
1

Nieuws | 6de Editie | Nederlands | 2016  View this email in your 

browser  

Nieuws | 6de Editie | Nederlands | 2016

Beste vrienden en collega's, 

We komen dichter en dichter bij Kerstmis en 

zoals elk jaar proberen we wat verloren tijd in te 

halen en alles af te krijgen voor dat we een paar 

dagen rust kunnen nemen met onze vrienden 

en onze familie. Maar voordat we vertrekken 

voor een welverdiende kerstvakantie, willen wij 

graag al onze vrijwilligers, onze leden, onze 

industriële partners en alle News lezers 

bedanken voor het fantastische jaar dat we 

samen doorbrachten. We kijken er naar uit om 

met jullie ons enthousiasme over alle lopende 

projecten te delen en jullie in te lichten over de 

uitstekende planning van onze volgende 

internationale conferentie in Krakau. Tot slot 

vragen we jullie ook nog even om naar onze 

nieuwe website te surfen. We delen allemaal 

dezelfde interesse in het verbeteren van de 

nefrologische zorg en dat is waarom we zo’n 

geweldig team zijn! 

EDTNA/ERCA wil jullie bedanken voor de 

uitstekende samenwerking en we kijken uit naar 

de resultaten die wij volgend jaar bereiken.  

Wij wensen jullie allen mooie en ontspannen 

feestdagen en een fijne vakantie! 

Dutch Version's Editor 

Aase Riemann 

Translators 

Christa Nagel 

Theodor Vôgel 

Ronald Visser 
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Met vriendelijke groeten, 

 

Maria Cruz Casal 

Publicatie coördinator en hoofdredacteur van de 

Engels News versie  
    

 

 

 

Beste collega’s en vrienden, 

Namens de lokale EDTNA-welkomstgroep heb ik de eer jullie uit te nodigen 

om deel te nemen aan de 46e EDTNA/ERCA Internationale Conferentie, die 

gehouden zal worden van 9 - 12 september 2017 in de mooie stad Krakau. 

Deze voormalige hoofdstad en zetel van Poolse koningen maakt nog steeds 

indruk vanwege haar unieke charme. Zij huisvest de oudste universiteit van 

Polen en de school voor verpleegkunde, waar verpleegkundigen meer dan 90 

jaar hun opleiding hebben gedaan. De stad is beroemd om haar unieke sfeer, 

met haar cafe’s waar je niet alleen goed kunt eten, maar ook naar goede 

muziek kunt luisteren. Krakau is een ontmoetingsplek geworden voor mensen 

van over de hele wereld, en ik hoop dat we elkaar daar kunnen ontmoeten en 

spreken over ‘True Partnership and Global Approach in Management of 

Renal Care’. 

 

Welkom in Krakau, mooi in elk jaargetijde!  
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De waarde van de conferentie 
 

We zijn trots om u het thema van de conferentie met als titel 'True Partnership and Global Approach in 

Management of Renal Care' te presenteren. Ons doel, zoals altijd, is om van deze conferentie een onvergetelijke 

ervaring te maken. Deze keer in de historische stad Krakau. 

 

EDTNA/ERCA is een multidisciplinaire organisatie voor diegenen die werkzaam zijn in de nefrologische zorg. 

Met het wetenschappelijk programma leveren we een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de zorg voor 

degenen die naar ons worden doorverwezen. De conferentie is een forum om het beste onderzoek en de beste 

innovaties in de praktijk te delen en te helpen bij het initiëren en bevorderen van de kwaliteit van het 

nieronderzoek wereldwijd. 

 

De conferentie De conferentie speelt een belangrijke rol in de de uitwisseling van informatie en ervaringen. Met 

de deskundigheid van zorgverleners, diensthoofden, academici, onderzoekers, personen met nierinsufficiëntie 

en industriële partners uit zo’n 70 landen, delen we innovaties en kennis.. 

 

De conferentie is een showcase voor de nieuwste technologieën en innovaties in de behandeling van chronische 

nierziekten en onze leden nemen graag kennis van nieuwe therapieën, producten en diensten, te zien in de 

expositieruimte in combinatie met het uitstekende wetenschappelijk programma. De conferentie biedt daarom 

een onschatbare kans om therapieën en producten niet alleen in Europa, maar wereldwijd te promoten. 

