Er bestaan verschillende soorten
lidmaatschappen:

Abonnee Wisselwerking

Naam:		
Voorletter(s):

m/v

Patiënt

€ 27,50

*

€ 13,75

*

Met alle voordelen van hulp, informatie, toegang
tot activiteiten en ledenblad Wisselwerking.

Adres:
Postcode:

Partner

Telefoonnummer:

Donateur

Geboortedatum:

Ouder(s)

€ 27,50*

Voor ouders met (een) kind(eren) met een
nierziekte. Kinderen tot en met 18 jaar zijn
daarbij automatisch ook lid.

Vriend van NVN

U kunt uw donatie overmaken naar:
Rabobank
NL 87 RABO 0123 0025 40
BIC/SWIFT
RABONL2U

re inform
ba

2 Eige

Vermeld er a.u.b. bij dat het om een donatie gaat.
De NVN heeft de ANBI status. Dit houdt in dat uw
donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

€ 27,50*

Nierdonor

Vriend van NVN

€ 0,-

Als blijk van waardering is het lidmaatschap
voor nierdonoren gratis.

Nierdonor

nnis dele
ke

3

Ouder(s)

E
 rvarings

Lidmaatschap voor naasten van een nierpatiënt
(anders dan partners of ouders).

n

Partner

U kunt ons ook steunen met een eenmalige of periodieke gift.
Wij zijn blij met elke bijdrage!

ie
reg

Patiënt

Wat kan de Nierpatiënten
Vereniging Nederland
voor u betekenen?

n

Keuze lidmaatschap:

Lid worden loont

ie
at

Voor partners van nierpatiënten. Met dezelfde
voordelen als het patiëntlidmaatschap, m.u.v.
het ledenblad Wisselwerking.

E-mailadres:

Wilt u geen lid worden, maar wel abonnee van de Wisselwerking? Dat kan natuurlijk ook. Voor € 27,50 per jaar ontvangt u
het blad zes keer. U kunt een abonnement afsluiten via onze
website nvn.nl.

1 Bruik

Ik meld mij aan als lid:

natie &
D
o
t

vergoedt via de aanvullende ziektekostenverzekering
(een groot deel van) de contributie van de NVN.

T 035 - 691 21 28
E info@nvn.nl
T nvn.nl / nieren.nl
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Bezoekadres
Gr. Hertoginnelaan 34
1405 EE Bussum
Postadres
Postbus 284
1400 AG Bussum

nvn.nl /
nieren.nl

#

Ledenpas
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De NVN werkt samen met de nierpatiëntenverenigingen
in de regio’s. Een gecombineerd lidmaatschap van de
NVN en een regionale vereniging biedt u de meest complete
steun. U betaalt dan geen dubbel lidmaatschap, maar
alleen de daarvoor geldende kosten voor het regionale
lidmaatschap. Zie nvn.nl ‘Lid worden’ en/of brochure
‘Regionaal en landelijk de handen ineen’.
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nsplanta
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Goed om te weten: een aantal zorgverzekeraars

tie

Door het invullen en opsturen van deze aanmelding, geeft
u ons toestemming uw gegevens te registreren.

schappeli
at

positie
jke

* per kalenderjaar, prijspeil 2019

Lid worden loont
Meer dan 7.000 mensen met
een nierziekte en hun naasten
verenigingen zich in de NVN.
Ze halen er informatie, bezoeken
themabijeenkomsten, krijgen
advies, wisselen ervaringen uit,
geven hun mening, denken mee

Bruikbare informatie

Maatschappelijke positie

Aanmelding

Als u, of uw naaste wordt geconfronteerd met
een nierziekte, wilt u weten wat dit voor uzelf
en uw omgeving betekent. U gaat op zoek naar
antwoorden bij uw (huis)arts, op internet of in uw sociale
omgeving. Ook bij de NVN kunt u terecht voor betrouwbare,
toegankelijke informatie. Op onze websites nvn.nl en nieren.
nl, en in ons ledenblad Wisselwerking. We vinden het ook
belangrijk dat familie, vrienden, collega’s en anderen
begrijpen hoe het is om met een nierziekte te leven.
Daar besteden we veel aandacht aan.

