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Beste vrienden en collega’s, 

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie je 

voorbereiden op jullie deelname aan het 46e 

EDTNA/ERCA Internationale Congres in Krakau, 

van 9-12 september. De online inschrijving is nu 

geopend, evenals de inschrijving voor de 

hotelboekingen. 

We hopen er een succesvol congres van te 

maken, samen met jullie als collega’s en samen 

met onze partners uit de industrie. We houden 

jullie de komende tijd op de hoogte via onze 

website en via de sociale media.  

Als jullie vragen hebben, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met ons secretariaat 

via: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Dutch Version's Editor 

Aase Riemann 

aase.riemann@kpnmail.nl 
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Translators 

Theodor Vogels, Ronald Visser, Christa Nagel 

 

 

EDTNA/ERCA Ondersteuning bij de erkenning van 

nefrologische scholing 
 

 

EDTNA/ERCA bouwt verder aan een sterke samenwerking met zowel 

verpleegkundige opleidingen en universiteiten die educatie op het 

gebied van de nefrologie bieden als ook met bedrijven die actief zijn 

binnen de nefrologie en die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van 

accreditatie van de EDTNA-ERCA voor hun educatieprogramma’s op 

nefrologisch gebied. Een aantal bestaande scholen en bedrijven in 

Europa, het Midden-Oosten en Azië die de accreditatie hebben 

verkregen, zijn bezig hun programma’s in te dienen om opnieuw de 

accreditatie te verkrijgen voor 2017. Er is interesse geuit voor een 

verkorte procedure om voor kleinere programma’s zoals workshops en 

symposia en congressen ook accreditatie te verkrijgen. 

 

De accreditatiecommissie blijft individuele ondersteuning geven aan 

instanties die accreditatie willen verkrijgen en assisteert bij het 

voorbereiden van het proces om documenten hiervoor in te dienen. Dit 

is inclusief contact via de telefoon en via internet-conferenties. De 

huidige (succesvolle) indieners hebben hun tevredenheid geuit met de 

individuele toegewijde steun die ze hebben ontvangen. Accreditatie 

verkrijgen is een bewijs van de kwaliteit van de educatieprogramma’s 

en een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor studenten en docenten die 

graag willen dat hun leerprogramma’s niet alleen in Europa erkend 

zijn, maar wereldwijd! 

 

Voor gedetailleerde informatie kun je contact opnemen 

met edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Consulent 

Educatie  

Voorzitter van de 

Accreditatiecommissie 

  

  

   

 

  

  
 

 

 

Laatste update van het gezamenlijk project van 

EDTNA/ERCA en NxStage - Thuishemodialyse – Een gids 

om de best practice te implementeren bij de thuishemodiayse 
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De beslissing over de keuze van nierfunctievervangende therapie is 

zeer belangrijk. Het heeft grote impact op de levens van de patiënten 

en hun familie. Studies laten zien dat veel patiënten, als ze zelf kunnen 

kiezen, een behandeling kiezen die aansluit op hun manier van leven. 

 

Om meer mensen op thuishemodialyse (THD) te krijgen is het 

essentieel dat er goede voorlichting wordt gegeven en dat deze keuze 

bekend is bij de patiënten. Ook is het cruciaal dat 

gezondheidsprofessionals de optie THD kennen en hier goede 

voorlichting over kunnen geven. 

 

Een van de hoofddoelen van de EDTNA/ERCA is om 

voorlichtingsmateriaal, zowel gedrukt materiaal als on-line 

voorlichtingsmiddelen, beschikbaar te stellen voor verpleegkundigen 

en andere hulpverleners die met nierpatiënten werken. 

 

De gids die de EDTNA/ERCA ontwikkeld heeft, legt de nadruk op de 

onderlinge relatie van gezondheidsprofessionals en patiënten om 

zodoende de implementatie van THD succesvol te laten zijn. Het biedt 

een praktische handleiding om een THD-programma uit te voeren met 

hierin informatie om een effectieve training van patiënten mogelijk te 

maken om hen in staat te stellen zich veilig te voelen bij het uitvoeren 

van de dialyse thuis. 

 

De doelstellingen van de gids zijn: bewustwording creëren bij de 

professionals van de voordelen van THD, hen een voorlichtingsmiddel 

geven om de unieke behoefte van de THD-patiënten te onderkennen, 

deze kennis te implementeren in de praktijk en de toegang tot THD te 

verbeteren voor diegenen voor wie dit geschikt kan zijn. Deze gids 

bevat veel onderdelen die verzameld zijn dankzij de samenwerking 

tussen enthousiaste professionals vanuit vele landen.  
 

