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Bericht van de voorzitter
Beste collega’s,
Het was geweldig om
u tijdens de succesvolle
recente conferentie in
Madrid
te
mogen
ontmoeten!

EDTNA/ERCA Journal
heet vanaf nu Journal of
Renal Care
®

Als uw nieuw gekozen
voorzitter kijk ik er naar uit mij volledig in te
zetten en de traditie voort te zetten van onze
vorige voorzitter, Althea Mahon, die op een
fantastische manier de Associatie wist te leiden
tot het punt waar deze zich nu bevindt.
Het is een eer om uw nieuwe voorzitter te
mogen zijn en ik zal graag met de andere leden
van het Executive Committee deze nieuwe
uitdaging vorm gaan geven. Ook maak ik van
deze gelegenheid gebruik om twee nieuwe
leden te verwelkomen: Maria Saraiva (Portugal)
en Josep Ma Gutiérrez Vilaplana (Spanje).

2006 is het jaar van de veranderingen!
Na de introductie van de nieuwe
website van EDTNA/ERCA, een geheel
nieuw vormgegeven nieuwsbrief en
jaarverslag, en een brochure voor de
leden, kondigt de Association nu de
nieuwe naam voor het peer-reviewed
kwartaalblad aan.

Met deze nieuwe ploeg zullen wij hard werken
aan verdere uitbreiding en verbetering van
onze Associatie:
• Het uitbreiden van producten en diensten
voor opkomende economische landen
• Het versterken van de relatie met de industrie
in het kader van het ontwikkelen van nieuwe
educatieve- en onderzoekprojecten
• Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met andere instellingen dan
nierinstellingen (diabetische, cardiovasculaire
instellingen, ….)
• Het handhaven van de financiële draagkracht en het vergroten van het aantal leden.
Ik dank u voor het vertrouwen en verheug me
erop u te leren kennen. Met vriendelijke groet,

Inhoud

Jitka Pancírová
EDTNA/ERCA voorzitter 2006-2008
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Profiel van de nieuwe voorzitter
2 nieuwe leden bij de EC
Evenementenkalender

Het Journal of Renal Care® is een officiële
uitgave van EDTNA/ERCA en heeft een
verspreiding van ca. 4000 exemplaren. Het
Journal wordt in 7 talen uitgegeven:
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans
en Spaans.
Publicaties over een uiteenlopend scala van
peer-reviewed klinische, onderzoeks-, educatief
en professioneel gericht materiaal voor
professionals op het gebied van nefrologie.
De Editorial Board streeft ernaar materiaal aan
te bieden dat zowel relevant als reflectief is ten
aanzien van de groeiende diversiteit binnen
de gemeenschap op het gebied van nierbehandeling.

Als u de laatste editie van het Journal of
Renal Care® niet hebt ontvangen of als u
het Secretariat over uw adreswijziging
wilt informeren, kunt u via 'My Profile' op
www.edtnaerca.org uw contactgegevens
aanpassen of een e-mail verzenden naar:
info@edtna-erca.org.

Een dankzegging gericht
aan onze recente Corporate
Members:

Wij spreken het vertrouwen uit dat deze nieuwe
naam de verspreiding binnen het gebied van de
nierbehandeling nog verder zal uitbreiden.

Competentie Kader Project
EPD – Een definitief rapport

Het Journal, voorheen EDTNA/ERCA Journal
genaamd, heeft nu de nieuwe naam Journal of
Renal Care® gekregen. Om de unieke inzet
hiervan te beschermen, werd de nieuwe naam
van het Journal bij het instanties van de
Europese regelgeving geregistreerd en is nu het
exclusieve eigendom van EDTNA/ERCA.

