
Dinsdag 26 maart 2019 

0. Openingswoord voorzitter NND, Stijn Konings 

1. PLENAIRE OPENING: De nieuwe AVG, Bob van der Kamp 

2. 2 Klinische sessies, Boye Jensen en Peter Rossing 

3. 14 bulletposters, 3-minuten presentaties 

4. Treatment of ANCA vasculitis, Alan Salama en Target to be, Pieter van Paassen 

5. Role of perivascular cells in fibrotic disease, Rafael Kramann + 3 abstracts 

6. Protective electrolytes, Tom Nijenhuis en Ewout Hoorn + 2 klinische abstracts 

7. 3 Thesis presentations + 2 abstracts The Nierstichting - NFN 2018 PhD Thesis Award 

8. Klinisch Pathologische Conferentie, Aanstekelijk heftig, Joris Roelofs en Jaap Groothoff 

Naam: J.J.T.H. Roelofs 

Titel: KPC 

Omschrijving: Clinicopathologische conferentie 

9. Basale en klinische abstracts 

10. Uitreikingen prijzen abstracts/thesis/posters en Gijs Scholten van Aschat 

20. Vaattoegangs-items, Sheena Bhagirath en Gelisa Allers 

Naam: S.C. Bhagirath en G.L.E. Allers 

Titel: Impact of arterio-venous fistula flow on ventricular contractility in hemodialysis patients and 

evaluation of hemodialysis catheter dysfunction 

Omschrijving: 1.Impact of arterio-venous fistula flow on ventricular contractility in hemodialysis 

patients. 

The arterio-venous fistula (AVF) in hemodialysis patients often leads to a substantial increase in 

cardiac output. The resulting high-output state can have detrimental effects in the long term. 

2.Evaluation of hemodialysis catheter dysfunction. 

Catheters are frequently used. However, dysfunction occurs in 30-50% of the hemodialysis sessions. 

Despite being such an persistent burden, current guidelines and protocols are not in line with each 

other or give several ambiguous recommendations. 

21. Nefrovisie: Marc Hemmelder, Esmee van der Willik, Hans Bart, Dennis van Veghel 

Naam: M.H. Hemmelder 

Titel: Uitkomstgestuurde zorgevaluatie vanaf 2019 

Omschrijving: Nefrovisie presenteert in deze sessie een overzicht van actuele ontwikkelingen op 

het gebied van uitkomsten van nierzorg. 



Hierbij komen aan bod de patiënt gerapporteerde uitkomsten die vanaf 2019 worden verzameld voor 

dialysebehandeling. Ook de klinische uitkomsten worden toegelicht, waarbij er een voorbeeld vanuit 

de cardiologie wordt gepresenteerd. 

Naam: E.M. van der Willik 

Titel: Eerste resultaten van PROMs in de nefrologie 

Omschrijving: Patiënt-gerapporteerde uitkomsten, ook wel PROMs genoemd. Tegenwoordig wordt 

er veel gesproken over PROMs. Maar wat zijn PROMs nou precies? Hoe kunnen PROMs het beste 

worden gemeten? En welke bijdragen kunnen PROMs leveren aan het verbeteren van de zorg voor 

mensen met een chronische nieraandoening? In deze voordracht worden bovenstaande vragen 

beantwoord en worden de eerste resultaten gepresenteerd van het gebruik van PROMs binnen de 

nefrologie in Nederland. 

22. VDT besloten sessie: Casper Franssen, Paul Pruss, Adri Hems 

23. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? En wat dan?, Jolanda van Boven 

24. Transitie tussen dialysemodaliteiten: lessen uit INTEGRATED, Wim van Biesen, State of the art 

in PD, A. Abrahams 

Naam: W. van Biesen 

Titel: Transitie tussen dialysemodaliteiten: lessen uit INTEGRATED 

Omschrijving: Nierfunctievervangende therapie beslaat peritoneale dialyse, hemodialyse, en 

transplantatie, elk met hun sub-mogelijkheden. Vele patienten met ESKD zullen tijdens hun traject 

verschillende van deze modaliteiten doorlopen. Hoe beslissen we welke modaliteit de beste 

uitkomsten geeft op welk moment in het leven van welke patient? en hoe gaan patienten met deze 

transitie om? EN hoe pakken wij dat als zorgverleners best aan?  

