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De website www.nefrologiedagen.nl is de laatste 
weken aangevuld met veel nieuwe informatie.  

Het programmaschema is definitief en de 
achtergronden van de afzonderlijke sessies zijn door 
de sprekers voorzien van informatie. Helaas zijn nog 
niet door alle accreditatiecommissies de punten 
toegekend, maar deze zullen worden gepubliceerd 
zodra de bekend worden gemaakt.  

De abstracts die tijdens het symposium worden 
gepresenteerd zijn niet alleen nu al te lezen, ook de 
line-up is bekend gemaakt. De uitslag van de 
winnaars wordt nog even geheim gehouden.   

Naast de wetenschappelijke inhoud van het 
symposium kunnen de deelnemers informatie 
vinden over het verblijf, over de expositie van de 
industrie, over het sociale programma op de avond 
van dinsdag 28 maart aanstaande en de 
bereikbaarheid van de organisatie en NH 
Koningshof.  

 

 

 

 

De hoofdingang van NH Koningshof in Veldhoven – Sinds 2003 thuishaven van de Nefrologiedagen                               
( Foto: NH Koningshof  ) 

 
Natalie van Zijl 
 

De Nefrologiedagen 2023 
Geen beperkingen meer na moeizame Corona-jaren    

De Nefrologiedagen had in 2020, 2021 en 2022 te 
kampen met moeizame omstandigheden die het 
onmogelijk maakten om van een volwaardig 
symposium te kunnen spreken. De edities van 2020 
en 2021 vonden online plaats en in 2022 waren het de 
logistieke uitlopers van Covid-19 die verhinderden dat 
de Nefrologiedagen als vanouds tot stand kon worden 
gebracht. 

Vanaf 2023 gaat het congres verder waar het in 2019 
was gebleven. Terug in de laatste week van maart met 
een herkenbaar programmaschema op beide dagen 
met daar tussenin een aantrekkelijk en gezellig sociaal 
programma. 

Zowel de openingen als de closing remarks van het 
wetenschappelijke programma zijn naar een later 
tijdstip opgeschoven. Daarmee is gehoor gegeven aan 
de wens van velen die van ver moeten reizen. Het 
besluit lijkt zich gezien het toegenomen aantal 
deelnemers uit de noordelijke provincies terug te 
betalen. 

De pre-course die in de afgelopen jaren op de 
vooravond van de Nefrologiedagen plaatsvond, is uit 
het programma geschrapt. Door het steeds verder 
teruglopende aantal deelnemers bleek het niet meer 
mogelijk om de pre-course kostendekkend tot stand 
te brengen. Uiteindelijk is beloten om gedurende de 
reguliere congresdagen een breder programma voor 
medisch specialisten tot stand te brengen. 

Wederom is de inbreng van de Vlaamse leden van 
de programmacommissie significant en waardevol. 
De samenwerking werpt vruchten af die zich vertaalt 
in het aantal deelnemers vanuit Vlaanderen. 

Veranderd is de programmering van wat voorheen 
de “ontbijtsessies” werd genoemd. Omgedoopt tot 
“Expert-sessies” zijn de wetenschappelijke sessies 
die door de industrie tot worden gebracht verticaal 
in het programma geplaatst. De sprekers van de 
“Expert-sessies” zijn zonder uitzondering 
gerenommeerde zorgprofessionals vanuit 
Nederlandse en buitenlandse instellingen.  

 

  
NH Koningshof is vandaag de dag sneller en eenvoudiger 
dan voorheen te bereiken. In de directe nabijheid van de 
het congres centrum zijn er op de A67 ter hoogte van 
Veldhoven op- en afritten gemaakt.  

 

 

De scoop van de week 
Prof.dr. Christoph Wanner 

De scoop van de week 
Prof. Nicola Thomas 

De scoop van de week 

Tom van ‘t Hek 

Natalie van Zijl Natalie van Zijl Natalie van Zijl 

Prof.dr. Christoph Wanner is chef-arts van de 
afdeling Nefrologie van de Universiteitskliniek in 
Würzburg en bovendien voorzitter van de 
European Renal Association (ERA). Hij zal op 
beide dagen een voordracht presenteren.  
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Prof. Nicola Thomas is professor of kidney care 
en verbonden aan de London Southbank 
University. Zij zal ingaan op de uitdagingen van 
het bereiken van mensen uit achtergestelde 
groepen in relatie tot preventie van CKD. 
Pagina 4 

