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Van de redactie 
 

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje aan de 
gang, dus dan is het ook weer tijd voor een 

nieuwe  nieuwsbrief. 
 
Er is weer volop nieuws te melden. Veel 

leesplezier! 
Heeft u informatie voor een volgende editie, 

stuur die dan naar redactie@nv-radboud.nl 
René Nieuwenhoven 

Redactie 

 

Mededelingen afdeling Nierziekten 
 

Kortingskaart 

 
Wist je dat ... er voor de ouders van de dialyserende kinderen een kortingskaart 

van 15%, ter besteding in het restaurant, te verkrijgen is aan de balie van de 
dialyse? 

 
Ilone Maarse 

Managementassistent 

Nierziekten, secretariaat dialyseafdeling 
 

De juiste zorg op het juiste moment 

 
Om dat te realiseren gaan we in het Radboudumc werken in zorgpaden. Hierbij 

wordt de zorg voor patiënten georganiseerd rondom de medische aandoening. 

Het doel is om, in de toenemende complexiteit, zo goed mogelijke  zorg bieden 

en de waarde voor de patiënt te blijven verbeteren. Een zorgpad is een soort 

stappenplan dat de patiënt tijdens het zorgproces doorloopt. Deze patiëntreis is 

een unieke doorloop van een (of meer) zorgpad(en) afgestemd op een individu. 

Als patiënt weet je zo precies wat er gaat gebeuren. Elke zorgverlener weet 

wanneer welke zorg nodig is. Ook binnen Nierziekten gaan we aan de slag met 

het optimaliseren van zorgpaden zoals het zorgpad Dialyse, het zorgpad 

Transplantatie en het zorgpad Nierfalen. Patiënten worden betrokken bij  het 

verbeteren van deze paden. U weet namelijk het beste, wat voor u belangrijk is. 

We streven hiermee naar nog betere communicatie met u als patiënt, en een 

goede afstemming van zorg tussen de verschillende zorgverleners. 

 
Carla Baars-Schutte 

Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid Nierziekten 

Dialyseverpleegkundige 

 

 
 

mailto:redactie@nv-radboud.nl
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Oratie Hoogleraar en kindernefroloog Michiel Schreuder 
 

Op 7 oktober 2022 mocht ik mijn rede uitspreken na mijn benoeming tot 
hoogleraar Kindernefrologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

 
In mijn oratie heb ik een aantal aspecten van de 

Kindernefrologie besproken. Centraal staat dat we de 

beste zorg willen leveren voor kinderen met een 

nierziekte. Daarbij moet elk kind, en dus zeker ook een 

kind met een nierziekte, gewoon kind kunnen zijn! 

Kwaliteit van leven en van zorg zijn dus heel belangrijk. 

Daarbij zijn de meeste nierziekten bij kinderen 

zogenaamde zeldzame aandoeningen: die komen maar 

een paar keer per jaar voor (of soms nog minder vaak). 

Een dokter vinden die ervaring met die specifieke ziekte 

heeft, kan dan lastig zijn. Want in Nederland zit in elk 

academisch ziekenhuis wel een of een paar 

kindernefroloog/-nefrologen. Ik ben dan ook een groot voorstander om die 

kennis en ervaring meer bij elkaar te brengen, meer samen te werken, en 

wellicht wel meer te concentreren op een aantal plekken in Nederland. Dat is een 

zoektocht om goed voor elkaar te krijgen, maar ik verwacht dat dat echt een 

verbetering van de kwaliteit van zorg kan opleveren, en dat staat centraal.  

Ook is de zorg erbij gebaat dat we onderzoek doen naar de nierziekten, om er zo 

meer van te gaan snappen en uiteindelijk tot een betere behandeling te komen. 

