
1. Multidisciplinair: Opening door de dagvoorzitter

Sessienummer: 1
Congresdag: 1
Tijd: 10:15:00 - 10:30:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: A. van der Eijk-Groeneveld
Telefoon: 06-12426420
Opmerkingen:
CV: Huidige functie:

Manager Transmurale Zorg Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Huidige functie:
Gemeenteraadslid CDA in gemeente Westland met portefeuille sociaal Domein.
Achtergrond, van huis uit HBO-verpleegkundige maar niet meer praktiserend. En inzetbaar
als dagvoorzitter op congressen

Titel: Opening Dagvoorzitter
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: revers_mic, handheld_mic
Omschrijving: Als dagvoorzitter ben ik verbindend en geef ik energie aan een start van een congres. Ik zal

die dag aanspreekbaar en creatief inzetbaar zijn om de verbindingen te leggen met alle
verschillende professionals welke zich verbonden voelen met de Nefrologie. De dag zal
afgesloten worden met een terugblik waar we door middel van een filmpje de inhoud van de
dag nog eens laten passeren.

Bron: geen



2. Multidisciplinair: Flanders Quality Model; over technische kwaliteit
en warme zorg

Sessienummer: 2
Congresdag: 1
Tijd: 10:30:00 - 11:30:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: K. Vanhaecht
Telefoon: +32476550437
Opmerkingen:
CV: Professor Kris Vanhaecht doceert kwaliteit en patiëntveiligheid aan de KU Leuven. Hij is

initiatiefnemer van Flanders Quality Model (FlaQuM), een kwaliteitsmanagementsysteem dat
momenteel in 23 vlaamse organisaties wordt geïmplementeerd. FlaQuM brengt technische
dimensies van kwaliteit (veiligheid, efficiëntie, ...) samen met warme zorg voor patiënten,
naasten en medewerkers.

Titel: Flanders Quality Model: over technische kwaliteit en warme zorg.
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop
Omschrijving: Wanneer een zorgorganisatie een duurzaam kwaliteitsbeleid wil implementeren zal het

zowel de aandacht moeten richten op technische dimensies van kwaliteit (veiligheid,
efficiëntie, ...) alsook op de basiswaarden voor goede zorg. Hoe 23 zorgorganisatie deze
uitdaging aangaan en welke evidentie er achter het FlaQuM kwaliteitsmodel ligt, daarover
gaat deze sessie.

Bron: www.flaqum.org

Lachman P, Batalden P and Vanhaecht K. A multidimensional quality model: an opportunity
for patients, their kin, healthcare providers and professionals in the new COVID-19 period.
F1000Research 2020, 9:1140 (https://doi.org/10.12688/f1000research.26368.1)

Vanhaecht, K., De Ridder, D., Seys, D., Brouwers, J., Claessens, F., Van Wilder, A.,
Batalden, P., Panella, M. and Lachman, P. (2021) European Urology Focus. (2021). The
History of Quality: From an Eye for an Eye, Through Love, and Towards a Multidimensional
Concept for Patients, Kin, and Professionals. (DOI:https://doi.org/10.1016/j.euf.2021.09.001)

Claessens, F., Seys, D., Brouwers, J., Van Wilder, A., Jans, A., Castro, E.M., Bruyneel, L.,
De Ridder, D., Vanhaecht, K. (2022). A co-creation roadmap towards sustainable quality of
care: A multi-method study. Plos One, 17 (6), Art.No. e0269364, 1-13. doi:
10.1371/journal.pone.0269364



3. Basic science: Tubular cells revisited

Sessienummer: 3
Congresdag: 1
Tijd: 10:30:00 - 11:30:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers

Naam: B. Smeets
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: C. Kuppe
Telefoon:
Opmerkingen:
CV: Dr. Kuppe is a physician-scientist at the University Clinic of the RWTH Aachen, Department

of Nephrology, Germany. He is a board-certified physician for internal medicine and
nephrology. He received his MD in nephrology at RWTH Aachen University in 2011. His
thesis focused on how glomerular parietal epithelial cells (PECs) participate in the
pathogenesis of glomerulosclerosis. Dr. Kuppe´s basic and translational research focuses on
understanding cardiovascular disease in chronic kidney disease patients and organ fibrosis.
He integrates state-of-the-art genetic fate tracing, CRISPR/Cas9 gene editing, single cells
omics and systems biology technologies together with clinical datasets to identify novel
therapeutic targets and develop targeted therapeutics for patients with organ fibrosis,
vascular sclerosis and heart failure. Dr Kuppe´s clinical research focuses on predicting
disease progression based on genomic datasets and cardiomyopathy in CKD patients.

Titel: Adult human kidney organoids originate from CD24+cells and represent an advanced model
for adult polycystic kidney disease

Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Adult kidney organoids have been described as strictly tubular epithelia and termed

tubuloids. While the cellular origin of tubuloids has remained elusive, we demonstrate that
they originate from a distinct CD24+ tubular epithelial subpopulation. Long-term-cultured
CD24+ cell-derived tubuloids represent a functional human kidney tubule. We show that
kidney tubuloids can be used to model the most common inherited kidney disease, namely
autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), reconstituting the phenotypic
hallmark of this disease with cyst formation. Single-cell RNA sequencing of CRISPR–Cas9
gene-edited PKD1- and PKD2-knockout tubuloids and human ADPKD and control tissue
shows similarities in upregulation of disease-driving genes. Furthermore, in a proof of
concept, we demonstrate that tolvaptan, the only approved drug for ADPKD, has a
significant effect on cyst size in tubuloids but no effect on a pluripotent stem cell-derived
model. Thus, tubuloids are derived from a tubular epithelial subpopulation and represent an
advanced system for ADPKD disease modeling.

Bron: - single cell RNA sequencing
- ATAC Sequencing
- organoid cell culture
- FACS



5. Clinical: Best practices in kidney failure care

Sessienummer: 5
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: E. Wisse
Telefoon: 0620093878
Opmerkingen:
CV: Opleiding & Studiegegevens:

1997-2000: HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (deeltijd).
Hogeschool Haarlem.

1985-1992: Studie Godgeleerdheid.
Vrije Universiteit Amsterdam
Afstudeerrichting: medische ethiek.

1984-1985: Schoolmuziek
Sweelinck Conservatorium Amsterdam.

1977-1983: V.W.O.
Christelijk Scholengemeenschap Walcheren.

Werkervaring:

2000-heden: Medisch Maatschappelijk Werk.
Dialyseafdeling OLVG Amsterdam

1999-2000: Stage in het kader van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij
de afdeling Sociaal Medische Zorg van het Slotervaartziekenhuis.

1998-1999: Stage in het kader van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij
Slachtofferhulp Amsterdam.

1997-1998: Stage in het kader van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij
Stichting Exodus Amsterdam (project voor ex-gedetineerden).

Titel: Nierfalenpoli OLVG
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint, pointer
Omschrijving: In deze sessie best practices in kidney failure wordt u o.a. meegenomen naar een aantal

bijzondere en vernieuwende kenmerken van de werkwijze op de nierfalenpoli van het OLVG.
Kort samengevat zijn dat de netwerkvoorlichting door het maatschappelijk werk en de
manier waarop het nierfalentraject is vastgelegd in het EPD: de metrolijn.

Bron: Omschrijving van huidige werkwijze op de nierfalenpoli van het OLVG. Kortom: eigen
materiaal.

Naam: M. van der Schee
Telefoon: 06-42917762
Opmerkingen:
CV: Werkzaam op de dialyse afdeling van het Hagaziekenhuis in Den Haag sinds sinds 2021.

Sinds 2009 deels ook op de NefroPluspoli ( nierfalen poli). In 2021 heb ik de Geriatrie
specialisatie gedaan. Aandachtsvelden zijn de geriatrische patiënt met eindstadium nierfalen
en de werkgroep palliatieve zorg.

Titel: De oudere patient met nierfalen in de mallemolen van behandelkeuzes.
Website plaatsen: Ja



Benodigdheden: powerpoint, laptop, revers_mic
Omschrijving: Onze populatie van patiënten met nierfalen bestaat voor 65% uit mensen ouder dan 65 jaar.

De keuze voor welke behandeling is vaak lastig te maken en vraagt om een individuele
benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de somatische, sociale, functionele en
psychische/cognitieve aspecten van de patiënt.
Door kwetsbaarheid tijdig te herkennen, kan betere zorg op maat worden geboden en de
voorlichting worden aangepast.
Door middel van implementatie van de Dialogica studie worden alle patiënten van 65 jaar en
ouder in een nefro-geriatrisch zorgpad gescreend en vervolgd.
Tijdens mijn presentatie zal ik onze ervaringen met dit traject met jullie delen.

Bron: Informatie uit het Dialogicastudie- materiaal en ervaringskennis.
Naam: W.J.W. Bos
Telefoon: 06-20606651
Opmerkingen:
CV: Willem Jan Bos is internist-nefroloog in het St Antoniusziekenhuis en het LUMC
Titel: Improving CKD4-5 care
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: In this presentation Willem Jan Bos will show improvements in care for patients with CKD4-5

at the St Antonius Hospital. The shared decision making process on dialysis, transplantation
and conservative care is facilitated by an on-line decision aid and adapted patient education.
Professionals receive feedback about patient not meeting preset criteria (eg eGFR < 15
ml/min and not been educated on kidney replacement therapy). Patients are informed with
an individual patient dashboard

Bron:



6. Clinical and basic science: Abstracts and award ceremony

Sessienummer: 6
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers



7. Paramedisch: Workshop ABCDE/EWS Scenario training

Sessienummer: 7
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: N.A. Van der Klein-Bohm
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: M. Voskuilen
Telefoon: 06.29409494 - 06.49696807
Opmerkingen: Is het mogelijk een dialysemachine en dialysestoel te lenen van de fabrikant fresenius?

graag ook voldoende stopcontacten voor de machine's en pop. (minimaal 5 punten)
CV: Marijke Voskuilen

SEH vpk
ALS/BLS instructeur en reanimatie coordinator
Teammanager instructeurs

Nicole van der Klein
Dialyseverpleegkundige
EWS ambassadeur

Titel: Workshop: ABCDE/EWS scenario
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, handheld_mic
Omschrijving: Aan de hand van een casus geven wij een ABCDE training. We starten de workshop met

een theoretisch gedeelte over de ABCDE/EWS/SBARR. Hierna gaan we praktisch aan de
slag. We gebruiken Simman3Gplus incl besturingssysteem.

Bron: NRR/ERC richtlijnen. Richtlijn/ leidraad vitaal bedreigde patiënt.



8. Paramedisch: Oud en toch transplanteren

Sessienummer: 8
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: S.J.L. Bakker
Tijd: 12:00:00
Telefoon: 0622453754
Opmerkingen:
CV: Stephan Bakker studeerde van 1981 tot 1988 geneeskunde in Leiden en werd van 1989 tot

1995 opgeleid tot internist-nefroloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het
Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Van 1995 tot 1999 deed hij promotie onderzoek
bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en sinds 1999 werkt hij als transplantatie nefroloog in
het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is sinds 2014 programmaleider van het
"Groningen Institute for Organ Transplantation" en hoofdonderzoeker van de
"TransplantLines Biobank and Cohort Study". TransplantLines heeft als hoofddoel manieren
te vinden om de kwaliteit van leven van getransplanteerde patiënten te verbeteren en de
functie van het getransplanteerde orgaan zo lang en zo goed mogelijk te behouden, met
minimalisatie van bijwerkingen en schade door het gebruik van immuunsuppressie.

Titel: Oud en toch transplanteren
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving:
Bron:
Naam: M. Naesens
Tijd: 12:00:00
Telefoon: +32 495 18 42 67
Opmerkingen: /
CV: Maarten Naesens is nefroloog aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, met specifieke

interesse in niertransplantatie. Naast zijn klinische taken verricht hij translationeel onderzoek
in het departement Microbiologie, Immunologie en Transplantatie van de KU Leuven, met
focus op risicofactoren, diagnose en impact van niertransplantatie afstoting. Hij is adjunct-
hoofdredacteur van Transplant International, het officiële tijdschrift van de European Society
of Organ Transplantation en is betrokken bij de organisatie van de ESOT- en Banff-
congressen. Hij heeft meer dan 240 peer-reviewed artikelen gepubliceerd op het gebied van
niertransplantatie.

Titel: Oud en toch transplanteren
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: In deze voordracht zal ik aangeven wat de indicaties zijn voor niertransplantatie. Daarnaast

welke de contra-indicaties zijn voor transplantatie, en waarom. Tenslotte gaan we dieper in
op kalenderleeftijd versus biologische leeftijd van zowel donor als receptor, als mogelijke
contra-indicatie voor transplantatie, en de relatie met donortype. Hierbij gaan we in op de te
verwachten uitkomst, niet alleen harde eindpunten maar ook patiënt-gerapporteerde
uitkomsten.

Bron: Uitgebreide literatuurstudie en eigen ervaringen.



-VOLGEBOEKT- 9. Paramedisch: Beperkte gezondheidsvaardigheden
en samen beslissen, wat is daarvoor nodig?

Sessienummer: 9
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: K. Prantl
Telefoon: 0352064311 (is op mobiel bereikbaar)
Opmerkingen:
CV: Beleidsmedewerker Behoeften & Participatie

11 jaar werkzaam bij de NVN, met als voornaamste aandachtsgebieden Samen beslissen en
Kwaliteit van zorg.
Opgeleid als gezondheidsvoorlichter

Titel: Beperkte gezondheidsvaardigheden en Samen beslissen, wat is daarvoor nodig?
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, handheld_mic
Omschrijving: Samen beslissen; het proces waarbij zorgverlener samen met de patiënt een beslissing

neemt over een behandeling of bepaalde zorg. Maar hoe ga je hiermee om bij patiënten met
een lage gezondheidsvaardigheid? Wat is beperkte gezondheidsvaardigheid? Hoe herken je
deze patiënten? Wat kan je als zorgprofessional en wat doet de NVN op dit gebied? Daarbij
gaan we ook dieper in op de inzet van ervaringsdeskundigen bij het Samen beslissen.

Bron: Richtlijn Nierfunctievervangende behandeling, ervaringskeunnis.
Naam: C.M. Kosters
Telefoon: 0651082549
Opmerkingen:
CV: vanaf maart 2022: Beleidsmedewerker Innovatie bij de Nierpatienten Vereniging Nederland

2000-2022: Dietist Nierziekten Radboudumc
Titel: Beperkte gezondheidsvaardigheden en Samen beslissen, wat is daarvoor nodig?
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop
Omschrijving: Samen beslissen; het proces waarbij zorgverlener Samen met de patiënt een beslissing

neemt over een behandeling of bepaalde zorg. Maar hoe ga je hiermee om bij patiënten met
een lage gezondheidsvaardigheid? Wat is beperkte gezondheidsvaardigheid?

