitgepakt, werd de rest van het materiaal
gedesinfecteerd en gecontroleerd. Aan het eind
van de dag waren alle vier machines operationeel
en de volgende dag begonnen wij met ons
Acute Renal Failure (ARF) patiëntenprogramma." Stockman voegt er nog aan toe dat het
cruciaal was dat alle machines gecontroleerd
werden voordat zij naar Pakistan verstuurd
werden en dat het zonder de hulp van een
lokale dealer bijna onmogelijk geweest was om
een enkele defecte machines te repareren.
In totaal werden
er in het gebied
rond Islamabad
77 slachtoffers
met ARF behandeld
middels
dialyse, waarvan
er 66 het hebben
overleefd. Naast de behandeling werd er hulp en
therapeutisch advies gegeven aan tenminste 80
andere slachtoffers die onder het puin vandaan
zijn gehaald maar die geen dialyse nodig
hadden. Aan het einde van de missie bleven er
vijf slachtoffers, die dialysebehandeling nodig
hadden, achter in Islamabad. Hun behandeling
wordt nu verzorgd door Pakistaanse collega's.
Wilt u bij dergelijke projecten betrokken
worden? Neem dan contact op met
Jean-Yves De Vos, RDRTF contactpersoon
voor EDTNA/ERCA (devosjy@skynet.be).

In de spotlights

Maria Fettouhi
Key Member Mentor

Wat is er nieuw in EDTNA/ERCA

Het Collaborative Research
Programme (CRP) viert haar 10e
verjaardag!
Waarom heeft u besloten lid te worden
van EDTNA/ERCA?
Ik ben sinds negen jaar gediplomeerd ver
pleegkundige en werk sinds 1998 in de
nefrologie. Omdat nefrologie nieuw was
voor mij, was ik geïnteresseerd om er meer
over te leren en te horen wat er buiten
Denemarken op dit gebied gebeurde. Ik
werd lid van de vereniging tijdens het
congres in Lissabon (2000), waar ik collega's
uit de hele wereld heb ontmoet en waar ik
veel over de Europese nefrologie heb
geleerd. Ik raakte ervan overtuigd dat de
EDTNA/ERCA een unieke mogelijkheid was
om mij verder te helpen in mijn carrière.
Waarom bent u een actief lid geworden
van de vereniging?
Ik ben na de conferentie in Lissabon lid
geworden van EDTNA/ERCA en werd de
Deense KM in December 2001. Men heeft
mij een jaar lang achterna gezeten om
deze positie te accepteren. Ik ben daarna
uitgenodigd om aan een training met
andere vrijwilligers deel te nemen en kreeg
hulp van voormalige KM's. Ondanks het feit
dat mijn eerste jaar erg zwaar was, heb ik
erg veel van deze ervaring geleerd.
Wat is uw rol in EDTNA/ERCA en wat
zijn de belangrijkste uitdagingen waar
u mee te maken heeft?
Ik werd in 2003 als KMM gekozen,een
belangrijke stap... Ik voelde mij er helemaal
niet klaar voor, maar werd door iedereen
aangemoedigd het te doen. Mijn taak als
KMM is om de nationale KM’s in Europa te
begeleiden. Dit is soms een hele uitdaging
wanneer er met veel ver schillende culturen
en talen gecommu niceerd moet worden.
Waarom zou u leden aanmoedigen om
actief te worden in EDTNA/ERCA?
Als je actief lid wordt van de vereniging, zie
je de nefrologie in een breder perspectief en
heb je de mogelijkheid om veel nieuwe
contacten op te doen. Ik heb ontzettend
veel dingen geleerd die ik in mijn dagelijkse
praktijk kan toepassen. Ik kan het dus alleen
maar aanmoedigen.
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Dit jaar viert de CRP haar tienjarig
bestaan. De initiatiefneemster van het
programma, Elizabeth Lindley, tegelijk
ook voorzitter gedurende de eerste zes
jaar, heeft uit muntend werk geleverd
waarvoor zij tij dens de jaarvergadering
op de conferentie in Birmingham in 2003
de EDTNA/ERCA erelidmaatschapsprijs
ontvangen heeft. Als beste promotor van
het programma deelt Lizzie haar ervaringen met ons.

