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Bericht van de voorzitter
Beste leden,
Het is met name een
drukke voorjaars/zomerperiode
geweest voor de
E x e c u t i v e
Committee (EC), die
aan enkele projecten
heeft gewerkt, waaronder de aanstaande
conferentie in Florence, de conferentie van
2008, de nieuwe KM-training alsmede de
verschillende contacten binnen de industrie. Het
onverwachte vertrek van een EC-lid aan het
einde van het afgelopen jaar resulteerde in een
verhoging van de werkdruk voor iedereen,
hetgeen de reden is dat we hebben besloten om
een ander bekwaam en enthousiast persoon bij
de EC te betrekken – Maria Cruz Casal Garcia uit
Spanje die reeds een aanzienlijke bijdrage aan de
EDTNA/ERCA publicaties en strategie heeft
geleverd. Bovendien hadden we te maken met
een problematische ontwikkeling betreffende
het financiële beheer van de vereniging in de
afgelopen jaren, dus moeten we ook daar de
juiste stappen nemen om de situatie te
verhelpen. Het verheugt mij u te kunnen
informeren dat de EC onze voormalige
penningmeester Alois Gorke heeft kunnen
aannemen, waarvan wij verwachten dat hij met
al zijn ervaring en kennis de financiën zeer
spoedig op goede orde zal brengen. De EC is in
juni samengekomen voor een strategische
vergadering waar wij de toekomstige strategie
van de vereniging hebben besproken en de
meetbare doelstellingen, managementstijl en
verantwoordelijkheden hebben gedefinieerd.
Nadere details hierover zullen in de
volgende EDTNA/ERCA Nieuwsbrief worden
gepubliceerd.
In deze uitgave vindt u een gedetailleerde
omschrijving van het conferentieprogramma in
Florence. Het evenement van dit jaar belooft een
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Caring Together: Managing
the Complications of CKD
De EDTNA/ERCA 36th jaarlijkse
international conference (Florence,
Italië, 15-18 september 2007) komt al
snel dichterbij!
Het is de doelstelling van de EDTNA/ERCA om
erkend te worden als de multidisciplinaire
nierzorgassociatie in Europa, strevend naar het
bereiken van een hoog niveau aan kwalitatieve
zorg en ondersteuning voor patiënten en hun
families en het bevorderen van de verbetering
van nierzorg middels opleiding en
professionele ontwikkeling. Wij hopen dit te
bereiken middels het conferentiethema van dit
jaar: ‘Caring Together: Managing the
Complications of CKD’.

Een van de
krachten van
EDTNA/ERCA is
de diversiteit
van haar leden,
uit heel Europa
en de multiprofessionele gezondheidszorgteams. De
conferentie is de ideale gelegenheid
om nefrologieprofessionals van het multidisciplinaire team, waaronder diëtisten,
verpleegkundigen,
transplantatiecoördinatoren, maatschappelijke werkers, technici en
nefrologen uit Europa en internationaal, te
ontmoeten en om ideeën uit te wisselen.

»»»

onvergetelijke ervaring te worden en ik hoop van
harte dat wij u allen daar mogen ontmoeten.

Studies (gezamenlijke onderzoeken) binnen het
QUEST initiatief van de ERA-EDTA Registry.

In het voorjaar hadden de nieuwe Key Members een
vergadering in Parijs (28-29 april) om een volledige
update van de vereniging te krijgen betreffende
toekomstige ontwikkelingen, alsmede de beste
praktijkpresentaties en workshops.

Ten slotte lukt het EDTNA/ERCA om de contacten met
de industrie nieuw leven in te blazen, hetgeen heeft
geresulteerd in zeer interessante bedrijfssymposia bij
de komende conferentie en enkele nieuwe Corporate
Members. Onlangs hebben we gesproken met Shire,
Amgen en Redsense Medical, waarbij allen hun
belangstelling hebben uitgedrukt betreffende het
ondersteunen van verschillende projecten. Redsense
Medical, Astellas en Shire zijn onze nieuwe Corporate
Members. Redsense Medical zal ook met
onze Education Board samenwerken betreffende
de richtlijnen voor preventie van veneuze
naalddislocatie bij hemodialyse patiënten. Amgen,
Astellas en Nipro zijn druk met hun voorbereidingen
voor de Corporate Education Session die tijdens de
conferentie in Florence zal worden gehouden. Er zijn
doorlopend onderhandelingen gaande met Gambro
betreffende een continu ondersteuningsprogramma.
Er zijn tevens vergaderingen gepland met Fresenius
en Roche.