INTEGRATED is een internationaal consortium van onderzoekers dat antwoorden probeert te vinden 

op deze vragen 

25. Groenere dialyse, Peter Blankestijn 

26. Zieke kleine vaten: calcifylaxis en vasculitis Louis Reichert en Menno Kooistra  

27. VDT besloten sessie: Arjan Frijns, Ian Morgan en Matt Willans 

Naam: I. Morgan 

Titel: Technical Overview of the Physidia S3 Home Haemodialysis Machine 

Omschrijving: Background to the advantages of frequent dialysis and convective therapies. 

The innovations of the S3 machine. 

The technical theory of how the S3 delivers treatment. 

Review of treatment outcomes to date. 

28. Kindernefrologie, Michiel Schreuder, Silvie Fleuren, Sylvia Lemmen en Sacha van de Put 

Naam: S.A.R. Fleuren 

Titel: Kinderdialyse, een vak apart 



Omschrijving: Uitleg wat het dialyseren van kinderen nu anders maakt dan het dialyseren van 

volwassenen. Zowel op technisch vlak als op psychosociaal vlak. 

Wat betekent dit voor het kind, het gezin en de zorgverleners? 

29. Prikangst, Jacqueline Oosthoek 

30. PD-Workshop: meer zorg thuis, hoe werkt dat?, Jolanda Oosterwechel, Anneke Hoogsteen, 

Fariba Amiri 

Naam: J.M. Oosterwechel 

Titel: Vr Bril op de nefrologiepoli 

Omschrijving:  

In 2018 heeft het Deventer ziekenhuis een film opgenomen tbv het gebruik van een VR bril. Mede 

door deel te nemen aan de Nierstichting Challenge konden we snel dit product ontwikkelen.  

De film laat een capd wisseling zien van een patiënt, die de behandeling in zijn eigen omgeving 

uitvoert.  

De VR bril wordt ingezet op de nefrologiepoli tbv therapiekeus. Daarnaast is deze film voor iedereen 

toegankelijk via Youtube. 

Het gebruik van de VR bril is laagdrempelig en snel inzetbaar.  

Tevens heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het gebruik van de VR bril, dit onderzoek zal ik 

kort toelichten. 

Naam: A.B. Hoogsteen 

Titel: Thuistrainen "hoe kom je zo ver"  

Omschrijving: Presentatie over de verandering in het trainen van een PD patient.  

Motivatie om bij de patient thuis te gaan trainen. 

Hoe organiseer je een dergelijke verandering? 

Wat zijn de successen? wat zijn de uitdagingen? 

31. Zout en kalium, een mooi stel?!, Femke Vlieland, Eddie van Breukelen, Dominique Bovee en 

Katja Cardol 

Naam: F.M. Vlieland en E. van Breukelen 

Titel: Beterschappen door de juiste boodschappen: een voeding- en leefstijlprogramma voor 

nierpatiënten met chronische nierschade 

Omschrijving: Bij een verminderde nierfunctie volgt voedings- en leefstijladvies vaak pas in de 

latere stadia van nierfalen. Maar juist in de fase daarvóór blijkt veel gezondheidswinst te behalen 

met een ander eetpatroon. Beterschappen ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd 

programma met het doel om mensen met milde tot matige nierschade te helpen om hun nierfunctie 

te behouden en weer meer controle te krijgen over hun gezondheid. Een voeding en 

leefstijlprogramma voor nierpatiënten met bijeenkomsten, een sterke community en een recepten- 

en boodschappenservice op maat voor iedere deelnemer en zijn of haar gezin. 



Er ligt een enorme kans om de gezondheid en levensverwachting van nierpatiënten 

te verbeteren. 

Naam: D.M. Bovee 

Titel: De natrium- en kaliumhuishouding 

Omschrijving: In deze presentatie geef ik een kort overzicht over de natrium- en kaliumhuishouding 

en zal ik de vraag beantwoorden op welke manier de zoutinname in het dieet het beste te meten is. 

Naam: C.K. Cardol 

Titel: DE PSYCHOLOGIE VAN EEN GEZONDE LEEFSTIJL: ONTWIKKELING EN BEHANDELPROTOCOL 

VAN HET E-GOAL ONLINE ZORGPAD 

Omschrijving: Veel patiënten met chronische nierschade ervaren problemen in het aannemen en 

volhouden van een gezonde leefstijl, vaak ten gevolge van psychosociale belemmeringen. In de E-

GOAL studie hebben we een online zorgpad op maat ontwikkeld, bedoeld om zulke psychosociale 

belemmeringen en helpende factoren voor gedragsverandering te identificeren en aan te pakken. 

