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Bericht van de voorzitter
Beste collega's,
Het is mij een genoegen u
over enkele dagen in de
prachtige
stad
Madrid
te mogen verwelkomen tijdens het 35ste Internationale
Conference van de Vereniging.
Dit jaar biedt ons programma uitstekende
wetenschappelijke panels, workshops voor
gevorderden, educatie sessies georganiseerd
door de industrie en vele kansen om uw netwerken uit te bouwen. Er is ook een tentoonstelling met de nieuwste geneesmiddelen,
behandelingsmethoden en technologie voor
nierbehandeling.
Ik bedank het Wetenschappelijk Programma
Comité, Maria Cruz Casal (onze Local
Organising Committee Chair) en haar team
voor hun toewijding en harde werk gedurende
de laatste maanden.
Na twee jaar eindigt mijn termijn als voorzitter van EDTNA/ERCA, en ik wil graag de
Vereniging bedanken omdat ze me de kans gaf
deze fantastische organisatie te leiden, die
voor grote uitdagingen heeft gestaan en
geweldige nieuwe ontwikkelingen heeft
meegemaakt. Ook wil ik graag het Executive
Committee en alle volunteers bedanken voor
hun steun tijdens deze twee jaar, in het
bijzonder Maria Cruz Casal, Alois Gorke,
André Stragier en Anne Keogh. Ik wens Jitka
Pancìrová het beste nu zij het leiderschap van
de Association op zich heeft genomen.
Ik kijk er naar uit u allemaal in Madrid te
ontmoeten.
Althea Mahon
EDTNA/ERCA voorzitter 2004-2006
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Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
Het duurt nog maar enkele dagen tot
de Association's 35th International
Conference
in
Madrid
(Spanje)
plaatsvindt, van 8 tot 11 september
2006. Dit jaar heeft EDTNA/ERCA
Madrid gekozen, de dynamische hoofdstad van Spanje, om afgevaardigden uit
heel Europa en ver
daarbuiten te ontvangen voor een uitstekend programma.
De Vereniging is er trots
op dat ze multidisciplinair,
meertalig en multicultureel is. Daarom bieden
we gedurende de gehele
conferentie in de hoofdzaal vertalingen aan in
zeven talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Grieks, Italiaans en Spaans). De sessies zijn
gericht op de multidisciplinaire teams voor
nierbehandeling, waaronder technici, diëtisten,
maatschappelijk werkers, transplantatiecoördinatoren, verpleegsters en nefrologen.

Preventie: een wereldwijd
probleem?

preventie een wereldwijd probleem is, waar
veel landen vanuit hun eigen perspectief
naar kijken.
Veel vermaarde, internationale gastsprekers
waren bereid om tijdens de conferentie een
lezing te houden, waaronder professor Luis
Miguel Ruilope (voorzitter van de Spanish
Society of Hypertension), professor Guiseppe
Remuzzi (raadslid van de International Society
of Nephrology (ISN) en voorzitter van de ISN
Research and Prevention Committee, die zich
vooral richt op de wereldwijde preventie van
CKD), professor Suhail Ahmad (in de V.S. heeft
hij zojuist de James W. Haviland Prijs voor
Outstanding Achievement in Nephrology
gekregen), en professor Claudio Ronco.

Een inspirerend programma
Nierziekten zijn ongeneeslijk; daarom is behandeling van cruciaal belang voor onze patiënten.
Behandeling van personen met chronische
ziekten is gespecialiseerd werk. De sprekers
zullen tijdens de conferentie bespreken hoe de
behandeling is veranderd door technologie,
wetenschappenlijke ontwikkelingen en kwaliteitsveranderingen van de standaard normen.

Het conferentiethema, Preventie, Zorg and
Management van Nierziekten, komt in alle sessies terug. Naarmate de medische wetenschap
vordert, zal de behandeling die wij bieden
aan het continu stijgende aantal patiënten met
Chronische Nierzeikten (CKD), belemmerd
worden door financiële beperkingen.
Het conferentiethema behandelt het dilemma waar vandaag de dag iedereen die in de
gezondheidszorg werkt mee te maken heeft.
De toegenomen opsporing van CKD zal
invloed hebben op de kwaliteit van de zorgverlening, ten minste: als die goed wordt
gepland en beheerd. In derdewereldlanden
zal zich een crisis voordoen door de beperkte
hulpmiddelen en het ontbreken van de
mogelijkheid om Eind Stadium Nierfalen
(ESRD) te behandelen. Tenzij de uitbreiding
van CKD kan worden verhinderd of uitgesteld, zal het sterftecijfer blijven stijgen.
De abstracts zullen dit jaar laten zien dat