Hoe herken je deze patiënten? Wat kan je als zorgprofessional en wat doet de NVN op dit
gebied?

Daarbij gaan we ook dieper in op de inzet van ervaringsdeskundigen bij het Samen
beslissen. En vertellen we over het project 'Inzet (online) ervaringsdeskundige van de NVN'

Bron:
Naam: H.C. Bouwmans
Telefoon: 0654917199
Opmerkingen:
CV: Ervaringsdeskundige dialyse/transplantatie sinds 2020

-Nierpatiënt sinds 2015, Iga nefropathie
-6 maanden hemo-dialyse in een centrum via centraal veneuze lijn
-Getransplanteerd mei 2018 van een levende donor(gevonden via Facebook)

Werk:
-Momenteel 100% WIA
-Werktuigbouwkundig Ingenieur(2013-2020)
-Master Werktuigbouwkunde (2013)

Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:



Omschrijving:
Bron:



10. Paramedisch: Niet minder, maar meer kalium voor nierpatienten

Sessienummer: 10
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 83

Sprekers

Naam: M. Gritter
Telefoon: 0657551380
Opmerkingen:
CV: Promovendus afdeling Nefrologie Erasmus MC Rotterdam

Arts in opleiding tot internist Martini Ziekenhuis Groningen
Titel: Niet minder, maar meer kalium voor nierpatiënten
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, handheld_mic
Omschrijving: De nefrologie heeft traditioneel een ‘negatieve’ verhouding met kalium. Dit omdat mensen

met chronische nierschade het risico lopen een te hoge kaliumwaarde in het bloed te
ontwikkelen - met alle gevolgen van dien. Daarom werken nefroloog, diëtist en nierpatiënt
nauw samen om de kaliuminname met het dieet te verminderen en de kaliumwaarde in het
bloed binnen de perken te houden. Maar nu blijkt dat een kaliumbeperkt dieet allerlei
ongunstige effecten heeft op bloeddruk en nierfunctie, terwijl een kaliumrijk dieet nierschade
voorkomt en achteruitgang van nierfunctie vertraagt. En dat de kaliumwaarde in het bloed
helemaal niet beïnvloed wordt door de kaliuminname met het dieet. Zo bezien is een
kaliumrijk dieet een eenvoudige en veilige behandelmethode ter voorkoming van
progressieve nierschade. Zouden wij juist niet minder, maar meer kalium moeten geven aan
mensen met nierschade? In deze presentatie bespreken we de averechtse effecten van een
kaliumbeperkt dieet en de gunstige effecten van een kaliumrijk dieet voor mensen met
nierschade. Zodat u in de toekomst niet minder, maar meer kalium voorschrijft aan uw
patiënten met nierschade.

Bron: Onder andere:
- Gritter et al., J Am Soc Nephrol 2022. PMID 36357127
- Hoorn et al., Physiol Rev 2020. PMID 31793845
- Willis. Pharmaceutice Rationalis, 1678.
- WHO. Potassium Recommendations, 2012.
- Niercohorten: MDRD, Prevend, ONTARGET & TRANSCEND, KNOW-CKD,...
- Mente et al., N Engl J Med 2014
- O’Donnell et al., N Engl J Med 2014
- Meneely & Ball, Am J Med 1958



11. Experts/Clinical: Zwangerschap en nierziekten

Sessienummer: 11
Congresdag: 1
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 58

Sprekers

Naam: M.F.C. de Jong
Telefoon: 06-47660157
Opmerkingen:
CV: internist-nefroloog UMCG, aandachtsgebied Zwangerschap & Nierziekten, niertransplantatie
Titel: Casus: nierziekte of preeclampsie?
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Casusbeschrijving zwangere vrouw met nierziekte.
Bron: Multidisciplinaire landelijke richtlijn: Kinderwens, Zwangerschap en Nierziekten.
Naam: A.T. Lely
Telefoon: 06-24649766
Opmerkingen:
CV: Perinatoloog, gynaecoloog associate prof WKZ

Phd in Nefrologie UMCG
Post-doc Boston, Harvard, preeclampsie
Fellow Nephrologie Toronto

Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: M.E. Gosselink
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: J. R. Meinderts
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: K. van Ierssel
Telefoon: +31614613396
Opmerkingen: Misschien inbellen vanaf thuis. Bij voorkeur via Teams
CV:
Titel: Ervaringen van een nierpatiënt tijdens zwangerschap
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden:



Omschrijving: Ervaringen delen en het belang van psychosociale gevolgen van een
kinderwens/zwangerschap voor iemand met een nierziekte.

Bron:
Naam: C.J.C. Kalsbeek
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



12. Paramedisch: Preventie en gezonde leefstijl, hoe dan?

Sessienummer: 12
Congresdag: 1
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: S. Mors-Bouhbouh
Telefoon: 0622471373
Opmerkingen: muziek
CV: Werkzaam als allround (leefstijl)internist in een eigen praktijk, daarnaast pas afgeronde

opleiding tot bedrijfsarts en werkzaam voor een arbodienst.

2015 afgeronde opleiding internist-nefroloog, Amsterdam UMC (AMC)
Titel: Preventie en gezonde leefstijl, hoe dan?
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Er zal worden uitgelegd wat gezonde leefstijl is, welke leefstijl interventies er nu zijn en

lopende onderzoeken. Daarnaast zal voor de zorgprofessional in het ziekenhuis tips worden
gegeven hoe preventie en gezonde leefstijl in de spreekkamer aan te pakken.

Bron: volgt



13. Clinical: Nephrogenetics & update GeNepher and Advanced CKD
& Pregnancy

Sessienummer: 13
Congresdag: 1
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: A.T. Lely
Telefoon: 06-24649766
Opmerkingen:
CV: Perinatoloog, gynaecoloog associate prof WKZ

Phd in Nefrologie UMCG
Post-doc Boston, Harvard, preeclampsie
Fellow Nephrologie Toronto

Titel: Advanced CKD & PREGNANCY
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Vroeger een negatief zwangerschapsadvies, tegenwoordig kan het.

Wat zijn de uitkomsten en afwegingen hierin.
Bron: Nieuwe richtlijn Nierziekten en Zwangerschap
Naam: A. van Eerde
Telefoon: 0614893043
Opmerkingen: krijg ik een honorarium? Ik dacht het niet, maar als ja, dan graag even overleg, want moet

naar ziekenhuis worden overgemaakt.

CV: Clinical Geneticist at the UMC Utrecht since 2013. Associate Professor Translational
Nephrogenetics. Thesis on genetics of congenital abnormalities of the urinary tract (UMCU
2011).
Coordinator of the NFU and EU accredited Expert centre for Rare Kidney Disease @UMCU.
ERA Board member WG Genes@Kidney. Chair of ERKNet WG ciliopathies and renal
malformation.
Author of NFN guideline Genetics for Nephrologists. Member of the SKMS Guideline group
Kidney Disease and pregnancy.
Winner of the ERA 2017 Stanley Shaldon Young Investigator award.
www.erfelijke nierziekten.nl

Titel: Nephrogenetics in practice and update GeNepher data- and biobank
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, revers_mic
Omschrijving: Van Eerde will present an overview of the development of nephrogenetics over the past

years. She will give practical guidance to testing indications and who should test.
She will introduce the GeNepher data- and biobank for patients with a (suspicion of)
hereditary kidney disease both as a source for translational research, and as a means of
making patients with rare kidney disease "findable".

Bron:



14. Clinical: Abstracts

Sessienummer: 14
Congresdag: 1
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers



15. Basic science: Agricultural interstitial nephritis: from the field to
the lysosome

Sessienummer: 15
Congresdag: 1
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers

Naam: A. Verhulst
Telefoon: 32 472496053
Opmerkingen:
CV: Master degree in Biochemistry (1998), University of Antwerp

PhD in Medical Sciences (2003), University of Antwerp
Assistant professor (since 2016), Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary
sciences, University of Antwerp
Author of 72 articles in peer-reviewed journals
Research topics
?Protection against acute and chronic kidney disease
?Renal (patho)physiology and its impact on other organs (bone and vessels)
?Tubular handling of endogenic and xenobiotic compounds

Titel: Metformin: an old drug offering new opportunities in the battle against chronic kidney
disease.

Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: This talk will discuss preclinical reasearch regarding the renoprotective effect of metformin.

Metformin exerts renoprotective effected in preclinical models of diabetic as well as non-
diabetic chronic kidney disease (CKD). Remarkably, metformin not only prevented CKD
development, it also halted the progression of established CKD. Next to a protection against
further renal functional decline, a clear halt of histological decay was observed. Arguments
for a role of Hippo signalling as well as NF-kappa-beta mediated signalling in metformin's
renoprotective effects were found. Lastly, the renoprotective effect of metformin in both
diabetic as non diabetic CKD was compared to the effect of canagliflozin.

Bron:
Naam: B. Vervaet
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



16. Paramedisch: Te dik en toch ondervoed: verborgen ondervoeding
in de niertransplantatiepatient?

Sessienummer: 16
Congresdag: 1
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Zaal 83

Sprekers

Naam: I.M.Y. van Vliet
Telefoon: 0642444456
Opmerkingen: Kan er een eigen laptop worden aangesloten of is er mogelijkheid voor de PollEverywhere-

applicatie of Mentimeter?
CV: 2013-heden: Diëtist, Universitair Medisch Centrum Groningen, aandachtsgebieden Interne

geneeskunde/Nefrologie/Niertransplantatie en voedingsonderzoek, in 2022 gepromoveerd
op het proefschrift 'Hidden hunger in the hospital - Recognition of malnutrition and
malnutrition risk in complex hospital care'

2009-2013: Voeding en Diëtetiek, Hanzehogeschool Groningen

2009-2012: Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2010-2012: Honours College, Rijksuniversiteit Groningen

Titel: Te dik en toch ondervoed: verborgen ondervoeding in de niertransplantatiepatiënt?
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic
Omschrijving: Vanwege de hoge cardiovasculaire sterfte onder niertransplantatiepatiënten is er de

afgelopen jaren reeds aandacht voor cardiovasculair risicomanagement, waaronder de
aanpak veelvoorkomende gewichtstoename en overgewicht na transplantatie. Anderzijds is
ondervoeding in deze specifieke groep nierpatiënten echter nog een grotendeels
onderbelicht onderwerp. Bovendien blijft ondervoeding gemakkelijk verborgen als er alleen
gekeken wordt naar standaardmaten, zoals de Body Mass Index (BMI). In deze voordracht
worden alternatieve methoden voor de signalering van ondervoeding besproken, aan de
hand van studies naar voedingstoestand van niertransplantatiepatiënten. Middels deze
studies hebben we gepoogd de tot nu toe verborgen gebleven ondervoeding zichtbaar te
maken, wat een mogelijk startpunt is voor interventies om de uitkomsten en kwaliteit van
leven van niertransplantatiepatiënten verder te verbeteren.

Bron: - van Vliet IMY, Post A, Kremer D, Boslooper-Meulenbelt K, van der Veen Y, de Jong MFC,
Pol RA, Jager-Wittenaar H, Navis GJ, Bakker SJL. Muscle mass, muscle strength and
mortality in kidney transplant recipients: results of the TransplantLines Biobank and Cohort
Study. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2022; 13 (6): 2932-2943.
- Gomes-Neto AW, van Vliet IMY, Oste MCJ, de Jong MFC, Bakker SJL, Jager-Wittenaar H,
et al. Malnutrition Universal Screening Tool and Patient-Generated Subjective Global
Assessment Short Form and their predictive validity in hospitalized patients. Clin Nutr
ESPEN. 2021; 45: 252-61.
- van Vliet IMY, Gomes-Neto AW, de Jong MFC, Bakker SJL, Jager-Wittenaar H, Navis GJ.
Malnutrition screening on hospital admission: impact of overweight and obesity on
comparative performance of MUST and PG-SGA SF. Eur J Clin Nutr. 2021; 75: 1398-406.
- Boslooper-Meulenbelt K, van Vliet IMY, Gomes-Neto AW, de Jong MFC, Bakker SJL,
Jager-Wittenaar H, et al. Malnutrition according to GLIM criteria in stable renal transplant
recipients: Reduced muscle mass as predominant phenotypic criterion. Clin Nutr. 2021; 40:
3522-0.
- Neto AWG, Boslooper-Meulenbelt K, Geelink M, van Vliet IMY, Post A, Joustra ML, et al.
Protein Intake, Fatigue and Quality of Life in Stable Outpatient Kidney Transplant Recipients.
Nutrients. 2020; 12: 2451.
- van Vliet IMY, Gomes-Neto AW, de Jong MFC, Jager-Wittenaar H, Navis GJ. High
prevalence of malnutrition both on hospital admission and predischarge. Nutrition. 2020; 77:
110814.



18. Clinical: Sex and the kidney

Sessienummer: 18
Congresdag: 1
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: S.A. van Eeghen
Telefoon: 0645376907
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving:
Bron:



19. Clinical and Basic Science: Abstracts

Sessienummer: 19
Congresdag: 1
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers



20. Paramedisch: Bespreken seksualiteit bij CKD door MMW en
dialyseverpleegkundigen

Sessienummer: 20
Congresdag: 1
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: D. Keurhorst
Telefoon: 06-14874270
Opmerkingen: Geen banden met de industrie, dus geen tegengestelde belangen.
CV: Maatschappelijk werker ziekenhuizen sinds 1990, Flevoziekenhuis dialyse sinds 2019.

HBO MWD
Master Health Care& Social Work

Titel: Bespreken seksualiteit bij CKD door MMW en dialyseverpleegkundigen
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: - Impact CKD op seksualiteit.

- Fysiologische en psychologische oorzaken
- Voorkomen van problemen
- Onderzoek onder medisch maatschappelijk werkers dialyse (ondergetekende) en
dialyseverpleegkundigen (door andere onderzoeker)bij het bespreken seksualiteit met
patiënten met CKD.
- Instrumenten
- Bespreekbaar maken

Bron: Wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek onder maatschappelijk werkers en
onderzoek Gaby van Eck onder pat en dialyseverpleegkundigen.