Als student geneeskunde ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de 

kindernefrologie door een onderzoeksstage bij dr. Ans van Wijk in het VUmc in 

Amsterdam. Daar werd ik gegrepen door het vak, en heb het nooit meer los 

gelaten. Mijn opleiding tot kinderarts heb ik dan ook gecombineerd met 

promotieonderzoek naar de effecten van een laag geboortegewicht of 

vroeggeboorte op de nierontwikkeling. En inderdaad bleken nieren bij een laag 

geboortegewicht of bij vroeggeboorte minder goed aangelegd te zijn. Daardoor 

moeten ze harder werken, en slijten ze eerder. Dat komt aan het licht door een 

hogere bloeddruk of eiwit-verlies in de urine, maar kan er zelfs toe leiden dat de 

nieren minder goed werken. Uit een bijzondere studie in Nederland, de POPS 

studie, is gebleken dat te-vroeg-geboren volwassenen al wel vaak een hogere 

bloeddruk hebben, terwijl ze pas 19 jaar zijn. Inmiddels zijn we bezig om deze 

studie een vervolg te geven en te gaan kijken hoe dat er nu voor staat, nu deze 

volwassenen 40 jaar zijn. 

Maar ook bij kinderen met 1 nier zien we dat die nier harder moet werken, en 

daar veel sneller last van krijgt dan je bij volwassenen met 1 nier (bijvoorbeeld 

na nierdonatie) ziet. We hebben een groep van bijna 1000 kinderen met 1 nier 

bij elkaar gebracht uit heel Nederland, en dat laat zien dat er toch veel sprake is 

van slijtage van de nieren. Ook daar geldt dus: meer nier(en) is beter voor later! 

Tegelijkertijd wordt daar op veel plekken nog te weinig aandacht aan besteedt. 

En dus zie ik het als mijn taak om niet alleen meer onderzoek te doen, maar ook 

om steeds meer voorlichting te geven. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat 

kinderen en volwassenen met meer risico op nierschade vroegtijdig aan de bel 

kunnen trekken. 
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We zoeken nog naar een manier om dit soort slijtage voor te zijn en te 

voorkomen. Maar als er wel sprake van slijtage is, kan dat met medicatie 

afgeremd worden. En verdere overbelasting voorkomen is dan ook belangrijk, 

waarbij de rol van overgewicht en te veel zout bekende problemen zijn. Omdat 

zout in veel te veel voorbereide voedingsmiddelen zit, en je daar als consument 

dus weinig aan kan doen, proberen we met steeds meer mensen en organisaties, 

zoals de Nierstichting en de consumentenbond, om de voedingsmiddelen 

industrie en de overheid om dat te laten aanpassen. Daar is nog een lange weg 

te gaan, maar daar zet ik me met een aantal collega’s hard voor in! 

Tot slot heb ik een pleidooi gehouden om de zorg voor kinderen anders te zien. 

Nu is het onderdeel van de gehele zorg, die steeds duurder wordt en waar een 

financiële rem op gezet wordt. Maar zorg voor kinderen is investeren in een 

gezonde toekomst van die kinderen, en daarvan is aangetoond dat dat wenselijk 

is! Natuurlijk is dat wenselijk voor de kinderen zelf, maar het blijkt ook financieel 

slim te zijn om te doen. Dus moet er geen rem op de zorg voor kinderen, maar 

moeten we investeren in een gezonde toekomst van onze jeugd! 

 

Al met al leveren we hele mooie zorg met het hele team waarmee we de 

kindernefrologie vorm geven! Dat betreft de verpleegkundigen, diëtisten, 

psychologen, docenten, onderzoekers en alles en iedereen die mee helpt om dat 

voor elkaar te krijgen. Dat ik benoemd ben, is alleen mogelijk door het harde 

samenwerken met ons team binnen het Radboudumc, binnen Nederland en 

daarbuiten. En natuurlijk door het vertrouwen dat we krijgen van kinderen en 

hun ouders om bij ons voor de zorg te komen en om mee te werken aan 

onderzoek. De beste afsluiting van dit stukje is dan ook een hele grote dank aan 

jullie allemaal voor het vertrouwen! 

