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auteur : Luc Vonckx 
  
Opgericht in 1991 vormen we een vereniging voor dialyse technici waar elke dialyse en 
nefrologie professional welkom is. De onderlinge uitwisseling van professionele 
informatie, de vorming en bijscholing van onze leden en hierdoor bijdragen tot een 
uitstekende kwaliteit van de dialysebehandeling zijn onze belangrijkste doelstellingen. 
  

 
 
Om hieraan te voldoen organiseren we elk jaar twee avondsymposia evenals een 
studiedag met een specifiek thema Deze activiteiten vullen voortdurend de kwaliteit en 
kwantiteit van onze technische en praktische kennis aan en bevorderen de onderlinge 
professionele kontakten die in de dialysewereld onontbeerlijk zijn. 
  
Onze studiedag van 2000 met “desinfectantia” als thema hebben we internationaal 
opgezet. Er waren sprekers van bij ons maar ook uit Duitsland, Nederland en Italië. Dat 
enkele presentaties in het Engels en zelfs in het Duits zijn gebracht, was een geslaagd 
experiment dat zeker nog wordt herhaald. Felicitaties zowel ter plaatse als achteraf 
beloonden het bestuur en waren dan ook een stimulans om op deze manier verder te 
werken. 

 

 
 
Voor onze studiedag in het voorjaar 2001 herhaalden we dan ook de internationale 
formule met sprekers uit Frankrijk en Groot-Brittannië naast mensen van bij ons. 
Uitzonderlijk werd deze dag in het Baxter productiecentrum van Lessen gehouden. De 
monitoring van de waterbehandeling, de klinische implicaties van de microbiologische 
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water- en dialysaatkwaliteit en de technische opvolging ervan werden daar uitgebreid 
behandeld. 
  
Daarna werd iedereen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de productie- en 
opslagfaciliteiten. Als primeur kreeg elke deelnemer aan deze studiedag de presentaties 
van die dag samen met enkele relevante documenten op een CD aangeboden.  Als 
technici vereniging stimuleren we daardoor het gebruik van de moderne technologie. 
Enkelen onder u hebben onze Internet website al bezocht en deze gebruikt om in te 
schrijven voor een activiteit. Iedereen die toegang heeft tot het internet kan daar alle 
actuele informatie en de historiek van onze vereniging bekijken. http://www.dtv-
vzw.digitalrice.com 

 
De leden van de Dialyse Technici Vereniging zorgen via hun lidmaatschap voor hun 
erkenning en tonen hiermee hun inzet en belangstelling voor een kwaliteitsvolle 
dialysebehandeling. Zij benadrukken daarmee ook de nood aan een dialysetechnicus in 
het centrum en dit om een volledig multidisciplinair dialyseteam te vormen. Elke dialyse 
afdeling wint ontegensprekelijk aan kwaliteit indien zij kan beschikken over haar eigen 
technische ploeg. Die verzekert een snelle en complete dienst bij een eventueel technisch 
falen. Door de goede verstandhouding en het dagelijks contact met de verpleging, 
kunnen de aanwezige technici de problemen beter inschatten en eventueel zelfs een 
machinefalen vermijden. 
  
Ook bij de patiënten is de technicus een bekend gezicht, en dit kan bijdragen om 
bijvoorbeeld een niet terug te vinden ultrafiltratiefout te verklaren, in plaats van kostbare 
tijd aan het functioneel nazicht van een dialysemonitor te spenderen. De technici zorgen 
ook, in samenwerking met de leveranciers en de fabrikanten van de toestellen, voor het 
up to date houden van het complete machinepark in het centrum. 
  
Op internationaal gebied is er een sterke evolutie naar meer samenwerking aan de gang. 
Iedereen wordt er maatschappelijk en beroepsmatig toe verplicht de horizon te verleggen 
tot ver buiten de eigen landsgrenzen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat een uitstekende 
samenwerking met andere verenigingen in binnen- en buitenland zeker bijdraagt tot een 
verbetering van de dialysebehandeling in al zijn aspecten. 
  
Aan de vooravond van het derde millennium heeft onze vereniging een statuut als 
Vereniging Zonder Winstoogmerk verkregen. Hiermee is onze vereniging klaar om de 
volgende jaren zijn werkzaamheden verder uit te bouwen. 

 
Contact met de vereniging: 
Secretariaat  
Tel: 02/477.93.27      Fax: 02/477.91.27 
E-mail : mail@dtv-vzw.digitalrice.com 
Internet : http://www.dtv-vzw.digitalrice.com 
  
Over de auteur  
Luc Vonckx is voorzitter van de vereniging voor dialyse technici 
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