De CRP Werkgroep

EDTNA/ERCA Nieuws: Waarom werd het
CRP gelanceerd?
Elizabeth Lindley: In het verleden doneerde de
EDTNA/ERCA een percentage van het geld dat
verdiend werd met het verhuren van conferentie/tentoonstellingsruimte als bijdrage in de
financiering van de 'EDTA Registry'. Dit register
werd in 1964 opgericht en gedurende vele jaren
hield het uitgebreide gegevens bij over dialyseen transplantatiepatiënten in heel Europa.
Problemen met het computersysteem van het
register leidden er in het midden van de jaren
90 toe dat het in elkaar stortte. Tegelijk konden
ons bestuur en de ERA-EDTA Council het niet
eens worden over de toegangsrechten van
EDTNA/ERCA-leden tot de gegevens in het regis
ter. Als gevolg hiervan werd de financiering van
het register gestopt en het geld werd gebruikt
om een programma op te zetten waardoor onze
leden bij collaboratief onderzoek betrokken kon
den raken.
EDTNA/ERCA: Wat waren de belangrijkste
uitdagingen?
EL: Het eerste probleem dat wij hadden was
data-management. Wij wilden een elektronisch
dataverzamelingsysteem gebruiken en wij hadden het geluk dat Colin Aldridge (een voormalig
EDTNA/ERCA Voorzitter) als technisch adviseur

wilde optreden. Zijn bedrijf produceerde een
gebruikersvriendelijk softwarepakket dat ons in
staat stelde vragenlijsten te formuleren en te
distribueren met online hulp.
Taal was ook een probleem. Gezien het budget
waarover wij beschikten, was het onmogelijk
om de online vragenlijsten in meerdere talen te
pro duceren. Wij hebben er toen voor gekozen
om taalgidsen te creëren met vertalingen van de
Engelstalige vragen en antwoorden. Upgrades
van het Microsoft Officepakket maakten het
mogelijk dat formulieren voor het verzamelen
van gegevens nu in MS-Word aangemaakt
kunnen worden, waardoor deze vertaald kunnen
worden in iedere taal met ieder alfabet dat door
Microsoft wordt ondersteund.
EDTNA/ERCA: Wat zijn de meest
belangrijke resultaten?
EL: Vanaf het eerste project over het management van vasculaire toegang, is datgene wat de
CRP projecten zo opwindend maakt, de enorme
variatie in de praktijk geweest. De wetenschap dat
andere units dagelijks iets volledig anders doen
dan uw eigen unit, kan u het vertrouwen geven
een veran dering in de praktijk uit te proberen. In
dit opzicht is ieder project belangrijk geweest.
Voor mij persoonlijk zijn de meest belangrijke
resultaten uit het Water Treatment project voort
gekomen. De resultaten van deze studie, die
gepresenteerd zijn op onze internationale
conferentie en op veel nationale technische
bijeenkomsten, heeft veel gedaan voor het onder
de aandacht brengen van de noodzaak van een
effectieve con trole en het in de gaten houden
van chemische en microbiologische verontreinigingen. Dit leidde tot de productie van een
tweetal handleidingen en ik ben ervan overtuigd
dat dit veel technici geholpen heeft bij het
verkrijgen van een groter budget.
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De Research Board in 2001

Een ander hoogtepunt was het tweede vasculaire
toegangsproject, waarin data werd verzameld
voor individuele patiënten om de praktijk aan de
uitkomsten te kunnen koppelen. Het heeft een
aantal erg interessante resultaten voortgebracht,
in het bijzonder over doorstromingsproblemen
en infectie in katheters. De wijzigingen in de
vereisten voor ethische goed keuring maken het
helaas onmogelijk om dit soort studies binnen de
EDTNA/ERCA te organiseren, maar ik hoop dat de
samenwerking met DOPPS tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden zal leiden.
EDTNA/ERCA: Wat heeft u persoonlijk
aan deze ervaring overgehouden?
EL: De CRP-werkgroep, waaruit later het
Research Board voortkwam, was werkelijk een
fantastisch team waar ik graag bijhoorde. Onze
bijeenkomsten waren altijd erg hectisch en er was
dus geen tijd voor beleefd-formele poespas. Als
iemand jouw idee belachelijk vond dan werd dat
ook gezegd. Je kon het je niet veroorloven om
gevoelig te zijn! Maar om zeven uur hielden wij
op met werken en rond acht uur zaten we bij te

