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Bericht van de voorzitter
Beste collega’s,

besloten om het aantal wetenschappelijke
posters tijdens de conferentie te vergroten.

Het verheugt mij u
te kunnen informeren dat de
voorbereidingen
voor
de
36ste
EDTNA/ERCA
International
Conference
in
Florence, Italië (1518 september) goede voortgang boeken.

Het verheugt mij u te kunnen aankondigen dat
de volgende bedrijven hun bedrijfsopleidingsessies hebben bevestigd: Amgen
(Changing Trends in European CKD), Astellas
(Adherence Matters in Transplantation) en
Nipro (State of the Art Vascular Access). Ik wil
hierbij graag van de gelegenheid gebruik
maken om deze bedrijven persoonlijk hartelijk
te bedanken voor hun ondersteuning en het
organiseren van de wetenschappelijke lunchsessie voor onze afgevaardigden.

Ik heb de locatie van de conferentie met
enkele partners uit de industrie bezocht en
kan u informeren dat de locatie, Fortezza
da Basso, een uitzonderlijk historisch
gebouw is dat van onze conferentie een
onvergetelijke gebeurtenis zal maken.
Ruim 30 vooraanstaande gastsprekers
zullen hun wetenschappelijke papers
presenteren, waaronder prof. Locatelli,
prof. Tesio, dr. Ledebo en prof. Lopot om
slechts enkele namen te noemen. Ook zo’n
60 sprekers uit Europa en daarbuiten zullen
hun opwachting maken in Florence om van
gedachten te wisselen.
Dit jaar ontvingen we ca. 291 abstracts,
hetgeen een stijging is van 33% ten
opzichte van de inzendingen van vorig jaar.
Teneinde alle abstracts van hoge kwaliteit
te kunnen opnemen in het uiteindelijke
programma heeft het Executive Committee
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Klinische praktijkrichtlijnen voor
hepatitis C in CKD

Net als elk jaar, willen wij een beurs over de
industrie organiseren waar u uw collega's en
vrienden uit de sector kunt ontmoeten om de
meest recente behandelingen en overige
technische ontwikkelingen voor nierpatiënten
te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Jitka Pancírová
EDTNA/ERCA voorzitter 2006-2008

EDTNA/ERCA 2007 Annual General
Meeting in Florence
De jaarlijkse algemene vergadering van
EDTNA/ERCA, de Annual General Meeting
(AGM), is de unieke gelegenheid voor leden om
te horen over de meest recente ontwikkelingen
binnen de vereniging, persoonlijke ontmoetingen te hebben met de bestuurders,
vragen te stellen over de verschillende
activiteiten en beslissingen te nemen over de
toekomst van hun organisatie.
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Voortgang in de technologie
Lancering van de EKHA
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Zorg ervoor dat u dit unieke evenement in de
meest romantische stad van Europa niet mist!

Ga naar www.edtnaerca.org (geen schuine streep!)
om onze website te bezoeken.

Opleiden voor betere gezondheid

Veelbelovende toekomst van
gezonde botten

Het thema, "Caring Together: Managing the
Complications of Chronic Kidney Disease",
staat borg voor succes.

Het website-adres van de EDTNA/ERCA is gewijzigd!

Gezamenlijke research
in nefrologie

Psychoactieve drugs

Het EDTNA/ERCA Secretariaat, het plaatselijke
organisatie comité (LOC), het wetenschappelijk
programma comité (SPC) en alle vrijwilligers
werken er hard aan om er voor te zorgen dat
deze conferentie HET evenement van het jaar
zal worden voor alle professionals die op het
gebied van de nefrologie werkzaam zijn.

De volgende AGM zal worden gehouden op
maandag 17 september 2007 gedurende de

EDTNA/ERCA 36th International Conference in
Florence, Italië. Alle leden worden sterk
aangemoedigd om dit evenement te
bezoeken en om actief deel te nemen aan
deze vergadering.
Als lid van EDTNA/ERCA bent u gerechtigd
om moties van overweging in te dienen bij
deze AGM. Voorstellen voor moties kunnen
voor 1 juni 2007 worden gezonden naar de
Secretariat Office Manager, Anna Öhrner op:
anna.oehrner@edtnaerca.org.
Wilt u lid worden van het vrijwilligersteam
van EDTNA/ERCA en actief lid worden van
uw vereniging? De Executive Committee
zoekt kandidaten voor de invulling van
twee openstaande vacatures in hun team
vanaf september 2007. De deadline om te
solliciteren sluit op 1 juni 2007. Neem
contact op met de Secretariat Office
Manager, Anna Öhrner,
anna.oehrner@edtnaerca.org, voor meer
informatie over hoe u kunt solliciteren.

