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Bericht van de voorzitter
Beste collega's,
Ik kondig met trots aan dat
de nieuwe EDTNA/ERCA
website, met een nieuw
uiterlijk,
officieel
is
geopend. Deze website
biedt een vernieuwde, meer gestructureerde
en beter georganiseerde navigatie. Maar het
belangrijkste is dat de nieuwe website ook
een Members-only-gebied heeft, waarin
alle educatiebronnen, geproduceerd door
EDTNA/ERCA, zijn opgeslagen. Dit gebied
is bestemd voor Members en is alleen
toegankelijk met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
U zult merken dat aan sommige pagina's
nog wordt gewerkt. De navigatieroute
wordt bovendien aangepast als gevolg
van het feit dat de associatie bij nieuwe
projecten betrokken raakt. Neem gerust
contact op met het Secretariat voor uw
suggesties of opmerkingen.
Als u zich nog niet hebt aangemeld voor de
conferentie, dan kunt u dat alsnog doen. Mis
deze buitengewone gebeurtenis niet waar u
talloze mogelijkheden op het gebied van
educatie en netwerken worden geboden. Ik
verheug me erop u te zien in Madrid!
Met vriendelijke groet,

Althea Mahon
EDTNA/ERCA voorzitter 2004-2006
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EDTNA/ERCA is bijzonder verheugd
haar nieuwe website te presenteren
waarbij tegelijkertijd ook het eerste
Members-only-gebied wordt geopend.
Dit met een wachtwoord beschermde
gebied van de website is exclusief
toegankelijk voor alle EDTNA/ERCAMembers.
De EDTNA/ERCA-website werd voor het eerst
gepresenteerd in 1997. Het volledige project
werd geleid door André Stragier en de
website werd ontworpen door de heer
Pfingstmann uit Hannover, Duitsland,
die tevens de grondlegger is van
www.renalworld.com. In 1996 heeft de
Technician Interest Group unaniem besloten,
dat het meest belangrijke te ontwikkelen
hulpmiddel voor de organisatie een eigen
website was.
In 1997 ontmoette André Stragier, die een
presentatie hield bij NANT in Minneapolis
(VS), de heer Pfingstmann, die gratis websites
promootte voor alle associaties. André kreeg
de opdracht van de toenmalige voorzitter, An
Demol, om het project te starten, waarna hij
in een dagelijks samenwerkingsverband met
de heer Pfingstmann deze nieuwe website
verder ontwikkelde. De EDTNA/ERCA website
was binnen een maand gereed.
Met de toenemende Member-voordelen en de
behoefte om de Members de technische,
hoogwaardigste services te verlenen, kwam
EDTNA/ERCA tot de conclusie, dat het tijd
werd een Members-only-gebied toe te voegen
aan de website. Na verschillende maanden te
hebben samengewerkt met financiële instanties en databasespecialisten is het Secretariat

nu in staat een nieuwe website met een nieuw
gezicht te presenteren en het belangrijkste is,
dat een afgeschermd gebied wordt geopend
met exclusieve voordelen voor Members!
Enkele voorzieningen in het Members-onlygebied zijn:

Uw profiel bijwerken
Verandert u van baan? Gaat u verhuizen? De
voorziening ‘My Profile’ stelt u in staat uw
contactgegevens online bij te werken, zonder
contact op te nemen met het EDTNA/ERCA
Secretariat. Om deze wijzigingen door te
voeren, hoeft u slechts te klikken op het
pictogram ‘My Profile’ en de instructies op te
volgen. Na het invoeren van uw nieuwe gegevens wordt de centrale database automatisch
bijgewerkt met deze nieuwe gegevens.

Uw lidmaatschap online
vernieuwen
Is het tijd uw lidmaatschap te vernieuwen?
Met deze online vernieuwingsoptie kunt u
uw lidmaatschap rechtstreeks vernieuwen
door uw creditcardgegevens in te voeren.
Nadat de betaling is verwerkt, ontvangt u
van het Secretariat een automatische
bevestiging van de lidmaatschapsverlenging
voor de duur van één jaar.

Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt
Bent u op zoek naar een nieuwe baan? Zoekt
uw afdeling nieuwe mensen? Zoekt U de best
gekwalificeerde kandidaat voor een vacature?
Maak uw zoekactie sneller, gemakkelijker,
doelgerichter en succesvoller door gebruik te
maken van het NIEUWE on-line Career Centre
om een vacature of uw CV te plaatsen. Wij
zien uw vacatures graag tegemoet.
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Een collega zoeken
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Bent u op zoek naar een contactpersoon in
een specifiek land of op een bepaald expertisegebied? Gebruik de on-line Directory om
deze sleutelfiguur te lokaliseren onder de
EDTNA/ERCA Members.

Update internationale conferentie
Geweld en agressie
in de nierzorg

EDTNA/ERCA opent haar nieuwe website
Met een Members-only-gebied!

»»» vervolg op pagina 2

Member Spotlight
Maria Cruz Casal Garcia
Voorzitter van de EDTNA/ERCA 35e
Internationale Conferentie
Waarom en
wanneer bent u
lid geworden van
EDTNA/ERCA?
Dankzij mijn afdeling, was het voor
mij mogelijk om
aan mijn eerste
EDTNA/ERCA
conferentie deel
te nemen. Dit werd mij aangeboden ter
compensatie van het grote aantal
projecten die ik voor hun heb gedaan.
Het was een geweldige ervaring. Het bezoek
aan een dergelijke gebeurtenis, waar
collega's wereldwijd elkaar ontmoeten,
stimuleerde me om actief deel te nemen
aan de volgende conferenties en natuurlijk
om lid te worden van de associatie.
Wat zijn uw verantwoordelijkheden als
voorzitter van de Local Organising
Committee van de conferentie?
Hoewel de lijst met verantwoordelijkheden
lang is, zijn mijn belangrijkste taken:
• De associatie vertegenwoordigen
representeren en promoten, met name
op lokaal en nationaal niveau.
• Het oprichten van een Local Organising
Committee waarvan de leden bereid
zijn de taken met mij te delen op het
gebied van de organisatie en promotie
van de conferentie
• Adviseren bij de wetenschappelijke
inhoud van het programma
• Lokale bijdragen en sponsors zoeken
ten behoeve van de financiële en
logistieke aspecten van de conferentie
Waarom moedigt u Members aan een
actieve rol te vervullen in EDTNA/ERCA?
Mijn ervaringen als volunteer van
EDTNA/ERCA zijn bijzonder positief;
daarom moedig ik al mijn collega's aan
hetzelfde te doen. Als volunteer heb ik
financiële, organisatorische en leiderschapsvaardigheden ontwikkeld. Ook heb
ik geleerd lange termijn strategieën te
ontwikkelen en samenwerkingsverbanden
op te zetten met andere associaties.
Ik heb mijn beheersing van de Engelse
taal en communicatieve vaardigheden
verbeterd. Al deze zaken en vele andere
zijn van invloed geweest op mijn professionele maar ook op mijn persoonlijke leven.
Men moet zich echter altijd blijven
realiseren dat vrijwilligerswerk ook een
belofte inhoudt, namelijk dat de vereiste
taken moeten worden uitgevoerd, ten
koste van vrije tijd.
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Wat is nieuw in EDTNA/ERCA

EDTNA/ERCA wordt lid van
de European Kidney Alliance
Dr. Jorge B. Cannata-Andía, voorzitter
van ERA-EDTA, heeft EDTNA/ERCA
officieel uitgenodigd om lid te worden
van de European Kidney Alliance.
De European Renal Research Community en de
International Society of Nephrology werken
sinds 2005 aan de oprichting van een groep bij
de Europese Commissie ten behoeve van de
fondsenwerving voor nieronderzoeksprojecten.
Tegelijkertijd – maar zonder het van elkaar te
weten – zijn de European Renal Association
en de International Society onafhankelijk
van elkaar een onderzoek gestart met als
doel te evalueren of de niergemeenschap
meer invloed kan ontwikkelen binnen de
Europese Unie.
Bij het in kaart brengen van de belanghebbenden maakten alle groepen kennis met elkaars
activiteiten en ontmoetten ze elkaar om zich
ervan te verzekeren dat de Europese nierartsen
en onderzoeksgemeenschap op één lijn zaten.
De betrokken partijen zijn de patiënten, artsen,
experimentele en klinische onderzoekers,
verpleegsters, technici en sociaal werkers
evenals de industrie en zorgverleners.
In een aantal bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen

»»»

en sommige andere prominente en actieve
nefrologen uit Europa, voerden de genoemde
vertegenwoordigers meer concrete gesprekken op basis van grondige beleidsonderzoeken en onderkende belanghebbenden, met
als doel concrete stappen te nemen om deze
alliantie op te richten.
Het doel van deze alliantie is voornamelijk om
een ‘eenduidige boodschap te verkondigen’,
een lange termijn strategie ter vermindering
van de incidentie en de impact van nieraandoeningen in Europa te garanderen en het
bewustzijn te verbeteren door het als prioriteit binnen de Europese Unie te presenteren.
De structuur van het stuurcomité is nog
steeds onderwerp van discussie. De alliantie
dient ook een bestuursgroep te hebben voor
ontmoetingen met belangrijke contactpersonen en spreekbeurten op bijeenkomsten. Ook
dienen er taak- en werkgroepen te worden
opgericht.
Vertegenwoordigers van de alliantie hebben
zich gerealiseerd, dat zonder patiëntenen verplegersorganisaties de groep niet
compleet zou zijn. De financiering is een
onderwerp van gesprek.
Spoedig ontvangt u meer informatie.

EDTNA/ERCA opent haar nieuwe website (Continued)

Een nog veel meer…
Het gebied Members-only is ook opgezet om
exclusieve educatiebronnen aan de
Members te kunnen aanbieden. In dit gebied,
kunnen de Members de volgende bronnen
opzoeken en downloaden:
• Kopieën van huidige en vorige nummers
van Journal of Renal Care®,
• Huidige en eerdere uitgaven van
EDTNA/ERCA News
• Onderzoeksprojectrapporten, richtlijnen,
handboeken, etc …
Het Members-only-gebied bevat ook een
specifiek gebied voor volunteers. In dit
gebied zijn richtlijnen, sjablonen, kopieën van
rapporten, beleidsregels en procedures
ondergebracht voor volunteers en vele andere
nuttige hulpmiddelen die zij nodig hebben bij
het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wij hopen dat het nieuwe gezicht van de website u goed bevalt en dat u uit de voeten kunt
met de nieuwe navigatie. Houd er rekening
mee, dat er nog gewerkt wordt aan sommige
pagina's en aarzel niet om de website regelmatig te bezoeken voor de bijgewerkte informatie.
Om toegang te krijgen tot het Members-onlygebied van de website, bezoekt u www.edtnaerca.org, klikt u op het pictogram ‘Members
only’ en volgt u de instructies. Uw
gebruikersnaam is uw lidmaadschaps-ID en
uw wachtwoord is uw achternaam (zoals op uw
kaart is vermeld). Uw lidmaatschaps-ID is het
nummer dat op uw lidmaatschapskaart staat.
Als u uw lidmaatschapskaart hebt verloren of
problemen ondervindt bij de toegang tot het
Member-only-gebied, neem dan contact op
met het EDTNA/ERCA Secretariat op
info@edtna-erca.org of bel +33 1 53 85 82 69.
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Internationale Conferentie Update

Voeding bij patiënten met nierfalen:
een nieuw Guidance Book
is binnenkort beschikbaar!
Professionele zorgverleners moeten
vaak diverse boeken en artikelen
raadplegen voor informatie en richtlijnen
over micronutriënten. Daarom is de
Nutrition Interest Group bezig met het
ontwikkelen van een boek: Nutritional
Supplement Recommendations in
Kidney Failure Patients, waarin alle
vitaminen, mineralen en alternatieve
supplementen bij nierfalen worden
besproken.

ongebruikelijke supplementen innemen, die
soms een schadelijke werking en negatieve
klinische effecten hebben en deze
zorgverleners moeten dikwijls diverse boeken
en artikelen raadplegen voor informatie en
richtlijnen over micronutriënten.
En daarom schrijft de Nutrition Interest
Group nu het boek “Nutritional Supplement
Recommendations in Kidney Failure
Patients”, een boek dat wordt uitgegeven in
de loop van 2006.
De Nutrition Group is momenteel op zoek
naar sponsors voor dit project en naar samenwerkingsverbanden met andere associaties
en gelijksoortige groepen in de nierzorg. De
NKF-USA-dieetgroep en de British Renal
Specialist Group hebben reeds bevestigd dit
project te steunen.

