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Middels dit bericht willen we u informeren over een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot 
de Stichting Nederlandse Nefrologiedagen (NND).  
 
De afgelopen jaren is het speelveld voor congresserend Nederland flink veranderd en vooral Covid-19 
heeft een flinke negatieve impact gehad. Dit geldt ook voor de NND. Wij hebben geconcludeerd dat 
ons congres mee zal moeten gaan in een herijking die de toekomst van het congres zeker moet 
stellen en moet voorkomen dat dit soort grote omstandigheden invloed op de continuïteit van ons 
congres kunnen hebben.  
 
De afgelopen tijd hebben we veel overleg gevoerd met Mauritz Scheffens van SpringConcept B.V., 
een belangrijke en constante factor binnen de organisatiestructuur van de NND en met de accountant, 
die ook al jaren aan de Stichting is verbonden. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de grote 
uitdagingen waarvoor de Stichting thans staat, meer vragen dan wij als bestuur van een Stichting dat 
louter bestaat uit professionals vanuit de zorg, meer tijd vergen dan wij op dit moment als vrijwilligers 
kunnen bieden. Zeker met het oog op de toenemende druk op de zorg. 
 
Mauritz heeft met veel enthousiasme aangegeven dat hij wel het proces in gang wil zetten om de 
Stichting Nefrologiedagen sterker en bestendiger naar de toekomst te maken. Samen met de 
accountant en de notaris zal hij  met onmiddellijke ingang de nodige nieuwe accenten gaan uitwerken 
met als doel dit belangrijke congres voor iedereen die betrokken is bij de nefrologie te behouden. Het 
huidige bestuur wil alle ruimte geven aan dit proces en zal daarbij een stap terug doen. Mauritz zal zo 
snel mogelijk een nieuw bestuur samen stellen, het liefst nog vóór aanvang van het eerstvolgende 
congres.  
 
De Nefrologiedagen 2023 zullen op de geplande data van 27, 28 en 29 maart 2023 gewoon doorgang 
vinden. De voorbereidingen zijn al in gang gezet en de medische en paramedische 
voorbereidingscommissie hebben een grondige basis voor het programma gelegd. Voor de verdere 
uitwerking van het programma zal Mauritz de commissies bijstaan en assisteren en zal hij alle 
stakeholders op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 
Wij danken iedereen voor de fijne samenwerking in moeilijke tijden. We zullen alles met veel 
belangstelling blijven volgen. We gaan ervan uit dat een mooi vakinhoudelijk en sterk congres voor en 
door nefrologische zorgprofessionals kan worden behouden en we rekenen op uw deelname aan de 
Nefrologiedagen 2023.  
 
Met vriendelijke groet, 
Stijn Konings 
Anita de Vette 
Karlijn van der Pant 