Het online zorgpad bestaat uit 1) een screeningsinstrument met visuele terugkoppeling via een 

persoonlijke profielkaart, en 2) een leefstijlmodule binnen een bestaande online cognitieve-

gedragstherapie (CGT) behandeling. We presenteren de ontwikkeling van het E-GOAL zorgpad en 

illustreren het uiteindelijke behandelprotocol aan de hand van een casus uit de klinische praktijk. Het 

zorgpad wordt momenteel geëvalueerd in een gerandomiseerde studie in vier Nederlandse 

ziekenhuizen. 

32. Palliatieve zorg binnen de islam, Jamila Zacouri 

33. Grenzen aan dialyse, interactieve setting met sketches, Charles André, Simone Zuurbier, 

Gerben van den Bosch, Mirjam Poldervaart, Angèle Kerkhoffs en Jolanda van Hoffen 

Naam: H.C. André 

Titel: Bewegen op Maat 

Omschrijving: In 2017 kregen we op de afdeling de beschikking over het fietslabyrint. Het belang 

van bewegen tijdens de behandeling was al bekend maar al veel langer is bekend dat bewegen 

bijdraagt aan een betere conditie en een algeheel welbevinden. 

In 2017 kwam ook het zorghotel met revalidatie afdeling op het ziekenhuis terrein.Samen met de 

pat. vereniging en de Fysio Therapie hebben we een thema avond "Bewegen voor dialysepatiënten" 

georganiseerd. 

Toen de Challenge 2018 kansen bood om hier een vervolg aan te geven hebben we die kans met 

beide handen aangegrepen. Nierpatiënten wordt nu de kans geboden om obv ervaren Fysio 

Therapeuten hun conditie te verbeteren en hun mogelijkheden te verkennen. 

34. Bepaling van lichaamssamenstelling middels bio-impedantie-analyse: de theorie én de 

praktijk!, Jantine Schotman, Ageeth Bos en Mieke Hoeben 

Naam: J.M. Schotman 

Titel: Bio-impedantie analyse voor het bepalen van UF volumes bij dialysepatiënten:  

de theorie én de praktijk!? 



Omschrijving: Er zijn verschillende type BIA apparaten die onderling verschillen in meetmethode en 

de manier waarop lichaamswatervolumes worden berekend. Echter, ze berusten allemaal op het 

zelfde principe: het meten van de elektrische lichaamsweerstand. In deze presentatie zal ik aan de 

hand van de theorie meer informatie geven over een aantal belangrijke aandachtspunten bij het 

uitvoeren en interpreteren van een BIA meting. Hierbij staan de volgende vragen centraal: 

- Wat meet je precies? 

- Maakt het uit aan welke zijde je meet? 

- Mag je patiënten met een orthopedische prothese meten? 

- Maakt het uit waar je de elektrode-plakkers plakt? 

- Maakt het uit in welke lichaamshouding de meting wordt uitgevoerd? 

- Heeft langdurig liggen invloed op de betrouwbaarheid van de meting? 

- Moeten we rekening houden met dialyse gerelateerde veranderingen in lichaamstemperatuur? 

Naam: M.C. Hoeben 

Titel: Bio-impedantie analyse bij dialysepatiënten: de theorie én de praktijk!? 

Omschrijving: Bio-impedantie analyse in de praktijk m.b.v. BCM (Body Composition Monitor) is een 

onderdeel van de gehele voordracht. De meting geeft inzicht in de vochtstatus van de dialysepatiënt 

en bij het bepalen van het streefgewicht. De gevolgen van overvulling kunnen zo worden beperkt. De 

uitvoering van de meting is bepalend voor de uitslag. Waar moet je op letten en wat betekend nu de 

uitslag? 

35. Abstract sessie m.b.t. PD 

36. (On-)mogelijkheid seksualiteit bij nierfalen, Melanie van Heijst 

Naam: M.M. van Heijst 

Titel: Lust en plezier, ook bij een falende nier 

Omschrijving: Seksualiteit is een onderwerp dat voor veel mensen nog steeds een taboe is. 