Er zijn advertenties over EDTNA/ERCA in de nieuwe
Global Dialysis Directory, in Touch Briefing magazine
en MN&I (Medical News & Issues) geplaatst. Ook zijn
wij vertegenwoordigd op de website Nephrology
Now (www.nephrologynow.com), de nieuwe portal
om toegang te verkrijgen tot de belangrijkste
artikelen die op het gebied van nefrologie worden
gepubliceerd.
Bovendien zal EDTNA/ERCA de mogelijkheden tot
nauwere samenwerking met nationale en
internationale verenigingen blijven verkennen. Het
verheugt mij te kunnen aankondigen dat
EDTNA/ERCA een samenwerkingsovereenkomst
heeft ondertekend met ANNA (American
Nephrology Nurses Association).
Samen met Jean Pierre van Waeleghem heb ik de
derde QUEST vergadering in Wenen bezocht. De
ERA-EDTA heeft het QUEST (Quality European
Studies) initiatief opgericht, een platform voor
researchprojecten en klinische experimenten. Het
onderzoek zal de standaardzorg versus zorg per
protocol vergelijken, waarmee gepoogd wordt om de
mortaliteit en het aantal ziekenhuisopnamen van
nierpatiënten te verlagen. Er zijn nog altijd
onderhandelingen tussen beide organisaties gaande
betreffende een mogelijke samenwerking en u zal
binnenkort worden geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen. Zorg dat u de sluitingsceremonie bij
de conferentie in Florence niet mist. Dr. Kitty Jager,
Managing Director van de ERA-EDTA Registry zal
een lezing geven over de Europese Collaborative

Alle belangrijke nefrologische industriepartners
geven hun commentaar op de richtlijnen van de
EDTNA/ERCA Industry Advisory Board. Onze
doelstelling is om een officiële Industry Advisory
Board in te stellen tijdens de vergadering van de
industrie in Kopenhagen (december 2007).
Aarzel niet om persoonlijk contact met mij op te
nemen als u hierover meer informatie wenst.
Met vriendelijke groet,

Jitka Pancírová
EDTNA/ERCA voorzitter 2006-2008
pancirova@volny.cz

Leden in de spotlight
Marisa
Pegoraro
Voorzitter
Local Organising
Committee (LOC),
Florence 2007
Zou u in een paar woorden uw ervaringen
als voorzitter van de LOC kunnen
samenvatten?
De doelstelling van de LOC is om de banden
tussen de Executive Committee (EC) en de
nationale/regionale organisatie van de
conferentie te verstevigen. De LOC
Voorzitter koppelt de verschillende
activiteiten en mensen en volgt de ECbeslissingen op. Het organiseren van een
conferentie is een belangrijke taak en de
hulp van een professionele congresorganisator is met recht nodig. De
betrokkenheid van de vrijwilligers is echter
vaak hoog en geeft veel voldoening.
Wat trekt u het meest aan in deze functie?
Wat ik leuk vind, is het contact met andere
collega's, het op verschillende manieren
omgaan met het werken met vrijwilligers. Ik
geniet van de osmose die onze levens
verstrengelt.
Wat was de meest uitdagende situatie die
u moest overwinnen?
Het aspect dat steeds belangrijker wordt in
mijn leven: TIJD management. Ik heb een
fulltime baan, een familie - met alle
bijbehorende logistieke en emotionele
problemen, ik ben betrokken bij professionele
projecten en wil fit en gezond blijven en…
ooohh ja: dan vergeet ik nog de organisatie
van een belangrijke conferentie! Mijn
uitdaging is om een balans in mijn leven te
vinden.
Zou u een ander lid deze functie adviseren?
Ik denk dat als je bent betrokken bij een
vereniging
zoals
de
EDTNA/ERCA,
gedurende een lange tijd, met persoonlijke
en professionele betrokkenheid, zoals ik,
kun je niet alleen namens jezelf handelen,
maar ook voor de organisatie en vrienden.
Als je wordt gevraagd om mee te werken
aan grote projecten, weet je dat er veel
energie nodig zal zijn om die drukke periode
te kunnen overleven, en daarbij je werk en
familie vrolijk te houden!
Wat leer je persoonlijk van deze ervaring?
In mijn land worden verpleegkundigen zeer
zelden op formele wijze bedankt. Dus
vergeet de erkenning. Als we in Hollywood
zouden zijn, zou ik worden bedolven onder
de overdreven en betekenisvolle dankbaarheid. Ik prijs mezelf gelukkig, ik ervaar
dit plezier door betrokken te zijn bij de
EDTNA/ERCA, en dat geeft mij uiteindelijk
energie als vrijwilliger!
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Elke sessie bevat bijdrages van verschillende
professionals en er zijn presentaties, workshops
en seminars betreffende de belangrijke aspecten
van nefrologie binnen het conferentiethema. Dit
is de ideale gelegenheid voor afgevaardigden om
niet alleen meer kennis op te doen op hun eigen
ervaringsgebied, maar tevens om sessies te
bezoeken over gebieden waar ze minder bekend
mee zijn of om met andere professionele groepen
mee te doen om meer te weten te komen over
hun focus op nefrologie.

