
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 
Geachte collegae, 
  
In de achter ons liggende periode hebben wij, als bestuur van de Nefrologiedagen - ons permanent op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent het corona virus, waarbij de richtlijnen van het RIVM en van de 
GGD voor ons leidend waren. Hadden we aanvankelijk nog de hoop dat Nederland grotendeels verschoond zou 
blijven, inmiddels heeft ligt de realiteit anders en we genoodzaakt om de Nefrologiedagen en de pre course van 
23, 24 en 25 maart a.s. uit te stellen naar 12, 13 en 14 oktober 2020. 
  
Onze belangrijkste motivaties: 
  
De zorgplicht mbt de gezondheid van alle aanwezigen  
Het is onze wettelijke zorgplicht om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers aan de Nefrologiedagen zo 
veel mogelijk in acht te nemen. De Nefrologiedagen vindt weliswaar in Nederland plaats, maar gezien het feit 
dat er buitenlandse deelnemers aanwezig zijn, sprekers vanuit het buitenland zijn genodigd en sessies 
aangevuld worden met abstracts van indieners met veelal een buitenlandse achtergrond (en waarvan we niet 
weten met wie, wanneer, hoe en waar ze contact hebben gehad), is de Nefrologiedagen te beschouwen als een 
internationaal congres. Wij dragen hierin een verregaande verantwoordelijkheid en moeten alles in het werk 
stellen om te voorkomen dat de aanwezigen in een isolatie-situatie terecht komen waardoor de nationale 
nefrologische zorgcapaciteit wordt verzwakt. 
  
De zorgplicht mbt de gezondheid van de patiënten 
Direct voortvloeiend uit het vorige punt is de zorgplicht ten aanzien van onze patiënten. Het behoeft geen 
nadere toelichting dat we moeten voorkomen dat patiënten nadelige gevolgen ondervinden van sterk verzwakte 
zorgcapaciteit of zelfs van besmetting door zorgpersoneel die mogelijk tijdens de Nefrologiedagen is ontstaan. 
  
De gevolgen voor het programma 
In toenemende mate verbieden Nederlandse ziekenhuizen het personeel om (internationale) congressen te 
bezoeken. Dat betekent direct dat ook de sprekers – die veelal in ziekenhuizen werkzaam zijn – niet meer als 
spreker mogen optreden. Er zullen flinke gaten in het programma vallen die op deze korte termijn niet meer zijn 
op te vangen. Dit heeft niet alleen vervelende logistieke consequenties, maar bijvoorbeeld ook gevolgen voor de 
inmiddels verstrekte accreditatiepunten en aanvragen zullen op een aantal punten moeten worden gewijzigd. 
We voorzien hiermee dat veel overgebleven deelnemers dan voor maart alsnog zullen annuleren en krijgen we 
zonder enige twijfel te maken met een domino-effect. 
  
Bovendien is het zo dat als personeel van ziekenhuizen wordt geboden niet naar de Nefrologiedagen af te 
reizen, dit ook zal gelden voor de leden van de voorbereidingscommissie, waardoor sessies zonder voorzitter 
komen te zitten, etc. 
  
Onrust onder onze collega’s 
Vanuit het land bereiken ons veel vragen van ongeruste collega’s die in onzekerheid verkeren of de 
Nefrologiedagen wel of niet door zullen gaan, die twijfelen om zich in te schrijven of die hun inschrijving graag 
zouden willen annuleren. Wij willen nu aan alle onzekerheid een einde maken door een onaangenaam, maar 
noodzakelijk besluit te nemen. 
  
Alles afwegende zijn we tot het besluit gekomen om de Nefrologiedagen uit te stellen naar 12, 13 en 14 oktober 
2020. De 21e editie van de Nefrologiedagen zullen als voorgenomen in maart 2021 plaatsvinden. 
  
De volgende stappen 
We zullen de mogelijkheid tot inschrijven tijdelijk stopzetten om de nieuwe datum te implementeren. 
  
Dit communiqué zullen we onder alle ingeschreven deelnemers, sprekers, etc. verspreiden. 
  
We laten alle reserveringen van deelnemers en sponsors ongemoeid. Dat betekent dat als u reeds heeft 
ingeschreven, u zich niet meer hoeft in te schrijven voor de Nefrologiedagen die in oktober plaatsvinden. Voor 
vragen hierover kunt u terecht bij ondergetekende. Voor vragen over een eventuele hotelkamer dient u zich te 
wenden tot de Koningshof (040-2537475). 

 



  
We zullen met alle sprekers in contact treden over hun programmasessie met het verzoek de presentatie in 
oktober te verzorgen. Eventuele aanpassingen in het programma zullen op de website worden gepubliceerd. 
  
We zullen op korte termijn met de kwaliteitsregisters in overleg treden over het uitstel van de Nefrologiedagen 
c.q. nieuwe aanvragen indienen. 
  
We zullen alle logistieke werkzaamheden in gang zetten die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige overgang 
van de editie in maart naar editie in oktober 2020. 
  
Voor verdere informatie kunt u zich te allen tijde tot ons congressecretariaat wenden. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Dr. Stijn Konings, voorzitter 
 
 
 
 
 