 

Michiel Schreuder 

Hoogleraar Kindernefrologie 

 

Nierpatiënten Vereniging Radboud 
 

Van de bestuurstafel 

 
Beste Leden, 
 

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar 2023 waarbij we minder geïsoleerd het 
jaar zijn ingegaan ten opzichte van de eerdere jaren. Voor veel mensen is het 

genieten van elkaars gezelschap en niet meer nadenken over wel of geen 
mondkapje! Toch zijn er nog steeds patiënten onder ons, die voorzichtig hiermee 
omgaan. Laten we vooral respect hebben voor eenieder, hoe je hiermee omgaat. 

Je kunt je niet invoelen voor een ander of het wel of niet nodig is. Dit blijft voor 
eenieder een eigen beslissing. In het Radboudumc dragen we nog steeds 

mondkapjes. Sinds kort niet meer op alle afdelingen. Dus langzaam gaat ook in 
het Radboudumc, op enkele uitzonderingen na, het dragen van mondkapjes tot 

het verleden horen. 
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Volgende week is het Carnaval en in het zuiden gaan ze volop feesten! Ik ken 

ondertussen ook veel mensen die het carnaval overslaan of naar de optocht gaan 
kijken en dan weer huiswaarts gaan. Voor diegene die op pad gaan wens ik u 

veel plezier. Voor de thuisblijven die niet op pad gaan, is het misschien wel t.v. 
kijken naar de optochten. Geniet van hetgeen wat jij fijn vindt! 
Ondertussen kijk ik terug op een periode van onzekerheden die u misschien wel 

herkent uit het verleden als er even een niet stabiele situatie is. Op dit moment 
wordt mijn geduld op de proef gesteld. Het spreekwoord: Geduld is een schone 

zaak, is dan soms wel moeilijk om je daaraan vast te houden. Ook merk je dat 
de communicatie in de zorgwereld soms onder spanning staat op diverse 
vlakken. Het is dus van groot belang, dat je als patiënt ontzettend alert moet 

zijn, of alles goed wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd onderling met de 
zorgprofessionals die voor de patiënt zorgen. Tegelijkertijd wordt met de 

grootste zorg geprobeerd alles goed uit te voeren en er voor die patiënt te zijn. 
Het is dan ook fijn om te ervaren en te zien hoe zorgprofessionals, zoals b.v. 
verpleegkundigen, er zijn voor de patiënt en met zorg aandacht hebben voor 

elke individu.  
 

Het bestuur van de NVR is ondertussen alweer bij elkaar geweest om de 
Algemene Leden Vergadering voor te bereiden. Op zaterdag 15 april hopen wij u 

allen te zien bij deze ALV! De uitnodiging hiervoor zult u op korte termijn 
ontvangen. Reserveer de datum alvast. Samen met elkaar zijn we er voor elkaar. 
Met uw inbreng wat u meemaakt kunnen we er zijn voor de nierpatiënt en zijn 

directe omgeving. Het is van belang dat we oog hebben voor de goede zorg maar 
ook voor de zorg waar nog verbeteringen kunnen worden toegepast. Dit kan 

alleen met uw input die wij dan weer onder de aandacht brengen bij o.a. de 
jaargesprekken die worden gevoerd met diverse zorgprofessionals van de 
afdeling Nierziekten en de centrale Patiënten Advies Raad (PAR) van het 

Radboudumc. 
 

Ik wens u allen weer een mooie tijd tegemoet. Als ik ’s morgens opsta, hoor ik 
de vogels alweer fluiten, dus 
het voorjaar staat voor de deur. 