Op woensdag 29 maart, tussen 14.15 uur en 
15.15 uur, zal Tom van ’t Hek gespreksleider 
zijn bij de discussie tussen dr. Michiel Betjes en 
dr. Aiko de Vries over leeftijdsgrenzen bij 
transplanteren.    
Pagina 4 
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Dinsdag 28 maart 2023  
 

Veel animo voor wetenschap en festival  
Sessies al vroegtijdig verschoven naar zalen met meer capaciteit  

Voor het eerst sinds 2000 zal de het symposium 
worden geopend door een dagvoorzitter. Anja van 
der Eijk-Groeneveld is naast verpleegkundige ook 
met regelmaat dagvoorzitter bij medische 
congressen.  

Het medische programma heeft in vergelijk met 
voorgaande jaren een ruimer aanbod aan sessies 
voor medisch specialisten, physician assistants en 
verpleegkundig specialisten, waaronder een 
presentatie van prod.dr. Christoph Wanner en een 
sessie “pediatric nephrology”.  

Voor (gepromoveerd) onderzoekers wordt er op 
deze dag een doorlopend programma aangeboden.  

 

 

Naast de reguliere sessies die plaats vinden op 28 
maart, maken de NFN en de Nierstichting in 
aansluiting op de presentaties van de 
genomineerden de winnaar van de Proefschriftprijs 
2022 bekend. 

Het programma voor de paramedici en technici 
biedt sessies met veel uiteenlopende onderwerpen.  
Een flink aantal van de sessies waren al vroeg 
volgeboekt, waardoor sessies moesten worden 
verplaatst naar grotere zalen. 

In aantal kunnen er zes abstract-sessies worden 
bijgewoond: vijf sessies in het medisch 
fundamentele programma en één in het 
paramedische programma.   

De organisatie heeft rekening gehouden met 
allergiën en voedsel-overgevoeligheden van de 
aanwezigen. Voor mensen die niet allergisch of 
overgevoedig zijn, maar eenvoudigweg niet van 
bepaalde etenswaren houden zijn er meer dan 
voldoende alternatieven.  

 

Overdag kunt u genieten van lekkernijen uit Londen, 
Parijs, Rome en Athene. Tijdens het Symposium’s diner 
maken we een culinaire reis langs beide America’s, Azië, 
Afrika en Antartica  

   

 

Van de bestuurstafel 
 
Beurs  
Nieuw beursconcept  
 
Met negen wetenschappelijke sessiezalen, zes 
ondersteunende zalen, twee beurshallen, een 
eventhall, tachtig geinviteerde sprekers en ruim 
dertig abstract presentatoren is de Nefrologiedagen 
een  grote en kostenintensieve bijeenkomst.  

De ondersteuning van de partners is onmisbaar om 
de begroting, waarvan zij ongeveer vijftig procent 
voor hun rekening nemen, sluitend te krijgen.  

Met een nieuw beursconcept is de organisatie een 
nieuwe weg ingeslagen die ruimte laat voor een 
intensievere samenwerking met de industrie, 
zonder daarbij aan de onafhankelijkheid en  
wetenschappelijke waarde van het programma te 
hoeven tornen.  

De beurs van de Nefrologiedagen is zo opgezet dat 
onder het genot van diverse gevarieerde buffetten 
de interactie tussen deelnemer en partner optimaal 
tot stand kan worden gebracht.   

 

 

Prof.dr. Christoph Wanner is chef-arts van het universiteitsziekenhuis in Würzburg en voorzitter van de European 
Renal Association (ERA).  

Marlies Talman  
 

Symposium’s diner in 2023 
“het sociale programma is meer dan alleen samen eten” 

Het sociale programma van de Nefrologiedagen 
vindt traditiegetrouw plaats op de avond van de 
eerste congresdag. Vanaf het allereerste begin 
hebben aperitief en diner een belangrijke sociale 
positie ingenomen.  

Werd er doorgaans gekozen voor sitdown diners 
met aansluitend een dansfeest, in 2023 heeft de 
organisatie gekozen voor een reeks van drie 
aaneengesloten “events”.  

 

Aperitief: vanaf 19.20 uur is er gelegenheid om te 
borrelen voor iedereen die op de eerste dag van 
het symposium aanwezig is. 