Bespreken van dit onderwerp in de spreekkamer is lastig. Zowel voor de patiënt als voor de 

hulpverlener.Een gezonde seksualiteit beleving is voor iedereen van belang voor het gevoel van 

welzijn. kan. In de presentatie is er aandacht voor de voorwaarden voor een gezonde seksualiteit 

beleving, de verschillende betekenissen van seksualiteit, de problemen bij ziektes en ideeën om dit 

onderwerp toch op een positieve manier aandacht te geven. Met zorg en aandacht, niet altijd 

oplossend maar wel opluchtend. 

37. Beweeg!!! Hoe belangrijk is het om als dialysepatiënt meer te bewegen en hoe bereik je dat?, 

Adilson da Silva, Laura Haasdijk, Floris Hendriks en Charles André 

Naam: M.L. Haasdijk 

Titel: Denk aan bewegen 

Omschrijving: Dialysepatiënten zijn vaak erg moe, hierdoor hebben zij weinig tijd en energie over 

om te sporten of te bewegen. Terwijl bewegen voor deze groep extra belangrijk is. 



Voor de Nierstichtingchallenge heeft ons team een beweegprogramma ontwikkeld dat enerzijds 

bestaat uit daadwerkelijk bewegen tijdens de dialyse en anderzijds uit oefeningen om bewegingen te 

visualiseren. Hierdoor vindt er spieractiviteit plaats en wordt het brein geactiveerd. Dit kan een 

positief effect hebben op de kwaliteit van leven. Programma is laagdrempelig, toegankelijk voor 

iedereen die de Nederlandse taal spreekt en wordt tijdens de dialyse aangeboden. 

38. “De zoete aanval” Diabetes en Nierfalen, Jan-Willem Eijgenraam 

39. Transplantatie bij euthenasieprocedure, Janneke Vervelde 

Naam: J. Vervelde 

Titel: Orgaandonatie na Euthanasie 

Omschrijving: Orgaandonatie na euthanasie, kan dat? Er is een speciale richtlijn voor orgaandonatie 

en weefseldonatie na euthanasie en inmiddels hebben we hier in Nederland ook ervaring in 

opgebouwd. Hoe zorgvuldig wordt er te werk gegaan en wat zijn de mogelijkheden? 

 

 

 

Woensdag 27 maart 2019 

11. NFN publicatie prijs 

Naam: S.A.M.E.G. Timmermans 

Titel: C5b9 Formation on Endothelial Cells Reflects Complement Defects among Patients with 

Renal Thrombotic Microangiopathy and Severe Hypertension 

Omschrijving: Ik zal gedurende deze 30 minuten een overzicht geven over de classificatie van TMAs 

en de tekortkomingen hiervan. Dit zal ik illustreren aan de hand van een real-life case, die uitermate 

geschikt is om de klinische toepassing van ons werk te tonen. Het doel is een betere herkenning van 

complement dysfunctie en, in het bijzonder, in het geval van ernstige hypertensie. De test die wij in 

Maastricht hebben ontwikkeld zal ik nader toelichten. Tezamen met preliminary data zal ik een 

voorstel voor een nieuwe klinisch algoritme introduceren. 

12. Thiazides, Mark Glover, NaCl cotransporter abundance, Joost Hoenderop  

Naam: G.J. Hoenderop 

Titel: NaCl cotransporter abundance in urinary vesicles is increased by calcineurin inhibitors and 

predicts thiazide sensitivity 

Omschrijving: In mijn voordracht zal ik iets vertellen over de waarde van exosomen. Wat kunnen 

we leren van deze exosomen, welke eiwitten kunnen we erin vinden en hoe kunnen ze ook 

voorspellen of bepaalde medicijnen werkzaam zijn. Aan het einde van de voordracht heeft de 

toehoorder kennis van deze 'luid biopsies' geïsoleerd vanuit de urine en begrijpt hij/zij hoe deze een 

rol kunnen spelen bij patiënten met electrolytstoornissen. 