praten in een restaurant en hadden enorm veel
plezier. Ik stel het netwerk van vrienden die ik via
de CRP heb leren kennen, zeer op prijs. Ieder
project was een mogelijkheid om te leren -zowel
over het onderwerp, dat vaak buiten mijn
ervaringsgebied lag, als over de statistische analyse. Wij hadden veel geluk dat Monique Elseviers,
een professionele statisticus, deel uit maakte van
het team. Wellicht het belangrijkste wat ik
geleerd heb was hoe je een precieze vraag moet
stellen. Dat is veel moeilijker dan je zou denken!
EDTNA/ERCA: Waarom zou u andere vrijwilligers willen aanmoedigen om bij
dergelijke projecten betrokken te raken?
EL: Alhoewel er nog steeds projecten met speci
fieke onderwerpen (bv. toegang tot pediatrie)
worden georganiseerd, is het Europese Practice
Database (EPD) project nu de kern van het
onder zoeksprogramma van EDTNA/ERCA. Toen
Noord-Engeland werd onderzocht heb ik de
EPD-vragen-lijst voor mijn instituut ingevuld. Ik
vond het inter essant om uit te vinden hoe
zaken werden geregeld in de secties van onze
service waar ik tot nu toe geen ervaring mee
had opgedaan. En het was heel interessant om
onze praktijk te vergelijken met de rest van
onze regio en de andere EPD-landen. Ik kan het
ten zeerste aan bevelen om bij de EPD en de
thematische onder werpen betrokken te raken.
Er gaat enige tijd in zitten, maar het is zeker de
moeite waard - in het bijzonder als u geïnteresseerd bent in het contin ue verbeteren van de
kwaliteit en de praktijkontwikkeling.

EDTNA/ERCA 35e
Internationale Conferentie
Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
8-11 September 2006
Madrid, Spanje

De essays zullen de volgende onderwerpen
behandelen:
• De preventie of het vertragen van het
begin van Chronische Nierziekte
(Chronic Kidney Disease, CKD) .
• Management en zorg voor dialyse en
transplantatiepatiënten
• Besmettelijke ziekten en hun
wereldwijde verspreiding
• Open forum

Wordt lid van het EDTNA/ERCA
Vrijwilligersteam
Vacature in het EDTNA/ERCA
Executive Committee (EC)

De EDTNA/ERCA is ook op zoek naar vrijwilligers
in de volgende gebieden:

Als u een uitdaging zoekt, en toegewijd en ent
housiast bent wordt dan lid van het EC.
Wij zoeken vrijwilligers met leiderschap- en
managementer-varing die in de toekomst deel
van ons team uit zullen maken.
Vereiste ervaring:
• Minimaal twee jaar lidmaatschap van de
EDTNA/ERCA
• Goede kennis van de Engelse taal, zowel in
mondeling als schriftelijk
• Werkzaam op het gebied van nierzorg
• Enthousiasme en organisatorische
vaardigheden
• In staat om een computer en e-mail te
gebruiken
• Bij voorkeur ervaring als vrijwilliger

•
•
•
•
•
•

KM - Hongarije
KM-Polen
Anemie IG - 1 lid
Pediatrie IG - 2 leden
Sociale werkers IG - 2 leden
Transplantatie IG - 1 lid

Indien u geïnteresseerd bent of u wilt iemand
aanbevelen voor één van de bovenstaande
vacatures, neem dan zo snel mogelijk contact
op met Anna Öhrner op het secretariaat van
EDTNA/ERCA:
24 rue Chauchat
F-75009 Parijs, Frankrijk
Tel:+33-1-53 85 82 69
Fax:+33-1-53 85 82 83
E-mail: anna.oehrner@edtna-erca.org

De voorzitter van de conferentie, Maria
Cruz Casal Garcia en het Lokale Organisatie
Commitee (LOC):
Luis Martin Lopez,
Isabel Delgado Arranz,
Lucia Guerrero Llamas,
Maria Luisa Fernandez Lopez,
verheugen zich erop u te mogen verwelkomen in de schitterende stad Madrid!
Voor registratie en meer informatie ga
naar: www.edtna-erca-madrid2006.com

en nog meer...
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E-Learning: De educatiecommissie kijkt naar
de toekomst van educatieve ondernemingen
Gedurende de Weense conferentie waren de
leden van de educatiecommissie (Education
Board (EB) betrokken bij gezamenlijke
vergaderingen met het bedrijfsleven en andere
externe organisaties om een verscheidenheid
aan mogelijke toekomstige educatieve
ondernemingen te bespreken. Het belang van
E-Learning als een onderwijsconcept is nu een
belangrijke doelstelling binnen EDTNA/ERCA.
Judith Hurstis is op dit moment volop bezig met
het ontwikkelen van plannen voor een succesvolle implementatie en de algemene strategie
voor E-Learning.
Daarnaast heeft de Education Board, in samenwerking met Maria Fettouhi, de KM-mentrix,
tijdens de Weense conferentie de mogelijkheid
gehad om een workshop te organiseren ten