Een culinaire reis: vanaf 20.00 uur kunnen de 
deelnemers die hiervoor hebben ingeschreven in 
een festival-achtige sfeer genieten van allerlei 
gerechten uit vijf continenten. Naar verwachting 
zullen ongeveer 450 personen deelnemen.  

De muziekliefhebbers komen vanaf 22.00 uur 
volledig aan hun trekken. 

Het nieuwe beursconcept: een expositie die is 
onderveeld in 4 pleinen met elk een eigen thema 
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Natalie van Zijl  
 

Expert-sessies 2023 
Het woord is aan de partners 

 

 

 
 
 
 
>10 Years SGLT2-inhibitors – Where are we 
heading?  
 
Op woensdag 29 maart om 10.30 uur zullen prof. 
dr. Christoph Wanner en prof. dr. Ron 
Gansevoort een update geven over het snel 
veranderende chronische nierschade landschap. 
SGLT2-remmers zijn geïmplementeerd in de 
behandeling van diabetische nefropathie, maar 
krijgen ook een steeds grotere rol in de 
behandeling van chronische nierschade zonder 
type 2 diabetes.  
Christoph Wanner zal een update geven over de 
studies uitgevoerd met SGLT2-remmers en 
daarbij aandacht besteden aan de positionering 
van SGLT2-remmers. Ron Gansevoort zal daarna 
ingaan op de Renal Lifecycle trial. Naast de 
achtergrond van deze studie en de studieopzet, 
zullen ook de eerste resultaten gedeeld worden.  
 
Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door 
AstraZeneca en is alleen toegankelijk voor 
zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.  
 

 

   
Woensdag 29 maart van 12.00-13.00 uur Expert 
Sessie nummer 52 voor voorschrijvende 
beroepsgroep. 
 
‘The HIF-pathway: from Nobel prize to daily 
practice!’  
 
In 2019 werd de Nobelprijs toegekend aan de 
beschrijving van de HIF-pathway.  
Spreker dr. Michele Eisenga uit het UMC 
Groningen geeft u een praktisch overzicht en praat 
u bij over de laatste inzichten op het gebied van 
anemie bij chronische nierschade, waaronder de 
rol die de HIF-pathway speelt bij erytropoëse en 
ijzermetabolisme. De laatste inzichten vanuit de 
klinische studieprogramma’s met HIF-PH 
remmers worden besproken en voorts zal er aan 
de hand van casuïstiek een vertaalslag worden 
gemaakt naar de dagelijkse praktijk. 

Astellas nodigt de voorschrijvers van harte uit om 
hieraan deel te nemen.   

Alexion presenteert: 

Expert-sessie “Zwangerschap en Nierziekten’ 

12.00 - 12.15 uur: Patient experience; Case: Kidney 
Disease or Preeclampsia?  

12.15 - 12.30 uur: Children from women and solid 
organs transplantation, Jildau Meinderts 

12.30 - 12.45 uur: ALPORT & Pregnancy outcome 
(ADPKD & Pregnancy start), Margriet Gosselink 

12.45 - 13.00 uur: Learnings from Nephrology & 
Obstetric Clinic, Margriet de Jong & Titia Lely 

Tijdens De Nefrologiedagen 2023 zullen tussen de  
duizend en elfhonderd personen acte de présence 
geven.  

 

 

Een impressie uit het verleden vlak voor de opening: het Foodtruck Festival 2018. Wordt het in 2023 net zo sfeervol en gezellig? 

Van de bestuurstafel 
 

De Nefrologiedagen na 2023 
Nieuwe bestuursvorm noodzakelijk 
 

Op 21 juli 2021 is de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen (Wbtr) in 
werking getreden. Met deze wet zijn er nieuwe regels gaan gelden voor de 
takenverdeling en verantwoordelijkheden binnen verenigingen en stichtingen 
waaronder ook de Stichting Nederlandse Nefrologiedagen.  

Na de terugtreding van het voltallige bestuur in oktober 2022 is er uitvoerig 
overleg gevoerd met de accountant en de notaris over de koers die er toe 
moet leiden dat de Nefrologiedagen niet alleen voldoet aan de eisen van de 
nieuwe wet, maar ook zorgt voor optimale transparantie naar iedereen die 
betrokken is bij de Nefrologiedagen.  

Bovendien moeten toekomstige bestuurders kunnen rekenen op optimale 
veiligheid en zekerheid.   

