
Nefrologen organiseren succesvolle eerste 
editie van International Renal Conference 
in Brugge

Op 21 en 22 maart 2014 woonden niet minder dan 210 nefrologen de First International Renal Conference 

bij in het Concertgebouw te Brugge. Het programma werd opgesteld door de afdeling Nefrologie en 

Infectieziekten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en bestreek alle relevante topics binnen de klinische 

nefrologie. Het congres was een overweldigend succes en bevestigde de voortrekkersrol van de afdeling in dit 

medisch vakgebied.

De organisatoren nodigden voor 
elke subspecialisatie binnen de 
nefrologie een internationale 
autoriteit uit. Elke spreker gaf 
toelichting omtrent baanbrekend 
klinisch wetenschappelijk 
onderzoek of vernieuwende 
inzichten rond de klinische aanpak 
van een bepaalde pathologie. Bij 
de keuze van de sprekers ging 
ook aandacht naar de didactische 
kwaliteit. 

Daarnaast stelde de afdeling 
Nefrologie en Infectieziekten de 
resultaten voor van eigen klinisch-
wetenschappelijk onderzoek, 
waarover regelmatig publicaties 
verschijnen in internationale 
tijdschriften. Het was de kans bij 
uitstek voor de klinische nefroloog 
om op twee dagen tijd een globaal 
overzicht te krijgen van de stand 
van zaken binnen de nefrologie. 

Evidence-based geneeskunde 
Op de afdeling Nefrologie en 
Infectieziekten wordt evidence-
based geneeskunde toegepast, 
wat wil zeggen dat de artsen de 
laatste wetenschappelijke inzichten 
integreren in hun klinisch denken 
en werken. Voor de samenstelling 
van het programma werden 
toonaangevende specialisten in 

het vakgebied aangesproken via 
persoonlijke contacten. 

Het congres bood de artsen de 
kans om hun eigen kennis niet 
alleen te toetsen aan de laatste 
nieuwe inzichten, maar deze ook 
open te stellen naar collega’s. Het 
congres was voornamelijk gericht 
naar praktiserende nefrologen uit 
België en Nederland, al kon het 
ook daarbuiten op belangstelling 
rekenen. Deelnemers kregen 
een overzicht aangeboden van 
de laatste stand van zaken in 

de evidence-based nefrologie. 
“Enerzijds wilden we met dit 
congres een  brede basis aanbieden, 
ruimer dan de basiscursussen 
van de artsen in opleiding. 
Anderzijds wilden we een state-
of-the-art overzicht geven van de 
verschillende deelaspecten van 
de nefrologie. Daarin verschilt de 
opzet van andere congressen, die 
de onderdelen van deze medische 
discipline doorgaans selectief 
aankaarten," aldus de artsen 
van de afdeling Nefrologie en 
Infectieziekten.

210 deelnemers woonden de International Renal Conference bij in het Concertgebouw te 
Brugge.
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Wordt vervolgd 
Als je weet dat België in totaal 250 
nefrologen telt, was deze eerste editie 
van dit congres met 210 deelnemers 
zonder meer een succes. Het aanwezige 

publiek beschreef de referaten stuk 
voor stuk als topvoordrachten en ook 
de sprekers waren in de wolken over 
de organisatie en de locatie van het 
congres in Brugge. 

Met deze Renal Conference 
kon de afdeling Nefrologie en 
Infectieziekten van het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV zich profileren 
als een  kwaliteitsvol centrum met 
een dienstverlening gebaseerd op 
de recentste stand van zaken, en 
kon het de nieuwste inzichten delen 
met collega’s uit het vakgebied. 
Gezien het succes komt er zeker een 
heruitgave en dit wellicht over drie 
jaar. 

Meer info
Het volledige programma en een 
downloadbare versie van de 
presentaties kan u vinden op 
www.renalconferencebrugge.be. 

O.a. dr. Pieter Vermeiren (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV) en dr. Ben Sprangers (UZ Leuven) 
namen deel aan een rondetafelgesprek waarin verschillende klinisch-pathologische casussen 
werden besproken.
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