• Versterking en retentiecontrole: training
zorgt echt voor een verschil
• Is potentiële equalisatie bij
hemodialysebehandeling noodzakelijk?
• Voedingsstatus en de sterkte van de
handgreep bij pre-dialysepatiënten
• Een zorgroute voor het einde van het leven
binnen het kader van
nierproblemen/nierziekte
• Een kliniek ter voorkoming van het
verslechteren van nierinsufficiëntie
• Het verbeteren van de kwaliteit van de hulp
en het resultaat van kritisch zieke patiënten
met acute nierinsufficiëntie
• De kwaliteit van het leven bij chronische
nierziekte (CKD, Chronic Kidney Disease)
• Het leven met een hemodialysemachine
• Voorlichting van pre-dialysepatiënten d.m.v.
forums die door patiënten worden geleid
• Ultraviolet-absorptie: online meting t.b.v.
het simuleren van klinische gebeurtenissen
(mirror clinical events) tijdens hemodialyse
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Zorg dat u de volgende editie (3.2006) niet mist,
deze bevat o.a. artikelen over:
• Management van vasculaire toegang
• De technologie achter de verbetering in
anemie management

Om de volledige lijst met Corporate
Members te bezien, bezoekt u:
www.edtna-erca.org/corporate

Member Spotlight
Eva-Lena Nilsson
Key Member
Zweden
Wanneer en waar
besloot u om lid te
worden van
EDTNA/ERCA?
Ik ben aan het einde
van de 80-er jaren lid geworden van de
EDTNA/ERCA. Ik was toen in het MiddenOosten werkzaam en heb het EDTNA/ERCA
Journal als interessant en behulpzaam
ervaren. Het hield me op de hoogte van de
verschillende onderwerpen waar ik tijdens
mijn dagelijkse professionele uitdagingen
mee geconfronteerd werd. Dit overtuigde
mij van het feit dat ik lid zou moeten
worden van de Association.
Wat heeft u ertoe doen besluiten om
een actief lid van de Association te
worden?
Eenmaal terug in Zweden merkte ik dat ik
het miste om met mensen uit verschillende
landen en met uiteenlopende achtergronden te werken. Ik heb ervaren dat het
actief lid worden van EDTNA/ERCA mij in
staat stelde om weer “international” te
denken. EDTNA/ERCA is een fantastisch
forum voor het uitwisselen van ideeën met
collegae in heel Europa.
U bent betrokken geweest bij de
organisatie van een seminar dat tijdens
de conferentie in Madrid werd gehouden
(een Multidisciplinaire Aanpak). Hebt u
dit als een uitdaging ervaren en welke
invloed hebben deze activiteiten op uw
professionele carrière gehad?
Ik heb het als buitengewoon uitdagend
ervaren om deel te nemen aan de
conferentie in Madrid van EDTNA/ERCA.
Het leren uitvoeren van nieuwe taken is
altijd interessant en in dat opzicht biedt de
Association vele verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn en op vele
niveaus de uitdaging aan te gaan.
EDTNA/ERCA bestaat uit een groot aantal
getalenteerde en enthousiaste mensen. Het
leven is nooit saai, wij maken veel plezier.

Haal het meeste uit uw
lidmaatschap
Bezoek www.edtna-erca.org, ga naar
“Members-only” en open uw online
pagina Carrière. Plaats uw CV of kijk naar
de vacatures.
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Wat er tijdens de 35th International
Conference ter sprake kwam
2 336 participants from 54 countries
attended the successful EDTNA/ERCA
35th International Conference which
took place in Madrid, Spain on 8-11
September 2006.

Het hoge niveau van het wetenschappelijke
programma werd door de deelnemers zeer
gewaardeerd. Op deze wijze hadden zij de
mogelijkheid lezingen van befaamde sprekers
als Prof. Guiseppe Remuzzi, Dr. Charlie
Tomson en Prof. Suhail Ahmad bij te wonen
evenals de educatieve sessies en workshops
die door experts op hun gebied werd geleid.