Het is ’s morgens soms ook nog 
wel eens mistig, maar als mijn 

werkdag start, hoef ik geen 
fietslichten meer aan te doen 
elke dag, dus dat is een teken 

dat de dagen weer wat langer 
worden, wat je uitnodigt om de 

tuin in te gaan! Helaas hebben 
we van de winter niet veel 
mooie momenten gehad zoals 

op bijgaande foto van ons ICT 
bestuurslid en semiprofessionele fotograaf Frank Timmers. Geniet van het mooie 

weer wat komen gaat. Ik wens u alle goeds toe en graag tot ziens op de 
volgende activiteit! 

Anja Nieuwenhoven-van Zoggel 

Voorzitter NVR 
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Contributie / Lidmaatschap NVR 2023 

 
De contributie voor 2023 is gelijk aan die van 2022 en bedraagt € 25,00 (besluit 
ALV d.d. 10 oktober 2020). 

 
Als u zelf betaalt 

Met klem verzoek ik u de contributie te voldoen vóór 31 maart 2023, zodat we 
het versturen van (onnodige) herinneringen kunnen voorkomen. 
Uw betaling ontvangen wij graag op onze rekening bij: 

Rabobank: NL 13 RABO 0103 2076 27, t.n.v. Nierpatiënten Vereniging Radboud. 
 

Als wij een incassomachtiging van u hebben 
Wij streven ernaar de contributie in de laatste week van februari 2023 te innen. 
Als uw rekeningnummer is gewijzigd, verzoeken wij dit 

zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
ledenadministratie. 

 
Via de NVR bent u ook lid van de landelijke Nierpatiënten 
Vereniging Nederland (NVN). De (meeste) landelijke 

activiteiten kunnen daardoor gratis bezocht worden. 
Tevens ontvangt u 6 x per jaar het blad “Wisselwerking”.  

Voor dit “allles-in-1” pakket draagt de NVR een deel van uw contributie af aan de 
landelijke NVN. 

E. Hendrikman 

Penningmeester NVR 

 

Activiteiten en mededelingen 
 

Kerstdiner 2022 

 

Op zondag 11 december 2022 
waren we te gast in Wijchen, 

in Restaurant Sterrebosch, 
voor het kerstdiner 2022. 

Iedereen genoot volop en het 
was fantastisch. We hebben 
gesmuld en werden zelfs 

verrast met een kort bezoek 
van het Smartlappenkoor wat 

repeteerde op dezelfde avond. 
Dit was een welkome verrassing, en na enkele liederen ging deze groep weer 

verder met hun repetitie. 
 

Presentaties NVR 

 

In december heeft de NVR-presentaties verzorgd bij het Managementteam van 
de afdeling Nierziekten en op het werkoverleg van de dialyse afdeling. Het was 
fijn, om deze presentatie te verzorgen. Alle activiteiten van de NVR kwamen 

goed onder de aandacht. Dit is fijn want op deze manier zijn de zorgprofessionals 
goed op de hoogte en kunnen patiënten worden geïnformeerd over de 
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werkzaamheden van de NVR. Soms vindt een patiënt het fijn om in gesprek te 

zijn met een andere patiënt en ervaringen uit te wisselen. Het kan ook zijn, dat 
je hier niet zo’n behoefte aan hebt, en alleen de nieuwsberichten en 

nieuwsbrieven leest op de website.  Iedereen bepaalt zelf waarmee hij of zij zich 
het fijnst voelt en behoefte heeft aan datgeen wat beschikbaar is.  
 

Steun en Advies Punt (STAP) 2023 

 

Omdat er maar 3 aanmeldingen binnen zijn gekomen voor deze 
informatiebijeenkomst op 28 januari 2023 zijn de deelnemers geïnformeerd met 
de informatie wanneer de sociaal raadslieden beschikbaar zijn om de vragen te 

beantwoorden en informatie te geven aan de patiënten die hier behoefte aan 
hadden. Verder kunt u altijd informatie inwinnen over STAP op onze website en 

bij de NVN website. 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 12 februari 2023 

 

