Nieuws van de EDTNA

Het internationale EDTNA/ERCA-congres 2017 in Krakau
Aase Riemann, Brand Ambassador EDTNA/ERCA

E

en belangrijke doelstelling van de EDTNA/ERCA is de zorgverlening aan
nefrologiepatiënten te verbeteren. Dit realiseert de vereniging onder andere
door het organiseren van een jaarlijks internationaal congres. Graag wil ik dit
keer iets meer vertellen over het 46e internationale EDTNA/ERCA-congres dat

dit jaar plaatsvond van 9 tot 12 september in Krakau, Polen. Het congres werd bezocht door
iets meer dan 1000 verpleegkundigen, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers
uit 46 verschillende landen, allen werkzaam in de nefrologie. Vanuit Nederland werd het
congres bijgewoond door 17 deelnemers, waarvan het merendeel werkzaam in de industrie.
Op het congres kon de bezoeker kiezen uit 25 presentaties van uitgenodigde guest speakers,
117 korte presentaties, 3 lunchsymposia, 10 workshops en 2 sessies met de industrie als
organisator. In aparte digitale postersessies werden meer dan 100 posters gepresenteerd.

Thema’s

Op het congres waren 4 thema’s toonaangevend:

besproken met updates over de huidige, optimale

praktijk in CKD, HD en PD in de wereld en de vraag welke
meerwaarde dit soort onderzoek heeft voor de patiënt.

1	Vasculair access in de breedste betekenis van het woord
2 Conservatieve zorg
3 Shared Decision Making
4 De rol van de patiënt en de hulpverlener.

Bijdragen Nederland

Het laatste thema werd behandeld door verschillende

hoge kwaliteit. Hans Bart, directeur van de Nederlandse

patiënten in een aantal indrukwekkende presentaties
over hun voortdurende pogingen ‘to live as a normal
person with normal dreams’, zoals Daniel Gallego,

hemodialysepatiënt uit Spanje, het verwoordde. Daarnaast
vonden er aparte sessies plaats over transplantatie,

kindernefrologie en voeding. In een lunchsymposium

werd de laatste stand van zaken in het DOPPs-programma

(Meer informatie over het DOPPs-programma is te lezen in
het Magazine van september 2017.)

De bijdragen op het congres vanuit Nederland waren van
Patiëntenvereniging (NVN) opende de sessie over

psychische en sociale effecten van nierziekten, met
een presentatie over de Nierwijzer en de rol van de

Nederlandse patiëntenvereniging bij het ontwikkelen

hiervan. Het hele proces, volgens principes van Shared

Decision Making, werd uiteengezet. In video’s -vertaald

in het Engels- kwamen een aantal Nederlandse patiënten
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aan het woord over hun behandelkeuze en de invloed op

het dagelijks leven. De door de NVN en nefrologen samen

ontwikkelde consultkaarten werden getoond en Hans Bart
legde uit wat de Nierwijzer voor patiënten kan betekenen

en hoe die gebruikt kan worden. De presentatie liet bovenal
zien hoe vooruitstrevend de NVN is in vergelijking met

patiëntenverenigingen in veel andere landen. Bettie Hoekstra,
verpleegkundige specialist in het Maasstadziekenhuis was de
uitgenodigde guest speaker voor de sessie over Peritoneale

Dialysis (PD). De Nederlandse SIG PD en hun werk werd door
Bettie gepresenteerd, gevolgd door een uitleg over de door

het feit dat een patiënt ook een volwassen mens is die

eigen verantwoordelijkheden op zich moet nemen. Hij zei:

‘It is my life.
It is also my own responsibility.
So, please: listen to and involve us and
make no decision about me without me.
Listen to me and understand me.’

de groep ontwikkelde training- en educatierichtlijnen. Een

goede PD-training moet rekening houden met de leerstijlen
van de patiënt en op een gunstig tijdstip voor de patiënt

Patiënten en kunstenaars

voor de trainingsduur- van de patiënt en ook van familie in

ook om naar huis te gaan met nieuwe ideeën. Inspirerend

plaatsvinden. Daarnaast moet de ‘leercurve’ -die bepalend is
aanmerking worden genomen. Te overwegen valt om thuis

te trainen, want dit heeft veel voordelen. Belangrijk is ook de

training van wijkverpleging, misschien met een mobiel team.
De sessie werd drukbezocht en de presentatie van Bettie
kwam goed over bij het publiek.

Susan Rogers, teamleider van de dialyseafdeling van het

Waterland Ziekenhuis en voormalig lid van het Executive
Committee en Branch Ambassador van de EDTNA/ERCA,
sprak, eveneens voor een volle zaal, over het belang van
een screeningtool voor dreigende HAIDI (Hemodialysis
Acces Induced Distal Ischemia). Na training van de

verpleegkundigen en uitleg aan patiënten is een protocol

ontwikkeld. Alle patiënten met een bovenarm fistula werden
gescreend met behulp van de compressietest. Risico van

ischemie werd bepaald op een classificatiescore van 1 tot 4 en
besproken in het multidisciplinaire team. Van alle patiënten
op de afdeling had 60 % een bovenarm fistula, 20 % had

symptomen van complicaties. Deze werden conservatief
behandeld; 1 patiënt moest een operatie ondergaan.