13. Nefrologie anno 2019: patiënt centraal! Hans Bart, Emma Massey, Sahel Ismail, Alferso 

Abrahams, Marc ten Dam 



Naam: M.A.G.J. ten Dam 

Titel: Herziening visitatiesystematiek dialyse centra 

Omschrijving: Verslag van de commissie herziening visitatiesystematiek met als deel onderwerpen: 

1. Toekomst HKZ certificaat 

2. Nieuwe normenset 

3. Pilot deelname vertegenwoordiging patiënten 

4. Transparantie visitatie resultaten 

5. agenda na NND 2019  

14. RNA binding proteins, Eric van der Veer, CRISPR/CAS: history, molecular developments and 

applications, Niels Geijsen + abstracts 

Naam: E.P. Van Der Veer 

Titel: RNA-binding proteins: CEOs of the transcriptome 

Omschrijving: Cellular phenotype switching is intimately intertwined with physiologic function, but 

also with repair to injury and the pathophysiology of disease. During these phenotypic conversions, 

RBPS have been established to serve as critical effectors and regulators that guide post-

transcriptional ?decision-making? events. To this end, RBPs can be viewed as “macromanagers”, by 

mediating linear and back splicing changes of bound pre-mRNAs, resulting in the formation of 

countless splice variants within the cell. But RBPs also have excellent ?micromanagement? 

capabilities, as evidenced by their ability to control RNA stability through subtle interactions with 

non-coding regions of target mRNAs or by influencing microRNA profiles in the cell.  

The product of many years of examining the role of RBPs developmentally is that these proteins are 

of vital importance during the embryonic development of the cardiovascular system. One such RBP is 

Quaking (QKI), which we have found to play a pivotal role in governing phenotypic switching by 

controlling a myriad of post-transcriptional pathways in vascular smooth muscle cells, endothelial 

cells, monocytes and macrophages, and thrombocytes.  

We are currently investigating the consequences of specifically reducing QKI expression in monocytes 

on kidney fibrosis in vivo. Furthermore, we also employing RNA mimetics in attempts to modulate 

QKI activity. Both approaches are designed to gain insight into the consequences of attenuating the 

capacity of QKI to determine the cellular transcriptome, and how this impacts kidney and 

cardiovascular pathophysiology. 

15. PLAN, De inzet van social media, Alex den Haan Pasfotosessie voor LinkedIn in de theepauze 

16. Multidisciplinair Symposium: Innovatie in de geneeskunde: kansen en uitdagingen, Wouter Bos 

en Marleen Balvert 

Naam: M. Balvert 

Titel: Nieuwe technieken om ziekte beter te voorspellen aan de hand genetische informatie 

Omschrijving: Veel van de momenteel ongeneeslijke ziekten hebben een genetische basis. Deze is 

vaak complex en onbekend. Het achterhalen van de genetische eigenschappen die leiden tot een 



ziekte zou een grote impact hebben op ons begrip van de ziekte, en zou het ontwikkelen van gerichte 

en gepersonaliseerde therapieën een impuls geven. 

Zo'n tien jaar geleden zijn de kosten van het lezen van het genoom van een individu sterk gedaald. 

Dit heeft het voor onderzoekers mogelijk gemaakt om grote genoom databases op te bouwen waarin 

de genetische informatie van zowel gezonde als zieke individuen ligt opgeslagen. Door deze data te 

analyseren en een vergelijking te maken tussen gezonde en zieke individuen kan men achterhalen 

welke genetische eigenschappen de basis vormen van de ziekte. Hiervoor zijn nieuwe data analyse 

technologiën nodig, die momenteel in ontwikkeling zijn. 

17. NfN Vergadering 

18. Consortium, Glycotreat, Johan v.d. Vlag en Hans Vink 

Naam: H. Vink 

Titel: Glycocalyx and Capillary Recruitment Capacity 

Omschrijving: De glycocalyx is een beschermlaag aan de binnenzijde van bloedvaten en als de 

glycocalyx beschadigd raakt (zoals door diabetes en bij nierpatienten) dan wordt het vaatbed 

kwetsbaar en kunnen er (kleine) bloedvaten verdwijnen, en kan er uiteindelijk orgaanschade 

ontstaan. 

In de voordracht zal ik de bespreken hoe we glycocalyx schade proberen te meten in het GlycoTreat 

consortium en laten zien hoe glycocalyx schade gekoppeld is aan verminderde functie van de 

microcirculatie. 

19. NfN Klinische vergadering 

Naam: M.C. Vermeulen 

Titel: Toelichting: Waterbehandeling voor hemodialyse (HD) en online hemo(dia)filtratie (HDF) 

Omschrijving: De oorsprong van de oude richtlijn dateerde uit 2003 en is sindsdien mondjesmaat 

aangepast. In de afgelopen jaren hebben er behoorlijke wijzigingen plaatsgehad in oa de 

farmacopee, technologie en werkveld, welke een grote update noodzakelijk maakte. 