Het kon weer, samen komen en elkaar een goed nieuwjaar toewensen. Op 12 
februari j.l. was het een gezellig samenzijn met nierpatiënten en hun partners 

met het bestuur van de NVR. Er werd gezellig bijgepraat over van alles en nog 
wat en er vonden discussies plaats. Door in gesprek te gaan met elkaar merk je 
dat een ieder anders tegen zaken aankijkt zoals b.v. een protocol. Hoe wordt het 

geïnterpreteerd door een zorgprofessional en hoe waardevol kan het zijn; ieder 
ervaart dit weer op een andere manier. Wat we er fijn aan vinden maar waar we 

ons ook zorgen om maken. Meerdere onderwerpen kwamen naar voren die ook 
weer worden meegenomen in de overleggen. Door het lotgenotencontact was er 
een gezellige sfeer met gespreksonderwerpen die met onze nieren te maken 

hadden maar ook onderwerpen zoals b.v. de vakantie en welke ervaringen hierbij 
waren opgedaan. Na een heerlijke kop koffie en een lekker knapperig broodje 

ging iedereen weer huiswaarts. De wijze van samenkomen zonder een drempel 
om je op te hoeven geven heeft een goede indruk gegeven en de NVR gaat dit 
evalueren in hoeverre we dit op deze manier kunnen herhalen! 

 

Jaargesprekken met de zorgprofessionals 

 
Jaarlijks heeft de NVR met de leidinggevenden en stafmedewerkers van afdeling 
Nierziekten overleggen. Hier passeren diverse onderwerpen de revue en is er 

aandacht voor de patiënt en zijn mantelzorger. Ook voor 2023 worden deze 
overleggen weer gepland. Mocht u onderwerpen hebben die u van belang vindt 

dat deze worden besproken dan mag u deze mailen naar voorzitter@nv-
radboud.nl. 

 

Toekomstige activiteiten 

 
Reserveer in uw agenda de volgende activiteiten waar ik u graag ontmoet: 
Algemene Leden Vergadering zaterdag 15 april 2023 

Familiedag zondag 25 juni 2023 
Themacontactdag zaterdag 30 september 2023 

Kerstdiner zondag 10 december 2023 
 

mailto:voorzitter@nv-radboud.nl
mailto:voorzitter@nv-radboud.nl
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Informatiebijeenkomst Niertransplantatie en donatie 30 maart 2023 

 
Op donderdag 30 maart a.s. vindt de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst over 
niertransplantatie en nierdonatie plaats in het Radboudumc. Deze bijeenkomst is 

bedoeld voor pré-dialyse patiënten, dialysepatiënten, donoren, familie, vrienden, 
kennissen en zorgverleners. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Onderwijsgebouw Radboudumc, 
Auditorium (route 296). Het Onderwijsgebouw staat schuin tegenover de 
hoofdingang van het ziekenhuis. 

 
 

 
Het programma is als volgt: 

18.45 – 19.00 uur Ontvangst 
19.00 – 19.30 uur Medische informatie 
19.30 – 20.00 uur Levende nierdonatie/Cross-over donatie 

20.00 – 20.30 uur Pauze 
20.30 – 21.00 uur Verpleegkundige zorg 

21.00 – 21.30 uur Psychosociale zorg 
Na afloop van het programma is er nog kort gelegenheid om dringende vragen te 
stellen.  

Ook de ervaringsdeskundigen zullen hiervoor beschikbaar zijn. 
De bijeenkomst wordt uiterlijk om 21.45 uur afgesloten. 

 
Anja Nieuwenhoven-van Zoggel 

 Voorzitter NVR 

 

In memoriam Wim Geurts 

 

De familie van Wim Geurts, oud-lid van de NVR, meldt: 

 
Wij treuren over het heengaan van Wim 

Geurts. De laatste van de eerste groep 
thuisnachtdialysers. Bij leven overtuigd 
voorstander van deze, volgens Wim, beste 

vorm van dialyseren. Voor alle leeftijden.  
 

