
Symposium
25-jarig jubileum

‘TOEKOMST NIERPATIËNT ZONDER 
INGRIJPENDE BEHANDELINGEN?’

Ontwikkelingen in de behandeling 
van nierpatiënten

Informatie

Symposium Diabetische voet 2015
Leven op goede voet in Midden Limburg

Datum: Donderdag 5 maart 2015

Doelgroep: Huisartsen Midden-Limburg

Organisatie: Diabetes werkgroep Laurentius Ziekenhuis 

Locatie: Munsterzaal 1 + 2 Laurentius Ziekenhuis 

Kosten: Aan deze nascholing zijn voor u geen kosten 
verbonden. U ontvangt indien gewenst een 
uitrijkaart voor de parkeerplaats van het 
Laurentius Ziekenhuis

Wilt u deelnemen? Vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier 
volledig in en stuur dit vóór 25 februari terug 

of per e-
mail
wond- vrijdag 4 november 2016

16.30 - 22.00 uur

Congress Centre Ooleander, 
Groeneweg 2c, 6049 CE Roermond

(De auto kan bij Oolderhof/Ooleander worden geparkeerd. 
De zaal en alle faciliteiten zijn toegankelijk voor mensen met 

fysieke beperkingen.)



Gedurende het 25-jarige bestaan van onze vereniging is er al heel veel 
ten goede veranderd in de behandelingen, de overlevingskansen en
de levenskwaliteit van nierpatiënten. Toch grijpen de behandelingen nog
diep in op het leven van de patiënt en zijn/haar omgeving. Tijdens dit 
symposium kijken we kort terug op de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren. Daarna staan we stil bij de huidige behandelingsmogelijkheden. 
En we kijken naar de (spectaculaire) ontwikkelingen die we in de nabije of
verdere toekomst kunnen verwachten.
Hierbij krijgen we antwoord op de vraag of er een toekomst is weggelegd
voor de nierpatiënt zonder ingrijpende behandelingen.

Het symposium is toegankelijk voor alle nierpatiënten en direct 
betrokkenen.

Dit jubileum symposium wordt georganiseerd door de
Nierpatiëntenvereniging Roermond in samenwerking met het Laurentius
Ziekenhuis Roermond (LZR). Door financiële bijdragen van LZR, 
de Nierstichting en Amgen kunnen wij u dit symposium gratis aanbieden. 

U kunt zich aanmelden t/m 28 oktober 2016 via de bijgevoegde
antwoordkaart.

Bestuur Nierpatiëntenvereniging Roermond

Programma:
16.30 uur Inschrijving en ontvangst 
17.00 uur Broodjes met iets hartigs (zoutarm)

Start met muziek

18.00 uur Aanvang Symposium
1. Feestelijke opening door de voorzitter
2. Behandeling van nierpatiënten in het verleden - 

Dr. W. Grave - oud nefroloog LZR/initiator
3. De nieuwste behandelingsmogelijkheden -

Dr. J. Wirtz en Dr. S. Boorsma, nefrologen LZR
• Pre-dialyse
• Dialyse

4. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van transplantatie - 
Dr. E. van Duinhoven - AZM

Pauze met muzikaal intermezzo
5. Gewenste ontwikkelingen vanuit patiënt perspectief - 

dhr. Hans Bart, directeur NVN
6. Behandelingsmogelijkheden in de (verdere) toekomst  

o.a. draagbare kunstnier, stamceltherapie c.q. 
regeneratieve geneeskunde, voorkomen afstoting - 
Prof. Dr. J. Kooman, UM

7. Forumdiscussie
21.30 uur Afsluiting Symposium

Gezellig samen zijn.