Conferentieprogramma
Het is vastgesteld dat chronische nierziekte
(chronic kidney disease, CKD) steeds vaker
voorkomt, en één op de tien Europese burgers kan
treffen. Methodes en technieken om de ziekte
te identificeren en te behandelen zijn aan
het verbeteren, maar de comorbiditeit
en sterftecijfers blijven hoog, met name
onder patiënten met cardiovasculaire ziekte
en diabetes. De conferentie biedt de
afgevaardigden de meest gekwalificeerde
gastsprekers, specialisten op hun gebied, in sessies
die relevant zijn voor de hedendaagse
uitdagingen. Prof. Francesco Locatelli zal het
wetenschappelijk programma openen met
een plenaire lezing over de belangrijkste
vorderingen in de nefrologie gedurende de
afgelopen 40 jaar. Wij voelen ons vereerd dat wij
een groot aantal gerenommeerde internationale
gastsprekers hebben, waaronder Prof. Luisa
Berardinelli en Prof. Franco Tesio betreffende
de ontwikkelingen in vasculaire toegang; Dr
Giovanni Cappelli en Ingrid Ledebo betreffende
hemodialyse waterbehandeling; Dr Gianfranco
Guarnieri betreffende ondervoeding en
voedingsondersteuning bij nierziekte; Dr Philip
Kalra betreffende de behandeling van
renovasculaire ziekte; Prof. Ze'ev Korzets
betreffende peritoneale dialyse; Dr Elizabeth
Lindley, Prof. František Lopot en Dr James
Tattersall betreffende vloeistofmanagement in
hemodialyse en continue controle op bloedvolume; Prof. Francesco Pizzarelli betreffende
de European Best Practice Guidelines bij
intradialytische cardiovasculaire instabiliteit;
Prof.
Maurizio
Salvadori betreffende
complicaties bij niertransplantatie; Dr Clare
Soulsby over hoe een optimale voedingsstatus bij
complexe patiënten kan worden bereikt en
gehandhaafd; Prof. Sylvie Dusilová Sulková
over bot- en nieranemiebehandeling bij CKD;
Prof. Christine Van Acker die een voordracht
geeft over de complicaties bij diabetes; en Dr
Yvonne Wengström betreffende nefrologieverpleegkundigen en palliatieve zorg. Een groot
aantal gastsprekers zal in aanvullende sessies
spreken en zal worden vergezeld door huidige en
voormalige vrijwilligers van de EDTNA/ERCA, die
experts zijn op hun gebied betreffende de
nierzorg.
De Research Board zal de resultaten van de
vergelijking in werkwijzen binnen Europa
presenteren, en zal zich tevens richten op het
vermijden van complicaties door medicatie
aanhankelijkheid. De Education Board zal updates
van projecten presenteren, waaronder veiligheid

