PATIENTVERTEGENWOORDIGER
IN HET BESTUUR
Wij zijn op zoek naar jou; jij weet als geen ander wat het is om patiënt te zijn
en wil je inzetten voor de patiëntenvereniging. Je bent enthousiast om de
organisatie van de vereniging te ondersteunen voor zover je energie reikt.

Wie zijn wij; NierpatiëntenVereniging Radboud?
We behartigen de belangen van de nierpatiënt en zijn omgeving.

Activiteiten worden georganiseerd voor de nierpatiënt en zijn omgeving.
Wij geven informatie, en verzorgen gastonderwijs aan diverse opleidingsinstituten en
studenten.
Wij hebben overleggen met zorgverleners van diverse afdelingen in het Radboudumc en
nemen deel aan overleggen met de NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) en de NSN
(Nierstichting Nederland).
Wij brengen elke 2 maanden een nieuwsbrief uit gezamenlijk met afdeling Nierziekten van
het Radboudumc.
Wij zijn een patiëntenvereniging met 145 leden met een bestuur van vijf leden, een
adviseur en negen ondersteunende leden.
Wij zijn de afdelingsadviesraad van afdeling Nierziekten en vertegenwoordigen de
nierpatiënten in de centrale patiënten adviesraad (PAR) van het Radboudumc.

Wat verwachten we van jou?
Jij bent binnen het bestuur de

Wat hebben we je te bieden?

geen ander wat van belang is waar wij

Je werkt samen met een team
enthousiaste mensen die begrip
hebben voor jou wanneer je minder

als bestuur niet aan voorbij mogen

energie hebt.

gaan.

Wij organiseren gezellige

Je ondersteunt de vereniging waar
nodig in het te voeren beleid.

bijeenkomsten met een goed

Je neemt incidenteel deel aan

Je bent van betekenis voor de

overleggen met het Radboudumc, de
NVN en NSN.

nierpatiënten en hun omgeving.

Je bent aanwezig bij de bestuurs-

vergoeding en vergoeden gemaakte
onkosten.

patiëntvertegenwoordiger en weet als

vergaderingen die zes tot acht keer per
jaar plaatsvinden. Gemiddeld ben je
wekelijks twee tot vier uren actief voor
de NVR.

lotgenotencontact.

Wij bieden je een reiskosten-

Je mag deelnemen aan cursussen van
PGOsupport die van pas komen voor
de bestuursfunctie die je invult.

Je hebt stemrecht en bepaalt mede het
beleid van de vereniging.

Contact - informatie

Voel jij je aangesproken en wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze voorzitter,
Anja Nieuwenhoven. Ze is bereikbaar op: telnr. 0413-260234 of 06-55201252 of e-mail
naar voorzitter@nv-radboud.nl.

