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No. 3

September/Oktober 2012

Van de redactie
In deze nieuwsbrief vindt U o.a. nieuws van overleden patiënten, getransplanteerden nieuws,
welkom nieuwe leden, ingezonden brief van mevrouw Coby den Uil, nogmaals plaatsing
Mantelzorgcompliment, Vanuit het management, terugblik en foto’s jaarlijks dagje uit,
D.I.O.R. feliciteert MMC met 1e plaats, invulstrook voor een informatie avond, subsidie regeling
voor tegemoetkoming in de vakantiekosten, de voordelen van een D.I.O.R. lidmaatschap,
herhaling oproep voor betalen van uw lidmaatschap en nog meer nieuws.
Ons bereikte het droevige bericht, dat de volgende DIOR-leden/of mede dialyse patiënten zijn overleden:
Mw..J de Kruijff - van den Hoorn uit Leusden is overleden op 19-6-2012
Dhr. H. Ket uit Woudenberg is overleden op 08-07-2012
Dhr. C. van Wijngaarden uit Amersfoort is overleden op 25-7-2012
Dhr. P. van de Groep uit Spakenburg is overleden op 10-8-2012
Mw. A. Wezenberg uit Ermelo is overleden op 20-08-2012
Mw. Smith - Smith uit Nunspeet is overleden op 27-09-2012
Mw. Yeser uit Nijkerk is overleden op 05-10-2012
Mw. Maaskant uit Harderwijk is overleden op 01-10-2012
Mw. Plug uit Nijkerk is overleden op 07-10-2012
Dhr. Schols uit Soest is overleden op 09-10-2012
Ons medeleven gaat uit naar de naaste familieleden en wij wensen hun veel sterkte toe.

Getransplanteerden nieuws:
Dhr. J van de Poppe 27-6
Dhr. Hirmiz 29-6
Dhr. T. Bult 4-9
Mevr. Estocapio
Dhr. Nouwens 8-9
Mevr. van kampen 13-9

De D.I.O.R. Patiënten Vereniging heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Dhr. I.A. Ham, Mw. Doornbos, Mw. T.C.C. Marks-Groenewegen, Dhr. C.J. van Slooten.
Wij wensen uw een plezierige tijd toe bij de D.I.O.R.
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Beste leden van D.I.O.R.,
Graag vraag ik uw medewerking bij het innen van de contributie.
Ondanks het grote tijdsbeslag en de hoeveelheid werk dat onze penningmeester heeft geïnvesteerd, is er
door een grote groep van onze leden helaas nog geen machtiging voor automatische incasso van de
jaarlijkse contributie van 12,50 euro teruggestuurd.
Dit is om meerdere redenen voor u en voor ons erg vervelend:
1.
Wij worden als uw vereniging wel belast door NVN, voor de jaarlijkse contributie, die wij namens onze
leden afdragen. Indien u niet meewerkt, kost ons dat te veel geld;
,
2.
Indien u uw contributie niet tijdig aan ons voldoet, gaat dat ten koste van de activiteiten en
belangenbehartiging. Dat is toch niet uw bedoeling?
Voor die leden en/of partners die de machtiging nog niet hebben geretourneerd:
Graag vragen wij u nogmaals de machtiging die u in deze brief voor de laatste keer ontvangt te
ondertekenen en ons op te sturen. Indien u hiervoor kiest blijven de kosten laag. Indien u onverhoopt toch
op een andere wijze wenst te betalen, neemt u dan svp contact met ons op.
Wij rekenen nu absoluut op uw welwillende medewerking!
Vriendelijke groet,
Uw voorzitter Henny Versteeg

Ledenadministratie
De ledenadministratie is in handen van Cora Knijff-Spijkers.
U kunt haar bereiken onder telefoonnummers: 0348-418678 of 06-23778278.
Haar postadres is: Dr. Kuyperlaan 15
3445 CK Woerden
Ook is zij via email te bereiken: theknijfffamily@hotmail.com
Overlijdensberichten graag eerst doorgeven aan de secretaris. Zij zal er dan voor zorgen, dat
de gegevens weer bij mij terechtkomen. Wijzigingen van adres en dergelijke mag u wel meteen
doorgeven.
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Heeft u verder nog vragen?
Heeft U nog vragen betreffende het lid worden van de vereniging?
Dan kunt U zich wenden tot de volgende personen.
Dhr. Henk Leebeek, dialyserend op maandag, woensdag en vrijdag ochtend
van 08.00 uur tot 13.00 uur.
Dhr. Henk van Maaren, dialyserend op maandag, woensdag en vrijdag ochtend
van 07.00 uur tot 11.00 uur.
Wilt U een overlijdensbericht doorgeven, dan kunt U dat doen bij de secretaris van de D.I.O.R.:
Mevrouw. Lia Neef
Beverhoeve 45
3831 TD Leusden

