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Bericht van de voorzitter
Geachte leden,
Sinds de Madrid
Conferentie
hebben de Raad
van Bestuur, de
Adviesraad
en
overige vrijwilligers
hard gewerkt aan
meerdere kwesties waaronder:
Industrie: er zijn verschillende persoonlijke
vergaderingen gehouden met de industrie,
waaronder Gambro, Amgen, Arrow, Nipro,
Fresenius, B. Braun, Astellas, Shire, Hemocue
en Omron. Middels een enquête onder de
industrie zijn tevens de verwachtingen van
de EDTNA/ERCA onder de belangrijkste
industriële aandeelhouders vastgesteld. Zie
het artikel op de volgende pagina.
2007 Conferentie (Florence, Italië):
de conferentiewebsite (www.edtna-ercaflorence2007.com) is volledig bijgewerkt
met de meest recente promotiematerialen
en programma- informatie. De site-keuze
werd gemaakt op 8 februari samen met
Maria Pegoraro, LOC voorzitter, vertegenwoordigers van het Secretariat en ikzelf.
International Diabetes Federation (IDF):
ik heb de IDF-vertegenwoordigers in
Kopenhagen ontmoet en de mogelijke
verdere samenwerking besproken. Meer
informatie over de IDF, waaronder een
'Gids voor diabetes en nierziekte', vindt u
op www.idf.org.
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Inhoud
Een nieuwe ledencategorie

1

Member Spotlight
Succesvolle vergadering met
Industrie
Industrie-enquête - Resultaten
Laatste DOPPS-vergadering

2

JRC - Volgende uitgave
RRT Update

3

Fresenius Midden-Oosten
vergadering
PEAK vergadert in Israël

4

EDTNA/ERCA Introduceert een
nieuw ledencategorie: E-members
Sinds 1 januari heeft EDTNA/ERCA een
nieuwe ledencategorie gelanceerd:
E-members.
Deze nieuwe ledencategorie staat open voor
alle individuele, buitengewone en wereldwijde leden voor € 40 per jaar (of € 100 voor
3 jaar) als ook voor leden van Europese
landen met groeiende economie voor € 10
per jaar (voor deze categorie is geen 3-jarig
lidmaatschap beschikbaar).
E-members hebben toegang tot alle voordelen, maar alleen in elektronische opmaak.
Hiervoor moeten E-members over een e-mailadres beschikken en zich online registreren
op www.edtnaerca.org
Voordelen voor E-members omvatten:
• PDF-exemplaar van het EDTNA/ERCA Nieuws,
de kwartaalnieuwsbrief van de vereniging

»»»
3de symposium in Kroatië betreffende
niervervangingstherapie en transplantatie:
op 22-24 september heb ik als gastspreker het
Kroatische symposium voor artsen, transplantatiecoördinatoren en verpleegkundigen
bijgewoond. Het belangrijkste voormalige
Kroatische lid, Hrvojka Mozanic, heeft een
geweldige taak verricht door afgevaardigden
te informeren over de activiteiten van
EDTNA/ERCA, terwijl ik zelf de meest recente
EPD-gegevens heb gepresenteerd. Kroatië zou
een potentieel EPD-land zijn dat vooruitgang
zou kunnen boeken. Het evenement ontving
veel steun van de Kroatische overheid,
regionale autoriteiten en industrieën. Meer
informatie over het evenement vindt u op
www.diatransplant.org.
De 2e Tsjechische PEAK-vergadering: de
“Promoting Excellence for Anaemia and the
Kidney” (PEAK) vergadering vond in oktober
plaats in Praag en mocht rekenen op de
welwillende en royale sponsoring van Roche
Pharmaceuticals. Het doel van de vergadering
was om de beste praktijken in de behandeling
van anemie binnen de Tsjechische Republiek
te delen en toekomstige verbeteringsmogelijkheden te onderzoeken. De vergadering
werd geleid door de faculteitleden van EDTNA/
ERCA, Lesley Bennett, voorzitter Anaemia IG,
John Sedgewick, voorzitter Education Board en

