Gent, 07/01/2020
Betreft: hernieuwing lidmaatschap ORPADT-werkjaar 2020
Beste collega,
ORPADT BESTUUR
Stefaan Claus, voorzitter
Mieke Dermaux, ondervoorzitter
Stefaan Maddens, secretaris
Sandra Vervynckt, penningmeester
Bert Van de Wijngaert, lid
Danny Droessaert, lid
Philippe Duym, lid
Vera Kovacic, lid
Nico Van Paesschen, lid
Katia Ghysels, lid
ALGEMENE VERGADERING
Marijke Colla, lid
Klara Van den Ende, lid

Sinds 1971 is ORPADT in Vlaanderen de beroepsvereniging voor personeel werkzaam op
dialyse-, transplantatie- en nefrologische afdelingen. Jaarlijks tellen we tussen de 550 en
600 leden. Onze missie en visie is om opleiding en educatie op verschillende niveaus en
domeinen aan te bieden. Dialyse-techniek, psychosociale zorg en multidisciplinaire
samenwerking zijn slechts een greep uit de talrijke aspecten die aan bod komen in ons
opleidingsprogramma.
Opleidingsprogramma 2020:







17/03/2020: 14de Vlaamse Nefrologiedag i.s.m. NBVN, De Montil Affligem
28/05/2020: avondsymposium, De Montil Affligem
11/06/2020: meeting leidinggevenden, Brasserie Canal Vilvoorde
Oktober 2020: start opleiding “Permanente vorming 2020-2021”
26/11/2020: avondsymposium, De Montil Affligem
03-04/12/2020: basiscursus Dialyse (hemo- en peritoneale dialyse)

Nele Palsterman, lid
Sigrid Desmet-Vandamme, lid
Johan De Mulder, lid
Eddy Vandenbroeck, lid
Ann Van Haeverbeke, lid

Het lidgeld is onveranderd op 30€ gebleven. Door lid te worden zijn de
vormingsmomenten gratis of aan sterk gereduceerde prijs. Via het ORPADTlidmaatschap wordt u automatisch lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in
België, die de belangen van verpleegkundigen behartigt op regionaal en federaal vlak.

Tine Verheyden, lid

Een belangrijke vernieuwing is dat de inschrijving of verlenging van het lidmaatschap
voortaan elektronisch moet gebeuren via een specifieke link die eerstdaags wordt
doorggegeven.
Deze innovatie heeft heel wat voordelen voor zowel de organisatie als de leden:
 U kan zowel individueel als in groep inschrijven
 U ontvangt onmiddellijk een betalingsbewijs via e-mail
 De wettelijke verplichting om in orde te zijn met de GDPR-regelgeving
 De communicatie vanuit het bestuur met de leden kan via e-mail en is dus
papier-arm
Ik wil u alvast persoonlijk bedanken voor de interesse in ORPADT en wens u een gelukkig
EN gezond 2020 toe!
Namens het ORPADT-bestuur,
Stefaan Claus, Voorzitter