• Nick Polaschek voor: “Client attitudes
towards home dialysis therapy”.
De Poster Scholarship Awards werden
uitgereikt aan:
• Judith M. Wierdsma, Peter Blankestijm,
Aran Van Zuilen, Miranda Boom,
Marc Ten Dam en Jack Wetzels voor:
“Masterplan: prevention of cardiovascular
disease and decrease of renal dysfunction
in patients with chronic disease, with the
aid of nurse practitioners.”
• Susan S. Lloyd en Helen Byrne voor:
“Calciphilaxis: calcific uraemic arteriolopathy-causing infarction of subcubitis
and skin: a case study.”

De Erelid voor het Leven Prijs werd aan JeanYves de Vos, België uitgereikt.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering accepteerde unaniem de nieuwe lidmaatschapstructuur, die aan de EDTNA/ERCA
–leden de mogelijkheid biedt om vanaf 2007
via een elektronisch lidmaatschap aan de
Vereniging deel te nemen.

De winnaars van de Wetenschappelijke
Manuscript Prijs waren:

Foto’s en kopieën van de presentaties vindt u
op: www.edtna-erca.org.

• Christopher Duncan voor: “An exploratory
study of patient’s feelings about asking
healthcare professionals to wash their
hands prior to a clinical procedure and the
influence that MRSA status and access to
patient information may have on this.”

Als u niet de mogelijkheid hebt gehad om
aan de conferentie deel te nemen en een
kopie van het Abstract book wilt ontvangen,
kunt u via info@edtna-erca.org contact
opnemen met het Secretariaat. Het Abstract
book kost € 25.

Competentie Kader
Project in de
definitieve fase
Het EDTNA/ERCA Competentie Kader
Project komt nu in de definitieve
voorbereidingsfase,
waarbij
de
meeste competenties die over de
thema’s Hemodialyse, Transplantatie,
Peritoneale Dialyse en Nefrologische
Afdeling zijn geschreven, gereed zijn.
Het gedeelte over hemodialyse werd voltooid
en proefonderzoeken over de voorgestelde
competenties worden momenteel georganiseerd. Dit is een proefonderzoek op kleine
schaal, waarbij een aantal hemodialyseafdelingen in Europa zijn betrokken. Het plan

is om ca. 8-10 verpleegkundigen per afdeling
het document te laten testen.
Proefonderzoeken in het Verenigd Koninkrijk,
Portugal en Spanje zijn reeds aangewezen en
het projectteam wacht op de definitieve
bevestiging van de afdelingen in Ierland,
Slovenië, Griekenland en Israël.
De proefonderzoeken werden in februari
2006 gestart en afgelopen zomer voltooid.
Het definitieve pakket werd tijdens de
conferentie in Madrid gepresenteerd.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Melissa Chamney,
Project Leider (m.chamney@city.ac.uk)
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European Practice
Database (EPD)
Een definitief rapport, gereed in november
In 2005 werd de 2e cyclus voltooid voor
de landen die bij het eerste EDP
proefproject in 2002 waren betrokken.
Dit waren Noord-Engeland en de
Tsjechische Republiek. Deze gegevens
worden nu met de in 2002 verkregen
gegevens vergeleken en de wijzigingen
in de praktijk en het beleid van de
dialysecentra worden geëvalueerd. De
resultaten werden dit jaar tijdens de
conferentie in Madrid gepresenteerd en
de definitieve rapporten worden voor
verspreiding in november voorbereid.
Elk jaar worden de EPD-vragenlijsten
geëvalueerd om zowel de helderheid als de
betekenis te kunnen verbeteren. Vanuit het
“Research Board Nurse Profile Project” dat in
2004 werd gehouden, hebben wij op
succesvolle wijze de aspecten van de rol van

de nefrologie-verpleegkundige, die in
overuren kon worden gemeten, kunnen
isoleren. Deze gegevens werden in de EPDhoofdvragenlijst opgenomen. Het is de
verwachting dat analyses van deze nieuwe
gegevens, gemeten over een lange periode,
de wijzigingen in de rol van de
verpleegkundige beginnen te signaleren. Dit
betreft zowel de rol tussen als binnen de
verschillende landen van de EU.
Voor de periode 2006/2007 is het de
verwachting dat vertegenwoordigers uit
Oostenrijk en Zwitserland voor de eerste keer
hun medewerking aan de EPD zullen
verlenen en dat België, Griekenland en
Schotland het verzamelen van gegevens voor
de 2e cyclus voor hun rekening willen nemen

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Monique Elseviers, Project
Coordinator (rb.office@pandora.be).