• PDF-exemplaar van de Journal of Renal
Care®, de kwartaalnieuwsbrief van de
vereniging
• Gratis toegang tot de Journal Club en
Renalpro (specialiteitforums)
• Een actieve vrijwilliger van de vereniging
worden
• Deelname aan werkgroepen en projecten
E-members genieten ook van hetzelfde
"speciale ledentarief" bij het bezoeken van de
jaarlijkse conferentie.
Alle PDF's kunnen worden gedownload vanaf
de website (www.edtnaerca.org) in de rubriek
Members only.
Ga naar www.edtnaerca.org/HowtoJoin
voor meer informatie over het e-lidmaatschap.

ikzelf. Afgevaardigden genoten van hun
deelname aan twee uiterst interactieve dagen
waarbij werd gezocht naar methoden om de
klinische praktijk in anemiebehandeling te
verbeteren.
ELITE vergadering: de eerste ELITE vergadering
werd in oktober gehouden in Rotterdam. Alle
afgevaardigden waren gesponsord door
Astellas International. De doelstelling van de
ELITE-workshop is verpleegkundigen te voorzien van kennis, vaardigheden en hulpmiddelen om de chronische ziekenzorg en de
effecten ervan te verbeteren. Het ELITEprogramma was een positieve stap om beter te
voldoen aan de huidige behoeften op het vlak
van transplantatie.

Jitka Pancírová
President EDTNA/ERCA 2006-2008

Hartelijk dank aan ons nieuwste
Corporate member

Een volledige lijst van Corporate members vindt
u op: www.edtnaerca.org/corporate

Member Spotlight

Een succesvolle vergadering met de sector

Martin Gerrish
Chair Scientific
Programme
Committee

Wat is de rol van SPC?
De rol van de Scientific Programme
Committee is het garanderen dat onze
conferentie een enthousiast, stimulerend
evenement blijft door het plannen van een
combinatie van internationaal befaamde
gastsprekers, workshops, seminars en
bedrijfsopleidingsessies en het selecteren
van presentaties en posters die de meest
recente ontwikkelingen in multidisciplinaire nefrologische zorg in Europa en
de wereld vertegenwoordigen.
Welke uitdagingen moet u overwinnen
nu de conferentie snel nadert?
De ware uitdaging is een combinatie te
garanderen die alle verschillende professionele deelnemende groepen zal
stimuleren, een weerspiegeling van het
lidmaatschap en de taalgroepen, relevant
is voor zowel ervaren als onervaren
practici, internationale gastsprekers terwijl
nieuwe sprekers worden aangemoedigd
en binnen het budget te blijven!
Het is deze combinatie die EDTNA/ERCA
zo uniek en stimulerend maakt.
Hoe zal deze ervaring u helpen in uw
professionele carrière?
Het EDTNA/ERCA-vrijwilligersnetwerk is
net een grote familie en de steun en
vriendschap tussen de landen is uitstekend. In deze functie ontwikkel ik mijn
vaardigheden op het vlak van tijd- en
stressmanagement, diplomatie & tact en
het vormen van een overzicht van de
uitdagingen die de Nefrologische zorg in
Europa tegemoet ziet.