in vasculaire toegang met de beoordeling en de
behandeling van patiënten die een risico vormen
voor veneuze naalddislocatie; en, in samenwerking met de Social Workers Interest Group,
factoren identificeren die het optreden van
agressief patiëntengedrag bij hemodialyse
voorspellen. Gastsprekers, waaronder klinisch
psychologen Prof. Manu Keirse en Dr Jean
Hooper samen met Dr Julia Jones, die research
op dit gebied uitvoert, zullen de ervaringen
van patiënten die dialysezorg ontvangen,
onderzoeken en de effectieve interventies
identificeren teneinde de niveaus van agressief
gedrag binnen de hemodialyse te verminderen.
EDTNA/ERCA is er trots op dat ze een recordaantal
van 294 uitreksels (33% meer dan vorig jaar)
heeft ontvangen uit 33 verschillende landen,
waarvan 166 zijn geselecteerd voor presentatie,
mondeling of middels posters. Wij blijven
een groeiend aantal uitreksels zien vanuit Oost
Europa. Dit is een goede kans voor
afgevaardigden om informatie te verstrekken
over hun werk en een geweldige gelegenheid
voor iedereen om ervaringen te horen en te delen.
Tijdens de conferentie zullen beurzen voor zowel
schriftelijke manuscripten als de beste posters
worden uitgereikt.

Interest Groups
De Interest Groups van de vereniging (Anaemia,
CDK, Nutrition, Social Workers, Technicians,
Transplantation) bieden tijdens hun workshops
forums voor bezoekers van de conferentie over
problemen in het werkveld. Die meertalige
groepen zijn een succes bij het creëren van de
ondersteunende sfeer van de conferentie. Mensen
die hulp nodig hebben met de taal, kunnen deze
krijgen van hun vrienden, collega's en Key
Members, die 25 verschillende landen
vertegenwoordigen.

Tentoonstelling
EDTNA/ERCA is trots op de samenwerking met
partners uit de bedrijfstak om de doelstellingen
van de vereniging te bereiken. De conferentie
biedt afgevaardigden uit de hele wereld de
gelegenheid om de laatste innovaties betreffende
nierzorg te ervaren. Er zal een tentoonstelling zijn
waar corporate members en collega's uit de
bedrijfstak de gelegenheid hebben om hun laatste
ontwikkelingen te tonen, en waar samenwerkende
verenigingen in staat zijn om afgevaardigden te
ontmoeten. Enkele bedrijven organiseren
opleidingssessies (Amgen, Astellas, & Nipro) die
ons voorzien van de meest recente informatie en
eminente sprekers. Er zijn aanvullende sessies
georganiseerd, in samenwerking met Arbor
Research (DOPPS), CEAPIR (European Kidney
Patients’ Federation) en ANTE (Association of
Italian Technicians).

CKD Seminar
Nieuw voor 2007, is de kans voor afgevaardigden
om een seminar betreffende ‘Voorkomen en
behandelen van de voortgang bij chronische
nierziekte (Chronic Kidney Disease, CKD): stadia
1 t/m 3’, te bezoeken waarvan de inhoud
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verdeeld zal zijn over 3 achtereenvolgende sessies
in de historische Teatrino Lorense conferentiezaal.
Althea Mahon, EDTNA/ERCA Immediate Past
President, zal de epidemiologie en het belang van
het probleem en de definitie en classificatie van
de CKD-stadia bespreken. Dr. Jose Antonio Garcia
Donaire en Dr. Julian Segura, Dr. Georges S.
Stergiou en Mr Antonio Ochando zullen,
samen met leden van de onlangs samengestelde
CKD Interest Group, interactieve workshops
presenteren, gericht op: Nieronderzoeken &
beoordeling van CKD en diagnose; de associatie
van CKD met cardiovasculaire ziekte; Behandeling
en management van bloeddruk; Verschillende
methodologieën om bloeddruk te meten;
Strategieën om de patiënt te informeren over hun
CKD; De effecten van het label CKD; De
behandeling en management van anemie en
nierziekte; Voedingsaspecten; en Diabetes: het
effect op CKD voortgang en behandeling. De
conferentie zal ook de introductie van de
EDTNA/ERCA CKD handleiding: ‘Chronic Kidney
Disease - A Guide to Clinical Practice’ omvatten.
Het CKD Seminar wordt vriendelijk ondersteund
door Shire, Vifor/Syner Med en Microlife.