Telefoonnummer: 033-4614020
Email: lianeef@casema.nl

Even uw attentie
Bij een overlijden van een dialyse patiënt en/of partner, speciale huwelijksjubilea of andere
meldenswaardige berichten graag contact opnemen met Lia Neef. (Anders krijgen wij pas veel
later te horen dat iemand is overleden).
Mevrouw Lia Neef
Beverhoeve 45
3831 TD LEUSDEN
Telefoonnummer: 033-4614020
Email: lianeef@casema.nl

Beste mensen,
EVENEMENT 12 september 2012
Graag kom ik nog even bij u terug op onze fantastische vaartocht over de Linge en ons bezoek aan het
Glasmuseum in Leerdam.
Wat hadden wij die middag een geluk met het weer en wat was het goed om te zien dat wij die middag met
een volle bus konden vertrekken. Er werd helder uitgelegd hoe belangrijk het glas voor Leerdam en de
omgeving was. Het glas zorgde voor veel werkgelegenheid. De panden waren prachtig gemoderniseerd.
De uitleg en ontvangst was zeer hartelijk.
Na het bezoek aan het Glasmuseum gingen sommigen te voet en andere per bus naar het mooie
salonschip van Rederij Leerdam voor een mooie tocht over de Linge. Een gastvrije ontvangst met
koffie/thee en een kleine versnapering begon de vaartocht door de mooie natuur.
De verbazing was best groot toen er een prachtig buffet vanuit de
‘ kelder’ omhoog kwam. Wij lieten het ons goed smaken.
Na een prachtige dag gingen wij tevreden naar huis.
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EVENEMENT 12 september 2012 (vervolg)
Een speciaal woord van dank geef ik graag aan Rijk Marcus en Henk van Maaren voor hun organisatie van
deze geslaagde dag en aan de aanwezige mensen vanuit het beste ziekenhuis in Nederland, het Meander
Medisch Centrum.
Maar u bedank ik het meest voor uw komst en uw zeer positieve inbreng in de dag. Ook ik heb er zeer van
genoten.
Graag tot het volgende evenement.
Uw Voorzitter,
Henny Versteeg

Heeft u interesse in de foto’s? Stuurt u dan een mailtje naar theknijfffamily@hotmail.com , dan krijgt u een
picasa album toegestuurd met alle foto’s van die dag.
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D.I.O.R feliciteert het Meander Medisch Centrum van harte met haar eerste plek in het onderzoek
van het Algemeen Dagblad.
Op zaterdag 29 september werd bekend gemaakt dat het Meander Medisch Centrum in 2012 als beste
ziekenhuis in Nederland is uitgeroepen. Dat is een geweldige prestatie die zeer veel respect en onze
hartelijke felicitaties verdiend.
Gekomen vanaf plek 18 in 2011 nu de beste! Geweldig nieuws om trots op te zijn.
ALLE MEDEWERKERS VAN HET MEANDER MEDISCH CENTRUM VAN HARTE GEFELICITEERD
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EVENEMENTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
In samenwerking met het Meander Medisch Centrum gaan wij voor 2013 een jaaragenda opstellen zodat u
precies weet op welke datum activiteiten plaats zullen vinden. U hoort hier binnenkort meer over.
De activiteiten zijn ook in 2013 weer beschikbaar. Wij zullen daarbij strikter dan dit jaar moeten kijken naar
de kosten.
Voor degenen die hun lidmaatschap automatisch laten incasseren, verandert er niets. De kosten blijven
beperkt tot het huidige bedrag (12,50 euro per jaar).
Wel zal deelname aan de evenementen alleen open staan voor leden waarvan wij de contributie op tijd
binnen hebben. Er gelden een paar spelregels waarover wij u graag informeren:
Alleen betalende leden (dus ook betalende partners/vrienden) kunnen gebruik maken van onze activiteiten.
Wel geldt daarbij een maximum: u kunt één betalende persoon meenemen! Indien u meer personen wenst
mee te nemen, kan dat uitsluitend tegen kostprijs van het betreffende evenement en pas indien er na
inschrijving van de leden nog plaatsen over zijn.
UW LIDMAATSCHAP GEEFT U VOORDELEN:






Lotgenotencontact
Bijeenkomsten met gezelligheid en lol
Thema avonden
Jaarlijkse evenement;
Individuele aandacht en de kans anderen te ontmoeten

Wij zijn er voor u! Maak er gebruik van!
Hartelijke groet van uw voorzitter,
Henny Versteeg

Subsidie van de Nierstichting voor een tegemoetkoming in de vakantiekosten.
U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor één vakantiereis per kalenderjaar. Het hoeft niet perse een
reis te zijn uit de Nierstichting-reisgids, de tegemoetkoming kan ook voor individuele vakanties worden
aangevraagd. De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend op basis van de reiskosten
(ticketkosten) en niet voor het verblijf, autohuur en zakgeld.