Uw contactgegevens
online bijwerken!
Bent u verhuisd? Of hebt u een andere
baan? Zorg dat u uw contactgegevens online bijwerkt. Dit kan snel en eenvoudig.
Ga naar www.edtnaerca.org, selecteer de
rubriek Members only, en voer uw ID en
wachtwoord in en ga naar 'My profile'
(links op het scherm). Onze database zal
automatisch worden bijgewerkt zodra u
uw wijzigingen hebt opgeslagen.
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Op 16 december organiseerde EDTNA/
ERCA een vergadering met Corporate
members en overige belangrijke Nefrologische bedrijven in Kopenhagen. De
doelstelling van deze vergadering was
het creëren van een open uitwisseling
en discussie met onze partners binnen
de Industrie met het oog op een betere
samenwerking in de toekomst.
Jitka Pancirova, President EDTNA/ERCA zat
deze vergadering voor en lichtte toe dat de
vereniging reageert op de verzoeken van de
Industrie en de marktomstandigheden door
ons conferentieprogramma en sponsorschappakket aan te passen.
Maria Cruz Casal Garcia, voormalig president en
voorzitter LOC op de Conferentie van Madrid,
presenteerde een duidelijk overzicht van de
Madrid Conferentie en demonstreerde de
enorme inspanning die door het LOC is gedaan.
André Stragier, voormalig Communications
Officer en Scientific Programme Committee
Member, gaf een beknopt overzicht van de
geschiedenis van EDTNA/ERCA, de belangrijkste kwaliteiten en de reeds geboekte
voortgang met het verwachte Florence

Scientific Programme.
Een open en dynamische discussie, gevolgd
door het benadrukken van de noodzaak voor
meer communicatie, verbeteren van input van
de industriepartners en het lanceren van een
plan om een adviesraad voor de Industrie op
te zetten.
EDTNA/ERCA wil graag zijn dank en waardering uiten aan alle afgevaardigden van de
Industrie, met name aan: Anki Davidson
(Director International Exhibitions, Gambro &
Hospal); Yasmin Rachid (Project Leader
International Congresses, Fresenius Medical
Care); Dr. Kerstin Stueck (Product Manager
Marketing Communication, B.Braun); Marcel
Jacobs (Product Manager Critical Care and
Haemodialysis, Arrow).

Industrie-enquête - Veelbelovende resultaten
In december 2006 voerde het EDTNA/
ERCA Secretariat een onderzoek uit
onder de belangrijkste industriële
aandeelhouders. Het doelpubliek
bestond uit Corporate members,
conferentie-exposanten evenals huidige
en voormalige sponsors/adverteerders.
Het doel van dit onderzoek was het evalueren van de verwachting en tevredenheid
van EDTNA/ERCA, het vaststellen van
verwachtingen en het beter definiëren van
de manier waarop relaties kunnen worden
verbeterd. De feedback wordt gebruikt om de
relaties, communicatie en producten te
verbeteren en het bereik en de kwaliteit van
het EDTNA/ERCA-aanbod te verhogen.
De reacties van onze corporate partners
waren positief. De deelnemers waren vooral
positief over het communicatiemateriaal, de
webstie en de jaarlijkse conferentie van
EDTNA/ERCA.
Bedrijven toonden belangstelling in het
adverteren, met name in de nieuwsbrief, het
"journal" en het conferentieprogramma.
De bedrijven verstrekten ook advies betreffende de conferentie en adviseerden meer
samenwerking met andere verenigingen

zoals EDTA, het verminderen van de
conferentiekosten, bijv. steden, hotels en
tentoonstellingsruimte, en het verstrekken
van een grotere toegankelijkheid voor het
overdragen van lijsten. In het algemeen,
wil de industrie dat EDTNA/ERCA meer
uitwisseling,
transparantie,
feedback,
netwerken en meer informatie betreffende
de consumentenbehoeften verstrekt.