21. Paramedisch: "Gezond leven en preventie" leefstijl

Sessienummer: 21
Congresdag: 1
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: S. Jainandunsing
Telefoon: 0641658776
Opmerkingen: Met Bettie Hoekstra is overlegd om het meer over de CVRM te hebben in de breedte
CV:
Titel:
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving:
Bron:



22. Paramedisch: Magnesium bij vaatwandverkalking; therapie van
de toekomst?

Sessienummer: 22
Congresdag: 1
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: J.H.F. de Baaij
Telefoon: 0683175053
Opmerkingen:
CV: Jeroen de Baaij (1987) is als fysioloog geïnteresseerd in de elektrolytstoornissen, waaronder

hypomagnesiëmie. Hij werkt als universitair hoofddocent aan het Radboud Universitair
Medisch Centrum in Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de identificatie en karakterisering
van nieuwe genen die betrokken zijn bij de reabsorptie van magnesium in de nieren. Zijn
team onderzoekt ook de rol van magnesium bij het voorkomen van vaatwandverkalking en
cardiovasculaire complicaties.

Titel: Magnesium bij vaatwandverkalking: therapie van de toekomst?
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Cardiovasculaire complicaties zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor patiënten met

chronische nierziekte (CKD). Ons onderzoek naar magnesium bij vaatwandverkalking toont
aan dat dieetinterventies een interessante benadering zijn om hart- en vaatziekten bij CKD
te voorkomen. In onze visie is een beter begrip van de invloed van voedingsstoffen op
vasculaire calcificatie essentieel om voedingsbenaderingen te ontwikkelen om
cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit bij CKD te verminderen.

Bron:



23. Paramedisch: De Groene dialyse

Sessienummer: 23
Congresdag: 1
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 83

Sprekers

Naam: T.A.Y.C. Lips
Telefoon: 0645175967
Opmerkingen: breng eigen laptop mee, MAcBook Air. Graag passende aansluiting met beamer
CV: Directeur-bestuurder Dialyse Centrum Groningen met achtergrond van IC-verpleegkundige,

gezondheidswetenschapper en historicus
Titel: De Groene dialyse
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: In de presentatie wordt tegen de achtergrond van klimaatverandering en de impact die de

zorgsector heeft op klimaatverandering de casus van Dialyse Centrum Groningen verteld.
Wat doet DCG om de dialyse-activiteiten duurzamer te maken en wat zijn de plannen voor
de toekomst. Wat kan er uit deze casus worden geleerd voor de toekomst van de
dialysezorg in een veranderende wereld?

Bron: EDTNA/ERCA Recommendations for Sustainable Kidney Care
Inzichten Green Deal Zorg (Min VWS), RIVM
Medisch wetenschappelijke literatuur (o.m. Peter Blankestijn UMCU)



25. Pediatric clin.: Cell therapy in kidney transplantation

Sessienummer: 25
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: E. Levtchenko
Telefoon: 0032488295212
Opmerkingen:
CV: Elena Levtchenko heeft recent gestart als kinderarts-nefroloog in Amsterdam UMC. Tot 2023

heeft ze gewerkt in Universitair Ziekenhuis Leuven en in KU Leuven waar ze samen met
haar team heeft ontdekt een nieuwe type van kidney stem progenitor cells geïsoleerd uit
urine van premature babies. Deze cellen worden momenteel getest als een nieuwe type
celtherapie voor de preconditioning van donornieren voor de transplantatie.

Titel: Neonatal kidney stem progenitor cells for pre-conditioning of human kidney grafts
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: During development, nephron structures are derived from a SIX2+ stem cell population. After

36 weeks of gestation, these cells are exhausted, and no new nephrons are formed. We
have previously described a non-invasive strategy to isolate and expand the native SIX2+
kidney stem cells from the urine of preterm neonates, named neonatal kidney
stem/progenitor cells (nKSPC). In my talk I'll describe the safety and feasibility of
administering nKSPC into human donor kidneys discarded for transplantation during
normothermic machine perfusion (NMP). I'll show that nKSPC induce the de novo
expression of SIX2 in proximal tubular cells and upregulate regenerative markers such as
SOX9 and VEGF. This is the first time that SIX2 re-expression is observed in adult human
kidneys. Moreover, nKSPC administration significantly lowers levels of kidney injury
biomarkers and reduces inflammatory cytokine levels via the tryptophan-IDO-kynurenine
pathway. We suggest that nKSPC is a novel cell type that should be further tested for
kidney-targeted cell therapy, with the potential to induce an endogenous regenerative
process and immunomodulation.

Bron: 1) Arcolino FO, Zia S, Held K, Papadimitriou E, Theunis K, Bussolati B, Raaijmakers A,
Allegaert K, Voet T, Deprest J, Vriens J, Toelen J, van den Heuvel L, Levtchenko E.Urine of
Preterm Neonates as a Novel Source of Kidney Progenitor Cells.
J Am Soc Nephrol. 2016 Sep;27(9):2762-70.

2) Arcolino FO, Hosgood S, Akalay S, Jordan N, Herman J, Elliott T, Veys K, Vermeire K,
Sprangers B, Nicholson M, van den Heuvel L, Levtchenko E.De novo SIX2 activation in
human kidneys treated with neonatal kidney stem/progenitor cells.
Am J Transplant. 2022 Dec;22(12):2791-2803.

Naam: J.W. de Fijter
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



26. Clinical: Abstracts

Sessienummer: 26
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers



27. Basic science: Abstracts

Sessienummer: 27
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers



28. Paramedisch: Percutane radiologische plaatsing PD katheters

Sessienummer: 28
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: J. Lutjeboer
Telefoon: 0648662060
Opmerkingen: Video in powerpoint, graag zonder geluid afspelen
CV: Sinds 2011 Physician Assistant in het LUMC op de interventie radiologie.

Vanaf 2014 gestart met het radiologisch inbrengen van PD katheters. Betrokken bij
PREDICT retrospectief en prospectief, waaronder proctering bij radiologische plaatsing PD
katheters.

Titel: Percutane radiologische plaatsing PD katheters
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, revers_mic
Omschrijving: Bespreken van techniek radiologische plaatsing PD katheters door middel van video.

Daarnaast bespreken eigen resultaten met katheter survival rate (PREDICT retrospectief).
Introductie van PREDICT prospectief. Bespreking literatuur omtrent PD plaatsing. welke
katheter complicaties zijn er en hoe kun je deze oplossen? Is radiologische plaatsing beter
dan laparoscopische plaatsing? Geeft een verzwaarde PD katheter minder katheter
complicaties?

Bron: Richtlijn Peritoneaal dialyse.
Surgical versus percutaneous cathter placement for peritoneal dialysis: an updatd
systematic review and meta-analysis.
Ervaring PREDICT studie



29. Paramedisch: Abstracts & prijsuitreiking

Sessienummer: 29
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers



-VOLGEBOEKT- 30. Paramedisch: Nefrovisie; Vernieuwingen in de
visitatie

Sessienummer: 30
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 82

Sprekers

Naam: P.T. Luik
Telefoon: 0641863089
Opmerkingen:
CV: 1995-2003: studie Geneeskunde RuG Groningen

2002: Promotie: "The ACE I/D polymorphism and the RAAS in type 1 Diabetes Mellitus"
2003: opleiding tot internist-nefroloog UMCG
2010: Internist-nefroloog Meander Medisch Centrum
2013: lid Plenaire visitatie commissie NfN/Nefrovisie
2021: Voorzitter Plenaire Visitatie Commissie
lid Bestuur Nefrovisie, Bestuurslid NfN.

Titel: Update visitatie en herziening Normenset Visitatie Dialysecentra
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: - terugblik op resultaten visitaties afgelopen jaren

- evaluatie pilot meevisiteren patienten
- Herziening Normenset

Bron:
Naam: M. ten Dam
Telefoon: 06-11410670
Opmerkingen: We willen gebruik maken van Mentimeter of vergelijkbaar instrument dus internet goed Wifi

verbinding moet voor deelnemers beschikbaar zijn
CV: Internist nefroloog CWZ Nijmegen

Directeur- bestuurder bij Nefrovisie
Voorheen lid/voorzitter plenaire vsitatie commissie

Titel: Vernieuwingen in de visitatie van dialysecentra
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic
Omschrijving:

In 2019 zijn er belangrijke aanpassingen gedaan in het visitatiesysteem voor dialysecentra.
In 2023 zal het systeem opnieuw geëvalueerd en waar nodig, aangepast gaan worden. In
deze interactieve sessie willen wij graag van professionals horen hoe men het visiteren
beoordeeld. Centrale vraag hierbij is: hoe zorgen we dat visitatie meer is dan een ritueel
maar ook daadwerkelijk blijft bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor
nierpatiënten?
De sessie is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel bespreekt Marc ten Dam, bestuurder
van Nefrovisie en voormalig voorzitter van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC), het
visitatiesysteem zoals het sinds 2019 is ingericht. In het tweede deel presenteert Wanda
Konijn, programmamanager Leven met een Nierziekte bij de Nierpatiënten Vereniging
Nederland, de ervaringen van deelname van ervaringsdeskundigen aan het visitatieproces.
In het laatste deel zal Peter Luik, voorzitter PVC, aan de hand van een aantal stellingen met
u de discussie aangaan over de toekomst van het visiteren.

Bron: Visatie documenetn op Nefrovisie site https://www.nefrovisie.nl/visitatie-certificering/
Naam: W.S. Konijn
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:



Omschrijving:
Bron:



31. Paramedisch: Onderzoek naar zoutophoping onder de huid

Sessienummer: 31
Congresdag: 1
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: R.H.G. Olde Engberink
Telefoon: 0651574921
Opmerkingen:
CV: Internist-nefroloog, klinisch farmacoloog en onderzoekern in het Amsterdam UMC
Titel: Zoutophoping onder de huid, wat moeten we hiermee?
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: Sinds kort weten we dat zout zich kan ophopen onder de huid. Dit wordt onder andere bij

patienten met chronische nierschade gezien. Dit concept staat haaks op de huidige
leerboeken en heeft mogelijk gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Is zoutophoping onder de
huid relevant en moeten we hier in de praktijk rekening mee houden?

Bron:



33. Clinical and Basic science: NFN/NSN Thesis

Sessienummer: 33
Congresdag: 1
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers

Naam: M.A.H.M. Michels
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel: Unraveling the mechanisms of complement dysregulation in C3 glomerulopathy – Paving the

way for complement-directed therapy
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving: C3 glomerulopathy (C3G) is a severe kidney disease caused by the dysregulation of a part

of innate immunity: the complement system. There is a high need for targeted therapy for
patients with this progressive disease. Therefore, this thesis has investigated the
mechanisms behind the complement dysregulation in C3G. By setting up diverse new
methods to measure the patient’s complement system in the lab, it was shown that the
causes of complement dysregulation differ strongly between patients. Most patients carry
autoantibodies against their own complement proteins, leading to a complement system that
remains overly active. Patients can have different types of autoantibodies. Furthermore, the
pattern and degree of complement activation differ between patients.
This research has contributed to an enhanced understanding of the disease mechanisms of
C3G and has enabled improved patient characterization. In this way, it has paved the way
for the development of complement-directed therapy for the patient with C3G.

Bron:
Naam: C.J. Blijdorp
Telefoon: 0636424191
Opmerkingen:
CV: Charles Blijdorp studied medicine and molecular medicine at the Erasmus Univeristy

Rotterdam. Here he also did his PhD in clinical and experimental nephrology, as research
physician of the DIPAK trial to investigate the effect of lanreotide on patients with polycystic
kidney disease, and as experimental researcher of urine vesicles as liquid biopsy of the
kidney. At the moment he is working as an internist in training in the Reinier de Graaf
Gasthuis in Delft.

Titel: Towards clinical application of urinary extracellular vesicles (as liquid kidney biopsy)
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Urinary extracellular vesicles (uEVs) are small particles that are found in urine and largely

originate directly from the kidney. We describe steps taken to make uEVs clinically
applicable, by (1) analyzing ways that allow for rapid and reliable analysis, (2) investigating
the effect of gender, kidney size and urine concentration on uEV excretion, and (3) by the
discovery of a uEV protein that can predict the course of cystic kidney disease. This
research could help to reduce the need for kidney biopsies in the diagnosis of kidney
disease, enable early diagnosis of chronic kidney diseases, and could provide a tool to
personalize treatment of (hypertension and) kidney disease.

Bron: o.a.
Meijer, Visser, et al. JAMA 2018.
Blijdorp, Tutakhel et al. J Am Soc Nephrol 2021.
Erdrbügger, Blijdorp et al. J Extracell Vesicles 2021.
Blijdorp, Hartjes et al. J Extracell Vesicles 2022.

Naam: M.H.A. Muskiet
Telefoon: 06-46035008
Opmerkingen:
CV: Dr. Marcel H.A. Muskiet (1984) is a Resident (AIOS) Internal Medicine and Fellow

Endocrinology and Vascular Medicine at the Amsterdam UMC, location VUmc. As a post-



doctoral researcher he has a strong interest in optimizing treatment strategies and finding
new therapeutic approaches to halt the progression of renal and cardiovascular diseases in
patients with diabetes, with a specific interest in the translational relevance of entero-
endocrine cell biology (e.g. incretin hormones) and personalized medicine.

Marcel has studied Medicine at the VU University Medical Center in Amsterdam, and
graduated cum laude. Since his second year of medical school (2006), initially as a selected
?Honours Programme? student, he has been involved in clinical diabetes- and nephrology-
related research at the Diabetes Center of the Amsterdam UMC. His PhD-thesis was on the
pleiotropic effects of incretin-based therapies on renal physiology and kidney outcomes in
patients with type 2 diabetes (PhD supervisors: Prof Michaela Diamant?, Prof Mark Kramer,
Prof Daniël van Raalte, Dr Mark Smits and Dr Jaap Joles). For his PhD-thesis, he was
nominated for the Dr. F. Gerritzen Award of the Dutch Association for Diabetes Research
(NVDO), and received the Best Thesis Award of the Dutch Society for Endocrinology (NVE).
For a basic research elective, he worked on amino acid metabolism and transport in red
blood cells at the laboratory of Professor Bruce Ames at the University of California,
Berkeley (California, USA). His research resulted in publications in top-end scientific journals
such as The Lancet Diabetes & Endocrinology, Diabetes Care, Nature Reviews Nephrology,
the Journal of the American Society of Nephrology, and others. Marcel has currently
authored and co-authored 74 international peer-reviewed scientific papers (Hirsch index 27).
He is a consultant for AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk and Sanofi, and serves as a junior
member in the Section Endocrinology of the Dutch Association for Internal Medicine (NIV).