Lid in de Schijnwerper
Berislav Poje
Key Member
Kroatië
Kunt u het profiel
van dialyseverpleegkundigen in Kroatië
beschrijven?
80% van de dialyseverpleegkundigen in
Kroatië zijn jonge vrouwen, onder de 40
jaar, met vaak een diploma van de
middelbare school. Elk jaar besluit een
groot aantal hiervan terug te keren naar
school om een hogere opleiding te gaan
volgen.
Hoe ontvangen Kroatische verpleegkundigen doorgaans hun opleidingsinformatie?
Helaas hebben wij geen specialistische
literatuur voor dialyseverpleegkundigen in
Kroatië, maar sinds kort organiseren we
hoorcolleges binnen de Croatian Nursing
Chamber, waardoor het tevens mogelijk is
om ervaringen uit te wisselen en op de
hoogte te komen van mogelijkheden
betreffende nieuwe werkmethodes en
benaderingen in de nefrologie.
Bent u van mening dat het onlangs
gelanceerde e-membership aantrekkelijk zal zijn voor de Kroatische
verpleegkundigen?
Dit is een goed idee en ik denk dat een groot
aantal verpleegkundigen in Kroatië zal
erkennen dat lid worden van EDTNA/ERCA
eenvoudiger is dan ooit tevoren.
In uw nieuwe functie als KM voor
Kroatië, hoe bent u van plan om
EDTNA/ERCA in uw regio te promoten?
Mijn plan is om in Kroatische zorgbladen
het EDTNA/ERCA-profiel en bewustzijn
groter te maken. Verder ben ik van plan
om tijdens mijn hoorcolleges en op
andere landelijke seminars die ik bezoek
mijn collega's aan te moedigen lid te
worden van deze grote familie.

Klinische praktijkrichtlijnen voor hepatitis C
in CKD: Verzoek om commentaar
KDIGO (Kidney Disease – Improving Global
Outcomes) is een initiatief om internationaal
overeengekomen afspraken betreffende de
behandeling van patiënten met chronische
nierziekte (chronic kidney disease - CKD) te
ontwikkelen.

van de preventie van HCV-overdracht in HDunits, waaronder de huidige implementatie van
algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen, de
functie (mits aanwezig) van isolatie en/of het
gebruik van specifieke monitoren voor HCV+patiënten en dialysehergebruik.

De eerste richtlijnen die moeten worden
ontwikkeld betreffen de diagnose, behandeling
en preventie van de overdracht van hepatitis C
(HCV). De conceptrichtlijnen worden naar alle
waarschijnlijkheid eind mei 2007 vrijgegeven en
uw opmerkingen betreffende dit document, met
name de richtlijnen die betrekking hebben op
het voorkomen van HCV-overdracht in
hemodialyse-units, zijn zeer welkom.

De verklaringen worden met name ondersteund
door gegevens betreffende de overdrachtwijze
van 'blood borne pathogens' samen met bewijs
afkomstig uit een systematisch overzicht van
outbreak-onderzoeken waarin nosocomiale
overdracht is bevestigd met gebruik van
moleculaire virologie. Tevens hebben de auteurs
gekeken naar de mogelijke infectiewijzen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op gepubliceerd
bewijs en houden geen rekening met de
financiële overwegingen (resources zullen
worden behandeld bij lokale implementatie).
Voor elke richtlijn moet de kracht van het
ondersteunende bewijs worden aangegeven als
sterk, gemiddeld of zwak.
Een overzicht voor richtlijn 3 heeft betrekking op
de hoofdonderwerpen betreffende het belang

Dit jaar zal het thema ‘Educating Renal
Patients for a Better Health’ zijn.
Het bevorderen van een gezondere levensstijl
en het optimaliseren van de mogelijkheden van
de patiënt is een continue zorg waar
nefrologieprofessionals en dan met name
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Hartelijk dank voor uw hulp in dit wereldwijde
project!
Dr. Michel Jadoul en Dr. Elizabeth Lindley,
KDIGO Hepatitis C in CKD Workgroup