Noteer in uw agenda!

36th
EDTNA/ERCA

International
Conference

Caring Together:
Managing
the Complications
of Chronic Kidney
Disease

Leer uw nieuwe
voorzitter kennen
Jitka werd geboren in Praag in de Tsjechische
Republiek en wist al van jongs af aan dat zij
ooit in de gezondheidszorg werkzaam zou
zijn. Nadat zij haar algemene opleiding voor
verpleegkundige op de Nursing School in
Praag had afgerond evenals de cursus
Nephrology Post Basic Course in Brno, richtte
zij zich op het werken binnen het gebied van
de nierbehandeling. Zij is sinds 1987
werkzaam binnen dit gebied.
Tijdens de afgelopen 13 jaar was Jitka
Hoofdverpleegkundige bij het particuliere
Haemodialysis Centre Parallel 50 in Praag.
Jitka’s specialisatiegebied, waar zij over
gepubliceerd heeft en tevens veel lezingen
over heeft gehouden, betreft de kwaliteit en
de geschiktheid van de behandeling, de
implementatie van klinische normen,
anemiemanagement en vasculaire toegang.
Sinds juni 2006 is zij als Kwaliteitscoördinator werkzaam voor een particuliere
keten van dialyse-afdelingen. Haar dagelijkse
werkzaamheden omvatten de implementatie
van ISO-documenten, klinische normen en
het voorbereiden van de 18 HD-eenheden

voor de externe klinische
controles.
Jitka die door Franta Lopot attent werd
gemaakt op de activiteiten van EDTNA/ERCA,
is sinds 1997 Tsjechisch Key Member, werd
co-Key Member Mentor gedurende 20012003 en sinds 2003 is zij de nationale
coördinator voor de European Practice
Database (EPD).
In datzelfde jaar trad zij toe tot het
EDTNA/ERCA Executive Committee.
Als de onlangs gekozen voorzitter van
EDTNA/ERCA hoopt zij haar ervaring en
expertise te kunnen gebruiken om de vele
verschillende projecten van de Association te
vergemakkelijken.
“Ik ben er trots op dat ik deze taak mag
uitvoeren en ik verheug me dan ook op alle
uitdagingen die voor mij in het verschiet
liggen” stelt Jitka ter afsluiting
Om contact met Jitka op te nemen,
kunt u een e-mail verzenden naar:
pancirova@volny.cz

Sluitingsdatum van de
inschrijving:
14 februari 2007
Bezoek voor meer informatie:
www.edtna-erca.org
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▼

1st World Congress on
Controversies in Obesity,
Diabetes and Hypertension
26 tot 29 oktober 2006
Berlijn, Duitsland

▼

AfnP Symposium
28 en 29 oktober 2006
Fulda, Duitsland

▼

TNNA 16th Annual Congress
28 oktober tot 1 november 2006
Antalya, Turkije

▼

6th Czech Multidisciplinary
Nephrology Conference
11 en 12 november 2006
Brno, Tsjechische Republiek

▼

EDTNA/ERCA UK Seminar
12 en 13 november 2006
Nottingham, Verenigd Koninkrijk

▼

5th 3-Country Conference (CH/G/A)
23 tot 25 november 2006
Konstanz, Duitsland

▼

Calendar of Events

5th International Symposium
on the Diabetic Foot
9 tot 12 mei 2007
Noordwijkerhout, Nederland

▼

Het belang van
Patiëntenrechten

EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15 tot 18 september 2007
Florence, Italië