DOPPS - Een succesvolle
vergadering met
onderzoekscoördinators
Op 30 november ontmoetten onderzoekscoördinators uit de UK elkaar in de County
Hall Marriott Hotel, in hartje Londen, voor
het laatste nieuws en de meest recente
bevindingen van Dr. Ron Pisoni van Arbor
Research, Research Scientist en DOPPS
Director of Analytic Support.
Een compleet rapport is beschikbaar op de
website: www.edtnaerca.org/dopps.
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Mis de volgende uitgave van de
Journal of Renal Care® niet

Alle EDTNA/ERCA-leden zullen nu het
Engelstalige exemplaar van de journal
via e-mail ontvangen. Als u de journal
in uw eigen taal wilt bekijken, zijn er
vertaalde exemplaren beschikbaar
(Nederlands, Frans, Duits, Grieks,
Italiaans, Spaans) in PDF-indeling in de
rubriek Members only van de website.
Voor een vertaald exemplaar gaat u naar
www.edtnaerca.org, meldt u zich aan op de
rubriek Members only met uw ID en wachtwoord en gaat u vervolgens naar de pagina
Journal of Renal Care® (u kunt deze pagina ook
openen door op het journal-logo te klikken aan
de rechterzijde van het scherm). De PDF's zijn in
chronologische volgorde en per taal opgeslagen.
De volgende uitgave (1.2007) zal de volgende
onderwerpen omvatten
• Renal specific secondary hypertension
• Evaluation of response to erithropoiesisstimulating proteins using anaemia
management software
• Hyperkalaemia and haemodialysis patients:
electrocardiographic changes
• Calciphylaxis: Calcific Uraemic
Arteriolopathy - A case study
• Improving the Nutritional Condition of
Infants and Children Undergoing
Haemodialysis

• Education of transplanted women for
prevention of unplanned pregnancy
following kidney transplantation
• Client attitudes towards home dialysis
therapies
• Quality of life research: a valuable tool for
nephrology nurses
• An exploratory study of patient's feelings
about asking healthcare professionals to
wash their hands
• Dialysis Nurses for Palliative Care
• The Need for Coordinating of care in an
aging Dialysis Population
• Summer Journal Club Discussion Report
Voorgaande nummers zijn ook beschikbaar voor
leden in de rubriek Members only op de website.

Nefrologie nu - een gratis
e-mailservice voor
nefrologische disciplines
Academische clinici van de universiteit van
Toronto hebben een mailinglijst opgestart die de
belangrijkste artikelen die de afgelopen maand
over klinische nefrologie zijn gepubliceerd, in de
kijker zet – het geen in feite een "meta-journal" is.
Maandelijks wordt een grote selectie van
relevante journals bekeken. Hierbij wordt de
aandacht gericht op artikelen die directe invloed
kunnen hebben op het stellen van een diagnose,
het verstrekken van prognoses of het begeleiden
van een behandeling. Voor meer informatie, ga
naar www.nephrologynow.com.

Internationale verklaring "Beste praktijk "
over voedingsondersteuning bij RRT-patiënten
De Nutrition Interest Group voert op dit
moment een e-enquête uit voor het
verkrijgen van informatie van dialyseunits in Europa en de VS betreffende de
praktijken van voedingsondersteuning
bij dialysepatiënten.
De informatie zal worden gebruikt om een
stroomdiagram te maken van voedingsondersteuning die alle benaderingen bepaalt die
moeten worden gevolgd bij de behandeling
van ondervoeding, van de basisversteviging
van voedsel tot het gebruik van anabole
steroïden. Bij dialysepatiënten is de invloed van
protein-energy malnutrition (PEM) zeer hoog
zodat ruim 50% van de patiënten betrokken is.
Lopende onderzoeken bestuderen de dialyseresultaten en praktijkpatronen in Europa en de
VS, maar omvatten geen informatie betreffende
voedingsondersteuning. Dit onderzoek wil deze

leemte in de literatuur proberen op te vullen
door inzicht te verstrekken in de praktijkpatronen, resultaten, kennis, ervaring en
adviezen van gezondheidspersoneel betreffende
voedingsondersteuning bij dialysepatiënten.
Dit is een gezamenlijk project onder de nefrologiediëtisten van een London Trust. De bevindingen zullen worden gecombineerd met een
systematisch overzicht teneinde internationale
richtlijnen te ontwikkelen voor de voedingsondersteuning van volwassen dialysepatiënten.
Neem contact op met Ione Ashurst
voor meer informatie
(ione@debrito-ashurst.wanadoo.co.uk),
Nutrition Interest Group Chair

Haal alles uit uw lidmaatschap
Leden krijgen 33% korting op alle
Healthpress Publications.
Bezoek www.edtnaerca.org voor een
volledige lijst van publicaties en het plaatsen
van een bestelling.

