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Beste vrienden en collega’s, 

Voor ons, in onze vereniging, gaat het om het 

bereiken van het hoogste niveau in opleiding, 

onderoek en het verlenen van zorg en steun 

aan patiënten en hun familie, door 

nierzorgprofessionals over de hele wereld. Bij 

deze missie en dit doel zijn vele 

nierprofessionals betrokken. Vele taken worden 

door ons verdeeld, om sterker te worden en 

onze doelen te bereiken. Daarom doet het ons 

plezier je te voorzien van de nieuwste updates 

na het succes in Valencia van onze 45ste 

internationale conferentie. Ik wil ook graag van 

de gelegenheid gebruik maken om je te vragen 

de data voor de conferentie van volgend jaar, 

die plaats zal vinden in Krakau, Polen, van 9-12 

september 2017 alvast in je agenda te 

zetten. Meer updates en nieuws krijg je 

binnenkort weer. 

Hartelijke groeten 

Maria Cruz Casal  

Dutch Version's Editor 

Aase Riemann 

Translators 

Christa Nagel 

Theodor Vôgel 

Ronald Visser 
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Veiligheid gaat digitaal – Verhogen van de aandacht 

voor dislocatie (het losraken) van de veneuze 

naald  - gepresenteerd op de Valencia conferentie 
 

Een gezamenlijk project van EDTNA/ERCA & Redsense Medical 

 

Dit project is vorig jaar gestart op het internationale congres in Dresden. Het hoofddoel van het project is 

om aandacht te vragen  voor het gebrek aan kennis over Veneuze Naald Dislocatie (VND) en de gevolgen 

hiervan, indien er niet adequaat wordt gereageerd. 

 

De doelen zijn:  

 Het risico van VND te minimaliseren 

 Samenwerking te bewerkstelligen op dit gebied tussen patiënt en verpleegkundige. 

 Informatiemateriaal te ontwikkelen voor thuis hemodialyse patiënten 

 De nadruk leggen op "de extreem belangrijkse 12 stappen"  

Om dit project tot een succes te maken is het nodig een niet verwijtende, veilige werkplek te stimuleren 

waarbij het denken over veiligheid is ingebed zowel in de cultuur op de werkvloer als bij het 

leiderschap. EDTNA/ERCA speelt een belangrijke rol in het bevorderen van veiligheid en het 

minimaliseren van risico op VND. 

 

Concreet zijn wij nu aan het werk: 

  

Om een bruikbaar, digitaal hulpmiddel te ontwikkelen dat de veiligheid tijdens de behandeling vergroot en 

het risico op VND vermindert. 

 

Om een beeld te krijgen welk educatieve hulpmiddelen het beste aan de behoeftes voldoen hebben we 

een enquête onder de EDTNA/ERCA Brand Ambassadors van verschillende landen uitgezet. 

 

De enquêteresultaten waren zeer waardevol voor de ontwikkeling van het educatiemateriaal  om de 

patiëntveiligheid te verbeteren en we willen de Brand Ambassadors die aan de enquête hebben 

meegedaan zeer bedanken: Australië, België, Kroatië, Tsjechië, Italië, Israël, Portugal, Slovenië, 

Spanje, Zweden en Nederland 

 

The VND Team 

 

 
 

 

Je kan de app downloaden op: www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Nieuw EDTNA/ERCA-project: De screening van de 

voedingstoestand bij patiënten met eindstadium 

chronische nierschade 
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Ondervoeding verhoogt het risico op ziekte en 

overlijden bij nierpatiënten. Daarom is het essentieel 

om de voedingstoestand te bepalen om zodoende 

de klinische uitkomsten te verhogen binnen deze 

populatie. 

 

Stap 1 van dit nieuwe project is al genomen. We 

zouden graag iedereen willen bedanken die de 

vragenlijst heeft ingevuld tijdens het congres. De 

EDTNA/ERCA ziet ernaar uit om met jullie samen te 

werken bij dit project en de resultaten hiervan te 

delen.  

 

 

  

Thuishemodialyse – Een verpleegkundige gids voor 

implementatie van Best Practice’s van 

thuishemodialyse. 
 

