Wij zijn dichtbij voor lotgenoten!
Beste lezer,
Al sinds 2002 is het doel van de Nierpatiënten Vereniging Radboud (NVR) het
behartigen van de belangen van nierpatiënten, hun familie én hun naasten in het
Radboud Universitair Medisch Centrum.
Naast zorgverleners kunt u zich ook van zeer dichtbij gesteund voelen door
lotgenoten. De NierpatiëntenVereniging Radboud is een vereniging voor en door
mensen met een verstoorde nierfunctie, mensen die getransplanteerd zijn,
donors en hun omgeving.
Lotgenotenzorg komt voort uit solidariteit en is niet los te zien van alle hulp door
andere disciplines. “Lotgenotenzorg is een aanvulling op de medische,
verpleegkundige en psychosociale zorg”, zoals het door de Nierpatiënten
Vereniging Nederland wordt geformuleerd.
Patiënten kunnen binnen de vereniging tijdens diverse activiteiten hun eigen
ervaringen en kennis delen met medepatiënten.
Wij organiseren activiteiten zoals een dagje uit, een Algemene Ledenvergadering,
een themacontactdag met interessante presentaties en sprekers, en een
gezellige activiteit om het jaar gezamenlijk af te sluiten.
Wij nodigen ook graag ouders van minderjarige patiënten, partners van
patiënten en donoren uit om lid van onze vereniging te worden, omdat u als
geen ander nauw betrokken bent en de problematiek begrijpt.
Daarnaast vormt de NVR het opstapje van regionaal naar landelijk niveau. Als lid
van onze regionale NVR bent u tevens lid van de landelijke Nierpatiënten
Vereniging Nederland (NVN).
U ontvangt het tweemaandelijkse magazine 'Wisselwerking' en krijgt
uitnodigingen voor diverse activiteiten en themadagen vanuit de NVN, dit alles
voor € 25,— per jaar.*
Word lid! Samen zijn we sterker én samen zijn we er voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers van de Nierpatiënten Vereniging Radboud.
* Bij aanmelding in het 2e, 3e of 4e kwartaal van het jaar betaalt u naar rato, respectievelijk
€ 18,75, €12,50 of € 6,25.

Let op: In verband met het onderhouden van een goed contact verzoeken wij u
wijzigingen in uw persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres én
behandelvorm) aan ons door te geven.