 

Data – van 9 tot 12 september 2017 

Plaats - Krakau, Polen  
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46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

De planning voor de 46e EDTNA/ERCA Internationale Conferentie die gehouden zal worden in Krakau, 

Polen, van 9 tot 12 september 2017 is goed op gang. Het thema van de conferentie is: "True Partnership and 

Global Approach in Management of Renal Care”. Vanaf November is het indienen van abstracts online 

mogelijk. 

 

Call for Abstracts 

 

Dien je abstract alsjeblieft vóór 15 februari 2017 in. Auteurs van wie de abstract uitgekozen wordt zullen hiervan 

vóór 31 maart 2017 in kennise gesteld worden. 

 

De onderwerpen voor abstractbijdragen zijn: 
   

  1. Haemodialysis 
  2. Home haemodialysis 
  3. Peritoneal dialysis 
  4. Transplantation 
  5. Safe vascular access 
  6. CKD prevention & delay  
  7. Paediatric renal care 
  8. Safety and risk management in RRT 
  9. Improving quality of renal care 
 10. Nutrition 
 11. Multimorbidity in renal care 
 12. Diabetes and nephrology 

 13. Ethical Issues in renal care 
 14. Psychological and social impact of renal disease 
 15. Open Forum 
 16. The patient experience 
 17. Education 
 18. E-Technology in renal care 
 19. Technical-Dialysis Adequacy 
 20. Conservative renal care 
 21. Shared Care in CKD 
 22. Dialysis Catheter Care 
 23. Work stress and burnout 

 

 

Anastasia Liossatou 

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

Bezoek onze nieuwe website - www.edtna-erca.com! 
 

Hierbij nodigen wij jullie graag uit onze nieuwe website te bezoeken. Onze bedoeling is om uw leven hiermee 

gemakkelijker te maken. U vindt nu veel sneller en veel gemakkelijker de informatie die u zoekt. We zijn in de 

laatste fase om het inloggen en de betaling van de leden erin op te nemen. Op dit moment wordt u echter nog, 

wanneer u probeert toegang te krijgen tot het gedeelte Members, doorverwezen naar de oude website van de 

vereniging. 

 

Blader rustig door de nieuwe website en geniet! Als u vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met ons 

secretariaat dat u verder zal helpen edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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In memoriam 
 

We hebben de droevige plicht u te melden dat John Southwood, lid van het bestuur van de EDTNA/ERCA en 

voorzitter in de periode 1990/1991, is gestorven. 

 

John Southwood kwam in de jaren '70 naar Nederland. In Engeland was hij docent aan de opleiding tot 

verpleegkundige. In Nederland volgde hij de opleiding tot dialyseverpleegkundige en werd aangenomen op de 

dialyseafdeling van het toenmalige Binnengasthuis (tegenwoordig AMC) in Amsterdam. Daar startte men in 1979 

met peritoneale dialyse, waar destijds een afdeling voor moest worden opgezet. Van meet af aan was John hier 

nauw bij betrokken. Bij het opleiden van PD patiënten kwam zijn ervaring als docent hem goed van pas. Hij 

ontwikkelde lesmateriaal, niet alleen voor degenen die goed konden lezen, maar ook voor analfabeten en 

mensen die de Nederlandse taal niet machtig waren. Hij was ook nauw betrokken bij de LVDT (Landelijke 

Vereniging van Dialyse- en Transplantatieverpleegkundigen, tegenwoordig V&VN dialyse en nefrologie) en de 

EDTNA/ERCA, waar hij verschillende bestuursfuncties vervulde. Hij was betrokken bij de PD Academie die sinds 

de vroege jaren ‘90 in Amsterdam georganiseerd wordt. Daar maakte hij artsen vertrouwd met de 

verpleegkundige aspecten van PD. Toen hij de PD-afdeling verliet, liet hij een grote leegte aan kennis en 

ervaring achter. Hij was van onschatbare waarde door het belangrijke werk dat hij gedaan heeft voor het 

introduceren en verspreiden van de PD-behandeling, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Wij missen 
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zijn aimabele persoonlijkheid en zullen zijn grote betrokkenheid nooit vergeten. 