Een gezamenlijk project van EDTNA/ERCA & NxStage 

 

De voorbereidingen van dit project vonden plaats in Valencia gedurende ons congres. Het project heeft 

als doel meer inzicht en kennis te vergaren over thuishemodialyse, met als nevendoel dat 

dialysepatiënten die op zoek zijn naar meer vrijheid van leven en meer energie, beter geïnformeerd 

worden. 

 

De doelen van het project zijn  

 Het ontwikkelen van educatieve richtlijnen 

 Het verhogen van de beschikbaarheid van educatieve middelen voor verpleegkundigen, 

patiënten en mantelzorgers 

 Het ontwikkelen van bewustzijn en kennis bij patiënten en mantelzorgers en het verhogen van de 

vraag naar thuishemodialyse 

 Het voorbereiden van een online educatieprogramma  en het verbreiden van meer kennis over 

thuishemodialyse 

 De eerste versie zal in de Engelse taal zijn, met mogelijkheid voor vertaling door  EDTNA/ERCA 

vrijwilligers 
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Het project zal worden gepresenteerd tijdens het 46e EDTNA/ERCA Internationale Congres in Krakow, 

Polen, 9 september 2017. We zullen u in de toekomst verder informeren over de ontwikkelingen en 

voortgang met betrekking tot dit project. 

www.nxstage.com/  
 

 

 

Nieuws van Diaverum 

spanje. 
 

Diaverum Spanje presenteerde op de konferentie in 

Valencia een Reisgids voor Nierpatiënten. Je kunt 

de Engels- of Spaanstalige versie downloaden 

op www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Nieuwe digitale paper verkrijgbaar op onze website!  
 

 

Log in op onze website om onze nieuwste digitale 

paper te lezen, getiteld Diabetes, Chronic Kidney 

Disease and Anaemia, geschreven door Iain E. 

Wittwer en Genaly Sodusta. 

   

Nieuwe publicaties! 
 

Er zijn drie nieuwe publicaties verkrijgbaar via de 

vereniging. Deze boeken kunnen direct worden 

gedownload van onze website (www.edtnaerca.org)! 

 

Vasculair Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Fistula (coördinated by Maria Teresa Parisotto) is 

nu vertaald in Bosnisch, Kroatisch, Frans, Italiaans, 

Portugees, Russich, Sloveens en Spaans.  

 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice guide for Arteriovenous 

Graft (geredigeerd by Maria Teresa Parisotto en 

gesponsored by Fresenius Medical Care).  

 

 

500 Questions and answers on Peritoneal 

Dialysis: A guide to Clinical Practice (geredigeerd 

door Aase Riemann en Debbie Fortnum) is nu 

digitaal verkrijgbaar. Dank aan alle deelnemers (65 

auteurs en recesenten!!).  
 

 

 

Ben je betrokken en enthousiast? Ben je op zoek 

naar een nieuwe uitdaging? 
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Kom dan bij het team vrijwilligers en 

speel een actieve rol bij onze 

wereldwijze vereniging. 

 

Wordt onderdeel van een prachtig 

team! 

 

Op dit moment staan de volgende 

posities open voor EDTNA/ERCA-

leden:  

 Brand Ambassador voor 

Hungarije 

 Ambassadeur van de 

EDTNA/ERCA voor Duitsland  

 Brand Ambassador voor 

Ierland 

 Brand Ambassador voor Israel 

 Brand Ambassador 

voor Portugal 

 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   
 

 

 

Welkom in het hoofdbestuur van het EDTNA/ERCA 
 

Een warm welkom aan onze vier nieuwe leden die aangesteld zijn om het Executive Commitee te 

versterken: Ilaria de Barbirie (Italie), Evgenia Golland (Israel), Raquel Ferreira Ribeiro (Portugal) en Maria 

Teresa Parisotto (Duitsland). Dankzij hun toekomstige aanwezigheid en toewijding wordt onze vereniging 

vanaf nu nog sterker.  
 

