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Om onze leden op een moderne manier te
informeren ontvangt u hierbij onze allereerste (digitale) nieuwsbrief.
Om deze reden ontvangen wij graag van
elk lid een e-mailadres. Stuur een bericht
naar:
nierpatientenvereniging_roermond@outlook.com

Reserveer de data van activiteiten alvast in
uw agenda.
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Activiteitenagenda 2016
25 september
Bootreis
4 november
Symposium

Bootreis Jubileum 25 september 2016
In het kader van ons 25-jarig jubileum organiseren we evenals bij de voorgaande jubilea weer een bootreis in onze
eigen regio. Dit keer vertrekken we vanaf de
Veerman in Neer en varen over de Maas naar het noorden. Tijdens
de bootreis genieten we van een heerlijk diner en is er veel gelegenheid voor plezierige onderlinge contacten. De reis staat gepland
op zondag 25 september 2016. We schepen in om 11:00 uur en zijn
rond 17:00 uur weer terug. Tijdens deze reis zullen we de jubilarissen van onze vereniging in het zonnetje zetten. Uitnodiging en inschrijfformulier volgt via de post.

Symposium
“Toekomst nierpatiënt zonder ingrijpende behandelingen?”
Ontwikkelingen in de behandeling van nierpatiënten
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Nierpatiëntenvereniging Roermond
Gedurende het 25-jarige bestaan van onze vereniging is er al heel veel ten goede veranderd in de
behandelingen, de overlevingskansen en de levenskwaliteit van nierpatiënten. Toch grijpen op dit
moment nog veel behandelingen diep in op het leven van de patiënt en zijn/haar omgeving. Tijdens
dit symposium kijken we kort terug op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daarna
staan we uitgebreid stil bij de actuele ontwikkelingen en de huidige behandelingsmogelijkheden. Van
hieruit kijken we door naar de (spectaculaire) ontwikkelingen die we in de nabije of verdere toekomst
kunnen verwachten. Hierbij krijgen we antwoord op de vraag of er een toekomst is weggelegd voor
de nierpatiënt zonder ingrijpende behandelingen.
Het symposium is in ieder geval gratis toegankelijk voor onze leden, partners en overige betrokkenen. Afhankelijk van hoeveelheid sponsoring we bij elkaar krijgen, kunnen we misschien nog meer
belangstellenden uit de regio uitnodigen.
Datum:

Vrijdag, 4 november 2016

Plaats:

Ooleander (Oolderhof), Roermond

Contact
Nierpatiëntenvereniging Roermond
E-mail: nierpatientenvereniging_roermond@outlook.com
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Subsidie Nierstichting Nederland
De nierpatiëntenvereniging Roermond ontvangt jaarlijks een subsidie van de Nierstichting Nederland als bijdrage voor haar activiteiten. Hierdoor zijn wij in staat jaarlijks een
mooi programma aan onze leden aan te bieden voor heel beperkte kosten.

Onlangs heeft er weer een toetsing plaats gevonden om te bekijken of wij de subsidiegelden goed besteed hebben. Hierbij wordt gekeken naar de volgende punten:
1. informatievoorziening naar leden
2. lotgenotencontact tussen de leden
3. belangenbehartiging naar dialyseafdeling en LZR
4. het uitdragen en/of meewerken aan de activiteiten van de Nierstichting.
Voor het jaar 2015 zijn wij hier weer met vlag en wimpel voor geslaagd.

Proeverij World Kidney Day
Op donderdag 9 juni waren om 18.00 uur, 90 dialyserenden en overige
leden van onze vereniging aanwezig in de tot feestelijke restaurantzaal
omgebouwde Munsterzaal van het ziekenhuis. We zijn met z’n allen
getrakteerd op een voor nierpatiënten verantwoord feestelijk zeer luxe
menu met een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Na
afloop was er nog thee voor iedereen. Deze activiteit werd in het kader
van World Kidney Day georganiseerd.
Het menu was in overleg met onze diëtistes en met kruiden van meesterkok Jonnie Boer van het 3 sterren restaurant De Librije in Zwolle
samengesteld door medewerkers van Unilever en DailyFreshfood. De
gerechten waren van een bijzonder hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld de
kalfswangetjes smolten zo weg op de tong. De kok van Unilever gaf op
een zeer aansprekende manier uitleg over de bereiding en de manier
waarop zoveel mogelijk smaak aan de gerechten kan worden toegevoegd. Dit zorgde voor veel vragen van kokers onder ons en leverde een zeer levendige discussie
op.
Hulde voor het team van Laurentius dat dit heeft georganiseerd.

Contact
Nierpatiëntenvereniging Roermond
E-mail: nierpatientenvereniging_roermond@outlook.com
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