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• Dagopening door Petra Laseur, actrice & nierdonor
• Workshops & presentaties
• Sfeervolle markt, inclusief een vakantieplein
•	Ervaringen uitwisselen tijdens een lekkere wandeling
onder begeleiding van wandelcoach Hans Bart
• Omlijsting met muziek, sneltekenaar en fotobooth

Op zaterdag 25 mei organiseren wij alweer de vijfde
Nederlandse Nierdag (NND), hét evenement voor mensen
met een nierziekte, hun familieleden, vrienden, (nier)professionals en andere belangstellenden.
Op deze bijzondere dag kunt u onze uitgebreide markt
bezoeken en een keuze maken uit diverse interactieve
workshops en presentaties.

Programma
09:30 - 10.00
10:00 - 10:30

			
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00

Registratie en ontvangst met koffie/thee
Welkom door Hans Bart (directeur NVN)
en Petra Laseur
Workshops / presentaties ochtend
Lunch
Workshops / presentaties middag
Napraten met een drankje en een hapje

Aan- en afmelden
Aanmelden via de website www.nvn.nl is mogelijk tot vrijdag 17 mei 2019.
In de week voorafgaand aan de NND ontvangt u een bevestiging van uw
deelname met alle praktische informatie. Mocht u na aanmelding alsnog
verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons secretariaat: 035 - 691 21 28 of secretariaat@nvn.nl. Als u zich niet of te laat
afmeldt, komen wij voor onnodig hoge kosten te staan.

Gratis voor leden
NVN-leden hebben gratis toegang tot de themadagen. Het lidmaatschap van
de NVN kost € 27,50 per jaar of € 13,75 voor partners/naasten van NVN-leden.
U kunt bij aanmelding ook aangeven lid te willen worden, deelname is dan gratis.
Ook niet-leden kunnen aan themadagen deelnemen, zij betalen € 35,- per
themadag.

Workshops / presentaties: ochtend
•	Verschillende medicijnen in nierschade, nierfalen, dialyse en transplantatie
Jeroen Slebe, Internist-Nefroloog Elyse Klinieken voor nierzorg
•	Bacteriofaag therapie in het militair hospitaal te Brussel.
Een behandeling van infecties met antibiotica resistente bacteriën
Jean-Paul Pirnay, Hoofd bacteriofagenlab, Militair Hospitaal Koningin Astrid
•	Stand van zaken ontwikkeling Draagbare Kunstnier
Jasper Boomker, Programmamanager Nierstichting
•	Waarom steeds meer mensen bij leven doneren aan onbekenden
Ralf Bodelier, Auteur
•	Zwangerschap & Nierziekte: een lastige combinatie?
Titia Lely, Gynaecologe UMCU
•	Omgaan met een chronische aandoening bij je kind, hoe doe je dat?
Marianne Versaevel, Coach
•	Chronisch ziek zijn; wat doet dat met mij en met m’n omgeving?
Wibo Drijfhout, Coach
•	Het belang van vitamine D en K voor vaatgezondheid voor nierpatiënten
Hanne van Ballegooijen, Onderzoeker Amsterdam UMC / VUMC

Workshops / presentaties: middag
•	Eiwit- en zoutbeperkt eten = gewoon gezond / Trijntje Kok, Dietiste UMCG
•	De vingerprik bloedspot methode (Dried Blood Spots) voor het meten van
geneesmiddel spiegels (oa tacrolimus) en creatinine
Herman Veenhof, Pharmacist UMCG
• Niertransplantatie en de lange termijn effecten
Frederike Bemelman, Nefroloog en Jacintha Jenniskens,
Medisch Maatschappelijk Werker beiden Amsterdam UMC / AMC
•	Werken met een nierziekte Sabah Ziani, NVN - STAP
•	Lopen nierpatiënten (extra) risico op vaatverkalking bij een te lage
magnesiumwaarde
Anique ter Braake, Promovendus Radboud UMC
•	Handige en praktische tips voor een goed gesprek in de behandelkamer
Karen Prantl, Beleidsmedewerker NVN
•	Positieve Gezondheid: wat is úw eerste stap? / Leontien Hommels, Coach
•	Nieuwe inzichten in de zouthuishouding en de gevolgen hiervan in de
dagelijkse praktijk
Rik Olde Engberink, Internist in opleiding Amsterdam UMC / AMC Arts-onderzoeker

Extra:
•
•

Gedurende de hele dag is er een heel sfeervolle markt, inclusief een
vakantieplein
Lekker wandelen in de omgeving, onder leiding van Hans Bart
(start 10:30 uur)