Titel: Incretin-based therapies and the kidney in type 2 diabetes
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Despite multifactorial risk management in patients with type 2 diabetes (T2DM), residual

renal risk remains high. Approximately 40% of T2DM-patients develop chronic kidney
disease, and the prevalence of diabetes-related renal replacement therapy continues to rise.
New therapies to prevent, treat or slow progression of diabetic kidney disease (DKD) are
urgently needed. Fortunately, these are exciting times in renoprotective medicine for patients
with T2DM, with the introduction of the non-steroidal MRA finerenone and the
unprecedented glucose-independent renal benefits of SGLT2-inhibitors.
In our clinical studies we focused on the renoprotective potential of two other glucose-
lowering drug-classes for the management of T2DM: incretin-based therapies - i.e. GLP-1
receptor agonists and DPP-4 inhibitors. We performed post-hoc analyses of long-term
clinical trials, to evaluate the glucose-independent effects of GLP-1 receptor agonists on
renal outcomes. Moreover, we studied mechanisms that may underlie such renoprotective
actions in specifically designed trials. In patients with T2DM, we measured the effect of
short- and long-term treatment with several different GLP-1 receptor agonists and DPP-4
inhibitors versus placebo or active comparators on gold-standard measured renal
hemodynamics (i.e. renal clearance of inulin and PAH) and tubular functions (e.g. fractional
sodium excretion). We conclude that although the renal benefits of incretin-based therapies
are less pronounced than those of SGLT2-inhibitors, particularly GLP-1 receptor agonists
may be of added value in alleviating the worldwide DKD-burden. Underlying mechanisms
may include improvements in bodyweight, blood pressure, lipids and (renal) inflammation. In
contrast to SGLT2 inhibitors, incretin-based therapies do not improve glomerular
hyperfiltration in T2DM patients.

Bron: https://research.vu.nl/en/publications/incretin-based-therapies-and-the-kidney-from-
physiology-to-pharma



34. Paramedisch: De nieuwe vaattoegangsopleiding

Sessienummer: 34
Congresdag: 1
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: J. Geurs
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: A. de Jong
Telefoon: 06-15070029
Opmerkingen: Wij willen graag Kahoot gebruiken tijdens de sessie
CV: Opleider opleiding Vaattoegang verpleegkundige Amstel Academie/Amsterdam UMC
Titel: Opleiding vaattoegangverpleegkundige en opleidingsinnovaties op de dialyseafdeling
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Deze interactieve sessie gaat over de (nieuwe) opleiding vaattoegang verpleegkundige.

Daarnaast worden nieuwe opleidingsinnovaties op de dialyseafdeling besproken, zoals
bijvoorbeeld de opleiding dialysis technician

Bron: volgt later



35. Paramedisch: ABC van GDP

Sessienummer: 35
Congresdag: 1
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: A.C. Abrahams
Telefoon: 0624759249
Opmerkingen:
CV: Internist-nefroloog in het UMC Utrecht met bijzondere interesse voor peritoneale dialyse

Hoofdonderzoeker van DOMESTICO en PREDICT
Lid van de Taskforce Thuisdialyse
Geeft graag onderwijs over peritoneale dialyse

Titel: ABC van GDP
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: Alles wat je wilt weten over glucose afbraakproducten in peritoneale dialyse vloeistoffen
Bron:



36. Paramedisch: Duurzaamheid & Dialyse in de praktijk

Sessienummer: 36
Congresdag: 1
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 82

Sprekers

Naam: R.M.C. Vermeulen
Telefoon: 0653273986
Opmerkingen:
CV: HBO-Elektrotechniek, 7 jaar werkzaam geweest als system engineer, 2 jaar werkzaam

geweest als docent aan de AVANS Hogeschool en inmiddels 18 jaar werkzaam als senior
medisch technoloog met o.a. specialisatie hemodialyse in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Tevens secretaris van de NFN watercommissie.

Titel: Duurzaamheid & Dialyse in de praktijk
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: We nemen een dialysecentrum als voorbeeld en bekijken wat er in totaliteit het dialyse

proces in gaat en wat er uit komt. We onderzoeken waarom het verbruik van o.a. water en
energie mogelijk (veel) hoger is dan verwacht. Vervolgens zullen we bekijken of er
mogelijkheden zijn om verbruik van met name water en energie te reduceren en meer te
verduurzamen.

Bron:



37. Clinical: Session by Prof.dr. Christoph Wanner

Sessienummer: 37
Congresdag: 1
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: C. Wanner
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



38. Multidisciplinair: Closing remarks

Sessienummer: 38
Congresdag: 1
Tijd: 19:00:00 - 19:20:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers



40. Multidisciplinair: Opening door de dagvoorzitter

Sessienummer: 40
Congresdag: 2
Tijd: 10:15:00 - 10:30:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: B.A.M. Beckers
Telefoon: 0477950020
Opmerkingen:
CV: docente kaderopleiding verpleegkundigen

psychotherapeute en coach communicatie en leidinggeven
Titel: welkom
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: revers_mic
Omschrijving: nefrologie bekeken door de ogen van een paramedicus
Bron:



41. Multidisciplinair: Angst en depressie bij nierpatienten

Sessienummer: 41
Congresdag: 2
Tijd: 10:30:00 - 11:30:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: R.W. Schouten
Telefoon: 0612699692
Opmerkingen:
CV: 2006-2014 Geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen

2014-2015 ANIOS OLVG
2015-2019 Promotie angst en depressie bij Dialyse (VU / OLVG)
2019-heden Post-doc onderzoeker OLVG
2019-heden Opleiding tot internist VUmc
2023 start als nefroloog in opleiding Amsterdam UMC

Titel: Angst en depressie bij dialysepatiënten: doen we genoeg?
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer
Omschrijving: Uit Nederlands onderzoek onder >1000 dialysepatiënten blijkt dat angst en

depressieklachten veel voorkomen bij dialyse-patiënten. Deze klachten zijn gerelateerd aan
een verlaging van de kwaliteit van leven, meer ziekenhuisopnames en een hogere
mortaliteit. Geregeld worden deze klachten niet herkend, behandeld of doorverwezen.
Nieuwe initiatieven op het gebied van screening, PROMS en value based healthcare
proberen dit te verbeteren.

Bron: Promotieonderzoek / huidige wetenschappelijke literatuur.



42. PLAN (AIO/NIO): Onderzoek buitenland; beursaanvragen en
ervaringen

Sessienummer: 42
Congresdag: 2
Tijd: 10:30:00 - 11:30:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers

Naam: G. Molema
Telefoon: 0650238777
Opmerkingen:
CV: Ingrid (G.) Molema studied Pharmacy from 1983-1988, and obtained a PhD in 1992 at the

University of Groningen on developing drug delivery systems for the treatment of HIV
infections.
After a 2-year postdoctoral training in the USA where she focused on targeted blood
coagulation induction in tumor blood vessels, she started her own research group at the
University Medical Center Groningen, as a fellow of the Royal Netherlands Academy of Arts
and Sciences (KNAW). In 2004 she was appointed full professor. In 2009-2010 she enjoyed
a sabbatical leave at Harvard Medical School in the lab of Prof Dr Bill Aird, Boston, MA,
USA.

The research of the Endothelial Biomedicine & Vascular Drug Targeting (EBVDT) group that
she is leading, focuses on microvascular endothelial heterogeneity and pharmacological
intervention of endothelial cells in inflammatory processes and in neovascularization in
cancer.
She is co-founder and CSO/CTO of Vivomicx bv, founder of ThnkSmRt bv, and co-inventor
on a number of patent applications. Dr. Molema furthermore teaches in secondary and high
school programs, BSc, MSc, and Graduate programs at the University of Groningen, and is
advisor and trainer at UG as a member of the Talent Development and Groningen Graduate
Schools teams. She is the designer of the Career Perspectives Series (CPS) for PhD
students of UG.
https://www.rug.nl/staff/g.molema/

Titel: Making your CV competitive
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving: Ingrid will reflect on how in recent years in grant applications a bullet wise performance CV

transformed into a narrative CV, and what the consequences are for making your CV
competitive. In addition, she will share some information on types of grants available, and
which other parameters are being judged by panels who are in charge of ranking the
applications.

Bron:
Naam: F. Klont
Telefoon: 0615699088
Opmerkingen:
CV: Na het behalen van zijn apothekersdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2014

startte Frank Klont zijn promotieonderzoek aan deze zelfde universiteit op het gebied van de
laboratoriumgeneeskunde. Na een postdoctoraalonderzoek in Genève (deels ondersteund
middels een Marie Curie beurs) keerde hij begin 2022 terug naar Groningen. Hier begon als
tenure track assistant professor op het gebied van gepersonaliseerde farmacotherapie
(gesterkt door een NWO-Veni beurs) in een deeltijdspositie bij de Rijksuniversiteit Groningen
en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Titel: De ervaringen van Frank
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: In deze voordracht zal Frank Klont zijn ervaringen delen met het onderzoek doen in het

buitenland en met het schrijven van beursaanvragen (e.g., Rubicon, Marie Curie, Veni).
Bron: nvt
Naam: M. Hilhorst
Telefoon: 0640490326



Opmerkingen:
CV:
Titel: Basic science in California
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Ik beschrijf mijn ervaringen als PhD student in Maastricht om vervolgens uit te leggen hoe ik

financiering heb verkregen voor een post-doc in het buitenland. Ik beschrijf dan de
ervaringen in de 2 jaar die ik door bracht aan de Universiteit van Stanford in California, VS.

Bron: Geen.



43. Clinical and Basic science: Safety and effectivity of SARS-CoV-2
vaccination: from bench cell tot bedside.

Sessienummer: 43
Congresdag: 2
Tijd: 10:30:00 - 11:30:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers

Naam: D. van Baarle
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel: Characterization of immune responses after SARS-CoV2 vaccination in vulnerable groups:

towards identification of biomarkers of susceptibility to improve vaccination strategies.
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving: Understanding long-term immune memory and identification of correlates of protection to

virus-infection is important for the design of vaccination strategies, especially in vulnerable
individuals, such as Kidney transplant recipients. Enormous heterogeneity exists in immune
status and immune response levels and quality between individuals. To improve vaccination
responses in vulnerable groups, insight in which immune parameters are affected and the
mechanisms underlying non-responsiveness are needed. In the presentation, the latest
results from our studies in kidney transplsant recipients will be shared and the potential of
using immunological profiles to predict vaccination responses will be discussed.

Bron:
Naam: M.M.L. Kho
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel: The RECOVAC studies: current results and prospective study
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving: An overview of current results of the clinical studies and a preview of the next study
Bron:



44. Experts/Clinical: More than 10 Years SGLT2-inhibitors; Where are
we heading?

Sessienummer: 44
Congresdag: 2
Tijd: 10:30:00 - 11:30:00
Zaal: Zaal 58

Sprekers

Naam: R.T. Gansevoort
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: C. Wanner
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



45. Clinical: Transmural Renal Care

Sessienummer: 45
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: R.W. van Etten
Telefoon: +31612677391
Opmerkingen: graag stuur is de presentatie vooraf op zodat het klaar kan staan
CV: dr. R.W. van Etten, internist-nefroloog

Amphia, Breda

Tel: 076-5954099
e-mail: rvanetten@amphia.nl
DOB: 15-03-1968

Medische Werkzaamheden
2008-heden Internist-Nefroloog in Amphia, Breda, NL
2004-2008 Internist-Nefroloog in Westfriesgasthuis, Hoorn, NL

Bestuurs- en overige werkzaamheden
2022-heden Medisch Manager Interne Geneeskunde Amphia
2020-2021 Secretaris bestuur Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
2020-heden Medisch Manager Dialyse Amphia
2019-heden Medisch Voorzitter programma Uitkomstgerichte Zorg Chronische Nierschade
2018-2019 Lid a.i. Raad van Bestuur Amphia (COO)
2015-2018 Lid en Vice-voorzitter Bestuur MSB-A, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid
2015-2018 Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid MSB-A, incl. accreditatie JCI
2010-2015 Medisch Manager Zorgkern Inwendige Geneeskunde en MDL Amphia
2009-2014 Lid stuurgroep EPD en voorzitter medisch kernteam EPD (Epic) Amphia (CMIO)
2007-2008 Medisch manager van de vakgroep IG en MDL, WFG Hoorn
1990-1994 Hoofdonderzoeker bij Stichting voor Marktonderzoek bij Philips NV

Wetenschappelijke werkzaamheden
1999-2003 Promotieonderzoek bij Afdeling Vasculair Geneeskunde UMC Utrecht,
o.l.v. Prof. dr. T.J. Rabelink
Titel: Vascular reactivity in type 2 diabetes and during hyperglycaemia in men
1999-2001 (Principal) Investigator bij diverse fase 1 en 2 studies bij Kendle Clinical
Pharmacology Unit Utrecht.

Publicaties:
Zie ook Pubmed

1. Protocol for a randomized study assessing the feasibility of home-based albuminuria
screening among the general population: The THOMAS study. Van Mil D, Kieneker LM,
Evers-Roeten B, Thelen MHM, de Vries H, Marc H Hemmelder MH, Dorgelo A, van Etten
RW, Heerspink HJL, Gansevoort RT. PLoS One 2022 Dec 22;17(12):e0279321.doi:
10.1371/journal.pone.0279321

2. Hypercalcemia after hyperkalemia. de Groot DM, Beugelink L, van Etten RW. Ned
Tijdschr Geneeskd. 2022 Jun 21;166: D6274

3. Prospective individual patient data meta-analysis of two randomized trials on
convalescent plasma for COVID-19 outpatients. Millat-Martinez, P., Gharbharan, A.,
Alemany, A. et al .CoV-Early study group [..Ronald van Etten..]; COnV-ert study group. Nat
Commun. 13, 2583 92022) DOI: 10.1038/s41467-022-29911-3

4. Acute kidney injury, an avoidable problem. Van Vugt LK, Wagenaar E, van Etten RW. Ned
Tijdschr Geneeskd. 2021 Apr 8;165:D5528.

5. Association between Clinical Frailty Scale score and hospital mortality in adult patients
with COVID-19 (COMET): an international, multicentre, retrospective, observational cohort



study. Sablerolles RSG, Lafeber M, van Kempen JAL, van de Loo BPA, Boersma E, Rietdijk
WJR, Polinder-Bos HA, Mooijaart SP, van der Kuy H, Versmissen J, Faes MC; COMET
research team [Kappers M, van Etten R, van Onzenoort H, van Wijngaarden P, ... et al.] .
Lancet Healthy Longev. 2021 Mar;2(3):e163-e170. doi: 10.1016/S2666-7568(21)00006-4.

6. Pulmonary function and health-related quality of life after COVID-19 pneumonia. van der
Sar-van der Brugge S, Talman S, Boonman-de Winter L, de Mol M, Hoefman E, van Etten
RW, De Backer IC. Respir Med. 2021 Jan;176:106272. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106272.