Aan het slot van haar presentatie constateerde Susan

waren in ieder geval de sessies waarin professionals en
kunstenaars elkaar vonden in hun werk.

Hadeel Armaly, dialyseverpleegkundige en professioneel

danser uit Israël, liet in een video hoe zij in staat was om
begeleid door muziek hemodialysepatiënten te laten
‘dansen’, zittend in hun dialysestoel. Onderzoek naar

effecten van het dansen werd gedaan via interviews,

video-opnames en foto’s. Patiënten hadden na een jaar
danstherapie meer energie, een beter zelfbeeld, waren
meer geïnteresseerd in het wel en wee van anderen,

voelden zich beter in staat om over de eigen conditie
te praten met de hulpverleners en hadden betere

copingstrategieën ontwikkeld voor het omgaan met

de eigen ziekte. De blije gezichten en het enthousiaste
verhaal van Hadeel waren genoeg om iedereen in het
publiek te ontroeren en te overtuigen.

De Engelse William Johnston las voor uit eigen gedichten,

geschreven tijdens het werken in de zogenaamde Renal Art
Group, een samenwerkingsverband tussen nierpatiënten
en diverse kunstenaars (schilders, dansers, schrijvers en
componisten).

Rogers dat verpleegkundigen in het algemeen niet genoeg

Eén van zijn gedichten begint als volgt:

dat de patiënten het classificeren van hun shunt als zeer

An eternal battle in my soul and my head

kennis hebben over beginnende ischemische klachten en
positief hebben ervaren.

Patiënten en hulpverleners

‘Four and a half hours I have been on this bed
My body and mind feel constantly at war
My back hurts and my legs are so sore…’

Verschillende patiënten voerden het woord op dit EDTNA/

Een ander gedicht gaat over de relatie met zijn

hemodialysepatiënt en voorzitter van de Spaanse

‘…they have a patience and a will to forgive

ERCA-congres. Daniel Gallego, een 43-jarige, ervaren

patiëntenvereniging presenteerde ‘The Burden of Renal

Disease: the partner perspective’. Hij sprak onder andere

over de relatie tussen patiënten en hun hulpverleners en
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Een congres is bedoeld om eigen werk te presenteren maar
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dialyseverpleegkundigen:

And make allowances so I can live

I owe them my well-being and my health

If I won the lottery they could have my wealth…’

Bettie Hoekstra

Workshops

onderbelicht. De inspirerende Engelse verpleegkundige

ook workshops georganiseerd.

patiënt kan zetten in het veranderen van de zorg met als

Naast het plenaire programma werden tijdens het congres
Susan Rogers woonde er drie bij, voor haar allen

hoogtepunten. Eén ging over het prikken met een plastic

naald met een klep die het gebruik van een klem voor het
flushen overbodig maakt. De deelnemers konden tijdens

de workshop oefenen in een soort van gelatine. Ook werd
er gesproken over hoe men het beste om kan gaan met

vertelde over de kleine stappen die je samen met de

doel de betrokkenheid van de patiënt bij de eigen zorg te

verhogen. Alles meer dan niets doen is prima. Het gaat om
het zoeken naar de mogelijkheden en het potentieel van

de patiënt en het werken aan opties die de patiënt zelf ziet.
Dit vraagt wel een andere houding bij verpleegkundigen.’

weerstanden van personeel en patiënten als er sprake is

Nieuwe EDTNA-projecten en producten

soort naalden op de afdeling. Naast een workshop met als

over lopende en nieuwe EDTNA-projecten. ‘Safety going

van veranderingen, zoals bij het invoeren van een nieuw

titel ‘Emotional Intelligence’, het lezen en interpreteren van
emoties die personen uitstralen in zowel moeilijke als blije

situaties, volgde zij de workshop over de NxStage-machine.
‘Het is zo’n prachtige en simpele machine’, zegt Susan.
‘Met maar twee uur training en in sommige gevallen

zelfs minder, is de patiënt in staat de dialyse zelf thuis te
doen. En patiënten voelen zich beter met deze frequente
dialyses: geen hypotensieve episodes, een reductie van

medicatie en meer energie om door te gaan met leven. Een
goed voorbeeld van shared care. Waarom zijn niet meer
patiënten die thuisdialyse doen, met zo’n makkelijk te
bedienen machine?’