Voorwaarden:
1. Patiënten met een maandelijks gezamenlijk netto inkomen lager dan € 1700,- (exclusief
vakantiegeld, kinderbijslag etc.) per huishouden [dus alle inkomens op dat adres] kunnen subsidie
aanvragen.
2. Reissom mag niet tot schulden leiden of schulden verhogend werken.
3. Mocht u niet in staat zijn alleen op vakantie te gaan en heeft u een begeleider nodig kan voor de
begeleider ook een tegemoetkoming in de vakantiekosten worden aangevraagd. Een medische
verklaring, die door uw behandeld arts is opgesteld, dient u bij de aanvraag in te sluiten.
4. U moet tevoren door het reisbureau een offerte laten maken van de te verwachten reiskosten, dan
wel van een internetsite trachten een uitdraai te maken waarop data en prijs staan vermeld.
5. De offerte samen met een bewijs van uw recente inkomensbewijzen en het ingevulde formulier
‘Aanvraag financiële steun vakantiekosten’ (zit in de Nierstichting-reisgids), uiterlijk zes weken voor
de vertrekdatum indienen bij de Nierstichting, afdeling Sociaal Beleid.
6. De subsidie wordt aan het reisbureau uitgekeerd, of als u via internet betalen gaat, aan uzelf en u
betaalt zelf het overige deel van de reiskosten.
7. Het dringende advies is om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!
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Subsidie van de Nierstichting voor een tegemoetkoming in de vakantiekosten. (vervolg)

Voor een reeds geheel door u betaalde reissom (via een reisbureau of via internet) wordt geen subsidie
gegeven.
Gaat u niet op vakantie en u wilt dagtochten maken bestaat er de mogelijkheid om hiervoor een
tegemoetkoming 1 x per jaar aan te vragen. Ook hiervoor geldt dat het gezamenlijk netto inkomen niet
hoger mag zijn dan € 1.700,00 per maand.
Het staat de Nierstichting vrij om in uitzonderlijke gevallen een uitzondering te maken of aanvragen af te
wijzen. Aan de toekenningen voor een tegemoetkoming in de vakantiekosten kunnen geen rechten
worden ontleend voor toekomstige aanvragen.

CG-Raad en Nibud presenteren hulpmiddel voor aantonen van meerkosten
Om meerkosten als gevolg van handicap of ziekte vergoed te krijgen, moeten die meerkosten bijna
altijd aangetoond worden. Dat is vaak erg ingewikkeld. De CG-Raad heeft daarom het Nibud
gevraagd hiervoor een hulpmiddel te maken. De CG-Raad verwacht dat hiermee meer mensen de
vergoeding of compensatie krijgen waar ze recht op hebben.
Medicijnen, hulpmiddelen, een aanpassing aan uw woning, eigen bijdragen, vervoer naar ziekenhuis, etc.
etc. Allemaal zaken die voor mensen met een handicap of chronische ziekte leiden tot extra kosten. Er
bestaan verschillende regelingen die deze meerkosten vergoeden of compenseren: belastingaftrek, de
Wtcg, de CER, de TOG, de zorgtoeslag, categorale bijstand (een vast bedrag voor een bepaalde groep
mensen, bijvoorbeeld ouderen).

Bijzondere bijstand
Ondanks al deze regelingen komt het voor dat bepaalde meerkosten niet vergoed worden, bijvoorbeeld
extra huur voor een aangepaste woning, extra energielasten, slijtagekosten van vloerbedekking, etc. Deze
niet vergoede meerkosten kunnen flink oplopen. Voor mensen met een minimum inkomen kan dat leiden
tot financiële problemen. Voor hen is een verzoek om individuele bijzondere bijstand een laatste
mogelijkheid voor ondersteuning.