      
 

 

 

Nieuw initiatief voor een gezamenlijk project van 

EDTNA/ERCA en B. Braun Avitum - Verkenning van 

voedingservaringen van nefrologisch verpleegkundigen 
 

Het voornaamste doel is om 

het niveau van aandacht, 

kennis en huidige praktijk van 

zorg te onderzoeken op het vlak van voeding onder 

verpleegkundigen die zorgdragen voor patiënten met 

chronisch nierfalen. Voorlopige resultaten van een enquête 

werden voorgedragen op het vorige congres in Valencia. 

De uitkomsten zijn geëvalueerd en er werd een grote 

behoefte geconstateerd aan meer scholing op het vlak van 

voeding. Dit heeft ertoe geleid om dit project uit te breiden 

met een groter onderzoek middels een nieuwe enquête. 

Deze enquête zal in het voorjaar  uitgevoerd gaan worden 

en de resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens het 
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volgende Internationale Congres in Krakau. We waarderen 

de samenwerking die we met B. Braun hebben en zijn erg 

enthousiast over dit gezamenlijke project. 
 

 

 

EDTNA/ERCA aktief tijdens de Europese Nierzorg 

Alliantie (EKHA)  
 

 

De Europese Nierzorg Alliantie (EKHA) is van start gegaan 

met een enquête in meerdere landen om een beeld te 

krijgen van de keuzemogelijkheden voor nierpatiënten. 

 

De resultaten van de enquête werden gepresenteerd 

tijdens het Europese Nier Forum in April 2017 in Brussel, 

bijeen voor om een “Vraag om Aktie”, indien er ongelijkheid 

is in de keuzevrijheid voor alle patiënten in Europe. Na de 

presentatie zullen de resultaten beschikbaar zijn op onze 

Website: www.edtna-erca.com. We stellen de bijdrage van 

diegene die de enquête hebben ingevuld zeer op prijs!  
 

 

  

Laatste update over de voorbereidingen voor het 

congres in Krakau 
 

Abstracts zijn inmiddels beoordeeld. Verschillende interessante workshops zijn geaccordeerd die over 

belangrijke onderwerpen handelen zoals: Thuis hemodialyse, Voeding, Communicatie en Orale (mond) Zorg. 

Mis de kans niet om een Vroegboek inschrijvingskorting te verkrijgen voor het 46e EDTNA/ERCA 
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Internationale Congres in Krakau. Uitgebreidere informatie is te vinden via: www.edtna-

erca.com/conferences door te klikken op de “Conferences” tab. 

 

De online registratie is nu open: Registreer u alstublieft via www.edtna-erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

EDTNA/ERCA en de wereldwijde samenwerking met 

nationale verenigingen 
 

EDTNA/ERCA streeft naar de bevordering van onderwijs door samen te werken met 

verenigingen die hetzelfde doel willen bereiken. Onze president, Marianna Eleftheroudi, 

woonde het ANNA-jaarcongres bij en kreeg daar gelegenheid samenwerking in projecten te 

bespreken met het ANNA-bestuur. 

 

 

 

Reisgids voor nierpatiënten gemaakt door Diaverum 

Spanje 
 

 

Mis niet de mogelijkheid een exemplaar te bestellen 

van de Engelse of Spaanse vertaling om te delen 

met je patiënten. Met de faciliteiten die Diaverum 

biedt is het mogelijk voor je patiënten om van een 

geweldige vakantie in Spanje te genieten. Download 

het van www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

EDTNA/ERCA Vrijwilligersposities 
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Ben je toegewijd en enthousiast? Ben 

je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Sluit je aan bij ons vrijwilligersteam en 

speel een actieve rol binnen onze 

wereldwijde associatie. De volgende 

posities zijn op dit moment beschikbaar 

voor EDTNA/ERCA-leden:  

 

Brand Ambassadors:  

 Hungarije 

 Ierland 

 Portugal 

 Rusland 

 Zweden 

Consultants voor:  

 Peritoneale Dialyse 

 Transplantatie 

 

 

Ben je geïnteresseerd in één van deze posities, neem dan contact op met het secretariaat 

via edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

Bezoek onze Nieuwe Website - www.edtna-erca.com! 
 

Geniet van het bladeren op de nieuwe website! Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met ons 

secretariaat die je verder zullen helpen via edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Volg onze activiteiten via Facebook, Twitter & LinkedIn. 
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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 
  

  

 