Professor Guiseppe Remuzzi geeft de algemene
openingslezing, getiteld: “Kidney failure stabilises after an increase in two decades: the impact
on global (renal and cardiovascular) health”,
wat het conferentiethema weerspiegelt en de
inleiding vormt voor de andere sprekers.
De consultant-verpleegkundigen Althea
Mahon en Karen Jenkins zullen samen met
Dr. Charlie Tomson de voordelen bespreken
van zeer vroege diagnose en planning en de
effecten hiervan op het uitstellen van het

»»» Vervolg op pagina 2

Member Spotlight
Ray James
Manager Techniek, Barts and
The London NHS Trust, London, UK
Member sinds 1999
Wanneer en waar
besloot u om lid te
worden van
EDTNA/ERCA?
Door het tijdschrift
en de conferenties
wist ik al enige tijd
dat de Vereniging
bestond. Toch was
het pas eind jaren `90 dat ik de mogelijkheid had om lid te worden. Als een
multinationale en multiprofessionele
vereniging is EDTNA/ERCA een zeldzame
verwezenlijking van verschillende culturen
en talen, samengebracht met een gemeenschappelijk doel. Voor iemand met interesse
in bredere perspectieven was lid worden
van de Vereniging een ideale manier om dit
te bereiken, vanwege de vele mogelijkheden
die ze hiervoor biedt.
Wat was het interessantste project waar
u bij betrokken was voor de Vereniging?
Ik heb in geringe mate bijgedragen
aan verschillende projecten van het
Samenwerkend Onderzoek Programma (CRP),
zoals het waterzuiveringsproject. Elk project
gaf de mogelijkheid om iets over een ander
aspect van nierbehandeling bij te leren.
Het belangrijkste voor mij was echter de
ontwikkeling van de “Core Curriculum in
Renal Technology”.
Ik had al enige tijd interesse voor technische opleidingen, en dit project gaf me de
kans om samen te werken met technologen
uit andere landen. Het gaf inzicht in de
verschillende benaderingen van de lidstaten
voor technische opleidingen in relatie tot
Nierbehandeling. Ook gaf het inzicht in de
problemen die opduiken als men een
product probeert af te leveren waar
iedereen gebruik van kan maken .
Hoe heeft EDTNA/ERCA u geholpen
in uw carrière?
Ik werd tamelijk laat lid, waardoor ik eerlijk
moet zeggen dat het lidmaatschap voor
mij weinig invloed had op mijn carrièreontwikkeling. Ik geloof echter dat door lid
te worden en deel te nemen aan de
activiteiten van de Vereniging, het profiel
van technologen is verbeterd. Ook hoop ik
dat het anderen zal aanmoedigen en dat zij
er de voordelen van zullen ondervinden.
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begin van CKD.
Dr. Manuel Praga
spreekt over het
beheer van de
lange-termijn
behandeling.
De oorzaken van nierinsufficiëntie (diabetes
en cardiovasculaire problemen) worden
onder andere besproken in de bijdragen
van professor Magdi Yaqoob, professor
Luis Ruilope, dr. George Melotte en diabetesspecialist verpleegster Karen Marchant.
Gespecialiseerde informatie over het gebruik
van medicijnen bij CKD en de redenen voor
patiënten om de voorschriften ten aanzien
van medicijngebruik niet op te volgen,
worden onderzocht en besproken door de
klinisch psychologe Jean Hooper.
Ook de laatste vooruitgang betreffende
peritoneale dialyse en hemodialyse wordt
tijdens de conferentie bestudeerd. Professor
Edwina Brown bespreekt de voortschrijdende
technologie voor peritoneale dialyse, gevolgd
door een discussie over welk systeem, APD,
de patiënt het beste ondersteunt. Gedurende
de hemodialyse-sessies zullen discussies over
hemodiafiltratie en andere geavanceerde
procedures plaatsvinden.
Wij zijn verheugd dat onze collega's uit de
V.S. ons de bevindingen zullen presenteren
van de “Dialysis Outcomes Practices Patterns
Study” (DOPPS). EDTNA/ECRA coördineert
momenteel de verzameling van gegevens
binnen Europa voor deze studie, waarmee
inzicht geboden wordt in de klinische
praktijk. Deze studie bevat ook bewijsmateriaal
om veranderingen aan te moedigen in
toekomstige managementaspecten (bijv.
vaattoegang).
Voor de eerste keer stelt EDTNA/ERCA een
sessie voor over nieuwe technologie, die naar
de toekomst kijkt. Hiermee krijgen de bezoekers van de conferentie de eerste gelegenheid
om meer the horen en leren over de laatste
ontwikkelingen.
De conferentie eindigt met een futuristische
lezing door professor Suhail Ahmad, getiteld
“Replacing the Dialysis Machine with
the Wearable/Implantable Kidney or Just a
Capsule!”