Onderstaande tekst is van zijn 
herdenkingskaartje: 
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Nieuwsberichten gepubliceerd op de website van de NVR 

 
In deze nieuwsbrief weer de laatste nieuwsitems die in tussentijd geplaatst zijn 

op onze site, zodat u niets hoeft te missen. Ook zitten er nog een paar oudere 
nieuwsberichten (maar nog steeds interessant) bij. Deze zijn in de vorige 

nieuwsbrief niet geplaats vanwege ruimtegebrek.  
Als u de nieuwsbrief online leest kunt u direct op de link achter het artikel klikken 
om deze te openen. Als u de nieuwsbrief van papier leest, moet u eerst naar de 

volgende site gaan:  www.nv-radboud.nl/site/nieuws/ ;hier vind u dan alle 
nieuwsberichten terug. 

Als u zelf iets voorbij ziet komen dat interessant zou kunnen zijn voor de site, 
mag u dit naar info@nv-radboud.nl sturen met als onderwerp "artikel voor 
website", graag met bronvermelding erbij. De redactie van de website zal dan 

kijken of het geplaatst kan worden. Op deze manier kunnen we samen een 
interessante website behouden. 

Dit zijn de nieuwsberichten die wij graag met u willen delen: 
 
Titel:  Met een nier ter wereld komen heeft gevolgen op de lange termijn 

dd. 17 januari 2023 
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/met-een-nier-ter-wereld-komen-

heeft-gevolgen-op-de-lange-termijn/ 
 
Grootschalig onderzoek van het Radboudumc onder kinderen die ter wereld zijn 

gekomen met één nier laat zien dat dit veel gevolgen heeft op de lange termijn. 
Zo heeft 75% van de kinderen nierschade op 18-jarige leeftijd. Ook blijkt dat 

overgewicht een extra risicofactor is. Het onderzoek toont het belang aan van 
controles bij kinderen met één nier. Over dit onderzoek kunt u meer lezen in dit 
artikel. 

http://www.nv-radboud.nl/site/nieuws/
mailto:info@nv-radboud.nl
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/met-een-nier-ter-wereld-komen-heeft-gevolgen-op-de-lange-termijn/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/met-een-nier-ter-wereld-komen-heeft-gevolgen-op-de-lange-termijn/
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Titel: PLD symposium 2023 dd. 17 januari 2023 
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/pld-symposium-2023/ 

 
Cystenieren en levercysten gaan vaak samen. Op 25 februari organiseert het 
Radboudumc een symposium over polycysteuze leverziekte (PLD) dat ook voor 

mensen met ADPKD interessant is. 
 

Titel: Vegetarisch en veganistisch eten bij een nieraandoening dd. 5 
februari 
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/vegetarisch-en-veganistisch-eten-

bij-een-nieraandoening/ 
 

Bij mensen met nierschade is begeleiding van een diëtist gespecialiseerd in 
nierziekten aan te raden als zij vegetarisch en veganistisch eten willen gaan 
eten. In dit artikel vind u hier meer informatie over. 

 
Titel: Voedingssupplementen alsnog vergoed dd. 5 februari 

https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/voedingssupplementen-alsnog-
vergoed/ 
 

In dit artikel kunt u meer lezen over een belangrijke groep 
voedingssupplementen die voor nierpatiënten alsnog vergoed worden. 
 

Titel: Vitamine K remt vaatstijfheid dd. 5 februari 

https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/vitamine-k-remt-vaatstijfheid/ 
 

Sommige nierpatiënten hebben na een niertransplantatie een vitamine K-tekort. 
Het kan helpen dit tekort aan te vullen met vitamine K-supplementen. Dit remt 

de vaatstijfheid, en daarmee wordt de kans om op lange termijn hart- en 
vaatziekten te krijgen kleiner. In dit artikel leest u hier meer over. 
  