behoeve van het identificeren van de trainingsbehoefte van KM's van de EDTNA/ERCA
KM's hebben een speciaal ontworpen analysemiddel voor de trainingsbehoefte voltooid dat
gebaseerd is op de functieomschrijving van de
KM en gebieden waar KM's vinden dat zij
ondersteuning nodig hebben.
De gegevens uit het KM-onderzoek worden
momenteel geanalyseerd en de hoop is dat deze
resultaten de EB in staat zullen stellen om in de
toekomst gerichte educatieve ondersteuning
aan de KM-groep te kunnen geven.
Voor meer informatie over de activiteiten van
de EB, neem contact op met John Sedgewick
(john.sedgewick@btopenworld.com) of ga naar
www.edtna-erca.org (pagina Education Board).

▼ Jaarlijkse wetenschappelijke
bijeenkomst
18 maart 2006
Athene, Griekenland
▼ ANNA, 37e
Nationale symposium
2-5 April 2006
Nashville, USA
▼ LVDT 6e Jaarlijkse conferentie
4-5 April 2006
Veldhoven, Nederland
▼ Nationale conferentie voor
nefrologische zorg (HENNA)
25-28 Mei 2006
Alexandroupoli, Griekenland

Voor meer informatie ga naar:
www.edtna-erca.org/calendar

Research Board Update

Eindelijk patiëntentoegang tot
kwalitatief goede informatie
Hans Vlaminck, lid van het Research Board (RB),
is erg druk geweest met de ontwikkeling van
een website voor patiënten die voorziet in een
eenvoudige toegang op waardevolle informatie
voor patiënten. De website omvat eveneens
links naar nuttige informatie op andere
websites. Al deze websites zijn gescreend zodat
de gebruiker steeds van de meest hoogwaardige
informatie verzekerd is. Dit levert een enorme
tijdsbesparing voor patiënten en verpleegkundigen op, die voortaan niet meer hun weg in de
overvloed aan informatie op internet hoeven
zoeken.
De RB is op zoek naar vrijwilligers onder patiënten
om zowel de informatie zelf als de accuratesse
en de kwaliteit van de informatie te beoordelen.

De leden van de RB beschikken over een uitgebreide kennis van onderzoek in de praktijk en
zijn graag bereid om de vrijwilligersgroepen te
helpen bij de ontwikkeling van onderzoeksprojecten die in hun interessesfeer liggen. Zij staan
altijd open voor suggesties en voorstellen voor
nieuwe en interessante projecten van leden van
de vereniging. Stimuleer daarom uw collega's
om ideeën voor onderzoek voor te stellen en
te bespreken. Op deze manier zal de internet
onderzoeksagenda, waaraan voortdurend
wordt gewerkt, in staat zijn om in de behoeften
van de leden te voorzien. Voor iedereen die
wil reageren is er een voorstellenformulier
beschikbaar op de website. Of stuur een kort
overzicht van uw ideeën naar Maurice
Harrington, RB Chair.

Indien u patiënten kent die graag hun mening
willen uiten, neem dan contact op met Paula
Ormandy (pormandy@aol.com). Helaas zijn de
websites allemaal Engelstalig. Een goede kennis
van de Engelse taal is derhalve noodzakelijk.

Voor meer informatie over de activiteiten van
de RB, neem contact op met Maurice
Harrington(maurice.harrington@tiscali.co.uk.c
om) of ga naar www.edtna-erca.org (pagina
Research Board).

Bereik de belangrijkste beïnvloeders!
Het EDTNA/ERCA News is de officiële nieuwsbrief van de EDTNA/ERCA die vier keer per jaar gepubliceerd en naar ongeveer 2.400 leden verstuurd wordt.
Toon uw producten en bereik de belangrijkste beïnvloeders met een advertentie in deze nieuwsbrief.
Voor meer informatie en voor boekingen neemt u contact op met Anna Öhrner, Manager van het
EDTNA/ERCA Secretariaat (anna.oehrner@edtna-erca.org).

EDTNA/ERCA
Caring together

EDTNA/ERCA News wordt
gepubliceerd door:

EDTNA/ERCA Secretariaat
24, rue Chauchat
75009 Parijs, Frankrijk
Tel:+33-1-53 85 82 69
Fax: +33-1-53 85 82 83
E-mail: info@edtna-erca.org
www.edtna-erca.org/calendar

Wilt u een bijdrage leveren voor
de volgende uitgave?
Stuur uw artikelen en foto's
naar Karine Desbant,
EDTNA/ERCA Marketing en
Communications Manager
(E-mail: karine.desbant@edtnaerca.org).
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