135 abstracts verzameld
EDTNA/ERCA is zeer trots op het aantal
ingediende bijdragen, afkomstig uit de hele
wereld. Het bewijst nogmaals dat de
conferenties van EDTNA/ERCA vanwege hun
kwaliteit een uitstekende reputatie genieten.
Het Programma Comité ontving een recordaantal abstracts: 221 teksten uit 32
verschillende landen, waarvan er 135 werden
geselecteerd om mondeling of als poster te
worden gepresenteerd, Het is een uitstekende
gelegenheid voor de afgevaardigden om
informatie over hun werk te geven en een
grote kans voor iedereen om iets bij te leren
en ervaringen te delen. Tijdens de conferentie
zullen beurzen voor zowel schriftelijke manuscripten als de beste posters worden uitgereikt.

Hoogtepunten
Voortbouwend op ons succes van vorig jaar
heeft het Programma Comité besloten om
het aantal “Advanced Workshops” uit
te breiden. De workshops gaan over:
“CKD/Hypertension, Continuous Blood
Volume Control, Diabetes and Infections”.
Workshops zijn in het bijzonder aan te raden
voor wie al specialist is en op zoek is naar
meer informatie om mee te kunnen werken
aan behandelingen op een hoger niveau.
De “Research Board’ (RB) presenteert updates
betreffende de huidige projecten. De nadruk
ligt op infecties en de verschillende verpleegen behandelingsmethoden in de hele wereld.
Professor Dirk Vogelaers bespreekt de betekenis
van door bloed overgedragen ziekten. Dr. David
Tovbin concentreert zich op de diagnose en
preventie van Hepatitis C en B,. Daarnaast biedt
een “Advanced Workshop” meer informatie
over de preventie en de geavanceerde behandeling van infecties.
De “Education Board” (EB), die in heel Europa
cursussen over nierbehandeling blijft steunen
en erkennen, bespreekt de Europese opleidingen en de ontwikkeling naar een
gemeenschappelijk beleid voor gespecialiseerde
opleidingen. Tijdens de conferentie worden
certificaten uitgereikt om officiele deelname
aan de conferentie te bevestigen.

Een forum over problemen in
het werkveld
De zeven belangengroepen van de vereniging
“(Anaemia, Hypertension, Nutrition, Paediatric,
Social Workers, Technicians, Transplantation)“
geven tijdens hun workshops forums voor de
bezoekers van de conferentie over problemen
in het werkveld. Er zullen experts aan de discussiegroepen deelnemen om in een informele
omgeving de vragen te beantwoorden over de
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onderwerpen van hun specialisme. Die meertalige groepen zijn een succes bij het creëren van
de ondersteunende sfeer van de EDTNA/ERCAconferenties. Mensen die hulp nodig hebben
met de taal, kunnen die krijgen van hun
vrienden, collega's en de “Key Members”, die 25
verschillende landen vertegenwoordigen.

Salgado, de Spaanse Minister van
Volksgezondheid en Consumentenzaken, en
mevr. Esperanza Aguirre, voorzitter van de
Madrileense
Gemeenschap,
hebben
aanvaard om ons eminent Ere-Comité of
Honour te vormen.