Er is een geheel nieuwe richtlijn opgesteld met als uitgangspunten de farmacopee, ervaringen uit het 

veld en hedendaagse inzichten. De richtlijn heeft een educatieve component om kennis over dit 

vakgebied vast te leggen.  

In het kort zullen de belangrijkste facetten van de nieuwe waterrichtlijn worden behandeld en de 

verschillen met de oude. 

40. POLDER Onderzoek, Noeleen Berkhout en Adry Diepenbroek 

Naam: A. Diepenbroek 

Titel: Polderen door het nefrogeriatrisch landschap. 

Omschrijving: Het werkwoord "polderen" staat voor compromissen sluiten en samenwerken. 

Samenwerken met alle disciplines binnen het nierfalen team, maar ook samenwerken interdiciplinair 

met geriater of ouderengeneeskundige. 



Deze samenwerking moet leiden tot een betere begeleiding van de oudere nierfalen patient naar de 

juiste behandelkeuze. 

Hierbij is het van belang om de kwetsbaarheid van de oudere patiënt in kaart te brengen.  

Meerdere "polderwegen" leiden naar optimale nefrogeriatrische zorg. 

41. Transplantatie en diabetes, Winny van El en Trijntje Kok-Steenbergen 

Naam: T. Kok-Steenbergen 

Titel: Workshop diabetes mellitus na niertransplantatie: focus op leefstijl 

Omschrijving: Het hebben of ontwikkelen van diabetes mellitus is geassocieerd met een negatieve 

impact op de uitkomsten van transplantatiezorg. Dit komt vooral door het hoge risico op infectie, 

rejectie en bovenal door cardiovasculaire sterfte. Een goede metabole regulatie is van belang maar 

de behandeling ervan kent vele uitdagingen. Juist in de fase na transplantatie zijn er vele factoren die 

de glucoseregulatie en de cardiovasculaire status verstoren. Eén van de belangrijkste zijn de 

afweerremmende medicijnen maar ook leefstijlfactoren zoals overgewicht, verdere 

gewichtstoename en onvoldoende beweging zijn van grote invloed.  

Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een onlosmakelijk onderdeel van diabeteszorg én van 

transplantatiezorg. Hierdoor is er in de praktijk een samenwerking ontstaan om de 

leefstijlondersteuning en de diabeteszorg binnen het transplantatiecentrum vorm te geven. Het 

belang en de waarde van deze samenwerking willen we laten zien in onze workshop.  

42. Vaattoegang: hoge shunt flow en risico op hartfalen, Sjeng Quicken en Casper Franssen 

Naam: J.A.C. Quicken 

Titel: Preferred venous haemodialysis needle flow, position and angle: A computational study 

Omschrijving: Arterioveneuze grafts (AVG) hebben vaak slechts een levensduur van 2 jaar. De 

meest voorkomende reden voor het verlies van graft patency, is het ontstaan van neointimale 

hyperplasie rondom de veneuze anastomose van AVGs. De meest gangbare hypothese is dat 

neointimale hyperplasie ontstaat door toedoen van verstoorde bloedstroming na aanleg van de 

graft. Het is zeer waarschijnlijk dat de verstoringen rondom de anastomose nog erger worden als 

gevolg van de hoge bloedstroom afkomstig van de dialyse naalden. Derhalve is het goed mogelijk dat 

ook de bloedstroming afkomstig van dialyse naalden een belangrijke rol speelt in het ontstaan van 

neointimale hyperplasie. In deze voordracht wordt aangetoond hoe verschillende dialyse flows, de 

"rope-ladder" cannulatie techniek, en de hoek van aanprikken van de AVG de bloedstroming rondom 

een arterioveneuze graft (negatief) kunnen beïnvloeden. 

43. Klinisch redeneren, IJbelien Jungen 

Naam: I.J.D. Jungen 

44. PD Casuïstiek: bijzondere verhalen, Anneke Hoogsteen, Mieke Moses, Jacqueline Kleijnjan, 

Alferso Abrahams 

Naam: A.B. Hoogsteen 

Titel: PD casuistiek: bijzondere verhalen: die kan geen PD! 