De voedingsmiddelenindustrie is een zeer
omvangrijke, miljoenen-business die continu
oplossingen aandraagt voor de hoop op
een optimale gezondheid. Patiënten met
chronische aandoeningen, zoals nieraandoeningen, zijn vaak op zoek naar wonderen en
zijn gevoelig voor suggesties. Professionele
nierzorgverleners worden vaak geconfronteerd met patiënten die lange lijsten

Dit boek wordt een uniek hulpmiddel voor
professionele nierzorgverleners dat op
bewijsvoering gebaseerde richtlijnen verstrekt
over supplementen, waarbij het grootste
deel van de klinische informatie afkomstig
is uit de voedingsmiddelenindustrie. Dit
boek wordt gratis aangeboden aan alle
EDTNA/ERCA-Members.
Bezoek voor meer informatie de Nutrition
IG webpagina op www.edtna-erca.org
of neem contact op met Ione Ashurst,
Nutrition IG voorzitter
(ione.ashurst@bartsandthelondon.nhs.uk).

Word actief in uw associatie en word lid
van het volunteerteam!

Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
8-11 september 2006
Madrid, Spanje
Mis de komende
EDTNA/ERCA 35e
internationale
conferentie niet
Meldt u nu aan en
neem deel aan een
voortreffelijk programma! Een aantal
hoogtepunten:
• Een Keynote Lecture door Prof Luis
Miguel Ruilope over “Prevention of Renal
Disease, the First Step in Cardio-vascular
Protection” hetgeen gevolgd wordt door
de traditionele en niet te missen
“Welcome Cocktail”
• Het wetenschappelijke programma, met
zo'n 50 sessions, is uitstekend in
evenwicht met vermaarde gastsprekers
en mondelinge, theoretische presentaties
• Afgevaardigden krijgen de mogelijkheid
om informatie te vergaren en uit te
wisselen met experts door deel te
nemen aan symposia en workshops over
geavanceerde vaardigheden
• Naast de mondelinge sessies worden
ongeveer 100 poster presentaties gegeven
• Corporate education sessions zijn
eveneens georganiseerd teneinde de
industrie als deelnemer een plaats te
bieden op de conferentie
• Wetenschappelijke en technische tentoonstellingen worden gegeven met als doel
het bespreken van de meest
recente industriële producten en het
instrumentarium
De Local Organising Committee (LOC)
kondigt bovendien ook met trots aan, dat
de conferentie wordt gegeven onder
auspiciën van Hare Excellentie mevrouw
Elena Salgado, Spaanse Minister van
Gezondheid, die de uitnodiging accepteerde
om als erevoorzitter de conferentie te
steunen.
Meldt u voor 1 juli aan om voor de korting
in aanmerking te komen!

Laat uw betrokkenheid op het gebied van
nierzorg en bij de associatie blijken door een
actief lid van EDTNA/ERCA te worden. Er zijn
momenteel een aantal mogelijkheden.
Bezoek de website www.edtna-erca.org voor
de lijst met vacatures.

Als u geïnteresseerd bent of iemand wilt
aanbevelen, neemt u dan onmiddellijk
contact op met Anna Öhrner op het
EDTNA/ERCA Secretariat
(anna.oehrner@edtna-erca.org).

Binnenkort ontvangt u de 3e aankondiging.
Voor additionele vragen en om u aan te
melden, neemt u contact op met Céline
Soulier van het EDTNA/ERCA Secretariat
(e-mail: celine.soulier@edtna-erca.org)
of bezoekt u
www.edtna-erca-madrid2006.com
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Geweld en agressie in de
nierzorg
Maurice Harrington en John Sedgwick
hebben gesprekken gevoerd over
de mogelijkheid een gezamenlijke
Education Board op te zetten en over het
Research Board (EB/RB) onderzoeksproject betreffende de impact van geweld en
agressie in de nierzorg in Europa.
Dit werk vloeit voort uit een initieel nationaal
onderzoek over geweld en agressie,
uitgevoerd door Members van het Royal
College of Nursing Nephrology Forum.
De resultaten van het onderzoek werden
gepresenteerd aan afgevaardigden in Wenen
en van belang is dat >80% van de onderzoeksdeelnemers in de praktijk met excessieve

vormen van geweld te maken heeft gehad.
Gewelddadige aanvallen hebben geresulteerd
in fracturen en er is zelfs melding gemaakt van
messteken.
Deze vormen van geweld zijn verontrustend en
er wordt ook melding gemaakt van excessieve
vormen van verbaal geweld, zowel van patiënten als familieleden. Het onderwerp geweld en
agressie is van belang voor alle Members van
het multidisciplinaire nierteam en het is derhalve van onschatbare waarde dit belangrijke
onderwerp op Europees niveau te behandelen.
Neem voor meer informatie over dit project
contact op met Maurice Harrington,
Education Board voorzitter
(maurice.harrington@tiscali.co.uk.com) of
bezoek www.edtna-erca.org.

