
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
15 april 2020 
 
 
Geachte lezer, 
 
Deze brief is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de actualiteit omtrent de logistieke organisatie van de Nederlandse 
Nefrologiedagen 2020 en 2021. Op onze website vindt u onder de menuknop “algemeen” antwoorden op de aan ons meest gestelde 
vragen omtrent de Nefrologiedagen. Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich richten tot ons secretariaat via het emailadres 
info@nefrologiedagen.nl of per telefoon: 046-2021 300. 
 
Bestuur 
Vanaf het moment dat het besluit is genomen om de Nefrologiedagen uit te verplaatsen naar 12, 13 en 14 oktober 2020, heeft het 
bestuur wekelijks vergaderd om zich van de actuele stand van zaken omtrent programma en logistieke voorbereidingen op de hoogte 
te houden. 
 
Annuleren of uitstellen 
Als eerste hebben we zorgvuldige afwegingen gemaakt bij de vraag of het congres geannuleerd of uitgesteld zou moeten worden. 
We hebben uiteindelijk besloten om het congres uit te stellen en op zoek te gaan naar een geschikte datum in het najaar van 2020. 
 
De congreslocatie 
Na dit besluit hebben we met de congreslocatie overleg gehad over de mogelijkheden voor een nieuwe congresdatum in het najaar. 
De corona-crisis heeft ertoe geleid dat alle voorjaarscongressen zijn uitgesteld naar het najaar of zelfs zijn geannuleerd. De 
uitgestelde congressen hebben een keuze moeten maken in de door de congreslocaties nog beschikbare datums. De enige datum 
die voor de voor de Nefrologiedagen kon worden gereserveerd was 12, 13 en 14 oktober 2020. Ondanks de herfstvakantie in die 
periode voor het noorden van Nederland heeft het bestuur besloten om gebruik te maken van deze mogelijkheid.  
 
Tweesporenbeleid  
Vervolgens hebben we het besluit genomen om de Nefrologiedagen in 2021 gewoon doorgang te laten vinden op de reeds 
geoptioneerde data, nl. 22, 23 en 24 maart 2021. Dat heeft tot gevolg dat we naast de al lopende voorbereidingen van het congres 
2020 in april 2020 zullen beginnen met de voorbereidingen van het congres 2021. 
 
Programma 2020 
Nadat we de data voor het najaar 2020 hebben vastgelegd, hebben we alle sprekers van het programma 2020 benaderd met de 
vraag of zij op de nieuwe data beschikbaar en bereid waren om hun voordrachten te presenteren. Op een paar uitzonderingen na 
hebben alle sprekers inmiddels toegezegd om ook in oktober 2020 aanwezig te zijn. Enkele sessies zullen een andere invulling 
krijgen. Zodra de nieuwe sprekers hebben toegezegd, zal er voor alle doelgroepen opnieuw accreditatie worden aangevraagd. 
 
Deelnemers 2020 
We hadden verwacht dat we voor de congreseditie 2020 te maken zouden krijgen met een flink aantal annuleringen door de reeds 
ingeschreven congresdeelnemers. Gelukkig is dit in de verste verte niet het geval. 
 
Geen verdere aanpassingen 2020 
Er zullen afgezien van de veranderde datum en enkele veranderingen in het programma geen verdere aanpassingen plaatsvinden. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor annuleringstermijnen van sponsoren en deelnemers (die uiteraard ook worden opgeschoven), maar ook 
voor bijvoorbeeld het avondprogramma op dinsdag 13 oktober dat in beginsel gewoon doorgang zal vinden. 
 
De anderhalve-meter maatschappij 
We houden de nieuwsberichten over de anderhalve-meter maatschappij nauwlettend in de gaten. Er is momenteel geen aanleiding 
om rekening te houden met eventuele maatregelen waarvan we nu nog niet weten of deze (kunnen) worden geeffectueerd. Mocht 
dit actueel worden, dan gaan we met alle partijen daarover in overleg. 
 
Programma 2021 
Na de congreseditie 2020 zit de zittingstermijn van een aantal leden van onze voorbereidingscommissie erop en maken zij plaats 
voor opvolgende leden. De samenstelling van de commissie 2021 is nagenoeg rond en kunnen we op 21 april a.s. beginnen met de 
voorbereidingen voor de congreseditie 2021. Suggesties voor programmaonderdelen kunt u sturen naar info@nefrologiedagen.nl 
 
Onze website 
Op korte termijn zullen wij onze website actualiseren. U kunt dan als eerste stap een keuze maken tussen het “congres 2020” en het 
“congres 2021”. Vanaf 21 april zult u wekelijks steeds meer informatie kunnen vinden over de congreseditie 2021 en houden we u 
natuurlijk op de hoogte over de congreseditie 2020.  
 
Tot slot 
Wij danken alle betrokkenen voor hun steun en begrip.  
 
Het bestuur van de Nederlandse Nefrologiedagen 
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