Gezamenlijke research in nefrologie
De organisatie voor gezamenlijke research
in nefrologie, Collaborative Research in
Nephrology (CRN), wordt vaak opgeroepen
om samen te werken met andere
organisaties die gespecialiseerd zijn in de
nefrologiezorg. Een dergelijk verzoek
bereikte ons door de EDTNA/ERCA
Nutrition Interest Group.
De Interest Group, opgericht in 1986, is gevormd
met als doel de voeding- en dieetinterventie bij
niertherapie te bevorderen. De voorzitter, Ione
Ashurst, de projectleider, Annemarie Visser, en
overige leden van de groep hebben een project
opgestart betreffende de ontwikkeling van de
Europese overeenstemming bij voedingsondersteuning onder volwassen bij Renal Replacement
Therapy (RRT). Het doel van dit project is om
richtlijnen te ontwikkelen teneinde een hoog
niveau aan kwalitatieve voedingsondersteuning

Opleiden voor betere gezondheid
Zorg dat u het Spaanse
seminar van EDTNA/
ERCA
op
15-17
november in Valencia,
Spanje niet mist.

Ga naar www.edtnaerca.org/kdigo om de
vertaalde richtlijnverklaringen te bekijken. Hier
kunt u de ondersteunende tekst (alleen in het
Engels) downloaden en bekijken hoe u uw
commentaar kunt indienen.

dialyseverpleegkundigen steeds meer bij
moeten worden betrokken.
Het seminar omvat plenaire sessies met elk 3-4
sprekers, met onderwerpen als: cardiovasculaire risicofactoren, diabetici, voeding,
lichamelijke oefeningen, zorgmodellen en preRRT-strategieën.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met Anna Marti i Monros,
voorzitter van het Spaanse organisatiecomité van
het EDTNA/ERCA Spanish Seminar, per e-mail:
marti_anamon@gva.es of per tel.: +34 96 1972 185

voor dialysepatiënten te bereiken. Er is een
systematisch literatuuroverzicht uitgevoerd
betreffende alle huidige methodes voor voedingsondersteuning onder volwassenen bij RRT om op
praktijk gebaseerde bewijzen vast te stellen.
Er zal tevens een enquête worden uitgevoerd in
ten minste 6 Europese landen en de VS om
de praktijken en aanbevelingen betreffende
voedingsondersteuning onder volwassenen bij RRT
vast te stellen en de huidige praktijken te
evalueren. Alle CRN-leden worden verzocht om
deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek.
Het tweede project is het publiceren van een boek
over Nutritional Supplement Recommendations in
Kidney Failure Patients. De doelstelling hiervan is
om de bewezen informatie betreffende alle
vitamines, mineralen en spoorelementen te
verstrekken met in acht name van de metabolische
wijzigingen en de aanbevelingen voor patiënten
met een nierziekte. De publicatie zal tevens verslag
doen van de meest algemeen bekende alternatieve
supplementen, waaronder functie, belang en
implicaties voor patiënten met een nierziekte. De
CRN-deelnemer voor dit project is Maureen
McCarthy, MPH, RD, CSR, die zich welwillend als
vrijwilliger beschikbaar stelde om te assisteren bij
het onderdeel alternatieve supplementen.
CRN is vereert om samen te werken met
EDTNA/ERCA betreffende deze opmerkelijke
activiteiten en hoopt dat hier een langdurige
relatie uit voortvloeit voor toekomstige
activiteiten.
Deborah Brommage,
MS, RD, CSR, CDN, voorzitter,
Collaborative Research in Nephrology
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EDTNA/ERCA

Psychoactieve Drugs –
Een manier om fracturen
te verminderen?
Een recent artikel van Dr. Michel
Jadoul, in Kidney International, beschrijft de invloed van heupfracturen en
de frequentie en risicofactoren die
gekoppeld zijn aan heupfracturen en
overige fracturen in representatieve
groepen van hemodialysefaciliteiten en
patiënten in de 12 landen van de DOPPS.
Oudere leeftijd, vrouwelijk geslacht, vroegere
niertransplantatie, en een laag serum albumine
worden aangemerkt als voorspellers van
nieuwe fracturen. Een verhoogd risico op
nieuwe heupfracturen is waargenomen bij
selective serotonin reuptake inhibitors
(selectieve serotonine heropnameremmers) en
een combinatie van narcotische medicatie. Een
hoog niveau van bijschildklierhormoon is ook
gekoppeld aan een verhoogd risico van enige
nieuwe fractuur, net als enkele medicaties:

Voortgang in
de technologie
Doeltreffendheid van dialyse en
patiëntstabiliteit kan continu worden
verbeterd als gevolg van research en
ontwikkeling in niertechnologie.
Controle van het bloedvolume met
automatische aanpassing van ultrafiltratie en
conductiviteit en meting van ionische dialyse
hetgeen een nauwkeurige Kt/V geeft, betekent
dat dialysevoorschriften kunnen worden
gewijzigd met een holistische zienswijze op
dialyse en niet alleen middels een momentcontrole via maandelijkse bloedanalyses.
Hemodiafiltratie is nu in staat om moleculen
van gemiddelde grootte te verwijderen. De
ontwikkeling van verminderde temperatuurdialyse resulteert in een verbetering van de
patiëntstabiliteit gedurende de behandeling.
Het overgrote deel van de dialyseapparatuur
bevat een vorm van fysiologische controle,
deze wordt echter niet altijd ten volle benut.
Technici moeten het gebruik verdedigen en
bevorderen met als doel nieuwe en verbeterde
technieken aan te moedigen.
Hierdoor kunnen dialysevoorschriften worden
gewijzigd om optimale resultaten voor de
patiënten te verkrijgen. De functie van de
technicus is om de toepassing en het gebruik
van de technologie verder te ontwikkelen om
dialyse continu te kunnen verbeteren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Andy Muggleton (e-mail:
andrew.muggleton@derbyhospitals.nhs.uk),
lid van de Technicians Interest Group

Algemene bevolkingsfrequenties vastgesteld conform US
Department of Health and Human Services, Centers for
Disease Control, National Center for Health Statistics,
National Hospital Discharge Survey, in het jaar 2000;
DOPPS frequenties vastgesteld conform een overeenkomstige periode met een aantal testpersonen en
ziekenhuisaanmeldingen voor heupfracturen in 2002-2003.

narcotische pijnmedicatie, benzodiazepines,
corticosteroïden (bijnierschorshormoon) en een
combinatie van narcotische medicatie.
De resultaten tonen aan dat grotere selectiviteit bij het voorschrijven van enkele klassen
van psychoactieve drugs en een efficiëntere
behandeling van secundaire hyperparathyroïdisme kan bijdragen aan het verminderen van
de last van fracturen bij HD-patienten. (Kidney
International 70: 1358-66, 2006).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het coördinatiecentrum van
DOPPS op www.dopps.org

Lancering van de
European Kidney
Health Alliance
(EKHA)

EDTNA/ERCA
Caring together

Op 8 maart 2007 is de European Kidney
Health Alliance (EKHA) gelanceerd om
Wereldnierdag te vieren.
Vijf belangrijke Europese en internationale
organisaties die belanghebbenden in niergezondheid (patiënten, verpleegkundigen,
doctoren, researchers, diëtisten, maatschappelijke werkers en technici) vertegenwoordigen, zijn dit gezamenlijk initiatief
overeengekomen teneinde niergezondheidkwesties in Europa te adresseren en het
bewustzijn van nierziekte te vergroten.
De EDTNA/ERCA is samen met vier belangrijke
belanghebbenden, CEAPIR, ERA-EDTA, IFKF en
ISN een belangrijke verbintenis aangegaan om
de urgente behoefte aan actie voor het
vergroten van het bewustzijn van nierziektes in
Europa te adresseren en met name de
voordelen bij het vroegtijdig ontdekken, de
preventie of ten minste het vertragen van de
progressie.
Volgende

»»»

International
Conference
15-18 september 2007
Florence, Italië

Samen zorgen:
Managing the
Complications of
CKD
Voorkomen en behandelen van de
voortgang bij chronische
nierziekte (Chronic Kidney
Disease - CKD): Stadia 1 t/m 3
Het seminar dat een hele dag duurt, zal
sessies en interactieve workshops
omvatten betreffende:
• CKD: Epidemiology and significance of
the problem, Althea Mahon
• Definition and classification of stages of
CKD, Karen Jenkins
• Renal investigations/assessment of CKD
and diagnosis, Josep Ma Gutierrez, Tai
Mooi Ho Wong
• Association of CKD with Cardiovascular
disease: Treatment and management of
blood pressure, Dr. Julian Segura
• Different methodologies to measure
blood pressure, Dr. Georges Stergiou
• Strategies to inform the patient about
his/her CKD. Effects of being labelled
with CKD, Josep Ma Guitierrez
• Treatment and management of anaemia
and renal bone disease, Dr. Jose Antonio
Garcia Donaire
• Nutritional aspects: more than a diet,
Antonio Ochando
• Diabetes: the effect on CKD progression
and treatment, Sue Teasdale
Er zal door Microlife een loterij worden
georganiseerd waarbij u één van de vier
tensiometers kunnen winnen!
Theoretische en praktisch oefeningen zijn
inbegrepen om een actieve sessie te
garanderen. Veel plezier tijdens het leren!
Een exemplaar van het CKD-boek zal onder
alle deelnemers worden verspreid.