  

 

Voor hen zal het een tijdrovende en veeleisende taak worden, maar wij hopen dat het werken met 

wetenschappelijke vooruitgang en uitdagende managementtaken ook voor hen veel inspiratie zal geven. 
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Belangrijke beslissingen tijdens de 

algemene vergadering van het 45e EDTNA/ERCA-

congres 
 

De tijdelijke voorzitter van de EDTNA/ERCA, Marianna Eleftheroudi, opende de jaarlijkse algemene 

vergadering op 18 september 2016. Veel leden hebben de kans gegrepen om deze bij te wonen. Maar 

voor diegenen die er niet bij waren word je hier bijgepraat over de beslissingen die ten aanzien van de 

EDTNA/ERCA zijn genomen. 

 

De voorzitter presenteerde de acties en de doelstellingen die gedurende 2016 zijn behaald. Verder is het 

financiële verslag geaccepteerd door de leden en zijn de nieuwe bestuursleden voorgesteld. 

 

De eerste motie was een voorstel voor een nieuw huishoudelijk reglement en is door alle leden 

aangenomen. Hierdoor is het mogeljk dat er formeel elektronisch gecommuniceerd kan worden om 

zodoende E-diensten aan te bieden en efficiënter te worden en daarmee de kosten voor zowel de 

ledenservice als de ledenadministratie te verlagen. 

 

De tweede motie betrof een voorstel tot het wijzigen van de structuur van de lidmaatschapsbedragen en – 

categorieën en is ook aangenomen. 

 

Opnieuw wil het bestuur alle aanwezigen bedanken voor hun bijdragen tijdens de algemene vergadering, 

voor hun vertrouwen in het leiderschap van de vereniging en hun steun daarbij. 

 

Leden kunnen de notulen nog steeds lezen op de 

website http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

EDTNA/ERCA Beste Manuscript Beurs & Beste 

Poster Onderscheidingen 
 

Het Congres in Valencia is een groot succes geweest. Om  dit mogelijk te maken hebben vele vrijwilligers 

bijgedragen om zodoende dit evenement een soepel verlopende wetenschappelijke bijeenkomst te maken 

met veel interessante presentaties en posters, met een positieve sfeer en met discussies en 

netwerkmogelijkheden. 

 

Namens het Wetenschappelijk Comité van de EDTNA/ERCA kunnen we met gevoelens van blijdschap en 

trots aankondigen dat de winnaars van dit jaar voor  Beste Manuscript Beurs &  Beste  Poster 

Onderscheidingen bekend zijn.  
 

  

De 3 winnaars van de Manuscript Beurs Onderscheidingenwedstrijd die werden gepresenteerd tijdens de 

EDTNA/ERCA Jaarlijkse Algemene Vergadering tijdens het 45e EDTNA/ERCA Congres, Valencia Spanje 

zijn: 

 

1ste Prijs € 500   voor het ingediende manuscript:  

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 
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2e Prijs € 250  voor het ingediende manuscript:  

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. 

Richards1, M. Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

 

3e Prijs Volledig EDTNA/ERCA Jaarlidmaatschap voor maximaal 3 auteurs van het ingediende 

manuscript:  

 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

De 3 Beste Poster Onderscheidingen die zijn gepresenteerd tijdens de Sluitings Ceremonie van het 45e 

EDTNA/ERCA Congres, Valencia Spain zijn: 

 

1e  Prijs € 250  

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

 

2e Prijs- Getuigschrift en een volledig  EDTNA/ERCA jaarlidmaatschap voor de 1e voordrager of 

auteur 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3e Prijs - een volledig  EDTNA/ERCA jaarlidmaatschap voor de 1e voordrager of auteur 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om alle bovengenoemde auteurs te feliciteren met het 

ontvangen van deze prestigieuze en welverdiende onderscheidingen en daarnaast hen te bedanken voor 

hun waardevolle bijdrage aan het wetenschappelijke programma van het 45e EDTNA/ERCA Congres in 

Valencia. 
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Anastasia Liossatou  

Voorzitter Wetenschappelijk Programma Comité  
 

 

 

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 / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

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

  

 


