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Beste collega’s en vrienden, 

Ik hoop dat het jullie allen goed gaat, de zomervakantie komt snel 

dichterbij en dus ook de Conferentie in september in Krakow. Volg 

de voortgang en de werkzaamheden voor de conferentie op de 

website: www.edtna-erca.com/conferences 

Een ander onderwerp waar ik jullie graag over wil informeren is alle 

positieve feedback die wij krijgen van jullie– onze lezers! Het wordt 

erg gewaardeerd. 

Zoals je weet wordt de nieuwsbrief uitgebracht in 19 talen en dit is 

alleen mogelijk dankzij onze uitstekende vertalers die ook 

EDTNA/ERCA Vrijwilligers zijn. We zijn erg trots om met dit team te 

werken. 

Wanneer je iets met ons wil delen, een verbetering of onderwerp, 

voel je dan vrij om dat naar mij toe te 

sturen:  maria.cruz.casal@gmail.com 

Ik hoop dat je veel leesplezier hebt met deze editie van de 

Dutch Version's Editor 

Aase Riemann 

aase.riemann@kpnmail.nl 
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nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet,  

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

MOTIES 

EDTNA/ERCA MOTIES 2017 

TE PRESENTEREN MOTIES OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DOOR HET BESTUUR  

Dit jaar zijn er twee moties die zijn gedefinieerd en ondersteund door het bestuur:  

MOTIE 1 

OPHEFFEN VAN DE POSITIE VAN “SUPERVISORY BOARD MEMBER” IN DE STATUTEN. 

MOTIE 2 

HET CREËREN VAN DE FUNCTIE VAN “GENERAL DIRECTOR” IN DE STATUTEN. 

Lees de volledige documentatie hier: Motion2017  

NOMINATIES 

Stemgerechtigde leden hebben de nominaties voor het bestuur ontvangen. De procedure is als volgt: 

 De eerste stap is je gegevens in de database in te vullen omdat alleen stemgerechtigde leden

geaccepteerd kunnen worden. De ledendatabase zal je automatisch identificeren.

 Aan het einde van de eerste pagina is een knop met de tekst – Continue. Als je daarop klikt, dan kom je

in een anoniem gedeelte van de site waar de namen van de bestuursleden en de functies zichtbaar

worden en waar gestemd kan worden:

Edita Noruisiene als EDTNA/ERCA President 

Evgenia Golland als EDTNA/ERCA Penningmeester 

Maria Teresa Parisotto als EDTNA/ERCA Secretaris 

Hartelijk dank voor je medewerking om te stemmen voor het nieuwe bestuur. 
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LAATSTE UPDATE OVER DE VOORBEREIDINGEN 

VAN HET CONGRES IN KRAKAU 

Er zullen verscheidene interessante workshops plaatsvinden met zeer gevarieerde onderwerpen, o.a. ”De kunst 

van het communiceren, Orale (Mond-) zorg, Thuishemodialyse, Voeding en veel meer. 

Enkele nieuwe faciliteiten:   

 Er is simultaanvertaling in het Russisch beschikbaar in de hoofdzaal en ook bij enkele Tsjechische

sessies.

 Posters zullen op schermen worden geprojecteerd en niet meer op papier!

De beste abstracts zijn volgens een scoresysteem geselecteerd door de SPC voor zowel mondelinge als 

posterpresentatie. De rest van de abstracts zal als digitale poster gepresenteerd worden. 

De 3e aankondiging is, evenals het wetenschappelijk programma, beschikbaar op www.edtna-

erca.com/conferences/scientific-programme  

HET EDTNA/ERCA SAMENWERKINGSPROGRAMMA 

De plenaire sessie over de samenwerkingsprogramma’s van de EDTNA/ERCA met diverse partners vindt plaats 

op zaterdag 9 september 2017 om 16:00 uur waar je meer informatie krijgt over het samenwerkingsprogramma – 

Welkom!  
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VOEDINGSPROJECT: ONDERZOEK NAAR DE 

PRAKTIJK OP GEBIED VAN VOEDINGSZORG BIJ 

NEFROLOGIEVERPLEEGKUNDIGEN 

   Ons  EDTNA/ERCA 

Samenwerkingsprogramma heeft geleid tot de samenwerking met B. 