Een Europese Zorg
Theodôr Vogels, EC-lid en Angela
Guillemet, Executive Director, namen
deel aan de eerste bijeenkomst van de
Europese “Life Science Circle” (LSC) op
12 september in Brussel.
Het doel van de LSC is om de politieke motor
achter de hervormingen van de Europese
gezondheidszorg te zijn. De bijeenkomst die
door het Duitse lid van het Europees
Parlement, Dr. Jorgo Chatzimarkis, werd
georganiseerd, bracht diverse vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie
en patiëntenorganisaties bijeen, die o.a.
kanker- en HIV-patiënten vertegenwoordigen.
De eerste bijeenkomst was gericht op het
belang van de rechten van de patiënten en
over de verbeterde onbeperkte toegang tot
informatie over niet op recept verkrijgbare
medicijnen. De diverse manieren van het
verkrijgen van toegang tot informatie
werden besproken. Een van de alternatieven
is om de informatie in diverse talen via het

internet beschikbaar te stellen. De informatie
dient voor mensen die beperkte toegang tot
het internet hebben echter ook offline
beschikbaar gesteld te worden.
Een presentatie door de “European Health
Care Foundation” (www.euhcf.org) inzake
compliantie, gaf informatie over het feit dat
jaarlijks als gevolg van gebrek aan
compliantie het “luttele” bedrag van 90
miljard USdollar op inefficiënte wijze wordt
uitgegeven (gebrek aan compliantie is 70 %).
De vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties spraken over de onbeperkte
toegang tot informatie en uiteraard over het
gebruik van de term “(gebrek aan)
compliantie”. Het leverde een levendige
discussie op omdat een aantal deelnemers
liever naar de term naleving (adherance) en
zelfs zelf-management verwezen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Angela, via:
angela.guillemet@edtna-erca.com

2 nieuwe leden bij het
Uitvoerend Comite
Het 2006-2008 Executive Committee is
verheugd twee nieuwe leden te mogen
verwelkomen: Maria Saraiva (Portugal)
en Josep Ma Gutiérrez Vilaplana (Spanje).
Maria, docent verpleegkunde
op de Escola Superior de
Engermagem de Maria
Fernanda
Resende
in
Portugal, heeft een algemene
opleiding voor Verpleegkunde afgerond. Vervolgens
volgde zij een cursus in het kader van
Medisch chirurgische verpleegkunde met als
specialisatie nefrologie, evenals een cursus
over pedagogie met betrekking tot het
onderrichten van verpleegkundigen.
Maria’s betrokkenheid bij EDTNA/ERCA
begon in 1991 toen zij KM voor Portugal
werd. Vervolgens werd zij KM Mentor en is
sinds 2001 lid van de Education Board. In de
afgelopen jaren is zij tevens Abstract Chief
Assessor.

Josep is verpleegkundige op de
afdeling Nefrologie in het
Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de LLeida in Spanje.
Josep is sinds 1995 werkzaam
als verpleegkundige op het
gebied van nierziektes, zowel
binnen hemodialyse- als in peritoneaaldialyseafdelingen. Hij is betrokken geweest bij een
aantal educatieve gezondheidprogramma’s
over predialyse en hypertensie en heeft aan een
groot aantal klinische onderzoeksprojecten
deelgenomen. Hij haalde zijn graad als
verpleegkundige aan de Escola Universitaria
d´infermeria de la UDL (Universitat de LLeida)
en heeft de cursus Nursing Nephrology
Accreditation Course (SEDEN) succesvol afgerond.
Josep is sinds 2001 lid en is sinds 2003 voorzitter
van de Hypertension IG. Ook is hij sinds 2005 lid
van het Wetenschappelijk Programma Comité.
Om de volledige lijst met EC Members
te bezien, bezoekt u het Leadership
Directory op: www.edtna-erca.org
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EDTNA/ERCA News wordt uitgegeven
door:
EDTNA/ERCA Secretariat
24, rue Chauchat
F-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
Hebt 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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