7. No association between use of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II
receptor blockers prior to hospital admission and clinical course of COVID-19 in the COvid
MEdicaTion (COMET) study. Br J Clin Pharmacol. 2021 Jan 28:10.1111/bcp.14751. doi:
10.1111/bcp.14751. COMET Research Team [Kappers M, van Etten R, van Onzenoort H,
van Wijngaarden P, ... et al.].

8. COvid MEdicaTion (COMET) study: protocol for a cohort study. Sablerolles RSG,
Hogenhuis FEF, Lafeber M, van de Loo BPA, Borgsteede SD, Boersma E, Versmissen J,
van der Kuy HM; COMET Research team[Kappers M, van Etten R, van Onzenoort H, van
Wijngaarden P, ... et al.]. Eur J Hosp Pharm. 2020 Jul;27(4):191-193. doi: 10.1136/ejhpharm-
2020-002329.

9. Severe COVID-19 in a renal transplant recipient: A focus on pharmacokinetics. Meziyerh
S, Zwart TC, van Etten RW, Janson JA, van Gelder T, Alwayn IPJ, de Fijter JW, Reinders
MEJ, Moes DJAR, de Vries APJ. Am J Transplant. 2020 Jul;20(7):1896-1901. doi:
10.1111/ajt.15943.

10. Optimizing COVID-19 research in the Netherlands. de Vos AJBM, Boonman-de Winter
LJM, Cuijpers HFEW, Eygendaal D, and Amphia COVID-19 Collaborative Group [..van Etten
RW..]. Int J Nur Health, 4(1): 105-108 (2020)

11. Fever and hypotension after treatment of syphilis; the Jarisch-Herxheimer reaction.
Hendriks KD, van Etten RW, van Wijngaarden P. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D649.

12. A blood culture containing coagulase-negative staphylococci: not always due to
contamination. Wagenaar EC, van Wijngaarden P, Verduin CM, Beelen D, van Etten RW.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9336. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016. PMID: 27781969
Dutch.

13. A woman with a painful hip. de Jong EM, van Etten RW. Ned Tijdschr Geneeskd.
2012;156(5):A2984.

14. Multiple endocrine abnormalities. van Durme CM, Kisters JM, van Paassen P, van Etten
RW, Tervaert JW. Lancet. 2011 Aug 6;378(9790):540. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60831-3.

15. Intensive lipid lowering by statin therapy does not improve vasoreactivity in patients with
type 2 diabetes. van Etten RW, de Koning EJ, Honing ML, Stroes ES, Gaillard CA, Rabelink
TJ. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2002 May 1;22(5):799-804. doi:
10.1161/01.atv.0000015330.64968.c4.

16. Impaired NO-dependent vasodilation in patients with Type II (non-insulin-dependent)
diabetes mellitus is restored by acute administration of folate. van Etten RW, de Koning EJ,
Verhaar MC, Gaillard CA, Rabelink TJ. Diabetologia. 2002 Jul;45(7):1004-10. doi:
10.1007/s00125-002-0862-1.

17. Vascular Effects of ACE Inhibition Independent of the Renin-Angiotensin System in
Hypertensive Renovascular Disease : A Randomized, Double-Blind, Crossover Trial. van
Ampting JM, Hijmering ML, Beutler JJ, van Etten RE, Koomans HA, Rabelink TJ, Stroes
ES.Hypertension. 2001 Jan;37(1):40-45. doi: 10.1161/01.hyp.37.1.40.

18. Microalbuminuria in diabetes mellitus. van Etten RW, Holleman F, Hoekstra JB. Ned
Tijdschr Geneeskd. 1995 Sep 9;139(36):1823-8.

19. Insulin-like and fibroblast growth factors in spinal cords, nerve roots and skeletal muscle
of human controls and patients with amyotrophic lateral sclerosis. Kerkhoff H, Hassan SM,
Troost D, Van Etten RW, Veldman H, Jennekens FG. Acta Neuropathol. 1994;87(4):411-21.
doi: 10.1007/BF00313611.

Titel: Vroegtijdig opsporen van nierschade in de bevolking
Website plaatsen: Nee



Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving:

Miljoenen mensen in Nederland hebben nierziekten en/of hart-en vaatziekten en de
prevalentie groeit fors.
Veel mensen weten ook niet dat ze een verhoogd risico hebben.
Landelijk screenen op nierschade of andere risico’s op hart en vaatziekten wordt niet
gedaan, maar zou kunnen bijdragen aan vroegtijdig opsporen en behandelen. Dit kan lijden
tot afname van dergelijke chronische ziekten en daarmee tot afname van belasting van het
zorgsysteem.
Het proefbevolkingsonderzoek, de Niercheck in Breda, wordt besproken, inclusief de
resultaten en samenwerkingsverbanden. Ook de vervolgstudie komt aan bod.

Bron: Protocol for a randomized study assessing the feasibility of home-based albuminuria
screening among the general population: The THOMAS study. Van Mil D, Kieneker
LM, Evers-Roeten B, Thelen MHM, de Vries H, Marc H Hemmelder MH, Dorgelo A, van
Etten RW, Heerspink HJL, Gansevoort RT. PLoS One 2022 Dec 22;17(12):e0279321.doi:
10.1371/journal.pone.0279321

Naam: M.H. Hemmelder
Telefoon: 06-22505950
Opmerkingen:
CV: Internist-nefroloog Maastricht UMC+

Hoofd afdeling nefrologie Maastricht UMC+
Titel: Towards optimal early detection of chronic kidney disease
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Er is een nieuwe strategie nodig om chronische nierziekte vroegtijdig op te sporen en

adequaat te behandelen. De beschikbaarheid van interventies op het gebied van leefstijl en
nieuwe medicamenten zoals SGLT-2 remmers kan gezondheidswinst opleveren. Een aantal
initiatieven en de relatie met het integraal zorgakkoord worden toegelicht.

Bron:



46. Clinical: Clinical Pathological Conference

Sessienummer: 46
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers

Naam: A. Dendooven
Telefoon: 0032491640739
Opmerkingen:
CV: Amélie Dendooven (Brugge, 1982) werkte van 2008 tot 2015 in het UMC Utrecht, waar ze

de opleiding tot patholoog combineerde met een promotietraject rond renale fibrose bij Prof.
Roel Goldschmeding en Dr. Tri Nguyen. Nu is ze als nefropatholoog verbonden aan de
universitaire ziekenhuizen van Gent en Antwerpen. Amélie is (co)auteur van meer dan 50
wetenschappelijke papers, en actief bestuurslid binnen de Flemish Collaborative
Glomerulonephritis Group en de Belgian Society of Pathology.

Titel: Clinicopathologische conferentie: 3 puzzels uit de dagelijkse praktijk
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic
Omschrijving: Clinicopathologisch overleg is essentieel in de nefropathologie. Eén plus één is dan ook

vaak drie. Met deze sessie rond lunchtijd hopen we enkele moeilijke gevallen uit de
dagelijkse praktijk te duiden en te illustreren aan de hand van microscopische beelden.

Bron:
Naam: S. Van Laecke
Telefoon: +32497368203
Opmerkingen:
CV: Steven Van Laecke (Gent, 1975) werkt van 2006 tot heden in het UZ Gent, waar hij zich als

klinisch nefroloog in het bijzonder bekommert om patiënten met glomerulair lijden en voor en
na niertransplantatie. Hij heeft hierbuiten ook wetenschappelijke interesse voor
electrolietstoornissen en translationele aspecten van cardiovasculair lijden bij patiënten met
nierlijden. Hij is (co)auteur van meer dan 80 wetenschappelijke papers, en actief bestuurslid
binnen de Flemish Collaborative Glomerulonephritis Group en de Belgian Society of
Nephrology.

Titel: Clinicopathologische conferentie: 3 puzzels uit de dagelijkse praktijk
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Clinicopathologisch overleg is essentieel in de nefropathologie. Eén plus één is dan ook

vaak drie. Met deze sessie rond lunchtijd hopen we enkele moeilijke gevallen uit de
dagelijkse praktijk te duiden en te illustreren aan de hand van microscopische beelden.

Bron: De casuïstieken werden geduid met recente qualitatieve literatuurstudies die de context
schetsen waarbinnen de casus te situeren valt.



47. Basic science and Clinical: Abstracts and Award ceremony

Sessienummer: 47
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers



48. Paramedisch: Workshop ABCDE/EWS scenario training

Sessienummer: 48
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: N.A. Van der Klein-Bohm
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: M. Voskuilen
Telefoon: 06.29409494 - 06.49696807
Opmerkingen: Is het mogelijk een dialysemachine en dialysestoel te lenen van de fabrikant fresenius?

graag ook voldoende stopcontacten voor de machine's en pop. (minimaal 5 punten)
CV: Marijke Voskuilen

SEH vpk
ALS/BLS instructeur en reanimatie coordinator
Teammanager instructeurs

Nicole van der Klein
Dialyseverpleegkundige
EWS ambassadeur

Titel: Workshop: ABCDE/EWS scenario
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, dvd, handheld_mic
Omschrijving: Aan de hand van een casus geven wij een ABCDE training. We starten de workshop met

een theoretisch gedeelte over de ABCDE/EWS/SBARR. Hierna gaan we praktisch aan de
slag. We gebruiken Simman3Gplus incl besturingssysteem.

Bron: NRR/ERC richtlijnen. Richtlijn/ leidraad vitaal bedreigde patiënt.



49. Paramedisch: V&VN SIG PD "stel je voor dat je het zelf
voorstelt"?

Sessienummer: 49
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: S. Borremans
Telefoon: 0623014582
Opmerkingen: Flap over en stiften

Indien mogelijk een indeling van de kamer, waarbij we 3 groepen kunnen vormen met tafels
en daaromheen stoelen. Dit ten behoeve van de interactie

CV: dialyseverpleegkundige sinds 2009
mn actief bij PD team.
Sig PD sinds 2020

Opleiding tot Verpleegkundige Specialist 2021-2023, afstuderen zomervakantie 2023
Titel: Stel je voor dat jíj het zelf voorstelt
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Casuïstiek: wat leren wij van elkaar.

Een interactieve sessie waarbij we door middel van casuïstiekbespreking kennis en
ervaringen met elkaar delen.
Hierbij valt te denken aan de hot topics: incremental PD, Shared Decision Making en Zorg
op Maat.
Denk jij met ons mee?

Bron: Richtlijnen NFN
Nieuwe richtlijn Incremental PD
Ervaring SIG PD
Ervaringen uit de praktijk.
Handleiding SIG PD

Naam: B. Winkels-Van Der Cingel
Telefoon: 0623138328
Opmerkingen: Flap over en stiften.

Indien mogelijk een indeling van de kamer, waarbij we 3 groepen kunnen vormen met tafels
en daarom heen stoelen. Dit ten behoeve van de interactie

CV: Dialyseverpleegkundige
Lid SIG PD

Titel: Stel dat jij het zelf voorstelt
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Casuïstiek wat leren wij van elkaar.

Een interactieve sessie waarbij we door middel van casuïstiekbespreking kennis en ervaring
met elkaar delen.
Hierbij valt te denken aan de hot topics: incremental PD, Shared decision Making en zorg op
maat.
Denk jij met ons mee?

Bron: Richtlijnen NFN
Nieuwe richtlijn incremental PD
Ervaring SIG PD
Ervaringen uit de praktijk
Handleiding SIG PD

Naam: W.J. van Leeuwen
Telefoon:
Opmerkingen:



CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



50. Paramedisch: Kijk mee met de EDTNA/ERCA

Sessienummer: 50
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 82

Sprekers

Naam: A. Riemann
Telefoon: 0630433903
Opmerkingen:
CV: Interim projectmanagement in de zorg

Nederlandse contactpersoon EDTNA/ERCA, internationale vereniging voor
dialyseverpleegkundigen, verpleegkundige specialisten, dietisten, maatschappelijk werkers
en technici in de nefrologie.

Titel: Kijk mee met de EDTNA/ERCA, internationale projecten en wetenschappelijk onderzoek
voor paramedici

Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic
Omschrijving: "jullie hebben een prachtig vak. Draag daarom jullie kennis uit, leer van anderen, in

Nederland maar ook over de grenzen heen" Professor en nefroloog Raymond Krediet, 1998.

De internationale vereniging EDTNA/ERCA: Overzicht over activiteiten, projecten en
wetenschappelijk onderzoek

Wat heb je eraan als Nederlandse verpleegkundige en paramedicus?
Bron: Studies, onderzoeken en projectbeschrijvingen van de EDTNA/ERCA 2010 tot heden



51. Paramedisch: het belang van anoniem contact

Sessienummer: 51
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 83

Sprekers

Naam: G. van den Bosch
Telefoon: 06-27361366
Opmerkingen:
CV: Gerben van den Bosch, medisch maatschappelijk werker, afdeling Nierziekten Radboudumc

Willen Hordijk, Orgaandonorcoördinator Radboudumc.
Titel: Het belang van anoniem contact (tussen getransplanteerden en nabestaanden PM donoren)
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Een interactieve sessie over het contact tussen transplantatiepatiënten en nabestaanden

van postmortale donoren. Het landelijke verbeterplan "Het belang van anoniem contact" van
2021 wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Het doel is om het landelijke verbeterplan
bekend te maken en bewustwording van de mogelijkheid tot anoniem contact bij
professionals in alle nefrologische centra te krijgen zodat zij dit ook kunnen benoemen in de
begeleiding van transplantatiepatiënten.
Verschillende elementen die spelen rondom anoniem contact tussen patiënten en
nabestaanden komen aan bod.

Bron: Onderwerpen die het afgelopen jaar al zijn onderzocht door middel van gesprekken met
betrokkenen (o.a. in focusgroepen) zijn:
* Zijn getransplanteerden goed op de hoogte van deze mogelijkheid?
* Wat vinden betrokkenen in zijn algemeenheid van deze manier van anoniem contact?
* Op welke manier kan dit bijdragen aan verwerking van beide partijen?
* Op welke manier dienen we te ondersteunen in het schrijven hiervan?
* Op welke manier kan dit al besproken worden in het pre-transplantatietraject in de
regionale centra?
* Hoe kan een brief die anoniem is toch persoonlijk zijn?
* Wat doe je als ze vaker anoniem contact willen hebben?
* Wat doe je als ze in contact willen komen met elkaar?
* Wat doe je als het gaat om een donor uit een ander ET-land?