Een volunteer rapporteert
over Eucomed/EDMA
Op 8 maart bezocht André Stragier de
Eucomed en EDMA – European
Diagnostic Manufacturers Association
voor de analyse van lichaamsvloeistoffen
- bijeenkomst.
De missie van Eucomed is de medische
technologie producerende industrie te representeren in Europa, een duidelijk beeld te
vormen van zaken die van belang zijn voor de
industrie en te garanderen dat dergelijke
zaken op de agenda komen van de Europese
Unie en nationale overheden.
Het doel van deze bijeenkomst was om het
sterk innovatieve en dynamische karakter
van beide sectoren te demonstreren, maar
ook om aan te tonen dat ze voor dezelfde
uitdagingen staan; dezelfde uitdagingen
waarvoor ook de EDTNA/ERCA staat.
Voorzitters van beide associaties bespraken
het toenemende aantal hart- en diabetespatiënten evenals de hiermee gepaard gaande
problemen; namelijk de toenemende uitgaven
en de tekorten op de zorgbudgetten van de
Europese landen. Een belangrijk punt van
discussie was de druk op de industrie om de
kosten, het gebruik van medische apparaten
en diagnosemiddelen te reduceren; mogelijk
ten koste van de gezondheid van de patiënten. “Gezondheid is rijkdom” verklaarde David

Byrne, voormalige EU-gezondheidscommissaris. Er werd gemeld dat de Europese industrie
een achterstand heeft op de VS-industrie,
zowel in termen van concurrentiekracht als
innovatie. In de VS is de R&D-intensiteit veel
hoger; hetzelfde geldt voor de wetenschappelijke productiviteit. De VS staat aan de top
in termen van octrooi- en publicatieaantallen.
Deze uitdagingen hebben geleid tot het
opstellen van regels voor de marketing van
medische technologieën in de Europese Unie:
• de medische apparaten richtlijn (93/42/EC)
• de actief implanteerbare medische apparaten richtlijn (90/385/EC)
• de ‘in vitro’ diagnostische medische apparaten richtlijn (98/79/EC)
Mrs Georgette Lalis van de Europese
Commissie, DG Research, concludeerde dat
deze samenwerking erg belangrijk is.
Communicatie over wetenschap en innovatie is
van essentieel belang om begrip en vertrouwen
te kweken bij het publiek. Een korte
verklarende film die het veelomvattende
domein van medische (inclusief hemodialyse)
en analytische apparaten toelicht, is
beschikbaar op de Eucomed-website.
Bezoek voor meer informatie de website
www.labtestsonline.org of
www.eucomed.org

▼ Nefrologie associatie Tsjechië
Conferentie
22-24 juni 2006
Hradec Králové, Tsjechië
▼ ERA/EDTA Congres
15-18 juli 2006
Glasgow, UK
▼ EDTNA/ERCA 35e internationale
conferentie
8-11 September 2006
Madrid, Spanje
▼ Ibero-American
nefrologiecongres
18-21 oktober 2006
Madrid, Spanje
▼ SEDEN Conferentie
1-4 oktober 2006
Cordoba, Spanje
▼ TNNA 16e jaarlijkse congres
28 oktober - 1 november 2006
Antalya, Turkije
▼ EDTNA/ERCA UK Seminar
12-13 november 2006
Nottingham, UK

Bezoek voor meer informatie:
www.edtna-erca.org
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EDTNA/ERCA News wordt
gepubliceerd door:
EDTNA/ERCA Secretariat
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
Heeft u informatie voor de volgende
uitgave? Stuur uw artikelen en foto's dan
naar Karine Desbant, EDTNA/ERCA
Marketing en Communicatie Manager
(E-mail: karine.desbant@edtnaerca.org).
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