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3 juni 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 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. 
 
Annuleren of een alternatieve uitvoering 
In geen geval zal de Nefrologiedagen 2020 worden geannuleerd. We blijven hopen op een “normale” fysieke editie van het congres. 
Maar we blijven van mening dat het verstandig is om er rekening mee te houden dat het congres in 2020 een virtuele editie zou 
kunnen gaan worden.  
 
Nieuw voorbereidingstraject voor een virtueel congres 
Voor een eventuele virtuele editie zijn we begonnen met het samenstellen van de nieuwe draaiboeken, begrotingen, etc. De 
inschrijving voor deelnemers en voor sponsoren blijft vooralsnog gehandhaafd en kan via onze website www.nefrologiedagen.nl 
Mocht het onverhoopt zo zijn dat we het besluit moeten nemen om over te stappen op de virtuele editie, dan worden de huidige 
mogelijkheden voor deelname voor deelnemers en sponsoren op dat moment aangepast aan de virtuele editie. De huidige 
inschrijvingen en tarieven voor zowel deelnemers als voor sponsoren worden door ons omgezet naar de nieuwe situatie. U hoeft 
daar zelf niets voor te doen. We verwachten dat de kosten voor deelname aan een virtueel congres voor zowel deelnemers als voor 
sponsoren lager zullen uitvallen. We zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren.  
 
Restituties van inschrijfgelden bij een virtuele editie 
In geval van een virtuele editie zullen we de teveel betaalde bedragen uiteraard aan deelnemers en sponsoren terugbetalen. We 
verwachten dat we niet eerder dan 1 september een definitief besluit kunnen nemen over een fysieke of virtuele editie. Pas na het 
tijdstip van het genomen besluit kunnen we beginnen met het verrekenen van de door ons ontvangen bedragen.  
 
Programma 2020 
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. Alle overige sessies en de Pre-course 
worden conform het programma op de website gepresenteerd. Ook de ontbijtsessies van de industrie zullen in het programma van 
een virtuele versie van het congres worden opgenomen.  
 
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 
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