Naam: W. Hordijk
Telefoon: +31653293553
Opmerkingen:
CV: Donatiecoördinator/Regionaal Teamleider in het Radboudumc Nijmegen. Sinds 1995 nauw

betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van postmortale orgaandonatieprocedures
gericht op de ondersteuning van nabestaanden, artsen en verpleegkundigen op een
intensive care op medisch, ethisch en juridische gebied.

Titel: Het belang van anoniem contact
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, revers_mic
Omschrijving: zie de invulling door mijn mede voorzitter Gerben van den Bosch, medisch maatschappelijk

werker.
Bron: Ervaringen en nagesprekken met nabestaanden van orgaandonoren hoe belangrijk het voor

hen kan zijn om een bericht van een getransplanteerde patiënt te krijgen dat aansluit bij hun
drijfveer om de ontvanger "het geschenk van hun leven" te gunnen. (zie ook de invulling van
dit item door G. van den Bosch)



52. Experts/Clinical: The HIF-pathway: from Nobel prize to daily
practice!

Sessienummer: 52
Congresdag: 2
Tijd: 12:00:00 - 13:00:00
Zaal: Zaal 58

Sprekers



53. Paramedisch: Decade of the kidney

Sessienummer: 53
Congresdag: 2
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers

Naam: E. Scheres
Telefoon: y+31632278149
Opmerkingen:
CV: Eveline Scheres MBA - EKHA General Manager, Owner of Buiten de Lijnen, for

groundbreaking strategies.

? Expert in Health Innovation, Strategy, Public Affairs,Advocacy, Project Management,
Spokesperson,Moderating and Communications.
? Head of Public Affairs and Strategy at the Dutch
Cancer Society between 2012-2020.
? Initiator and first chair to the European Cancer
Leagues Access to Medicine Task Force. An oncology platform of 25 cancer fighting NGO?s
which collaboration led to ?the EU beating cancer plan? adapted by the European
Committee.
? Started at EKHA in 2020 as a Transition Manager and is now General Manager for EKHA

Publications:
> The European Kidney Health Alliance (EKHA) and the decade of the kidneyTM
(https://ekha.eu/wp-content/uploads/2022/07/RV-decade-of-the-kidney-
unedited_compressed-1.pdf)
> Effective new drugs against cancer, but the financing system is not sustainable
(https://www.kwf.nl/sites/default/files/2019-09/advies-kwf-werkgroep-dure-
kankergeneesmiddelen-2015.pdf)
> Barriers and solutions to the use of expensive cancer drugs July 2015
White Paper on Tackling Challenges in Access to Medicines for All Cancer Patients in
Europe, October 2018 (https://www.cancer.eu/lets-talk-access/)
See more about Eveline Scheres at https://www.linkedin.com/in/evelinescheres/

Titel: De Decade of the Kidney™-campagne - belang van internationale samenwerking
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, handheld_mic
Omschrijving: De Decade of the Kidney™-campagne is een pan-Europese campagne die de komende tien

jaar nierziekten op EU-niveau onder de aandacht wil brengen. De campagne werd in 2019
voor het eerst in de Verenigde Staten gestart door de American Association of Kidney
Patients (AAKP) en in Europa gelanceerd als onderdeel van Wereldnierdag 2021 door de
European Kidney Health Alliance (EKHA).

Tijdens hun presentatie zullen Eveline Scheres en Tom Oostrom het belang en de
activiteiten van EKHA en de Decade of the Kidney nader toelichten alsmede het belang van
samenwerking tussen alle gelederen in de Nefrologische wereld om de impact van
Nierziekten en Nierschade onder de aandacht te brengen bij Europese politici en
beleidsmakers om zo preventie, behandeling en innovatie te verbeteren en te versnellen.

Bron: Publicatie: > The European Kidney Health Alliance (EKHA) and the decade of the kidneyTM
(https://ekha.eu/wp-content/uploads/2022/07/RV-decade-of-the-kidney-
unedited_compressed-1.pdf)

Naam: T. Oostrom
Telefoon: 0652005055
Opmerkingen:
CV: Directeur Nierstichting sinds 2010. Carrière gestart als verpleegkundige. Na een studie BMG

aan de Erasmus Universiteit diverse beleids- en adviesfuncties in de zorgsector vervuld. Hij
heeft momenteel een aantal nevenfuncties bij o.a. RegMedXB, Neokidney, Nextkidney,
Goede Doelen Nederland, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en de European Kidney
Health Alliance (EKHA). En is als adviseur betrokken bij de topsector Life Science & Health,
Medical Delta, TNO en Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).



Titel: Decade of the Kidney
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: De Decade of the Kidney™-campagne is een pan-Europese campagne die de komende tien

jaar nierziekten op EU-niveau onder de aandacht wil brengen. De campagne werd in 2019
voor het eerst in de Verenigde Staten gestart door de American Association of Kidney
Patients (AAKP) en in Europa gelanceerd als onderdeel van Wereldnierdag 2021 door de
European Kidney Health Alliance (EKHA).Tijdens hun presentatie zullen Eveline Scheres en
Tom Oostrom het belang en de activiteiten van EKHA en de Decade of the Kidney nader
toelichten.

Bron:



54. Clinical: State of the art in coagulation...

Sessienummer: 54
Congresdag: 2
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: F. Vanommeslaeghe
Telefoon: +32495995757
Opmerkingen:
CV: Dr. Floris Vanommeslaeghe (Ghent, 1983) is a specialist in Internal Medicine, Family

Medicine and Primary Health Care. He works as nephrologist at the Ghent University
Hospital since 2016. He is author and co-author of several papers and book chapters
dealing with a variety of topics in nephrology (hemodialysis, acute kidney disease
management, intensive care nephrology and vascular access). His PhD dissertation dealt
with anticoagulation in hemodialysis.

Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, handheld_mic
Omschrijving: Finding the most suited strategy to keep the dialysis circuit patent remains challenging. In

this lecture a new gold standard visualization technique to quantify dialyzer patency post
dialysis is described. Differences between dialyzers, dialysis modes and anticoagulation
strategies will be revealed, as well as the impact of fiber dialyzer fiber clotting on the quality
of the dialysis treatment.

Bron:



55. Clinical: Is there an age limit for transplantation; a debate

Sessienummer: 55
Congresdag: 2
Tijd: 14:15:00 - 15:15:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: A.P.J. de Vries
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: M.G.H. Betjes
Telefoon: 06 41520671
Opmerkingen:
CV: Michiel Betjes is werkzaam als internist-nefroloog in het EMC vanaf 2001. Klinisch is hij

actief in de algemene nefrologie, met belangstelling vo0r nefrotisch syndroom en auto-
immuun ziekten, en de niertransplantatie. Zijn onderzoekslijnen omvatten veroudering van
het T cel immuunsysteem bij ouderen, in het bijzonder met nierfalen, en het meten van
alloreactiviteit voor en na niertransplantatie. De basale onderzoeksresultaten worden
vertaald in "personalized immune suppression for the elderly".

Titel: Niertransplantatie bij ouderen: ja, tenzij
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: The number of elderly in need for renal replacement therapy is increasing. Although kidney

transplantation in patients older than 70 years is on the rise, it still lags behind considering
what could be possible. In this presentation the merits of, and impediments/ prejudges
towards kidney transplantation in the (very) old will be discussed. The conclusion is that
kidney transplantation in the elderly is the preferred choice of renal replacement therapy
unless there are evident, major contraindications.

Bron:



56. Basic science: Task Force Consortium

Sessienummer: 56
Congresdag: 2
Tijd: 14:15:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers

Naam: R. Goldschmeding
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel: The pathology perspective on cellular senescence in the kidney
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic
Omschrijving: The TASKFORCE Consortium aims to eliminate senescent cells from the kidney in order to

slow progression of CKD and facilitate regeneration. In this presentation, I will discuss how
we identify senescent cells in human kidney biopsies and how their presence relates to
decline of renal function.

Bron:
Naam: T.Q. Nguyen
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: R. Masereeuw
Telefoon: 0614150261
Opmerkingen:
CV: Roos Masereeuw is full professor of Experimental Pharmacology since June 2015 and

scientific director since 2018 at Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Utrecht
University in The Netherlands. She is trained as pharmacologist and toxicologist and
obtained her PhD at Radboud University in Nijmegen. Her research group focuses on
understanding the pathways that can be pharmacologically triggered to enhance repair and
regeneration processes after organ injury, in particular the kidney.

Titel: Uremic toxins as drivers of senescence
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic
Omschrijving: Kidney fibrosis is the common final pathway of nearly all chronic and progressive

nephropathies, it reduces the capacity for tissue repair and ultimately causes kidney failure.
One cause may be the accumulation of senescent cells that arise from diverse tissue
damage signals and secrete factors (senescence associated secretory phenotype, SASP),
which promote fibrosis and inflammation. It has been suggested that uremic toxins, like
indoxyl sulfate (IS), may play a role in the development of progressive kidney fibrosis. In this
presentation I will give an overview of potential mechanisms involved in uremic syndrome
induced senescence in kidney proximal tubule epithelial cells.

Bron: nvt
Naam: R. Kramann
Telefoon: +4915174630623
Opmerkingen:
CV: Rafael Kramann is Professor of Medicine, Director of the Institute of Experimental Medicine

and Systems Biology and Associate Senior Attending Renal Physician at the Department of
Nephrology and Clinical Immunology at RWTH Aachen, Germany. He further directs the
Laboratory of Translational Kidney and Cardiovascular Research at the Erasmus Medical
Center Rotterdam, NL. He received his MD in cardiology at RWTH Aachen University in



2007, postdoctoral training at Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School,
Boston MA and a PhD in internal medicine at Erasmus MC, Rotterdam.

His basic and translational research focuses on understanding chronic kidney disease and
fibrotic diseases (www.kramannlab.com). He integrates state of the art genetic fate tracing,
gene editing, single cell, multi-omics and systems biology technologies together with clinical
datasets to identify novel therapeutic targets and develop targeted therapeutics for patients
with CKD.

He has authored more than 150 primary research articles, book chapters and review articles
and he is recipient of various prestigous awards including the Grand Prize in the Harvard
Innovation Lab Dean´s Health and Lifescience Challenge 2013 the Stanley Shaldon Award
of the European Renal Association (ERA-EDTA) 2014, a European Research Council
Starting Grant 2015, the Nils Alwall, Carl Ludwig and Franz Volhard Awards 2014, 2015 and
2019 of the German Society of Nephrology, the Bernd Tersteegen Award 2015 of the
German Dialysis Association, the Desiderius Award of the Erasmus University in 2018 and
the Theodor Frerichs Award of the German Society of Internal Medicine (DGIM) in 2021. He
is coordinator of the ERA-CVD NET MEND-AGE and BMBF CureFib consortia and PI at the
British Heart Foundation Center of Excellence at the University of Edinburgh, UK where he
holds an honorary Professorship.

Titel: Single cell genomics to dissect mechanisms of kidney diseases
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop
Omschrijving: I will discuss recent developments in single cell genomics to unravel mechanism of chronic

kidney disease and dissect senescent cell populations that can be targeted.
Bron:
Naam: M.H. van Heugten
Telefoon: 0616117551
Opmerkingen:
CV: 2016 Geneeskunde (Leiden)

2016-2020 Klinisch arts (Gouda, later H+MC Den Haag)
2020-heden Promovendus nefrologie en transplantatie met een focus op senescentie en
urine extracellulaire vesicles

Titel: Urinary markers: Senescence by proxy
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden:
Omschrijving: There is an unmet need for the non-invasive measurement of kidney senescence. We use

urinary extracellular vesicles, that primarily originate from the kidney and whose cargo
correlates with kidney tissue, as a source of proteins to identify senescence by. I will present
preliminary data from a number of clinical cohorts known to involve senescence, and
experimental studies performed in collaboration with the senescence TASKFORCE.

Bron: Referenties:
1. Rovin BH, Solomons N, Pendergraft WF, 3rd, Dooley MA, Tumlin J, Romero-Diaz J,
Lysenko L, Navarra SV, Huizinga RB, Group A-LS: A randomized, controlled double-blind
study comparing the efficacy and safety of dose-ranging voclosporin with placebo in
achieving remission in patients with active lupus nephritis. Kidney Int 2019, 95:219-231.
2. Rovin BH, Teng YKO, Ginzler EM, Arriens C, Caster DJ, Romero-Diaz J, Gibson K,
Kaplan J, Lisk L, Navarra S, et al.: Efficacy and safety of voclosporin versus placebo for
lupus nephritis (AURORA 1): a double-blind, randomised, multicentre, placebo-controlled,
phase 3 trial. Lancet 2021, 397:2070-2080.
3. van Heugten MH, Hoorn EJ, Fenton RA: Urinary extracellular vesicles: does cargo reflect
tissue? Curr Opin Nephrol Hypertens 2022, 31:464-470.
4. Wu A, Wolley MJ, Fenton RA, Stowasser M: Using human urinary extracellular vesicles to
study physiological and pathophysiological states and regulation of the sodium chloride
cotransporter. Front Endocrinol (Lausanne) 2022, 13:981317.
5. Cornec-Le Gall E, Alam A, Perrone RD: Autosomal dominant polycystic kidney disease.
Lancet 2019, 393:919-935.
6. Shillingford JM, Murcia NS, Larson CH, Low SH, Hedgepeth R, Brown N, Flask CA,
Novick AC, Goldfarb DA, Kramer-Zucker A, et al.: The mTOR pathway is regulated by
polycystin-1, and its inhibition reverses renal cystogenesis in polycystic kidney disease. Proc
Natl Acad Sci U S A 2006, 103:5466-5471.
7. Gu Z, Jiang J, Tan W, Xia Y, Cao H, Meng Y, Da Z, Liu H, Cheng C: p53/p21 Pathway
involved in mediating cellular senescence of bone marrow-derived mesenchymal stem cells
from systemic lupus erythematosus patients. Clin Dev Immunol 2013, 2013:134243.
8. Mowla SN, Perkins ND, Jat PS: Friend or foe: emerging role of nuclear factor kappa-light-



chain-enhancer of activated B cells in cell senescence. Onco Targets Ther 2013, 6:1221-
1229.



58. Clinical: 'Vaattoegang voor hemodialyse - Lopende onderzoeken
en nieuwe ontwikkelingen' en 'Pushing boundaries in PD access: a
surgical perspective'

Sessienummer: 58
Congresdag: 2
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers

Naam: M.G.J. Snoeijs
Telefoon: 0625097694
Opmerkingen:
CV: Maarten Snoeijs is a vascular surgeon at Maastricht UMC+ and is the clinical lead of the

center of excellence for vascular access surgery. He is the principal investigator of the
OASIS and FLOW trial, course director of the vascular access program at the European
Vascular Course, and chair of the national guidelines on hemodialysis vascular access.