Anemie bij
niertransplantatiepatiënt
Anemie is relatief algemeen bij
patiënten met een niertransplantatie.
Daarom wordt reguliere screening op
anemie en zorgvuldige evaluatie van de
meervoudige factoren die hiertoe
kunnen bijdragen, geadviseerd na de
transplantatie.
% GETRANSPLANTEERDE PATIËNTEN MET
HB<11G/DL GEMIDDELD

36th
EDTNA/ERCA

International
Conference
15-18 september 2007
Florence, Italië

Caring Together:
Managing the
Complications of
CKD
Nog maar een paar weken en dan
begint de conferentie.

EDTNA/ERCA verheugt zich er op u te mogen
verwelkomen in de mooie en historische stad
Florence!
Ga nu naar www.edtna-erca-florence2007.com
als u zich nog niet hebt aangemeld!

Martin Gerrish, MSc, RN.
Voorzitter van de 2007 EDTNA/ERCA
Scientific Programme Committee

DOPPS presenteert
nieuw werk betreffende
vasculaire toegang op
ERA-EDTA Congres
Gedurende het ERA-EDTA Congres, in juni
(Barcelona, Spanje), presenteerde Dr. Ronald
Pisoni een sessie betreffende “Op zoek naar
praktijken om de multinationale trend te
keren betreffende meer cathetergebruik bij
hemodialyse patiënten”. Tijdens de sessie
presenteerde Dr. Pisoni de nieuwe bevindingen
van de DOPPS waarbij bepaalde praktijken met
dialysefaciliteiten worden gekoppeld aan betere
kansen door de patiënt permanente vasculaire
toegang te geven in plaats van een catheter.
De praktijken gekoppeld aan betere kansen bij
de patiënten die permanente toegang
ontvingen, omvatten:
• kortere tijd (minder dan 4 weken) tot eerste
fistula cannulatie
• succes bij het plaatsen van de fistula bij
oudere diabetische vrouwen
• directe uitvoering van chirurgie betreffende
vasculaire toegang.
Neem contact op met Miles Finley
(miles.finley@arborresearch.org),
Managing Director bij Arbor Research, voor meer
informatie over toekomstige ontwikkelingen.
Er zal in de volgende uitgave van EDTNA/ERCA
News een uitgebreid artikel worden gepubliceerd.

Deze grafiek illustreert de brede variatie van
posttransplantatie anemie gerapporteerd in verschillende
transplantatiecentra.

Teneinde de frequentie van posttransplantatie
anemie vast te stellen en de van toepassing
zijnde richtlijnen betreffende de diagnose en
behandeling is een enquêteformulier naar 123
transplantatiecentra in 13 Europese landen,
waaronder Israël, verzonden. Voorlopige
resultaten van 39 centra (32%) die hebben
gereageerd, gaven grote verschillen weer:
1.726 van de 13.347 patiënten werden
gediagnosticeerd als zijnde anemisch conform
de European Best Practice Guidelines, met
andere woorden met Hb < 11 g/dl (gemiddeld:
13%; bereik: 2-60%).
Gebruikte protocollen verschillen in verband
met de laboratoriumtesten waarbij anemie werd
geconstateerd, wie anemie controleerden en/of
behandelden, de Hb-drempel voor behandeling
en de behandeling.

U zult worden beloond met een uitstekend
programma, waaronder:






inspirerende themavoordrachten
zeer educationele sessies
interactieve workshop en seminars
unieke netwerkmogelijkheden
exclusief sociaal programma.

Wij zijn van mening dat er standaardrichtlijnen
voor controle en behandeling van anemie na
een niertransplantatie moeten worden
afgesproken.

A. Siboni, Anaemia Interest Group
M. Calic*, M. Sternberg*, Transplant
Interest Group

Kom naar Florence voor een onvergetelijke
ervaring!

Competency Project
Het competency project is nu in beknoptere
versie beschikbaar in het Spaans, Grieks en
Turks.
Het document kan worden bekeken op
www.edtnaerca.org.