Voor aanmelding: ga naar

www.edtna-erca-florence2007.com
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▼

British Renal Society Annual
Conference
11-13 juni 2007
Birmingham, Engeland

▼

XLIV ERA-EDTA Congress
21-24 juni 2007
Barcelona, Spanje

▼

8th European Peritoneal Dialysis
Meeting (EuroPD)
7-10 juli 2007
Helsinki, Finland

▼

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

▼

SEDEN National Conference
4 - 7 oktober 2007
Cadiz, Spanje

▼

Evenementenkalender

FS Nefro Annual Meeting
9 - 11 oktober 2007
Denemarken

▼

De EKHA zal samenwerken met overige
gezondheidsorganisaties op Europees niveau
om advies te verstrekken aan de EU-instellingen
en gezondheidsinstanties betreffende researchbeleid en -programma's in relatie tot de nier en
gerelateerde medische gemeenschappen.
Bovendien zal het de onderwerpen aangeven
waarin EU-research werkelijke en effectieve
voortgang zou kunnen leveren met betrekking
tot niertherapie en de dialoog tussen de
Europese gezondheidsinstanties te handhaven
teneinde de beste praktijk in het adresseren van
de zorg voor nierpatiënten te bevorderen.

Vascular Access Conference
12 oktober 2007
Reggio Calabria, Italië

▼

De EKHA-belanghebbenden zullen samenwerken om de levenskwaliteit en -verwachting
van patiënten met nierziektes te verbeteren,
hetgeen zal worden bereikt middels het
uitwisselen van informatie betreffende
benaderingen bij vroegtijdige ontdekking en
preventie van nierziektes en het bevorderen
van het bewustzijn onder de algemene
bevolking. Dit zal worden bereikt door
hoogwaardig medisch research en klinische
praktijk, opleiding, training en bevordering van
de best mogelijke behandeling bij alle
nierpatiënten middels uitwisseling van de beste
praktijken onder en tussen researchers,
doctoren, verpleegkundigen en patiënten.

XV Seminar of Spain
15-17 November 2007
Valencia, Spanje

▼

»»»

5th World Congress on Prevention
of Diabetes and its Complications
1-4 juni 2008
Helsinki, Finland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José
Ma Gutiérrez Vilaplana (e-mail: jm3508@wanadoo.es)

Veelbelovende toekomst
van gezonde botten
De cruciale factoren in de pathogenese
van de grootste cormobiditeit van
dialysepatiënten en nierziekte zijn
fosfaatretentie, onjuiste bijschildklieractiviteit, onfysiologische calciumverspreiding in het lichaam en een lage
vitamine D-status.
Onlangs heeft de vastgestelde pathogenetische link tussen botten en vasculaire
pathologie in het eindstadium van de
nierziekte ons traditioneel therapeutische
concept verder geholpen.
Nieuwe therapeutische strategieën zijn
gelukkig in staat om fosfaat, calcium en
bijschildklieractiviteit zeer effectief te corrigeren. En dit is nog niet alles! Enkele nieuwe
medicijnen zijn niet alleen veelbelovend voor
botten en bijschildklier. Van sevelamer is
aangetoond dat het werkt als pleiotropisch
medicijn voor metabolische gezondheid
(verlaagt het ontstekingsniveau); analogie van
vitamine D lijkt het overlevingsvoordeel te
leveren en calcimimetica hebben tevens
aangetoond dat enkele onderdelen betreffende
de levenskwaliteit kunnen worden verbeterd.
Vandaag de dag staan gezondheidsprofessionals met de toepassing van research
in de klinische geneeskunde niet meer met
lege handen! Het is aan ons om zorgvuldig en
met kennis deze beloftes toe te passen!
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova, Tsjechische Rep.

RenalPro - Een wereldwijd forum
voor nierprofessionals
RenalPro is een multidisciplinair forum voor
nefrologieprofessionals, dat ruim 700 abonnees
uit ruim 30 landen wereldwijd bereikt.
Zorg dat u het nieuwste forum over het overlijden
van patiënten na dialyse door zwakke toegangslocaties ("24 patiënten overleden door bloeding Voorzorgsmaatregelen verlangd") niet mist.

Registratie bij RenalPro is gratis en voor iedereen.
Voor aanmelding: ga naar www.edtnaerca.org en
klik op het RenalPro-logo aan de rechterzijde van
het venster
Hartelijk dank aan onze zeer actieve vrijwilliger
die reeds lang lid is, André Stragier, voor het
controleren en beheren van het RenalPro forum.

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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