Titel: Vaattoegang voor hemodialyse - Lopende onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: In this presentation, I will discuss the clinical trials on vascular access that are currently

being done in the Netherlands. The OASIS trial compares different types of vascular access
in elderly patients starting hemodialysis. The FLOW trial studies whether it is safe to
abandon surveillance of the vascular access to detect and correct asymptomatic stenoses.
Furthermore, I will discuss surgical innovations that have recently been introduced into
clinical practice in the Netherlands: endovascular techniques to create arteriovenous fistulas,
external support devices to reduce flow in high-flow fistulas, covered stents for thoracic
central venous obstruction, and the inside-out technique to place a dialysis catheter at the
site of an occluded jugular vein.

Bron:
Naam: J.M.F. Dor
Telefoon: +447501424418
Opmerkingen:
CV: Frank J.M.F. Dor, MD PhD FEBS(hon) FRCS

Consultant Transplant Surgeon, Clinical Lead for Transplantation, Imperial College Renal &
Transplant Centre, Hammersmith Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust, London,
UK.

Frank Dor studied Medicine in Antwerp and at the Erasmus University Rotterdam (MD, cum
laude). After a postdoctoral fellowship at the Transplantation Biology Research Center at the
Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School in Boston, USA, Frank was trained
as an abdominal transplant surgeon at the Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands. He
continued working there as a Consultant Transplant Surgeon and Surgical Director of Kidney
Transplantation. He did a sabattical at The Liver Transplant Unit of King?s College Hospital
in London, and joined the Imperial College Renal and Transplant Centre at Hammersmith
Hospital, London, UK, in 2016 as Consultant Transplant Surgeon and Lead for
Transplantation.

Frank is an active clinical and translational scientist, and a passionate educationalist. He
served as Chair of ESOT?s education committee, as Hesperis Course chair, and is Director
of the ESOT Live Donor Nephrectomy Course, Council Member of ESOT (ambassadorship
and communication, Lead of the Social Media Ambassador programme), Council Member of
the British Transplantation Society, Chair of the BTS Chapter of Surgeons, Deputy-Chair of
the Kidney Advisory Group of NHS Blood and Transplant, member of the European Surgical
Association, Chair of the Clinical Ethics Committee of Imperial College Healthcare NHS
Trust, and UK national delegate of the UEMS Division for Transplant Surgery. Frank is co-
chair of the Living Organ Donation Working Group of Ethical Legal and Psychosocial
Aspects in Transplantation (ELPAT, section of ESOT). He is an advisor to the Peter Morris
Centre for Evidence in Transplantation. He has been Secretary General of the European
Society for Surgical Research (ESSR) and Senior Secretary of the UEMS Division for
Transplant Surgery. He was the chair of the PD access guideline (ISPD, 2019), and is



activity Director of the European PD University for Surgeons (ISPD).
He is the chairman of the International Jazz Harp Foundation, and Ambassador to the Black
Living Donor Choir.

He recently got elected as President of the thematic federation on equality, diversity and
inclusivity of the UEMS (European Union of Medical Specialists).

Frank is Editor-in-Chief of European Surgical Research, Academic Editor of PLOSOne,
Associate Editor of Transplantation and the World Journal of Transplantation, and editorial
board member of several other transplant and surgical journals.

He has published widely in peer-reviewed journals and books.
https://www.researchgate.net/profile/Frank_Dor, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?
term=Dor+f&sort=pubdate

Titel: Pushing boundaries in PD access: a surgical perspective
Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving:
Bron:



59. Clinical: How to treat...Membranous nephropathy, Minimal change
disease and Focal segmental glomerulosclerosis

Sessienummer: 59
Congresdag: 2
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers

Naam: A. van de Logt
Telefoon: 0619417317
Opmerkingen: ivm mogelijk vertonen van ongepubliceerde data wil ik de versie van mijn presentatie

mogelijk gedeeltelijk bewerken voor publicatie
CV: Anne-Els van de Logt (1983) heeft haar geneeskunde opleiding en differentiatie tot nefroloog

gevolgd in het Radboud UMC in Nijmegen. Op 19-09-2022 verdedigde zij haar proefschrift
'Towards personalized treatment in membranous nephropathy? aan de Radboud
Universiteit. Sinds 1 juli 2021 is zij werkzaam als nefroloog in het Radboud UMC en werkt zij
verder aan het onderzoek naar membraneuze nefropathie.

Titel: Zie titel sessie
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, revers_mic
Omschrijving: Graag hoor ik nog of er een specifiek format in deze sessie is

Ik zal ingaan op:
- risico stratificatie van patienten met membraneuze nefropathie (volgens KDIGO RL 2021)
- opties qua behandelingen op basis van risico stratificatie
- individualiseren van therapie op basis van anti-PLA2R antistoffen
- toekomstige behandelopties

Bron: KDIGO richtlijn 2021
Mijn proefschrift: 'Towards personalized treatment in membranous nephropathy’; omvat alle
publicaties (op pubmed) van de laatste 10-20 jaar over dit onderwerp

Naam: J. Wetzels
Telefoon: 0611515282
Opmerkingen:
CV: Jack Wetzels studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en volgde de

opleiding tot internist-nefroloog in het UMC St Radboud. Hij is vanaf 1989 verbonden aan de
afdeling Nierziekten van het UMC St Radboud. In 2002 benoemd tot hoogleraar met als
aandachtsgebied de behandeling van patiënten met glomerulaire nierziekten. Sinds febr
2021 emeritus professor, als adviseur verbonden aan de afdeling nierziekten van het
Radboudumc

Titel: How I treat Minimal Change Disease
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: In de voordracht wordt de diagnose MCD besproken. MCD wordt vergeleken met FSGS. Het

belang van steroidgevoeligheid wordt geduid. Verschillen tussen volwassenen en kinderen
worden besproken. De KDIGO richtlijn voor behandeling van MCD wordt besproken, met
aansluitend de mogelijkheden voor een aangepaste behandeling. Ook zal ingegaan worden
op de mogelijheid van pre-emptieve behandeling bij intercurrente ziekte.

Bron: KDIGO richtlijn glomerulaire ziekten van 2021

recente publicaties over MCD

eigen ervaring
Naam: B. Meijers
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:



Omschrijving:
Bron:



60. Paramedisch: Thuisdialyse in Vlaanderen en Nederland

Sessienummer: 60
Congresdag: 2
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: Y. Bollen
Telefoon: +32476266927
Opmerkingen: Kan je mij laten weten hoe lang ik mag spreken?
CV: Afgestudeerd 30.6.2001 als gegradueerd verpleegkundige

1.7.2001 : start als dialyseverpleegkundige in het jessazh
1.9.2006: start adjunct hoofdverpleegkundige centrumhemodialyse jessazh
1.4.2017 tot heden: Coördinator thuishemodialyse in het jessazh

Titel: Thuishemodialyse in Vlaanderen
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, revers_mic
Omschrijving: Historisch schets van Thuishemodialyse in Vlaanderen.

Internationale data percentage thuishemodialyse.
Data thuishemodialyse in Vlaanderen.
Data thuishemodialyse in Jessazh.
Reden van succes voor jessazh.
Voordelen voor thuishemodialyse patiënt.
Nadelen voor thuishemodialyse patiënt.
Conclusie

Bron: -NBVN: Nederlandstalige Belgische vereniging voor nefrologie. www.nbvn.be
-ORPADT: artikel: thuishemodialyse: introductie. www.orpadt.be
-https://isuu.com>jessalinea_nr41_issuu.
-Global forum of Home hemodialysis (ISHD)
Open source, web-enabled,praktische handleiding. www.ishd.org/home-hd-toolkit

Naam: J. Ruissen
Telefoon: 0644758679
Opmerkingen: Joyce Voss-de Haan is co-presentator voor deze presentatie
CV: Sinds december 2010 werk ik bij het Dialyse centrum van het Maasstad Ziekenhuis in

Rotterdam als functioneel beheerder voor Diamant. Veel kennis en ervaring opgedaan met
de Smart Connector, bi-directionele koppeling, HL7 koppelingen, werken met de
rapportgenerator, scholing van de eindgebruikers en natuurlijk het maken van management
informatie of leveren van onderzoeksdata.

Titel: Monitoring bij thuishemodialyse
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Hoe hebben we de monitoring van de thuishemodialyse aangepakt? Wat is de meerwaarde

van de behandeling thuis voor de patiënt? Zijn er voordelen voor de afdeling? Aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan? Met welke technische mogelijkheden zijn we in het
Maasstad Ziekenhuis tot een real-time monitoring gekomen?

Bron:
Naam: J. Voss-De Haan
Telefoon: 0646402552
Opmerkingen:
CV: 2022-heden Verpleegkundig specialist Interne geneeskunde- Nefrologie

2020-2022 Verpleegkundig specialist in opleiding
2011-2020 Dialyseverpleegkundige, coördinator thuishemodialyse, afdelingscoördinator
2010-2011 Dialyseverpleegkundige in opleiding
2007-2009 Verpleegkundige
2004-2007 Verpleegkundige in opleiding, niveau 4

Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:



Omschrijving:
Bron:



-VOLGEBOEKT- 61. Paramedisch: 'Patiententraining STERK
bevordert zelfmanagement' en 'Zelfmanagement: een stem voor de
patient'

Sessienummer: 61
Congresdag: 2
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: N. Hesseling
Telefoon: +31641460507
Opmerkingen: De mogelijkheid om een filmfragment van een interview te kunnen tonen.
CV: 2001-2006 kinderverpleegkundige

2006-2008 dialyseverpleegkundige
2018-2020 verpleegkundig specialist in opleiding
2020 tot heden verpleegkundig specialist
Aandachtsgebieden: chronische nierschade en hypertensie

Titel: Patiententraining STERK bevordert zelfmanagement
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, pointer, handheld_mic
Omschrijving: De patiëntentraining STERK is in 2012 ontwikkeld door een multidisciplinair team van

zorgverleners uit vier ziekenhuizen, waaronder het UMCG samen met de Nierstichting. In de
ontwikkeling hebben de Nierstichting en het UMCG zich laten inspireren door Per Ake Zillen,
een Zweedse nierpatiënt die zelf actief aan de slag is gegaan om verdere achteruitgang van
de nierfunctie te voorkomen. Het is een bijzonder succesverhaal en wellicht niet voor
iedereen haalbaar, maar laat de kansen van zelfmanagement, het belang van inzicht in
ziekte en behandeling en de verbinding met het dagelijks leven goed zien.
De training is geëvalueerd en doorontwikkeld door o.a. Martini Ziekenhuis en UMCG en
heeft geresulteerd in een vernieuwde training welke ook wel STERK 2.0 wordt genoemd. De
vernieuwde training werkt nog meer met de verschillende fasen van ‘Motiverende
gespreksvoering’ en is meer gericht op het bewerkstelligen van gedragsverandering.
We vertellen u over de evaluatie, resultaten, de vernieuwde training en hoe deze op te
zetten.

Bron: Project STERK 2.0 uitgevoerd door Martini Ziekenhuis, UMCG, Zorgbelang Groningen,
Nierpatienten Vereniging Noord Nederland en Menzis

Naam: A.B. Kramer
Telefoon: 0641212042
Opmerkingen: Bovenstaande niet allemaal opnieuw ingevuld omdat Nienke Hesseling dit heeft

aangeleverd.
CV: 2013-2015 internist-nefroloog UMCG/DCG

2015-heden internist-nefroloog Martini Ziekenhuis

Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: L.M.N. Timmermans
Telefoon: +32487486664
Opmerkingen: Water
CV: Met als achtergrond een opleiding tot apotheker, deed Lotte Timmermans afgelopen jaren

onderzoek aan de KU Leuven in België naar de ondersteuning van zelfmanagement van een
chronische ziekte. Haar onderzoek binnen de Academie Voor De Eerste Lijn heeft als doel
de stem van de patiënt te versterken door zorgprofessionals aan te zetten tot het stimuleren
van eigen regie en zelfmanagement.

Titel: Zelfmanagement: een stem voor de patiënt.



Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: Zelfmanagement wordt gedefinieerd als de bekwaamheid van mensen om één of meerdere

chronische ziekten in te passen in het leven. Het is dus geen tijdelijk verschijnsel maar een
gevolg van maatschappelijke individualisering. Zelfmanagement helpt patiënten om te gaan
met de gevolgen van ziekte en aanpassingen van levensstijl. In tegenstelling tot wat de term
zelfmanagement lijkt aan te geven, staat een patiënt hier niet alleen voor. De bedoeling is
dat de patiënt zelf de regie over zijn of haar leven in handen houdt, maar dit gebeurt zoveel
mogelijk in samenwerking met anderen. Een sleutelrol is weggelegd voor zorgprofessionals.

Bron: Aan de basis van dit onderzoek ligt vakliteratuur, in combinatie met interviews met patiënten
en hun netwerk, aangevuld door gesprekken met zorgprofessionals.



62. Paramedisch: slecht genezende wonden aan de voet bij
nefropathie: beter voorkomen dan genezen.

Sessienummer: 62
Congresdag: 2
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 82

Sprekers

Naam: J. Cornegoor
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: R. Wisselink
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



63. Paramedisch: PROMS in de spreekkamer

Sessienummer: 63
Congresdag: 2
Tijd: 15:20:00 - 16:20:00
Zaal: Zaal 83

Sprekers

Naam: Y. Meuleman
Telefoon: 0031651905847
Opmerkingen: Geluid voor het afspelen van een video.
CV: Yvette Meuleman is medisch en gezondheidspsycholoog, docent en senior onderzoeker op

de afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Sinds 2009 voert ze onderzoek uit op het gebied van o.a. zelfmanagement, ziektepercepties
en patiënt-gerapporteerde uitkomsten (kwaliteit van leven, symptoomlast en depressie) en is
ze betrokken bij verschillende landelijke onderzoeksprojecten naar de implementatie van
PROMs in de nefrologie.

Ze is projectleider van o.a. het onlangs gestarte PRO-Guide project en zit in het bestuur van
de Landelijke werkgroep Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Nefrologie.

Titel: PROMs in de spreekkamer
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer, revers_mic, handheld_mic
Omschrijving: Er zal een overzicht worden gegeven van de huidige ontwikkelingen op het gebied van

PROMs in de nefrologie: waar staat de nefrologie op het gebied van PROMs en wat zijn de
resultaten van de lopende PROMs studies die binnen de nefrologie in Nederland worden
uitgevoerd.

Verder zal er dieper worden ingegaan op het gebruik van PROMs in de spreekkamer: wat is
de waarde van PROMs in de spreekkamer en hoe kan het gesprek over PROMs-resultaten
het beste worden gevoerd.

