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Geachte lezer,
Deze brief is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de actualiteit omtrent de logistieke organisatie van de Nederlandse
Nefrologiedagen in oktober 2020. Op onze website vindt u onder de menuknop “congres 2020/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.
Actuele richtlijnen en de Nefrologiedagen
Zou de Nefrologiedagen op korte termijn plaatsvinden, dan is het op basis van de huidige overheids-richtlijnen niet toegestaan om
het congres te laten plaatsvinden. De vraag is of de versoepeling van de richtlijnen doorgezet wordt en of er per 1 september 2020
uitzicht zal zijn op het plaatsvinden van de Nefrologiedagen zoals we dat gewend zijn. Het antwoord op die vraag kunnen we helaas
nog niet definitief beantwoorden.
Annuleren of een alternatieve uitvoering
Het annuleren van de Nefrologiedagen 2020 is sowieso niet aan de orde. We hopen natuurlijk op een “normale” fysieke editie van
het congres. De voorbereidingen van de fysieke editie zijn zo goed als afgerond. Maar we zijn van mening dat het verstandig is om
er rekening mee te houden dat het congres in 2020 een virtuele editie zal gaan worden. De mogelijkheden hierin zijn eindeloos, maar
de belangrijkste doelstellingen zijn om:
de wetenschappelijke inhoud en interactie technisch zo goed en veilig mogelijk te presenteren,
minstens zoveel mogelijk accreditatiepunten te garanderen,
zoveel mogelijk zorgprofessionals aan het virtuele congres te kunnen laten deelnemen,
zo veel mogelijk contactmogelijkheden tussen sponsoren en deelnemers te kunnen bieden,
onze sponsoren goede exposure te kunnen bieden,
de tarieven voor zowel deelnemers als voor sponsoren zo gunstig mogelijk te houden.
Nieuw voorbereidingstraject
Voor een eventuele virtuele editie zullen we komende week beginnen met het samenstellen nieuwe draaiboeken, begrotingen, etc.
Op 26 mei a.s. zal het bestuur besluiten nemen hoe een eventuele virtuele versie er uit zal gaan zien. Kort daarna, maar in ieder
geval voor 31 mei a.s. zullen we deelnemers, sprekers, sponsoren en stakeholders inlichten over de genomen besluiten en sponsoren
en deelnemers inlichten over de mogelijkheden tot deelname. Dit nieuwe voorbereidingstraject zal dus parallel lopen met de
voorbereidingen voor de fysieke editie, zodat beide edities “klaar staan” om ten uitvoer te worden gebracht. Het besluit hiertoe zal zo
snel mogelijk worden genomen.
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 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. Mochten we
gedwongen worden om een virtuele editie te organiseren, dan zullen de sessies met hands-on trainingen komen te vervallen. We
overwegen momenteel of we die sessies vervangen door een andere invulling. Het programma van de pre-course kent geen
veranderingen.
Ontbijtsessies industrie
Ook de ontbijtsessies van de industrie zullen in het programma van een virtuele versie van het congres worden opgenomen. Kort na
26 mei zullen we contact opnemen met deze sponsoren voor verder overleg.
Onze website
Onze website houden we zo actueel mogelijk. We proberen zoveel mogelijk informatie te plaatsen en daarnaast houden we u
natuurlijk met nieuwsbrieven op de hoogte over de voortgang van de voorbereidingen.
Tot slot
Wij danken alle betrokkenen voor hun steun en begrip.
Dr. Stijn Konings,
namens het bestuur van de Nederlandse Nefrologiedagen

