Activiteiten 2019
Januari
18 januari

Symposium Samen Sterk
Thema: Zorg in beweging!

Februari
9 februari	Themadag: Verschillende vormen van dialyse
	I.s.m. Nierpatiënten Vereniging Oosterschelde
en Zeeuws-Vlaamse Nierpatiëntenvereniging

Maart
2 maart
23 maart

 ctiviteit voor jonge mensen met een
A
nierziekte (18-35 jaar)
Themadag: Het eerste jaar na transplantatie
Een nieuwe start na de niertransplantatie

Mei
18 mei
NVN Algemene Ledenvergadering
25 mei
Nederlandse Nierdag
	Gezellige dag vol informatieve lezingen en een
belevenismarkt

Juni
15 juni
Heppie Kidney Day (4-16 jaar)
	Een sportieve, ontspannen dag voor kinderen
met een nierziekte
21-23 juni
Weekend voor jonge mensen met een
nierziekte (18-35 jaar)
29 juni	Themadag: Verschillende vormen van dialyse
I.s.m. regionale nierpatiëntenverenigingen
Friesland en Diacatra

September
7 september
23-27 sept

 ctiviteit voor jonge mensen met een
A
nierziekte (18-35 jaar)
Camp COOL (15-18 jaar)
Empowerment week voor jongeren met een
chronische nierziekte

Oktober
11 oktober
Wetenschapsdag
	Presentaties van de laatste ontwikkelingen in
wetenschappelijk onderzoek naar nierziekten
en behandelingen
26 oktober
Themadag i.s.m. regionale nierpatiëntenverenigingen in Noord-Brabant
28 oktober
Avond voor donoren

November
9 november
23 november

 hemadag: Verschillende vormen van dialyse
T
I.s.m. regionale nierpatiëntenverenigingen Noord
Limburg
NVN Algemene Ledenvergadering

Voor meer info:
nvn.nl/activiteiten/agenda

Nierpatiënten Vereniging Nederland
De NVN is met 7.000 leden de vereniging van en voor
mensen met chronische nierschade, hun naasten en
nierdonoren. Samen zetten we ons in voor een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor nierpatiënten.
Door middel van voorlichting, ontmoetingsdagen, advies,
ondersteuning en onderzoek. Ons Steun- en adviespunt
(STAP) biedt begeleiding en advies over werk, inkomen,
scholing en praktische (financiële) ondersteuning in
combinatie met nierproblemen.

Lid worden van de NVN? Dan:
• Wisselwerking
	Ontvangt u zes keer per jaar het ledenblad Wisselwerking met persoonlijke verhalen, wetenschappelijke
en (para)medische artikelen, praktische tips, artikelen
over sport, voeding en andere voor nierpatiënten
relevante onderwerpen.
• Persoonlijk advies
Is de dienstverlening van STAP voor u grotendeels gratis.
• Ontmoeting
	Bent u van harte welkom op onze themabijeenkomsten
en andere activiteiten. Zonder bijdrage.
• Steun andere patiënten
En steunt u het werk van de NVN, o.a. voorlichting,
lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Nog geen lid?
• Lidmaatschap
	Het lidmaatschap kost € 27,50 per jaar. Mogelijk wordt
dit vergoed door uw zorgverzekeraar. Partners kunnen
ook lid worden van de NVN: zij betalen € 13,75 per jaar.
Voor donoren is het lidmaatschap gratis.
• Lid van een regionale nierpatiëntenvereniging?
	Dan kunt u dat combineren met een lidmaatschap van
de NVN. U betaalt daarvoor geen contributie aan de
NVN. Dubbele steun voor een enkel tarief.

Meer weten? Of aanmelden?
Ga naar www.nvn.nl. Bellen kan ook: 035 - 69 12 128.

Voor meer info over (leven met een) nierziekte, veilig
on-line gesprekken voeren en ervaringen delen met
andere mensen met een nierziekte?

Nieren.nl