Als laatste zal het recent gestarte PRO-Guide project worden besproken: dit project heeft als
doel het ontwikkelen van een multidisciplinaire communicatie- en behandelgids (inclusief
PROMs-Toolbox) voor zorgverleners met daarin strategieën hoe te reageren op en handelen
naar PROMs-resultaten in de spreekkamer. Hiermee willen we symptoomlast verlagen (o.a.
symptomen als vermoeidheid, jeuk, mentale klachten, slaap klachten en seksuele klachten)
en kwaliteit van leven verbeteren.

Bron: Vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek (samenwerking tussen onderzoekers,
zorgverleners, patiënten en patiëntvertegenwoordigers).



65. Clinical: NFN Huishoudelijke en Klinische vergadering

Sessienummer: 65
Congresdag: 2
Tijd: 16:50:00 - 18:55:00
Zaal: Baroniezaal

Sprekers



66. Basic science: Abstracts

Sessienummer: 66
Congresdag: 2
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 55

Sprekers



67. Paramedisch: Eigen regie dialysepatienten, SIG thuisdialyse

Sessienummer: 67
Congresdag: 2
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: J. Voss-De Haan
Telefoon: 0646402552
Opmerkingen:
CV: 2022-heden Verpleegkundig specialist Interne geneeskunde- Nefrologie

2020-2022 Verpleegkundig specialist in opleiding
2011-2020 Dialyseverpleegkundige, coördinator thuishemodialyse, afdelingscoördinator
2010-2011 Dialyseverpleegkundige in opleiding
2007-2009 Verpleegkundige
2004-2007 Verpleegkundige in opleiding, niveau 4

Titel: De behoeften van hemodialyse patiënten tot eigen regie; een exploratieve kwalitatieve
studie

Website plaatsen: Nee
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: In de presentatie wordt het afstudeeronderzoek ten behoeve van de Master Advcanced

Nursing Practice opleiding beschreven.
Het onderzoek was gericht op de ondersteuning van de eigen regie van
hemodialysepatiënten in een klinische (incenter) setting. Het eerste doel was inzicht
verkrijgen in hoe en in welke mate patiënten die een hemodialyse behandeling ondergaan,
ondersteuning ervaren met betrekking tot de eigen regie. Het tweede doel was inzicht
verkrijgen in de wensen en behoeften die hemodialyse patiënten hebben met betrekking tot
deze regievoering.

Bron: ervaringskennis
vakliteratuur; bronnen volgen later

Naam: M. Noordegraaf
Telefoon: 0614419756
Opmerkingen:
CV:
Titel: interactieve sessie over thuisHD
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: d.m.v. een interactief programma wordt aan de aanwezigen gevraagd wat hun ervaringen en

standpunten zijn m.b.t. thuisHD
Bron: In deze sessie zijn we interactief op zoek naar ervaringskennis van de deelnemers



68. Paramedisch: Bariatrische chirurgie

Sessienummer: 68
Congresdag: 2
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: W. Roosink
Telefoon: 0625331550
Opmerkingen:
CV: 1997-2000 verzorgende IG

2000-2002 verpleegkundige
2003-2011 Landmacht geneeskundige dienst/pantser infanterie
(2010/2011) hbo verpleegkunde
2011-heden physician assistant GE chirurgie en Bariatrie

Titel: Bariatrische chirurgie
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: Kort wordt stilgestaan bij morbide obesitas in het algemeen. Vervolgens zal de bariatrische

chirurgie middels een patiënt journey worden toegelicht.
Hierin wordt stil gestaan bij de voorbereiding, de verschillende technieken, de nazorg en de
belangrijke punten rondom bariatrie die goed zijn om te weten als je te maken krijgt met een
bariatrie patiënt.

Bron: Richtlijn chirurgische behandeling voor obesitas
Richtlijn morbide obesitas.
Protocollen bariatrische chirurgie maasstadziekenhuis
Cijfers Database Dica/Dato



69. Paramedisch: Nierpatient worden, verwerking en verandering

Sessienummer: 69
Congresdag: 2
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 56/57

Sprekers

Naam: M. Latten
Telefoon: 0650574148
Opmerkingen: Wil wel graag evt kleine stukjes muziek afspelen in PowerPoint of als dat niet gaat evt op

een andere manier.

CV: Nvt
Titel: Mijn reis door het leven, mijn ervaring als nierpatiënt: hoe het begon, verandering en

verwerking.
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, revers_mic
Omschrijving: Mag ik je meenemen op deze reis, een reis door mijn leven als nierpatiënt.

Mijn leven was geen ponykamp maar een achtbaan vol met ups en downs maar ook vol met
ervaringen en levenslessen.
Dus eigenlijk hoe het is ontstaan, hoe ik ermee om ben gegaan en wat ik er allemaal van
geleerd heb. 
Je mag verwachten het medisch gedeelte rondom nierfalen, niertransplantaties en dialyse.
Maar ook wie ben ik, levenslessen en hoe sta ik nu in het leven.
Dit afgewisseld met leuke verhalen tussendoor, een grapje en mijn levenswijsheden.

Het leven zelf is de weg naar wijsheid, groeien, leren en leven verloopt niet in een rechte lijn
en dat maakt het juist zo interessant!
En het gaat niet om de bestemming waar je uiteindelijk uitkomt maar de reis er naartoe!

Ik heb afgelopen 10 januari als ervaringsdeskundige samen met het medisch
maatschappelijk werk van de dialyse afdeling een symposium gegeven voor pre-dialyse
patiënten in het viecuri medisch centrum in Venlo.
Het was een super mooie ervaring, ze waren erg onder de indruk en kreeg veel waardering
en respect van o.a de pre-dialyse patiënten en hun naasten.

Dat ik gevraagd ben om te spreken op de nefrologie dagen vind ik bijzonder en ben er mega
dankbaar voor.
Mijn ervaringen staan niet in (leer)boeken. Persoonlijk denk ik daarom dat het een
symposium is waar elk mens maar ook elke professional uit het vak, waaronder een arts of
een verpleegkundige iets van kan leren. 

Ga je mee met mij op reis?
Life is like a rollercoaster.
Ups. Downs. Twist and Turns.
But it’s your choice to either scream or enjoy the ride!

Bron: Evt nog links van interviews in de media.

https://l1.nl/l1mburg-centraal-tour-de-celeb-met-nierpatient-moniek-latten-uit-baarlo-151165/

https://www.linda.nl/persoonlijk/moniek-derde-keer-donornier-nodig-wacht-geduldig/



70. Paramedisch: Voeding /dieet bij geriatrische nefropatient

Sessienummer: 70
Congresdag: 2
Tijd: 16:50:00 - 17:50:00
Zaal: Zaal 83

Sprekers

Naam: B. Germeaux
Telefoon: 0032477948076
Opmerkingen:
CV: Opleiding Voeding en Dieetkunde /UCLLeuven 1980-1983

Experte nefrologische dietetiek /HoGent 2013
Voorzitster VND

Titel: Voeding /dieet bij geriatrische nefropatient
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint
Omschrijving: Invloed van strikte restricties K/P versus gezonde voeding
Bron: Nog onder constructie
Naam: M.J.E. De Bie Dekker
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:
Naam: M.V.R. Van Dyck
Telefoon:
Opmerkingen:
CV:
Titel:
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving:
Bron:



72. Paramedisch: Voorkom rekenfouten! Hoe maak je een juiste
antibiotica berekening bij een Peritonitis

Sessienummer: 72
Congresdag: 2
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 80

Sprekers

Naam: D. Megens
Telefoon: 0623607765
Opmerkingen: Microfoon alleen boven de 30 personen.

Ik heb zelf een laptop bij me incl. klikker.
CV: Dirk Megens is hybride-docent (verpleegkundig) rekenen. Sinds 2010 staat hij voor de klas.

In 2013 is hij begonnen, op verzoek van studenten, met het opnemen van zijn rekenuitleg.
Hierdoor is hij online beter bekend geworden als ?Meneer Megens? In 2016 is hij de gratis
toegankelijke website www.meneermegens.nl gaan opzetten. Dit is inmiddels uitgegroeid tot
het grootste gratis toegankelijke crossmediale rekenplatform van Nederland met maandelijks
100.000 paginabezoekers. In 2018 won hij de wedstrijd ?Beste Rekenidee MBO? en in 2019
is hij uitgeroepen tot ?Leraar van het Jaar? van het MBO. Anno 2023 combineert hij
lesgeven met het verzorgen van trainingen en workshop op het gebied van
(verpleegkundig)rekenen. Het is zijn missie om het aantal voorkombare rekenfouten in de
zorg naar nul te gaan brengen. Op Meneer Megens kan je rekenen!

Titel: Op naar nul voorkombare rekenfouten in de zorg!
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, laptop, revers_mic, handheld_mic
Omschrijving: Meneer Megens heeft als doel om het aantal voorkombare rekenfouten in de zorg naar nul

te brengen. Hiervoor neemt hij je mee terug de collegebanken in. Op een luchtige en
interactieve manier wordt je rekenvaardigheid getest en toegelicht. Rekenen saai, lastig of
vervelend? Meneer Megens laat aan je zien dat het ook anders kan. Kom naar de deze
workshop en ga actief aan de slag met het verbeteren van je rekenvaardigheid. Je gaat naar
huis vol inspiratie en ontvangt gratis een handig formuleblad en boekje met 5 tips om het
onder de knie te krijgen.

Bron: Ervaring vanaf 2010 met rekenonderwijs en vanaf 2016 met het verzorgen van bijscholing in
ziekenhuizen. Alle kennis is samengevat op wwww.meneermegens.nl en in de
geaccrediteerde (door de V&VN met 5 scholingspunten)leeromgeving
www.meneermegensacademy.nl



-VOLGEBOEKT- 73. Paramedisch: Implementatie Evidence Based
practice binnen de dialyse

Sessienummer: 73
Congresdag: 2
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 81

Sprekers

Naam: H.C. van Aalst
Telefoon: 06-53749448
Opmerkingen:
CV: Opleidingen:

2011-2012 opleiding tot dialyse-verpleegkundige
2015-2017 M-ANP Intensieve somatische zorg

Werkervaring:
2011-2015 Dialyseverpleegkundige Radboud umc
2012-2018 Thuisdialyse verpleegkundige Vitaal Thuisdialyse
2015-2020 Verpleegkundig Specialist Huisartsenzorg/Huisartsenpost
2020 Verpleegkundig Specialist Verpleeghuis
2020-heden Verpleegkundig Specialist Dialyse CWZ

Titel: Implementatie Evidence Based Practice binnen de dialyse
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: powerpoint, laptop, pointer
Omschrijving: EBP implementeren binnen de dialyse: klinkt als een bewerkelijk en tijdrovend proces waar

veel bij komt kijken.
Doel van deze presentatie is te laten zien dat het een kortdurend proces met een beperkte
tijdsinvestering kan zijn, waarmee de dialyseverpleegkundige al direct praktisch vooruit kan.

Bron: Protocollen NFN
Scholing EBP - van klinische onzekerheid naar evidence
EBP Denktank CWZ

Naam: L. van der Heijden
Telefoon: 0612030668
Opmerkingen:
CV: 2020 Bachelor hbo Verpleegkunde

2020-2021 Wijkverpleegkundige
2021-heden Dialyseverpleegkundige

Titel: Implementatie Evidence Based practice binnen de dialyse
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden:
Omschrijving: Zie sessieinhoud medespreker C. v Aalst.
Bron:



74. Paramedisch: Innovative ways to identify and prevent CKD in
underserved groups

Sessienummer: 74
Congresdag: 2
Tijd: 17:55:00 - 18:55:00
Zaal: Zaal 82

Sprekers

Naam: N. Thomas
Telefoon: +44 7958 708347
Opmerkingen:
CV: Nicola Thomas is a registered nurse and Professor of Kidney Care at London South Bank

University. She is also honorary nurse consultant in the renal unit at Barts Health NHS Trust,
London. Nicola has worked within the renal speciality for all her career and has extensive
clinical, teaching and research experience. Her clinical and research work has focused on
prevention and self-management of kidney disease, with a specific interest in health
inequalities. At London South Bank University, she runs four post-registration kidney
modules. She is an Executive Board member of the Association of Nephrology Nurses UK
and Programme Co-Chair for UK Kidney Week. She is a Past President of EDTNA/ERCA

Titel: Innovative ways to identify and prevent CKD in underserved groups
Website plaatsen: Ja
Benodigdheden: powerpoint, pointer, revers_mic
Omschrijving: This talk will explore the challenges of reaching people from underserved groups when

considering identification and prevention of CKD.

Underserved groups are defined by the National Institute for Health Research (UK) as those
who have a high healthcare burden and have differences in how a group responds to or
engages with healthcare interventions. Underserved groups are those with specific
demographics (such as young or old age or from an ethnic minority groups); those with
specific social or economic differences (such as those on very low income or people who are
homeless); those with a specific health status (such as those with mental health issues).

Three specific projects will be highlighted to showcase innovative ways to reach
underserved groups:

1. A university-based Community Ambassador programme
2. Identification of high blood pressure in barbershops
3. Home-based ACR urinalysis using smartphone technology

Learning from each project will be discussed and key messages for delegates will be
presented

Bron: Underserved groups (NIHR)
https://www.nihr.ac.uk/documents/improving-inclusion-of-under-served-groups-in-clinical-
research-guidance-from-include-project/25435

Community Ambassadors
https://www.lsbu.ac.uk/about-us/news/uks-first-programme-trains-university-students-to-
tackle-kidney-disease-and-save-lives

Barbershops
Victor RG, Lynch K, Li N, et al. (2018) A Cluster-Randomized Trial of Blood-Pressure
Reduction in Black Barbershops. N Engl J Med. 378(14):1291-1301.

Homebased urine testing (in press)
Thomas et al (2023) Evaluating the feasibility and acceptability of home-based urinalysis for
albumin-creatinine ratio with smartphone technology: a quality improvement project. Journal
of Renal Care https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17556686



77. Multidisciplinair: Closing remarks & Goodiebags

Sessienummer: 77
Congresdag: 2
Tijd: 19:00:00 - 19:20:00
Zaal: Brabantzaal

Sprekers

Naam: B.A.M. Beckers
Telefoon: 0477950020
Opmerkingen:
CV: docente kaderopleiding verpleegkundigen

psychotherapeute en coach communicatie en leidinggeven
Titel: wat kan je meenemen van een congres
Website plaatsen: onbekend
Benodigdheden: revers_mic
Omschrijving:
Bron:


