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Digitaal koffie-uurtje NVR

Van de redactie
Tussen alle mooie sportmomenten in Tokio door, heb ik deze
Nieuwsbrief voor u samengesteld. Er zal zeker ook deze keer
iets voor u bij zitten.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Heeft u informatie voor een volgende editie, stuur die dan naar:
redactie@nv-radboud.nl
Hannie Findhammer
Redactie
Mededelingen afdeling Nierziekten
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Nierpatiënten Vereniging Radboud
Van de bestuurstafel
We zijn inmiddels in augustus 2021 beland! De zomer is volop aanwezig met zon,
regen, onweer en velen van ons hebben vakantie en genieten hiervan. De
planten krijgen wisselend veel regen en soms dagen geen druppel. Dus dat
betekent dat we soms toch een sproeibeurt moeten geven om te kunnen blijven
genieten van de bloemen in de tuin!
Voor diegene die aan het genieten zijn van de zomervakantie, wens ik dat het
weer meewerkt, zodat je niet altijd je jas aan hoeft te hebben. Genieten van
elkaar, lekker eten met Spice Wise, een spannend boek en gezelligheid met
elkaar. Dat alles in een omgeving thuis of op een ander plekje, dat is volgens mij
zomer!
Met betrekking tot Covid-19 hoop ik dat u en uw omgeving de vaccinaties heeft
gehad en hier niet ziek van bent geworden. Als u meedoet aan het onderzoek
over de werking van vaccins bij mensen met anti-afstoting medicijnen, dan krijgt
u op termijn te horen in hoeverre antistoffen bij u zijn aangemaakt.
Ontwikkelingen staan hierin niet stil. In het Erasmus MC in Rotterdam zijn
ontdekkingen gedaan met speciale antilichamen, waarmee de eerste
coronapatiënten zijn behandeld, die zelf onvoldoende antistoffen
aanmaakten. Dus het is goed om te weten dat er op diverse manieren
onderzoek plaatsvindt, waarmee hopelijk in de nabije toekomst de
chronische patiënt ook voldoende antistoffen kan hebben om het virus
de kop in te drukken. Het blijft opletten, dus afstand bewaren blijft
een gegeven om rekening mee te houden met dit lastige virus.
De digitale activiteiten van de NVR worden gecontinueerd, zodat er toch contact
is met elkaar voor de leden die dit fijn vinden. Fysieke bijeenkomsten kunnen
nog steeds niet plaatsvinden. Tot aan die tijd organiseren we de digitale koffieuurtjes, waarvoor u zich nog steeds kunt aanmelden via het een e-mail naar
aanmelden@nv-radboud.nl . In juni waren we met een gezellig groepje leden
online en hebben we een koffie-uurtje gehad met ieders inbreng. Zie voor de
volgende geplande koffie-uurtjes de data aan het eind van de Nieuwsbrief.
De familiedag 2021 was dit jaar digitaal in de vorm van een pub quiz. Verderop
in deze nieuwebrief leest u hierover meer.
Hopelijk kunnen we op 12 december 2021 wel ons kerstdiner laten doorgaan, in
een zaal die groot genoeg is, om fysiek samen te kunnen komen. Het bestuur is
al begonnen met de voorbereidingen hiervan.
Voor diegene die het nog niet hebben gezien: onze nieuwe website is echt de
moeite waard! We hebben al diverse complimenten ontvangen van leden,
patiënten en zorgprofessionals. Kijk op www.nv-radboud.nl .
Als bestuur van de NVR en afdeling adviesraad van afdeling Nierziekten zijn we
actief en proberen overal ons steentje bij te dragen. Er zijn diverse online
bijeenkomsten waarbij de centrale adviesraad de afdeling adviesraad benadert
en raadpleegt. In de toekomst kan het voorkomen dat er een breed advies nodig
is. Daarbij kan het zijn dat u om advies wordt gevraagd.
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De nieuwe organisatiestructuur Fit for the future is in volle ontwikkeling. De
nieuwe kwartiermakers die het centrum Ontsteking, Infectie & Afweer gaan
leiden (de afdeling Nierziekten wordt onderdeel van dit centrum) hebben zich
voorgesteld; zij willen graag dat de afdeling adviesraden meedenken. Dit is een
goede ontwikkeling voor de patiënten participatie. Voor de toekomst zal ook
meer worden samengewerkt met andere patiënten adviesraden die actief zijn
binnen dit centrum.
Ik wens u veel leesplezier en tot een volgende keer, digitaal of fysiek bij de NVR!
Anja Nieuwenhoven – van Zoggel
Voorzitter NVR
Afronding Statutenwijziging NVR 2021
Op 25 mei 2021 werd de akte door de notaris gepasseerd, waarmee de
statutenwijziging een feit is.
Gepasseerd met vertraging zoals u weet. De stemming in februari 2021 (via de
website en / of sms bericht) bleek niet te voldoen aan de definitie van een
online ALV (algemene ledenvergadering).
de ALV van 15 mei 2021, digitaal gehouden, voldeed wel aan de eisen van
herkenbaar zijn en de directe mogelijkheid tot respons door de deelnemers.
Alle stemgerechtigden (19 personen) stemden unaniem in met het voorstel tot
de statutenwijziging. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen!
Als u een exemplaar van de statuten wilt ontvangen stuur dan een bericht aan:
penningmeester@nv-radboud.nl
E. Hendrikman
Penningmeester NVR
20 jaar NVR
De NVR bestaat in 2022 alweer 20 jaar. Wij vinden het zeer belangrijk van
u te horen of de verwachtingen die u van de patiëntenvereniging heeft,
nog steeds aansluiten bij wat de vereniging doet. U ontvangt binnenkort
daarom van ons een enquête; ik vraag u alvast om voor het invullen
ervan even de tijd te nemen. Geef ons uw mening, positief en negatief.
tips en schrijf wat u vindt.
Verbeterpunten horen wij graag en indien u ideeën heeft voor ons, schrijf ze op
en geef het aan. Met uw tips en opmerkingen kunnen wij als vereniging groeien
en evt. verbeteren, zodat wij er met u voor u kunnen zijn. Samen zijn we sterk!
Anja Nieuwenhoven - van Zoggel
Voorzitter NVR
Familiedag 4 juli 2021 digitaal met een pub quiz
Op 4 juli 2021 was onze Familiedag, dit keer een digitale pub quiz voor de leden
die zich hadden aangemeld. Lid Annemarie Degen had de quiz voorbereid en in
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elkaar gezet met allerlei vragen over de vereniging, onze nieren en algemene
weetjes. Iedereen kon gelijk zien of de vraag goed of fout was beantwoord. Ook
de stand was goed te volgen. Dus je wist of je even extra scherp moest zijn of
niet. Het was een gezellige bijeenkomst, ook al was deze digitaal en niet fysiek.
Iedere deelnemer kon, met een tegoedbon die vooraf was toegestuurd, zelf voor
een versnapering kiezen zodat je tijdens de pub quiz een kop koffie of iets
lekkers had te smullen. Al met al een geslaagde “digitale familiedag”. Verderop in
deze Nieuwsbrief staan reacties van enkele leden, die mee deden aan de quiz. Ik
hoop dat we door deze, meestal positieve, reacties mee mensen kunnen
begroeten bij een volgende digitale bijeenkomst!
Ikzelf was zeer verrast hoe leuk het is om digitaal deel te nemen aan een quiz!
Dit gold voor meer leden; we waren het er unaniem over eens dat het leuk en
gezellig was. De winnaar van de pub quiz heeft een mooi boeket bloemen
gewonnen en zij was hiermee zeer verrast: Yvonne Cornelissen, van harte
gefeliciteerd met de eerste prijs!
Een woord van dank aan Annemarie voor het in elkaar zetten van de quiz;
geweldig! Na de quiz hebben we nog gezellig nagepraat over van alles en nog
wat. Gewoon een gezellige dag waarbij we met elkaar in gesprek zijn geweest.
Anja Nieuwenhoven - van Zoggel
Voorzitter NVR
NVR - loket op de dialyseafdeling van 10.00 uur tot 16.00 uur
Gedurende de coronacrisis wordt het NVR - loket op de dialyseafdeling niet fysiek
bemand. In plaats daarvan is ons nieuwe mobiele telefoonnummer 0642432567 op de loketdagen wel direct bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur.
Oneven maanden op de derde donderdag: januari, maart, mei, juli, september,
november.
Even maanden op de tweede vrijdag: februari, april, juni, augustus, oktober,
december.
Op andere dagen kunt u het nummer bellen, maar is er niet altijd iemand die
meteen kan opnemen. Spreek dan een bericht in en u wordt zeker terug gebeld.
Anja Nieuwenhoven - van Zoggel
Voorzitter NVR
Activiteiten en mededelingen
Om over na te denken
Vakantie
Ik dacht
dat stilte
zonder geluid was
tot ik haar hoorde.
Th. Saers
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Ons bestaan is eigenlijk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gevuld met
geluid, van hard tot zacht. Vaak registreren wij het niet eens meer, maar gaat
het onbewust met ons mee.
Te midden van alle hectiek van ons dagelijks bestaan, blijft er ook de behoefte
aan stilte bestaan. Wij roepen er zelfs aparte ruimtes voor in het leven:
stiltegebieden , stiltewandelingen, stiltecoupé en silence rooms. Stilte heeft een
eigen geluid; het kan oorverdovend zijn, maar het is óók de krekel tijdens een
zomeravond; de krijsende meeuw boven het water, de bromvlieg die tegen de
ramen gonst in het stille klaslokaal, en de wind die de bladeren beroert in een
doodstil woud.
Thomas van Heerde
Geestelijk verzorger afdeling nierziekten en dialyse
CliniClowns welkom in Radboudumc
Een dolle boel met de CliniClowns in het
Radboudumc
Sacha van der Put, pedagogisch medewerker in
het Radboudumc, ziet dat zieke kinderen tijdens
nierdialyse energie krijgen van de clownsbezoekjes. “Toen de clowns hier net
speelden, dacht ik weleens; worden kinderen het niet zat? Maar nu zie ik dat de
kinderen er iedere week naar uitkijken.”
Als pedagogisch medewerker bewaakt Sacha het kindvriendelijke klimaat op de
afdeling nierdialyse voor kinderen. Ze bouwt een band op met de kinderen die
vaak op de afdeling zijn. Ze geeft hen de aandacht die ze verdienen. Sacha:
“Door rust uit te stralen en vertrouwen te delen, hoop ik een fijne sfeer te
creëren voor de kinderen.”
CliniClowns spelen in het hele Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en vormen
een welkome afleiding tijdens nierdialyse voor kinderen. “Het voelt heel erg
vertrouwd als de clowns er zijn”, vertelt de pedagogisch medewerker. “De clowns
zien kinderen regelmatig, waardoor ze een verhaal opbouwen met een patiënt.
Ze zorgen dat het kind echt even kind mag zijn.”
Water spuiten
Elke week spreekt Sacha voorafgaand aan de bezoeken de CliniClowns. Zo
kunnen ze afstemmen welke kant het spel op kan gaan. “Ik praat de clowns altijd
even bij. Als er bepaalde dingen spelen bij een kind, is het mooi als zij daar iets
mee kunnen doen.” Dat kan het vieren van de verjaardag van een patiënt zijn,
maar ook als het kind ergens bang voor is, kunnen de CliniClowns dit
meenemen. Sacha: “Zoals een kind dat bang is voor spuiten: de clowns kunnen
hier een andere draai aan geven door het kind water te laten spuiten.” Soms
zorgt dat wel voor een kliederboel op de afdeling, maar dat is geen probleem.
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“Dan wordt het maar een rommeltje. Het is juist goed voor deze kinderen om
iets te doen wat eigenlijk niet mag.”
Dolle boel
Het doel van de CliniClowns is om het kind even weg te
halen uit de ziekenhuiswereld. Sacha motiveert de
clowns én de kinderen dan ook om lekker ondeugend te
zijn. “Kinderen moeten hier altijd maar braaf zijn en
hun best doen. Met de CliniClowns mogen ze er een
dolle boel van maken. Ze kunnen echt even over alle
grenzen heen.”
De kinderen kijken elke week weer uit naar de
bezoekjes van de clowns. Sommigen bereiden zich zelfs
een beetje voor op het clownsbezoek. “Soms neemt
een kind iets mee van huis, iets waarmee ze kunnen
spelen met de CliniClowns. Daaraan merk je dat
kinderen echt bezig zijn met het clownsbezoek.” Ze
besluit: “Met de CliniClowns mag echt even alles. Ze zijn hier heel erg welkom.
Bron: website CliniClowns
Samen beslissen voor de beste behandeling – deel 3
Alle 7 tips voor een goed gesprek nog een keer op een rij
Tip 1 Schrijf uw vragen op
• Neem een lijstje met uw vragen en zorgen mee
• Schrijf ook op wat u verwacht van het gesprek
Tip 2 Neem iemand mee
• Twee mensen horen meer dan één
• Of neem het gesprek op
Tip 3 Neem uw medische informatie mee
• Een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt
• Meld het als u sinds de vorige afspraak ziek bent geweest
Tip 4 Vertel over uw ervaring
• Vertel ook wat voor u belangrijk is in uw leven
• Vertel bijvoorbeeld wanneer u twijfelt over een medicijn of behandeling
Tip 5 Vraag door als u iets niet begrijpt
• Vraag gerust om uitleg als er iets niet duidelijk is
Tip 6 Vat het gesprek samen
• Zo weet uw arts, verpleegkundige, diëtist of maatschappelijk werker zeker
of alles duidelijk is
Tip 7 Schrijf nieuwe vragen op na het gesprek
• Neem deze vragen mee naar de volgende afspraak

Yvonne Cornelissen
Alg. Bestuurslid NVR
Patiënten participatie
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Reacties van enkele deelnemers aan de pub quiz
Ik heb meegedaan met de NVR familiedag / pub quiz en ik vond het zeer
deprimerend. omdat ik grandioos verloren heb…. Hopelijk kan Max Verstappen
straks mijn weekend weer goedmaken.
Kortom ik vond het een geslaagd uitje. Mijn complimenten ook aan Annemarie.
Groetjes, Lange Frans
De pub quiz was geweldig! Goed gedaan Annemarie. Het is leuk om elkaar te
zien op het scherm. Met twee schermen werken ging prima. En de quiz was heel
toegankelijk. Als je mee wilt doen en je hebt al die apparatuur niet en je woont
in Nijmegen of omstreken, kun je de volgende keer bij mij komen. Het is
allemaal niet moeilijk. En bij problemen helpen we elkaar op afstand. Bedankt
weer voor de gezelligheid. Dit is één van de weinige contacten die ik heb en kijk
er altijd naar uit.
Groetjes, Els Willems
Ook wij vonden de pub quiz super leuk!! Zo knap van Annemarie dat ze dit zo in
elkaar heeft gezet. Alle complimenten inderdaad aan haar. Wat ik ook heel goed
vond, was dat iedereen geholpen werd om de quiz ook daadwerkelijk te volgen.
Het kost even tijd maar er wordt goed geluisterd en meegedacht waar de ictprobleempjes zouden kunnen zitten. Wellicht dat dit nog extra benadrukt kan
worden voor een volgende online happening.
Wij vonden het super gezellig om zo toch contact met elkaar te hebben. Meedoen
is immers belangrijker dan winnen!!
Groetjes, Maria
Wat een verrassing dat ik gewonnen heb. Ik vond het superleuk en spannend.
Was mijn eerste keer!
Groet, Yvonne
Ik vond het een leuke ervaring om voor het eerst aan een pub quiz mee te doen.
Leuk om te doen, en spannend voor de uitslag. Knap, zoals Annemarie het in
elkaar gezet heeft. Vond het ook fijn jullie weer even gezien / gesproken te
hebben.
Covid biedt gelukkig creatieve mogelijkheden, die we steeds beter weten te
vinden. Fijn!
Groetjes, Nelly
BYOP ervaring van een student
Ik ben dit jaar via de NVR in contact gekomen met Jolanda Krab, die mijn BYOPpatiënt is geworden. Op 12-jarige leeftijd is ze gediagnosticeerd met de ziekte
van Henoch-Schönlein. Haar nierfunctie ging snel achteruit en ze moest aan de
dialyse. Op haar 18e was het zo ver, ze kreeg een nier van een postmortale
donor. Inmiddels heeft ze al 21 jaar haar donornier. Aldus haar casus in
vogelvlucht.
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Door de huidige situatie met COVID-19 hebben al onze contacten online
plaatsgevonden, maar normaal gesproken zijn deze contacten wel fysiek. Wij
begonnen met een kennismakingsgesprek en al snel merkte we dat het goed
klikte. Aangezien haar ziektebeeld en ziektegeschiedenis best lang en
ingewikkeld is, hebben wij één contact besteed om deze volledig te bespreken.
Verder ben ik nog (online) aanwezig geweest bij een afspraak met de nefroloog
en een afspraak met de immunoloog. Ik heb ook gesproken met haar echtgenoot
en met haar ouders. Naast deze formele gesprekken hebben wij ook ruimte
gehad om het over andere dingen te hebben, zoals de coronavaccinatie die ze
recentelijk heeft ontvangen.
Wat ik voornamelijk heb geleerd van het BYOP-project is dat er een mens zit
achter elke patiënt. Dat klinkt natuurlijk heel erg vanzelfsprekend, maar tijdens
de studie (geneeskunde) krijgen we zo veel casussen om mee te oefenen en
vaak zijn ze heel theoretisch. Het is makkelijk om te vergeten dat het ook om
een persoon gaat en niet alleen om het ziektebeeld. Door de contacten ben ik
hier heel erg bewust van geworden. Ik merkte ook dat ik de persoon achter het
ziektebeeld veel interessanter vond. Ik kijk er heel erg naar uit om volgend jaar
verder te gaan met Jolanda en nog dieper in te gaan op haar leven als
nierpatiënt.
Er blijven mij veel dingen bij van de contacten die wij hebben gehad. Het
voornaamste is dat het belangrijk is om als arts open en eerlijk te zijn met jouw
patiënten. Hoe eerlijker je bent tegenover de patiënten hoe eerlijker zij zijn
tegenover jou, waardoor ze makkelijker en misschien zelfs beter kunnen worden
geholpen. Kortom, naar mijn mening is het BYOP-project heel goed voor de
ontwikkeling van de geneeskundestudent. Voornamelijk omdat we vanaf jaar 1
mogen beginnen met patiënten spreken dus je begint jezelf gelijk te vormen als
jong medisch professional.
Dalia Abdel-Lafit
Student geneeskunde, eerste jaar
Radboud Universiteit
Webinar: Werk en Inkomen
Datum:
Aanvang:

donderdag 9 september 2021
19.30 uur tot 21.00 uur

Werken met een nierziekte, ziekmelden en belastbaarheid. Dat zijn de
gespreksonderwerpen die op 9 september op het programma staan. Het
Webinar wordt verzorgd door de NVN werkgroep 35 – 50 jaar en STAP (Steunen adviespunt) en is voor iedereen die hierover meer wil weten en van
gedachten wil wisselen.
Programma
19:30 uur
Algemene inleiding door STAP:
Raadsvrouwen Sultan Ates, Sabah Ziani en arbeidsdeskundige Ton van Eijden
stellen zich voor.
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19:45 uur
Gespreksgroepen:
Groep 1
Werken met een nierziekte (fase waarin het werken
wordt volgehouden, zonder ziek melden).
Groep 2
Ziekmelden met een nierziekte, hoe gaat het nu
verder? Waar kan ik op letten, wat staat mij te
wachten?
Groep 3
Arbeidsdeskundige: wat is mijn belastbaarheid? Wat kan ik voor passend werk
doen?
Na de algemene inleiding gaan we in drie groepen uiteen. Je kunt dan aan één
van deze groepen deelnemen. De insteek van het Webinar is om in een veilige
omgeving bovengenoemde onderwerpen te bespreken. Met een beperkt aantal
deelnemers (max. 25 personen).
Geef bij aanmelding daarom duidelijk aan aan welk onderdeel je wilt deelnemen,
want vol = vol.
Vanwege de veiligheid en privacy van de deelnemers wordt deze bijeenkomst
niet opgenomen.
Aanmelden en vragen insturen
Heb je vragen over Werk & Inkomen die je graag zou willen stellen aan STAP?
Dan kan je die vooraf insturen door een e-mail te sturen naar Ans de Jong
dejong@nvn.nl
De vragen worden zoveel mogelijk door de sprekers in de presentatie verwerkt
(anoniem). Je kunt ook tijdens het Webinar vragen stellen via de Q&A. Aan het
begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je dat doet.
Aanmelden kan op www.nvn.nl/agenda Vergeet niet aan te geven aan welk
onderdeel je wilt deelnemen.
Na aanmelding krijg je in de week van het Webinar een bevestiging met de link
voor het Webinar toegestuurd per e-mail.
Goodiebag
Ca. 1 week na het Webinar ontvang je een goodiebag, met o.a.
evaluatieformulier, presentatie en andere interessante links.
Meer informatie
Lees meer of deel uw ervaring over deze onderwerpen op www.nieren,nl .
Namens de werkgroep 35 - 50
Ans de Jong – Kooij
NVN Coördinator Themadagen en Vrijwilligersbeleid
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Nieuws over de nieuwbouw Radboudumc
Ik woon in de omgeving van het Radboudumc en
ga daar vaak met mijn hond wandelen. Als je
langs de nieuwbouw van het ziekenhuis loopt, zie
je niet zoveel gebeuren, maar ze zijn binnen al
ver gevorderd.
Ik kom vaak ook bouwvakkers met hun koelboxen
tegen bij de ingang van de dialyseafdeling. Ik liep
vroeger ook naar de dialyse toe.
Dagelijks loop ik rond met mijn hond bij de
universiteit en het ziekenhuis. Er is best veel
natuur om het ziekenhuis en daar loop ik
graag. Ik ga dan kijken hoe het met de
nieuwbouw is. Ook bij mij thuis op het einde
van ons hofje kan ik het nieuwe gebouw zien
staan. Het is erg hoog. Maar gelukkig licht van
kleur dus maakt het niet zo donker. Hierbij een
paar foto’s van hoe het er binnen uit ziet. Ik
vond het leuk om dit met jullie te delen
Els Willems
Lid NVR
Krokussen met een verhaal
Het was op een heerlijke voorjaarsdag eind februari. Ik
moest even naar het centrum om een click & collect
bestelling op te halen. Ik rijd richting het centrum en zie de
prachtige krokussen in het plantsoen weer schitteren. Ik
geniet… Wat is de natuur toch mooi ondanks die vervelende
corona die mij en velen zo beperkt in de
bewegingsvrijheid. Ik beslis dat ik op de
terugweg even stop om wat foto’s te
maken.

Op de terugweg even de auto geparkeerd
en de tijd genomen om wat foto’s te
nemen. Om het plantsoen met deze krokussen staan allemaal
blokken met rijtjes huizen uit de jaren 60. Terwijl ik mij door
het plantsoen manoeuvreer zonder op de bloemetjes te
trappen, komt er een oudere meneer op mij af stappen uit één
van deze woningen. O jee, dacht ik, nu krijg ik vast te horen
‘wat ik daar moet’ en dat ik alles kapot trap.
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Maar nee, meneer is uiterst vriendelijk en zegt dat hij
mij bezig zag en dat ik hem op een idee had gebracht.
Hij ging ook een paar foto’s maken met zijn
smartphone. Onder het fotograferen denk ik hierover
na, hoe leuk zou het zijn om hem tussen de krokussen
te fotograferen. Mij flitst nog even door mijn gedachte of
ik dit corona-proof kan doen. Dat kan, we zijn buiten en
ik kan zelf mijn afstand tot hem bepalen. Dus stel ik het
idee aan meneer voor. Hij vindt dit heel leuk.
Hij vertelt dat hij de foto’s voor zijn vrouw maakt. Ze
hebben samen ruim 40 jaar in het huis tegenover dit
plantsoen gewoond, maar sinds 2 jaar woont mevrouw
in een verpleegtehuis, aangezien ze aan het dementeren
is. Meneer vertelt dat ze dit beiden moeilijk vinden en
dat hij haar dagelijks opzoekt, als het kan en mag (hij
bedoelt hiermee de periode van de corona-maatregelen,
waarbij verzorgingstehuizen ook voor naaste familie
gesloten waren. Meneer is hierdoor zichtbaar geraakt).
Hij vertelt dat zijn vrouw jaarlijks zo genoot van deze prachtige
voorjaarsbloeiers. We praten verder over hoe vol dit plantsoen tien jaar geleden
nog stond met krokussen; en dat er in de loop der jaren zoveel zijn verdwenen,
maar het is nog mooi.
Ik vraag waar het huis van meneer precies staat. Ik zoek een goede positie om
zowel het krokusveld als meneer met hun huis op de achtergrond op de foto te
krijgen. Hij is blij met het resultaat. Hij kijkt er naar uit om het zijn vrouw ‘s
middags te laten zien bij zijn dagelijkse bezoekje aan haar. Zijn dag is helemaal
goed, hij is zichtbaar blij en ik ben ook blij dat ik met zo iets kleins deze mensen
toch een fijne dag heb kunnen bezorgen.
En zo gaat het spreekwoord weer op:
“Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”
Jolanda Krab - Schuurman
Lid NVR
Agenda 2021
• Donderdag 9 september 2021
Webinar werk en inkomen - digitaal
• Zondag 12 december 2021
Kerstdiner, informatie volgt
Digitaal koffie-uurtje NVR
•
•
•

2 september 2021
18 november 2021
17 februari 2022

van 19.00 – 20.00 uur
van 19.00 – 20.00 uur
van 19.00 – 20.00 uur
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Colofon
Volgende Nieuwsbrief
De volgende editie
verschijnt in de week
van 11 oktober 2021.
Kopij aanleveren
uiterlijk maandag 27
september 2021 via:
redactie@nvradboud.nl. of op
papier in te leveren bij
het secretariaat van de
dialyseafdeling.

6500 HB Nijmegen
Tel: 06-42432567
E-mail
info@nv-radboud.nl
lidmaatschap@nvradboud.nl
Website
www.nv-radboud.nl
Aanmelden activiteiten
aanmelden@nvradboud.nl

Deze Nieuwsbrief is een
gezamenlijke uitgave
van de Afdeling
Nierziekten van het
Radboudumc en de
NVR. Redactie: Hannie
Findhammer en JeanPierre van Bergen.
JeanPierre.vanbergen@radb
oudumc.nl

Bestuur
Mevrouw A.
Nieuwenhoven - van
Zoggel, voorzitter
voorzitter@nvradboud.nl

NVR-informatie
NVR, Radboudumc
605 Dialyse
Postbus 9101

Heer H. van Aalten,
secretaris
secretaris@nvradboud.nl

Heer E. Hendrikman,
penningmeester
penningmeester@nvradboud.nl

Mevrouw Y.
Cornelissen,
onderwijs en patiëntenparticipatie:
onderwijsparticipatie@nvradboud.nl
Heer F. Timmers,
Algemeen bestuurslid
Frank.Timmers@nvradboud.nl
Lidmaatschap
Lidmaatschap van de
NVR bedraagt € 25,00
per kalenderjaar. In
het jaar van
aanmelding is dit
bedrag afhankelijk van
het kwartaal waarin u
zich aanmeldt. Leden
van de NVR zijn tevens
lid van de NVN
(Nierpatiënten
Vereniging Nederland)
en ontvangen het
tweemaandelijks
magazine
Wisselwerking
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