Voor aanmelding ga naar

www.edtna-erca-florence2007.com
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▼
▼
▼

Medische overleving van patiënten, ouder dan
75 jaar, die een dialyse starten, is kort: ca.
20–24 maanden, conform de registraties van
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het
richten op een optimale levenskwaliteit voor
dergelijke patiënten moet daarom de
belangrijkste factor zijn bij de overweging van
keuze van dialysemodaliteit. Wij zien een
stijgend aantal kwetsbare oudere mensen met
een dialyse; er is voldoende bewijs voor het
succes van geassisteerde PD voor erkenning en
de aanmoediging van het gebruik als
dialysemodaliteit.

SEDEN National Conference
4 - 7 oktober 2007
Cadiz, Spanje

FS Nefro Annual Meeting
9 - 11 oktober 2007
Denemarken

▼

De
eerste
internationale
vergadering
betreffende aPD werd gehouden in
Kopenhagen, eind september 2006 met als
doelstelling het delen van ervaringen van
plaatselijke aPD-programma's. De onderstaande
tabel geeft een overzicht van de ontwikkelde
modellen in de verschillende landen die tijdens
de vergadering werden gepresenteerd.

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

Vascular Access Conference
12 oktober 2007
Reggio Calabria, Italië

▼

Met name het merendeel van de oudere
patiënten zijn aan de hemodialyse (HD) ondanks
de problemen en vervoerskosten, het krijgen van
vasculaire toegang en, vaak, de slechte tolerantie
van de HD-voortgang. Meer kwetsbare ouderen
zullen zich beter voelen met PD aangezien ze
minder schommelingen van de HD zullen ervaren
en tevens niet naar de HD-unit hoeven te worden
vervoerd. Slechts enkele zullen in staat zijn om
hun eigen PD uit te voeren. In enkele gevallen,
kunnen familieleden helpen, maar meestal, als dit
niet mogelijk is, worden patiënten op HD
geplaatst met alle problemen van dien, en
enkelen zullen kiezen voor conservatieve zorg,
met andere woorden, geen dialyse. Het gebruik
van wijkverpleegkundigen om bij PD te helpen,
biedt dergelijke mensen de mogelijkheid om de
behandeling thuis te ondergaan. In Frankrijk waar
geassisteerde PD (aPD) sinds een aantal jaar

beschikbaar is, is PD hoofdzakelijk een
behandeling bij ouderen waarbij ca. 55% van de
PD-patiënten 70 jaar of ouder zijn; ongeveer de
helft van deze patiënten worden bijgestaan door
een thuisverpleger.

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

▼

Een groot aantal patiënten met
nierziekte in het eindstadium is niet in
staat om op zichzelf peritoneale dialyse
(PD) uit te voeren, maar geeft echter
wel de voorkeur aan behandeling bij
hun thuis.

Evenementenkalender

VII Conference EHRICA
(Asociación Española de
Enfermería de Hipertensión y
Riesgo Cardiovascular)
3 - 4 april 2008
Valencia, Spanje

▼

Helpen bij Peritoneaal Dialyse:
Een ontwikkelende dialysemodaliteit

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

Tabel 1: Levering van geassisteerde PD in verschillende Europese landen

Land

Levering van geassisteerde PD

Aantal patiënten

Belgium
Denmark

CAPD and APD
APD with community nurses to patient’s
home

Not available
84 patients over 4 years
(1 centre); 15 transferred from
HD, others incident patients.
40% in residential homes in
2002, 10 % in 2006

France

27% CAPD double bag, 60.7% CAPD with
ultraviolet-flash, 12.3% APD. Community
nurses to patient’s home

5000 + with nurse assistance

Netherlands

CAPD using nursing-home staff

Not available

Norway

57% APD; 43% CAPD

42 (10 in nursing-home);
23% total PD population;

EDTNA/ERCA
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Sweden

APD with community nurses to patient’s
home

62 patients; 8% total PD
population; 2 - 40% PD patients
in centres offering aAPD

United
Kingdom

APD with one visit from Health Care
Assistant to patient’s home; patient
and/or family responsible for connection
in evening and disconnection in morning

9 patients in 1 centre
(all existing PD patients)

Correspondentie aan: Professor Edwina A. Brown
West London Renal & Transplant Centre, Hammersmith Hospital - Du Cane Road
London, W12 0HS, UK - E-mail: e.a.brown@imperial.ac.uk

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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