Veel mensen met een chronische aandoening
willen actief meedoen in de samenleving. Dat
is niet alleen een recht (VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap), maar
ook een verrijking van de samenleving. De NVN
wil obstakels wegnemen die een goede maatschappelijke
positie van mensen met een nierziekte in de weg staan.
Zowel individueel, als voor alle nierpatiënten. Zo kunt u als lid
bij STAP (Steun- en adviespunt) terecht voor praktische hulp
en ondersteuning op het gebied van studie, werk en inkomen.

Uw aanmelding als lid ontvangen we het liefst digitaal
via onze website (nvn.nl). U kunt zich ook aanmelden
door bijgaande strook in te vullen en op te sturen. U
ontvangt dan een formulier waarmee we aanvullende
gegevens opvragen om uw inschrijving compleet te
maken. Deze gegevens gebruiken we om u gerichte
informatie (zoals uitnodigingen voor relevante themadagen) te kunnen sturen. Dit geldt niet voor het Vriend
van NVN lidmaatschap.

www.nvn.nl / www.nieren.nl / ledenmagazine
Wisselwerking / social media

Informatie en advies over sociale wet- en regelgeving,
financiën, werk / spreekuren sociaal raadslieden

Uw gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld
worden en in een beveiligde omgeving worden bewaard
volgens de huidige privacywetgeving. Wanneer u zich
via de website inschrijft, worden de gegevens via een
beveiligde verbinding verzonden.

met onderzoeken en beleid,
brengen hun deskundigheid in,
en lezen het ledenmagazine.
Kortom, samen vormen we een
actieve vereniging. Iets voor u?
Zes redenen om lid te worden:

Eigen regie
Als nierpatiënt wilt u niet alleen weten hoe een achteruitgaande nierfunctie uw leven beïnvloedt, maar ook wat eraan te
doen is en hoe u ermee kunt omgaan. Het gaat erom bewust
keuzes te maken en op basis daarvan uw leven in te
richten. Of het nu gaat om behandeling, werk, vrije
tijd of het onderhouden van sociale contacten.
De NVN geeft advies en steun, denkt mee en
ontwikkelt producten die u kunnen helpen uw
eigen regie te behouden of te vergroten.
Samen beslissen / nierwijzer / Emp/Ouder

Ervaringskennis delen

Wat kan de
Nierpatiënten
Vereniging
Nederland voor
u betekenen?

Nierpatiënten voelen zich in eerste
instantie vaak alleen staan met hun chronische aandoening. Totdat zij merken dat
anderen dezelfde ervaringen, gevoelens en
vragen hebben. Het delen daarvan lucht op, verheldert,
biedt troost en mogelijkheden om beter om te gaan met
een nierziekte. Voor ons is het ook een kans om kennis
en inzichten te verzamelen. Hiermee kunnen wij invloed
uitoefenen op behandelmethoden en aandacht vragen
voor o.a. bijwerkingen en nieuwe behandelingen.
Themadagen / Luistertelefoon / online
gespreksgroepen nieren.nl

Donatie & transplantatie

Als lid kunt u gebruik maken van het brede aanbod
van producten, diensten en activiteiten van de NVN.
En meepraten, -denken en -doen. Tijdens de algemene
ledenvergadering beslist u mee over het beleid.

Een niertransplantatie vergroot de kans op een
langer en beter leven voor een nierpatiënt. De
NVN zet zich in om de wachttijd voor transplantatie te verkorten, de invoering van de nieuwe donorwet te ondersteunen, het tekort aan donoren te verkleinen,
meer aandacht te vragen voor orgaandonatie en mensen
die overwegen een nier bij leven te donoren optimaal te
informeren.

Meld u aan via:

www.nvn.nl

Themapagina op nieren.nl: nierdonatiebijleven /
avond voor donoren / gratis lidmaatschap donoren /
invoering ADR

Of stuur de ingevulde kaart in een gesloten enveloppe
naar:

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Antwoordnummer 515
1400 VB Bussum

Kwaliteit behandeling & onderzoek
Met de inbreng van haar leden kan de NVN de kwaliteit
van zorg en onderzoek verbeteren. Als zorgverleners
en onderzoekers weten wat patiënten belangrijk
vinden, kunnen zij daar rekening mee houden.
De wensen, behoeften, ervaringen en expertise
van patiënten zijn van grote waarde voor de
ontwikkeling en inrichting van de zorg en
voor onderzoek.

Postzegel niet nodig.

NierpatientenPerspectief online / rol van
patiënt bij onderzoek en medische richtlijnen

#

