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Beste collega’s en vrienden, 

Ik hoop dat jullie genieten van jullie zomervakantie. De focus van 

deze nieuwsbrief ligt op de komende internationale conferentie in 

Krakow, van 9 tot 12 september, en alle informatie die nodig is om 

je deelname succesvol te laten verlopen. 

Tot ziens in Krakow! 

Met vriendelijk groet, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Dutch Version's Editor 

Aase Riemann 

aase.riemann@kpnmail.nl 

UPDATE OVER DE 46STE EDTNA/ERCA 

INTERNATIONALE CONFERENTIE IN KRAKOW, 
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De conferentie speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen 

professionals in de gezondheidszorg, nierpatiënten en partner in de industrie, uit ongeveer 70 landen. 

De deelnemers komen samen om vernieuwingen en kennis te delen, en we  proberen er altijd een 

onvergetelijke conferentie van te maken, dit jaar in de historische stad Krakow. 

 

Heb je jouw deelname in Krakow al gepland? Wij helpen je graag met de laatste informatie: 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

 

Jaarlijkse Algemene Vergadering op zondag 10 

september van 17.45 tot 19.15 uur 
 

Maak als lid van de gelegenheid gebruik om het werk van de vereniging te beïnvloeden en verbeteren. 

Doe mee aan de algemene vergadering en breng je stem uit. 

 

 

 

HOTELACCOMODATIE 
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Op zoek naar hotelaccomodatie? We helpen je graag hierbij. 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

Op de conferentie worden de nieuwste technologie en ontwikkelingen op het gebied van de behandeling 

van chronisch nierfalen getoond. Maak kennis met nieuwe therapieën, producten en diensten op de 

tentoonstelling, in samenhang met het wetenschappelijk programma. Onze industriële partners van over 

de hele wereld zullen zich presenteren. Wij zouden graag hierbij van de gelegenheid gebruik maken om 

ze te bedanken voor hun geweldige samenwerking en ondersteuning.  
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EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