Op het congres zijn ook presentaties en updates gegeven
Digital’, een app ter voorkoming van het losraken van
de veneuze naald en het Nutrition-project -waar veel

Nederlandse diëtisten en verpleegkundigen aan mee

hebben meegewerkt- zijn goede voorbeelden hiervan.
Twee nieuwe boeken werden tijdens het congres

gepresenteerd. Eén over thuishemodialyse: ‘Home

Hemodialysis A Nurses Guide to implementing Best

Practice in Home Hemodialysis’ en een boek over excellent
communiceren met de patiënt. Over beide boeken zal in
de komende nummers van Magazine meer informatie

verschijnen, maar ze zijn al nu te bestellen via de website
van de EDTNA/ERCA.

Betty Hoekstra noemt een sessie over dieetaspecten en

Hoogtepunt

Zij schrijft: ‘Deze sessie maakte me echt blij. Want bij ons

tijdens dit congres. Voor mij was de presentatie van de

de sessie ‘Shared Care’ als hoogtepunten van dit congres.
in Nederland is zelfzorg in relatie tot volledige zorg nog

Zoals eerder gesteld, waren er veel hoogtepunten

wereldberoemde nefroloog, spreker en researcher Zbylut
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Twardowski tijdens de openingssessie het absolute

hoogtepunt. Twardowski is in 1934 geboren in Polen, in de

Congres 2018

paar jaar weer woonachtig in Krakau.

in Genua, Italië, van 15 tot 18 september 2018. Het

Tweede Wereldoorlog gevlucht naar de VS en sinds een

In zijn tot in de puntjes verzorgde, briljante presentatie
kregen de toehoorders een wervelende inkijk in de

ontwikkelingen van dialyse in de afgelopen decennia. Dr.

Het volgende EDTNA/ERCA-congres zal plaatsvinden
thema is ‘Global Approach to Renal Care InnovationBalancing Compassion and Health Technologies’.

Twardowsky eindigde zijn presentatie met het uitspreken

Abstracts

nog steeds centrumhemodialyse ondergaan terwijl het

congres abstracts zouden kunnen laten zien.

van zijn verwondering over het feit dat zoveel patiënten
‘volstrekt helder en wetenschappelijk bewezen’ is dat

thuisdialyse de voorkeur moet krijgen voor alle patiënten.

Het zou mooi zijn als Nederlandse teams op dit
De deadline voor het insturen van abstracts is
februari 2018. Voor meer informatie over het

schrijven van abstracts voor het congres of voor

andere vragen over de EDTNA/ERCA kunnen jullie
terecht op de website van de EDTNA/ERCA of bij
Aase Riemann: aase.riemann@kpnmail.nl.

voor mij als relatieve buitenstaander ook vanwege

de ontwikkeling van het vak verpleegkundige. Met de
verdergaande specialisaties van verpleegkundigen
zie je ook steeds meer presentaties van onderzoek
door verpleegkundigen. Wat me daarbij opvalt, is

het zoeken naar wat dat type onderzoek nu eigenlijk

behelst. Is het hetzelfde als het academische, medischwetenschappelijk onderzoek maar dan op een wat

kleinere schaal of heeft het qua onderwerp of methode
een eigen invulling? Ik hoop op dat laatste maar heb
Hans Bart

wat meer van het eerste gezien.

Zoals Machteld Huber in haar onderzoek naar ‘Positive
Health’ aantoont, zijn verpleegkundigen bij uitstek de

Impressie van Hans Bart, directeur
van patiëntenvereniging NVN

Op initiatief van Aase Riemann was ik als directeur van
de Nierpatiënten Vereniging Nederland uitgenodigd

om te presenteren op de EDTNA/ERCA-conferentie. Een
geweldige stad en een mooie locatie waar ik enigszins

bekend mee was door onze contacten met onze Poolse
zusterorganisatie. Van deze contacten weet ik hoe

groot de verschillen in Europa kunnen zijn wat betreft
gezondheidszorgsysteem en voorzieningen, maar ook
wat betreft de inbreng van de patiëntenvereniging.
In Nederland kunnen we als NVN mede dankzij de

financiële ondersteuning van de Nierstichting veel meer
realiseren dan de Poolse OSOD in een veel groter land
met veel meer nierpatiënten. De conferentie zelf was

boeiend. Deels door de inhoud van de presentaties maar
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beroepsgroep die dicht bij de patiënten staan en die
net als patiënten eenzelfde belang hechten aan de

diverse dimensies van gezondheid. Dat vraagt wellicht
ook aandacht voor andere onderzoeksonderwerpen
en andere onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld meer

narratief. Zoals wij als NVN ook vanuit een andere rol
(patiëntenperspectief) kijken naar onderzoek en het
leven met een chronische nierziekte. Op de EDTNA/

ERCA-conferentie was de inbreng van mijn Spaanse

collega Daniel Gallego wat dat betreft van betekenis:
‘samen beslissen’. Onze keuzehulp www.nierwijzer.

nl is in sommige landen nog een stap te ver. Maar ik
hoop dat mijn presentatie heeft bijgedragen juist
de ervaringsdeskundigheid van patiënten en hun

individuele afwegingen en waarden bij hun besluiten
op waarde te schatten bij de behandeling

en begeleiding van mensen met een nierziekte.