Titel: Shuttle voor patiëntenvervoer buiten tussen westzijde en 
hoofdingang dd. 5 februari 

https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/shuttle-voor-patientenvervoer-
buiten-tussen-westzijde-en-hoofdingang-gebouw-a/ 
 

Vanaf 1 februari rijdt er een elektrische shuttle op het terrein van het 
Radboudumc, tussen de hoofdingang (gebouw A) en de Philips van Leydenlaan 

(westzijde). De shuttle is een gratis service die wordt verleend aan patiënten en 
bezoekers die minder mobiel zijn. In dit artikel leest u meer over deze service. 
 

Jolanda Krab 

Lid NVR 

 

 
 
 

 
 

https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/pld-symposium-2023/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/vegetarisch-en-veganistisch-eten-bij-een-nieraandoening/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/vegetarisch-en-veganistisch-eten-bij-een-nieraandoening/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/voedingssupplementen-alsnog-vergoed/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/voedingssupplementen-alsnog-vergoed/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/vitamine-k-remt-vaatstijfheid/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/shuttle-voor-patientenvervoer-buiten-tussen-westzijde-en-hoofdingang-gebouw-a/
https://www.nv-radboud.nl/site/activiteiten/shuttle-voor-patientenvervoer-buiten-tussen-westzijde-en-hoofdingang-gebouw-a/
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Agenda 2023 
 

Donderdag 9 maart 2023 
 World Kidney Day 

 
Donderdag 30 maart 2023 

Informatiebijeenkomst niertransplantatie en donatie. 

Auditorium van het Radboudumc 
18:00 – 22:00 uur 

 
Zaterdag 15 april 
 Algemene Ledenvergadering NVR 

 10 – 16 uur 
 

Zondag 25 juni 2023 
Familiedag 

 
Zaterdag 30 september 2023 

Themacontactdag 

 
Zondag 10 december 2023 

Kerstdiner 
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Colofon
Volgende Nieuwsbrief 

De volgende editie 

verschijnt in de week 

van 10 april 2023. 

Kopij aanleveren 

uiterlijk maandag 3 

april 2023 via: 

redactie@nv-

radboud.nl of op 

papier in te leveren bij 

het secretariaat van 

de dialyseafdeling. 

Deze Nieuwsbrief is 

een gezamenlijke 

uitgave van de 

Afdeling Nierziekten 

van het Radboudumc 

en de NVR. Redactie: 

René Nieuwenhoven  

en Carla Baars-

Schutte. 

Carla.Baars-

Schutte@radboudumc.

nl 

NVR-informatie 

NVR, Radboudumc 

605 Dialyse 

Postbus 9101 

6500 HB Nijmegen 

Tel: 06-42432567 

Algemene E-mail 

info@nv-radboud.nl  

 

Ledenadministratie 

lidmaatschap@nv-

radboud.nl  

 

Website 

www.nv-radboud.nl  

 

Aanmelden activiteiten 

aanmelden@nv-

radboud.nl  

 

Bestuur 

Mevrouw A. 

Nieuwenhoven-van 

Zoggel, voorzitter 

voorzitter@nv-

radboud.nl  

 

Heer E. Hendrikman, 

penningmeester 

penningmeester@nv-

radboud.nl  

 

Heer B. Klaver, 

secretaris 

secretaris@nv-

radboud.nl 

Heer R. Petterson,  

onderwijs en 

patiëntenparticipatie 

onderwijs-

participatie@nv-

radboud.nl  

 

Heer F. Timmers, 

Algemeen bestuurslid 

Frank.Timmers@nv-

radboud.nl 

Styling Nieuwsbrief: 

Sandra Nellen 

 

Lidmaatschap 

Het 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 ook lid 
van de NVN 

(Nierpatiënten 
Vereniging Nederland) 

en ontvangen het 
tweemaandelijks 

magazine 

Wisselwerking. 
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