36e
EDTNA/ERCA
Internationale
Conferentie
15-18 september 2007
Florence, Italië

Caring Together:
Managing the CKD

Wij verheugen ons de volgende sprekers
aan te kunnen kondigen:
Prof. Luisa Berardinelli (Italië)
Dr. Giovanni Cappelli (Italië)
Dr. Jose Antonio Garcia Donaire
(Spanje)
Alois Gorke (Duitsland)
Dr Jean Hooper (UK)
Karen Jenkins (UK)
Dr. Julia Jones (UK
Dr. Philip Kalra (UK)
Dr. Manu Keirse (België)
Michael Kourakos (Griekenland)
Waltraud Küntzle (Duitsland)
Prof. Ingrid Ledebo (Zweden)
Dr Lizzi Lindley (UK)
Prof. Francesco Locatelli (Italië)
Prof. Franta Lopot (Tsjechische
Republiek)
Tai Mooi Ho (Spanje)
Prof. Francesco Pizzarelli (Italië)
Aase Riemann (Nederland)
Prof. Salvadori (Italië)
Dr. Julian Segura (Spanje)
Dr.Annalisa Silvestro (Italië)
Dr. Claire Soulsby (UK)
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova
(Tsjechische Republiek)
Sue Teasdale (UK)
Prof. Franco Tesio (Italië)
Georgia Thanasa (Griekenland)
Prof Christine Van Acker (België)
Ronald Visser (Nederland)
Dr.Yvonne Wengström (Zweden)

Meer informatie vindt u op

www.edtna-erca-florence2007.com
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PEAK vergadert in Israel
coördinatoren met een BA-graad in verpleging en
post- basisnefrologie of een MA-graad.
Het programma omvatte twee debatten:
1. Anemiebehandeling - conform de Richtlijnen of
geïndividualiseerde behandeling
2. Patiëntopleiding, is dit noodzakelijk?
Van 13 tot 15 februari vond de PEAK
Project-meeting plaats in Israël in een
hotel, gelegen in het noordelijk deel
van het land.
Faculteitvoorzitter Elisheva Milo en faculteitleden, Iris Romach, Ayala Siboni, Lesley Bennet en
John Sedgwick en drie senior nefrologen woonden
de vergadering bij die door Roche Israël werd
gesponsord.
Een groep van 28 verpleegkundigen uit het hele
land namen deel aan de vergadering. Het
deelnemersveld bestond uit senior verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en anemie-

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Neem contact op met John Sedgewick
voor meer informatie
(john.sedgewick@btopenworld.com),
Education Board Chair.

Andere onderwerpen waren onder andere: Op
bewijs gebaseerde praktijk, Kritisch lezen, Maximaliseren van mondelinge presentaties, Schrijven
van een klinische paper, De toekomst van
anemiebehandelingen.
Een opeenvolging van lezingen en interactieve
workshops op hoog niveau werd zeer goed
ontvangen bij de deelnemers, die in staat werden
gesteld om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Israëlische musici gaven het goede voorbeeld
tijdens de netwerkavond en moedigden de
deelnemers aan om Braziliaanse muziek te spelen.
Het evenement werd algemeen zeer gewaardeerd
bij alle deelnemers.