 

Hierbij sluiten we ons aan bij Colin Aldridge (UK), voorzitter van de  EDTNA/ERCA in 1994/1995 die ons mailde: 

“John was een echte verpleegkundige, die mij (en vele verpleegkundigen)  leerde om dit fijne beroep op waarde 

te schatten en te respecteren”.   

 

Dr. Els Boeschoten, nefroloog, NL 

Aase Riemann, PD-consulent EDTNA/ERCA, Branch Ambassador Nederland 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

Internationale EDTNA/ERCA- in Brussel, 1991. John Southwood als voorzitter van de EDTNA/ERCA  

 

 

Wil je het Journal of Renal Care blijven ontvangen?  
 

Ondanks de veranderingen in de reglementen en van de contributie tijdens de jaarvergadering op 18-9-2016, 

zullen leden de normale service en elektronische informatie blijven ontvangen. 

  

Voor het Journal of Renal Care is er één uitzondering: 

 

Als lid heb je recht op het ontvangen van een gedrukte uitgave van het Journal of Renal Care, maar 

daarvoor moet je je per email aanmelden bij edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Lees alsjeblieft de nieuwe reglementen en maak gebruik van je rechten als lid. 

 

 EDTNA/ERCA Committee 
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Fresenius Medical Care en EDTNA/ERCA vieren 10 jaar 

samenwerking! 
 

Proficiat aan allen! Meer dan 110 afgevaardigden uit 17 landen uit het Midden-Oosten en Afrika hebben 

deelgenomen aan het 10e Renal Education Program Seminar. Het seminar werd deze keer gehouden in 

Barcelona, Spanje, van 12 tot 14 november 2016. Het was een groot succes en we bereiden nu reeds de 

seminars voor de komende jaren voor. 
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Diaverum Spanje: 

Reisgids voor 

nierpatiënten 
 

Diaverum Spanje lanceerde een reisgids voor 

nierpatiënten. Als u nog niet de mogelijkheid had 

om een exemplaar in het Engels of Spaans te 

verkrijgen, dan kunt u dit nu downloaden 

op www.edtna-erca.com.  
 

 

Welkom in de wereld van onze ambassadeurs 
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Vrijwilligerswerk bij EDTNA/ERCA betekent het ontwikkelen van professionele vaardigheden, het maken van 

nieuwe vrienden en het ontmoeten van collega's en last but not least plezier. 

Vrijwilligerswerk heeft positieve effecten voor u als vrijwilliger en voor individuen of groepen die werken met en 

betrokken zijn bij uw diensten. 

 

Vergeet niet om de plaatselijke activiteiten van onze ambassadeurs te volgen in de verschillende landen. Ze 

worden regelmatig ge-updated en als u specifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met onze 

ambassadeurs zelf of neem contact op met ons secretariaat zodat ze u meer informatie kunnen verstrekken. 

 

Maak gebruik van de mogelijkheid om je te informeren over de nationale activiteiten en resultaten van de 

ambassadeurs van EDTNA/ERCA.  
 

 

 

Ben je betrokken en enthousiast? Ben je op zoek naar 

een nieuwe uitdaging? 
 

Kom dan bij het team vrijwilligers en 

speel een actieve rol bij onze 

wereldwijde vereniging. 

 

Wordt onderdeel van een prachtig 

team! 

 

Op dit moment staan de volgende 

posities open voor EDTNA/ERCA 

leden:  

 Brand Ambassador voor 

Hongarije 

 Ambassadeur van de 

EDTNA/ERCA voor Duitsland 

 Brand Ambassador voor 

Ierland 

 Brand Ambassador voor Israel 

 Brand Ambassador voor 

Portugal 
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 Adviseur voor Peritoneale 

Dialyse  

 

 

Als je in een van deze posities geïnteresseerd bent of je wilt een taakomschrijving ontvangen, neem dan 

contact op met het secretariaat door te mailen naar edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

  

 

Wij wensen u 

prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