 

Inmiddels is er door de notaris een concept van nieuwe statuten opgesteld die 
voldoen aan de Wtbr. De grootste veranderingen zijn de toevoegingen van 
een Raad van Toezicht en een Medezeggenschapscommissie. De Raad van 
Toezicht bestaat uit leden die een financiele, juridische en bestuurskundige 
achtergrond hebben. Ook een vertrouwenspersoon zal zitting nemen in de 
Raad van Toezicht.  

De Medezeggenschapscommissie is een adviesorgaan dat bestaat uit 
organisaties uit het nefrologische veld. Zij zullen het bestuur van advies 
voorzien als het gaat om de inhoudelijke en strategiesche koers.  

Alle deelnemers aan het congres ontvangen tijdens de Nefrologiedagen een 
brief met meer informatie en een uitnodiging.  
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Brabantzaal NH Koningshof: één van de twee plenaire zalen van de Nefrologiedagen  

29 maart 2023 

Ook tweede dag druk bezocht 

 
Tom van ’t Hek  
 

In sessie 55 (14.15 uur – 15.15 uur) wordt de 
vraag gesteld of er een leeftijdsgrens zou 
moeten bestaan om al dan niet in aanmerking 
te komen voor transplantatie. Dr. Aiko de 
Vries en dr. Michel Betjes discussieren onder 
leiding van Tom van ’t Hek en aan de hand van 
de cijfers.  

De tweede dag van het symposium zal worden ingeleid en afgesloten door 
Brigitte Beckers.  Brigitte is docente kaderopleiding verpleegkundige, 
psychotherapeute en coach communicatie en leidinggeven. 
Het voorzitterschap van Brigitte kenmerkt zich door haar luchtige, maar toch 
serieuze benadering. Ze geeft u graag een “coming-home”-boodschap mee, 
verpakt met een Vlaams gevoel voor humor.  

Sessie 74 
Zaal 82, 17.55 uur – 18.55 uur 

Achtergestelde groepen worden door het National Institute for Health 
Research (Verenigd Koninkrijk) gedefinieerd als degenen die een hoge 
zorglast hebben en verschillen hebben in hoe een groep reageert op of 
omgaat met zorginterventies. Achtergestelde groepen zijn groepen met een 
specifieke demografie (zoals jonge of oude leeftijd of behorend tot een 
etnische minderheidsgroep); mensen met specifieke sociale of economische 
verschillen (zoals mensen met een zeer laag inkomen of mensen die dakloos 
zijn); mensen met een specifieke gezondheidsstatus (zoals mensen met 
psychische problemen). Er zullen drie specifieke projecten worden uitgelicht 
om innovatieve manieren te tonen om deze achtergestelde groepen te 
bereiken. 

Professor Nicola Thomas is gediplomeerd verpleegster en hoogleraar 
nierzorg aan de London South Bank University. Tevens ere-verpleegkundig 
adviseur in de nierafdeling van Barts Health NHS Trust, Londen. Ze heeft 
haar hele carrière in de nierspecialiteit gewerkt en heeft uitgebreide klinische, 
onderwijs- en onderzoekservaring. Haar klinische en onderzoekswerk was 
gericht op preventie en zelfmanagement van nieraandoeningen, met een 
specifieke interesse in ongelijkheden op gezondheidsgebied. Aan de South 
Bank University in Londen leidt ze vier niermodules na registratie. Ze is lid 
van de Executive Board van de Association of Nephrology Nurses UK en co-
voorzitter van het programma voor de UK Kidney Week. Ze is voormalig 
voorzitter van EDTNA/ERCA. Ze is de eerste Engelse ooit spreekster in het 
paramedische programma van de Nefrologiedagen.  

Plan workshop: een 
handleiding naar succes 

- Natalie van Zijl 

 

In de PLAN-sessie 2023 wordt ingezoomd op de vraag hoe onderzoek in het 
buitenland kan worden gefinancierd. Wat maakt een subsidieaanvraag 
succesvol en hoe pak je dat aan. 

Onder leiding van chair Pim Bouwmans geven prof.dr. Ingrid Molema 
(professor Life Sciences - UMC Groningen), dr. Marc Hilhorst (internist- 
nefroloog - Amsterdam UMC) en dr. Frank Klont (assistent professor 
Personalized Pharmacotherapy - UMC Groningen) nuttige tips and tricks en 
vertellen uit eigen ervaring over wat zij op hun pad naar succes overwonnen.  

Waardevolle handvatten, aangereikt door ervaringsdeskundigen.  
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