Omschrijving: Casus van een patient waarvan iedereen zegt , "die kan geen PD doen, dat wordt niks" 



Delen van succesverhalen om van elkaar te leren te denken in mogelijkheden ipv onmogelijkheden 

Naam: W.J. Moses-Van Leeuwen 

Titel: Casusbespreking complexe PD patient 

Omschrijving: presentatie over patient met multiresistente pseudomonasproblematiek die 

behandeld wordt met peritoneaal dialyse 

45. Een interactieve setting over voorlichting en het maken van keuzes met medewerking van de 

NVN, Karen Prantl,  Iris Verberk, Aase Riemann en Paul Kentie 

46. NierstichtingChallenge, voorbeelden van innovatieve verbeterprojecten in de zorg (5 abstracts), 

Margo Weerts 

47. Klare taal als pijler van heldere communicatie, Wendy Engelen 

Naam: W. Engelen 

Titel: Klare taal als pijler van heldere communicatie 

Omschrijving: In de begeleiding van nierpatiënten in het algemeen, doch vooral ook de aanloop 

naar dialyse is educatie van uitzonderlijk groot belang. Deze educatie wordt echter vaak bemoeilijkt 

door barrières in communicatie. Een aantal van deze barrières worden besproken, alsook de 

mogelijkheden om deze aan te pakken.  

Klare Taal is een manier om communicatie te verhelderen. Geïllustreerd wordt hoe ?Klare Taal? 

geïntroduceerd werd in de nierfalenkliniek en van daaruit een concept werd dat in de hele ZNA 

Nierkliniek toegepast wordt. 

48. Workshop dialyse en reanimatie: wat is er anders en hoe ga je met die acute situatie om?, 

Paula Rensen 

49. Workshop voetzorg in de praktijk, Ingrid Ruys 

50. Hypotensie tijdens dialyse, Hannie Kuipers 

Naam: J. Kuipers 

Titel: Dialyse hypotensie 

Omschrijving: Presentatie over dialysehypotensie: 

- Hoe vaak komt dialyse hypotensie volgens de EBPG richtlijnen (European Best Practice Guidelines) 

voor in onze populatie. 

- Wat zegt de literatuur over de prevalentie 

-Zijn er verschillen in bloeddrukbeloop tussen de eerste en overige dialyses van de week  

-Hebben de variabelen van dialyse hypotensie (een systolische bloeddrukdaling van 20mmHg, 

symptomen, interventies) invloed op de Kwaliteit van leven van de HD patiënt 

51. Transitie 18-25: van kinder- naar volwassen-nefrologie, Marjo van Helden 

Naam: M.J.M. van Helden 

Titel: Transitie van kinder naar volwassen nefrologie 



Omschrijving: De overstap van de kinder naar de volwassen afdeling kan een nogal wat impact 

hebben op de adolescent die een chronische aandoening heeft. 

ook professionals binnen de volwassen afdeling krijgen te maken met een nieuwe groep patiënten. 

Waar loopt de adolescent tegen aan? De professional? Ouders? 

52. Monitoring voedingstoestand; een kijkje in de toekomst: een kijkje in de spieren!,  

Wesley Visser en Anneke van Egmond 

Naam: W.J. Visser en A.M.E. Van Egmond - De Mik 

Titel: Monitoring voedingstoestand; een kijkje in de toekomst: een kijkje in de spieren! 

Omschrijving: De theorie van de werking van echografie zal worden besproken, de huidige stand 

van zaken in de literatuur en de praktische toepassing van echografie. 

53. Medicatie na niertransplantatie, Paul van der Boog en ABO-i Transplantatie, H. Bouwsma 

Naam: P.J.M. van der Boog 

Titel: Medicatie na niertransplantatie 

Omschrijving: Verschillende aspecten van medicijngebruik na een niertransplantatie worden 

besproken. 

54. Workshop voetzorg in de praktijk, Ingrid Ruys 

55. Workshop dialyse en reanimatie: wat is er anders en hoe ga je met die acute situatie om?, 

Paula Rensen 

56. GOLD studie, Ismay van Loon en Shared decision making voor hulpverleners, Indya Duivenbode 

58. Jaarvergadering DNN 

99. Nierstichting, Innovative (bio)artificial kidney concepts for improved dialysis therapy, Dimitrios 

Stamatialis 

Naam: D. Stamatialis 

Titel: Innovative (bio)artificial kidney concepts for improved dialysis therapy 

 