Niet te missen: de opening
ceremonie!
Op vrijdag 8 september komen vanaf 18:30
uur de deelnemers, hun partners en de exposanten samen voor de opening ceremonie in
de hoofdzaal, gevolgd door de welkom
cocktail in de tentoonstellingsruimte. Dit
unieke gebeuren is de perfecte gelegenheid
om op een prettige manier in een ongedwongen omgeving collega's te ontmoeten.
Met trots kondigen we aan dat ZKH
Kroonprins Felipe en Kroonprinses Letizia
van Asturias, hare excellentie mevr. Elena

Alle afgevaardigden ontvangen een boek met
de abstracts. Er zullen papers met bijzondere
onderwerpen worden geselecteerd die worden
geschreven voor het Journal of Renal Care®,
dat gedurende vier jaar eens per jaar in zeven
talen wordt uitgegeven. Volledige informatie
over het conferentieprogramma, de geselecteerde abstracts, de educatie sessies i.s.m. de
industrie, de gastsprekers en de registratie is
beschikbaar op www.edtna-erca.org.
We kijken uit naar dit boeiende en stimulerende evenement in de kosmopolische en gastvrije
stad Madrid, en we willen bedrijven aanmoedigen hun producten niet alleen in Europa,
maar voor de hele wereld te promoten.
Tot ziens in Madrid!
Voor meer informatie en registraties,
bezoek www.edtna-erca.org of
neem contact op via
e-mail: madrid2006@edtna-erca.org

Een nieuwe ploeg voor de
Social Workers Interest Group
Een nieuw team van 3 Leden is
zojuist benoemd voor de
Social Workers Interest Group
(Madelon Kleingeld, Voorzitter,
Nurith Blumenthal en Werner
de Ruijter).
De groep blijft de ontwikkeling van normen voor het maatschappelijk
werk voor nierziekten volgen, met inbegrip
van opleidingsnormen en functiebeschrijvingen, die momenteel worden ontwikkeld in de
vorm van een kerncurriculum.
Het doel is om de uitgave eind 2006 klaar te
hebben.

Bezoek de wetenschappelijke
en technische tentoonstelling
van de conferentie!
De volgende bedrijven hebben hun
deelname al bevestigd:
(juli 2006):

Een kijkje in de keuken van
de industrie
EDTNA/ERCA “Corporate Members” en bedrijven
hebben de gelegenheid om hun nieuwste
ontwikkelingen te demonstreren en hun
producten op de tentoonstelling onder de aandacht te brengen. De bedrijven bieden ook
opleidingssessies aan, waar de laatste informatie over de nieuwe producten en technieken
wordt gegeven.

EDTNA/ERCA 35ste
Internationale Conference
8 tot 11 september 2006
Madrid, Spanje

De nadruk ligt dit jaar op de
ontwikkeling van een modulaire cursus voor maatschappelijk
en psycho-sociaal werkers i.v.m.
nierziekten. Verder worden de
mogelijkheden om gemeenschappelijke projecten met
andere belangengroepen nader
te bekijken, en om bij te dragen aan initiatieven, zoals het onderwerp “Violence and
Aggression” dat momenteel wordt onderzocht
door de Education Board.
Voor meer informatie, gelieve contact
op te nemen met Madelon Kleingeld
(m.kleingeld@wkz.azu.nl)
of bezoek www.edtna-erca.org.

Acime Frame/Palex Medical SA
Amgen
Arbor Research Collaborative
For Health (ex URREA)
Baxter
Bionic Medizintechnik GmbH
Biotene/Oral Balance
Charles River Laboratories
Federacion Nacional Alcer
Gharden Bilance
National Kidney Foundation USA
Nipro Europe
Revista Rol
Roche Pharmaceuticals
Seden
Shire Plc
Syner-Med/Grupo Uriach/Vifor
International
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Andere plaatselijke bedrijven die
deelnemen aan de tentoonstelling:
Adefrutas
Heporgom
Solan De Cabras

Bezoek www.edtna-erca-madrid2006.com
voor het laatste overzicht van
exposanten.
3

EDTNA ERCA

News

Summer Edition • 2006

Evenementenkalender

DOPPS III
Blijft vooruitgang maken
direct aan Arbor Research doorgegeven door
een koeriersbedrijf. EDTNA/ERCA vrijwilligers
hebben de rol op zich genomen van
CRA en coördineren de gegevensverzameling
voor zes Europese landen.

Projectstatus
Het doel van het project, waarvoor
EDTNA/ERCA het contract kreeg, is om
observatiegegevens van ongeveer 20
dialysefaciliteiten in zeven Europese
landen te verzamelen.

De rol van EDTNA/ERCA
De rol van EDTNA/ERCA is om samen te
werken met de studiecoördinator van elke
faciliteit en, waar nodig, met de medisch
verantwoordelijke, om te garanderen dat de
gegevens tijdig en accuraat worden
ingediend. De gegevens worden verwerkt
door het Arbor Research Collaborative for
Health (URREA) in de V.S. als onderdeel van
een wereldwijde studie.
De twee vorige ronden van dit onderzoek
leverden zeer bruikbare gegevens op over de
effectiviteit van dialyse- en behandelingsprocedures. Deze derde ronde (DOPPS III) is
uitgebreider en verzamelt meer gegevens
dan de voorgaande ronden.

Over DOPPS
De “Dialysis Outcomes and Practice Patterns
Study” (DOPPS) is een verdere observatiestudie van hemodialysepatiënten in twaalf
landen, waarin de toepassingsvormen van
dialyse worden geïdentificeerd die bijdragen
tot minder sterfte, minder ziekenhuisopnames, een verbeterde levenskwaliteit en
betere resultaten voor vasculaire toegang.
De DOPPS wordt gecoördineerd door onderzoekswetenschappers en personeel van de
Arbor Research en wordt ondersteund door
wetenschappelijke bijdragen van Amgen en
Kirin.
Het project wordt beheerd door een projectmanager die nauw samenwerkt met Arbor
Research en met de “Lead Clinical Research
Associates” (CRA). Deze zijn aangesteld om
het gegevensverzamelproces in elk land te
leiden. Alle ingediende gegevens worden

Er zijn aanvaardingspakketten gestuurd naar
deelnemende eenheden in zes van de zeven
Europese betrokken landen. Frankrijk heeft
pas een CRA aangesteld en heeft twintig
deelnemende eenheden gerekruteerd. België,
Spanje, Italië, Duitsland, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk zijn allemaal begonnen
de vragenlijsten voor de patiënten in te
vullen.
Dertien eenheden in het Verenigd Koninkrijk
hebben toelating gekregen van het Ethische
Commissie. Duitsland zal van minstens twee
faciliteiten externe gegevensverzamelingen
krijgen.
In België hebben twee eenheden zich terug
getrokken, maar er zijn vervangers gekozen
en deze hebben startpakketten ontvangen.
In totaal hebben 107 eenheden telformulieren ontvangen en er zijn 90 teruggestuurd.
Degenen die de telformulieren hebben
teruggestuurd, hebben formulieren gekregen
voor patiënttoewijzingen, hiermee worden
de patiënten geïdentificeerd die als deelnemer zijn geselecteerd. Meer dan de helft van
de eenheden in Spanje en België hebben nu
hun eerste medische vragenlijst ingediend.
Alhoewel de werkbelasting voor het invoeren
van het systeem in sommige eenheden
problemen lijkt te veroorzaken, blijft DOPPS
voldoende vooruitgang maken en goed
communiceren met de eenheden en wordt
Arbor Research effectief gesteund.
DOPPS III levert onschatbare informatie aan
EDTNA/ERCA Members en bewijst de toewijding van de Vereniging om de behandeling
van nierziekten te verbeteren.

Voor meer informatie over DOPPS:
bezoek www.dopps.org
of neem contact op met David Ashwanden,
Project Manager,
e-mail: david@ashwandens.demon.co.uk

▼ EDTNA/ERCA 35th International
Conference
8 tot 11 september 2006
Madrid, Spanje
▼ 42th EASD Meeting
14 tot 17 september
Kopenhagen, Denemarken
▼ SEDEN Conference
1 tot 4 oktober 2006
Cordoba, Spanje
▼ The Bone and the Kidney –
ISN Nexus Symposium
12 tot 15 oktober 2006
Kopenhagen, Denemarken
▼ Nephrology Ibero-American
Congress
18 tot 21 oktober 2006
Madrid, Spanje
▼ TNNA 16th Annual Congress
28 oktober - 1 november 2006
Antalya, Turkije
▼ 6th Czech Multidisciplinary
Nephrology Conference
11 tot 12 november
Brno, Tsjechische Republiek
▼ EDTNA/ERCA UK Seminar
12 tot 13 november 2006
Nottingham, Verenigd Koninkrijk
▼ 5th 3-Country Conference (CH/D/A)
23 tot 25 november 2006
Konstanz, Duitsland
▼ EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15 tot 18 september 2007
Florence, Italië
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EDTNA/ERCA News wordt uitgegeven
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@edtna-erca.org).
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