Braun  en de ontwikkeling van een vragenlijst om te kijken welke 

voedingszorg  nefrologie- en verpleegkundigen en –diëtisten geven. 

De vragenlijst is een deel van een gezamenlijk project van 

EDTNA/ERCA en B. Braun Avitum en heeft als hoofddoel om 

voornamelijk bij verpleegkundigen en die te maken hebben met 

patiënten met chronisch nierfalen de mate van bewustzijn  en kennis 

over de huidige praktijk wat betreft de voedingszorg te onderzoeken. 

Dank aan iedereen die deze vragenlijst heeft ingevuld. De eerste 

resultaten zullen gepubliceerd worden tijdens ons jaarlijkse congres in 

Krakau op 9 september 2017.  

Reisgids voor nierpatiënten gemaakt door Diaverum 

Spanje 

Mis niet de mogelijkheid een exemplaar te bestellen in het Engels 

of Spaans 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 
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VOORZITTER EDTNA/ERCA WOONT SYMPOSIUM VAN 

ANNA BIJ, APRIL 2017 

Het is een genoegen u te melden dat EDTNA/ERCA dit jaar het symposium van ANNA heeft bijgewoond in 

Washington  DC (7-10 april 2017). Het was een grote erkenning voor de EDTNA/ERCA toen onze voorzitter Mrs. 

Marianna Eleftheroudi  werd geïntroduceerd aan het publiek en bedankt werd tijdens de lunchbijeenkomst 

(bijeenkomst met alle nationale verenigingen uit elke staat). Er is een zeer vruchtbare ontmoeting geweest met 

het bestuur van ANNA en er is gediscussieerd over nadere samenwerking tussen de twee organisaties.  Het 

bestuur van ANNA was erg tevreden over de deelname van de EDTNA/ERCA.  

NAUWE SAMENWERKING VAN EDTNA/ERCA MET DE 

EUROPEAN RENAL ASSOCIATION - EUROPEAN 

DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION 

(ERA/EDTA) 

Onze vereniging heeft actief deelgenomen aan het 54e congres van de ERA/EDTA in Madrid  (3-6 juni 2017). 

Onze samenwerking met de ERA/EDTA is van groot belang.  Deelname aan hun jaarlijkse congres is een 

manier om ons verder te helpen de samenwerking uit te bouwen. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door 
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Maria Cruz Casal, lid van de adviesraad voor het uitvoerend comité van de EDTNA/ERCA, coördinator van de 

publicaties en redacteur van de Nieuwsbrief en door Anki Davidson, marketingdirecteur van de 

EDTNA/ERCA.  Het waren drie dagen vol met activiteiten waarbij we onze partners uit de industrie hebben 

ontmoet met als doel ons samenwerkingsprogramma te stimuleren en vrienden en oude collegae te ontmoeten. 

Al met al was de deelname succesvol voor de EDTNA/ERCA. 

EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 

Are you committed and enthusiastic? Are you 

looking for a new challenge? Join our team of 

Volunteers to play an active role in our worldwide 

Association. The following Vacancies are open 

for EDTNA/ERCA Members: 

Brand Ambassadors:  

 Hungary

 Ireland

 Portugal

 Russia

 Sweden

Consultants for:  

 Transplant

If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat 

at edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Social Media and New Website - www.edtna-erca.com! 

Enjoy navigating through the new website! If you have any questions or comments, please don't hesitate to 

contact our Secretariat who will guide you further at edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

Follow our activities on Facebook, Twitter and 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 
  

  

 