▼

Gedurende deze vergadering onderzochten leden
van de Education Board de drijfveren voor de
opleiding alsmede de belangrijke gebieden
waarmee rekening moet worden gehouden in
mogelijke opleidingsprogramma's. De Education
Board kreeg zo ook uit eerste hand de werkelijke
problemen onder ogen waarmee de dialyseverpleegkundigen in deze landen te kampen heeft.
Naast ervaren dialyseverpleegkundigen die de
meerderheid van de groep uitmaakten, bevatte de
delegatie ook twee dialysetechnici. Als gevolg van
de continue partnershipwerkzaamheden zal het
eerste Nefrologieopleidingsprogramma worden
aangeboden in Madrid van 3-7 juli 2007. Het
programma zal 4 dagen duren en de hedendaagse
problemen betreffende de Nefrologische zorg
bestuderen, waarbij vooral aandacht aan dialyse zal

Het programma wordt geleid door John Sedgewick,
voorzitter van de faculteit, en ondersteund door
extra opleiders die op dit moment werken in
klinische praktijken of universiteiten. Het eerste
programma wordt verstrekt door John Sedgewick,
Melissa Chamney, Fiona Murphy, Diane Green en
Lesley Bennett. In voorbereiding op het
programma, heeft de faculteitgroep vergaderingen
in maart en mei om het programma te voltooien.
Dit programma, het eerste in haar soort, is een
uitdagend waagstuk van de EDTNA/ERCA en staat
voor een belangrijke educatieve onderneming om
verpleegkundigen in het Midden-Oosten een
continue opleiding te bieden.

▼

EDTNA/ERCA werd benaderd om mogelijkheden te
onderzoeken voor netwerken en werkzaamheden
bij het ontwikkelen van geschikte opleidingsmogelijkheden voor dialyseverpleegkundigen die in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika werken. Leden
van de Education Board hebben gedurende de
conferentie in Madrid een vergadering gehouden
met ca. 40 verpleegkundigen uit Oman, de
Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saoedi-Arabië,
Koeweit, Marokko, Egypte en Tunesië.

worden geschonken. Het programma integreert
thema's als verzorgingsvaardigheden, master
classes, professionele praktijk-leiderschap en
veranderingsmanagement in de praktijk. Een
belangrijke doelstelling van dit programma is het
verstrekken van een studiemogelijkheid voor
afgevaardigden om te werken aan praktijkproblemen vanuit de eigen klinische omgeving
gedurende de cursus. Dit zal de praktijkgerichte
doeltreffendheid van het programma ondersteunen
hetgeen de belangrijkste doelstelling is.

▼

Tijdens de jaarlijkse conferentie in
Madrid is een oriëntatievergadering
gehouden met vertegenwoordigers van
FME, Althea Mahon, John Sedgewick
en Angela Guillemet, EDTNA/ERCA
Executive Director

Calendar of Events

▼

Fresenius Midden Oosten 4-daags Opleidingsprogramma (FME)

Nederlandse Nefrologiedagen
3 - 4 april 2007
Veldhoven, Nederland
The World Congress of Nephrology
(WCN) 2007
21 - 25 april 2007
Rio de Janeiro, Brazilië
48 Seminar Haus Rissen
21 - 22 april 2007
Hamburg, Duitsland
SNSF
6 - 8 mei 2007
Zweden
5th International Symposium
on the Diabetic Foot
9 - 12 mei 2007
Noordwijkerhout, Nederland
Vascular Access Conference
11 mei 2007
Melegnano, Italië
PubMed
28 - 29 mei 2007
Bologna, Italië
British Renal Society Annual
Conference
11 - 13 juni 2007
Birmingham, Engeland
ERA-EDTA
21 - 24 juni 2007
Barcelona, Spanje
EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15 - 18 september 2007
Firenze, Italië
SEDEN National Conference
4 - 7 oktober 2007
Cadiz, Spanje
FS Nefro Annual Meeting
9 - 11 oktober 2007
Denemarken
Vascular Access Conference
12 oktober 2007
Reggio Calabria, Italië

EDTNA/ERCA
Caring together

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@edtnaerca.org
www.edtnaerca.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@edtnaerca.org).
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