Aantonen
Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in persoonlijk onvermijdbare kosten. Onvermijdbare
kosten zijn de dagelijkse kosten om te kunnen bestaan, maar ook kosten in verband met ziekte of
handicap. Om bijzondere bijstand te krijgen voor extra zorgkosten, moeten voor die kosten dus geen
andere vergoedingsmogelijkheden bestaan. Bovendien moeten de extra kosten aangetoond worden.
Om extra kosten goed in kaart te brengen heeft het Nibud een speciaal schema ontwikkeld. Dit schema in
onderdeel van de ‘Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten’.
Invullen (met hulp)
Het is belangrijk dat het schema zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Alleen dan ontstaat een betrouwbaar
totaalplaatje van de financiële situatie waarmee aangetoond kan worden dat bijstand nodig is. In de
handreiking staat een uitvoerige toelichting voor het stapsgewijs invullen van het schema. Als het invullen
toch problemen oplevert, dan is het verstandig het schema (met toelichting) mee te nemen naar een
consulent van de ANGO of MEE of iemand anders die kan helpen bij de aanvraag.
De ‘Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten’ is mede mogelijk gemaakt
door het Revalidatiefonds.
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CG-Raad en Nibud presenteren hulpmiddel voor aantonen van meerkosten (vervolg)
Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten
[link invulschema]
Een aangepaste leesvorm kunt u opvragen bij de klantenservice van Dedicon

Externe links:
www.meerkosten.nl
www.berekenuwrecht.nl
www.testwtcg.nl
www.toeslagen.nl
www.nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies
Voor downloaden van Brochure HANDREIKING voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor
zorgkosten ga naar:
www.cg-raad.nl en klik op actueel. Daar vindt u de brochure!

Voor iedereen die nog op vakantie gaat, een fijne vakantie toegewenst.
Hebt u goede of slechte ervaringen meegemaakt tijdens uw vakantie en wilt u dit met ons delen,
dan horen wij graag van u. Weet u dat u voor uw dialyse vakantie ook kunt proberen een bijdrage
te krijgen van de Nierstichting. Vraag dit gerust eens na bij de contact-personen van de D.I.O.R.
of neem contact op met de Nierstichting.

Mantelzorgcompliment 2012
Ook in 2012 kunnen zorgvragers een mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment.
Meer mensen hebben recht op het mantelzorgcompliment. Daarom is het bedrag in 2012 € 200
i.p.v 250. Dit staat in de rijksbegroting voor 2012.
U krijgt van de overheid vanzelf een aanvraagformulier als u aan de voorwaarden voldoet om in
2012 een mantelzorgcompliment te geven.
Wat is het mantelzorgcompliment?
De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen
mantelzorgers € 200,- krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en
intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Zorg waarvoor anders professionele
hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het
compliment bij ons aanvragen.
Het mantelzorgcompliment heeft geen gevolgen voor belasting, uitkering of toeslagen.
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Wie krijgt het mantelzorgcompliment?
Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen, moet:




De zorgvrager een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis (een extramurale indicatie),
afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg;
deze indicatie voor minimaal 53 weken (371 dagen) zijn afgegeven;
deze indicatie op of na 1 augustus 2009 zijn afgegeven.

Hoeveel mantelzorgcomplimenten mag ik geven?
U mag per kalenderjaar aan 1 mantelzorger het mantelzorgcompliment geven. De mantelzorger
bepaalt zelf wat hij of zij met het geld doet. Eventueel kunt u afspreken dat het bedrag na de
betaling over meerdere mantelzorgers wordt verdeeld.
Contact
Heeft u nog vragen over de regeling Mantelzorgcompliment?
(030)-264 8444 op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.
SVB Afdeling Mantelzorg
Postbus 8064
3503 RB Utrecht
Telefoon: (030) 264 8444
E-mail: mantelzorg@svb.nl

U kunt het bovenstaande ook teruglezen op onze site.

Vanuit het Management
Stoelplanning/aansluittijden
Graag wil ik langs deze weg iets onder uw aandacht brengen.
Soms komt het voor dat er in verband met behandeling, afspraken of andere activiteiten een van uw
medepatiënten verplaatst moet worden van de ochtend naar de middag of andersom. Dit betekent dat wij
in de planning moeten schuiven met plaatsen en tijden. Uw aansluittijd is een richtlijn; deze streven wij na,
maar is niet altijd haalbaar. Wij vragen uw begrip en medewerking in deze. We proberen het voor iedereen
zo goed en comfortabel mogelijk te regelen.
Certificering
20, 21 en 22 juni zijn de dialyselocaties Amersfoort en Harderwijk bezocht door auditoren van Lloyds
Register en de beroepsverenigingen van nefrologen en verpleegkundigen. Dit team heeft ons
kwaliteitssysteem getoetst. Aan het eind van deze 3 dagen hebben zij ons verteld dat wij wederom
voorgedragen worden voor certificering. Hier zij wij vanzelfsprekend heel blij en trots mee.
Eemhof
Onze vakantielocatie De Eemhof wordt inmiddels regelmatig bezocht door vakantiegasten uit binnen- en
buitenland.
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Vanuit het Management (vervolg)
Personeel:
Allereerst heb ik de droeve plicht om u mee te delen dat onze collega Marga Jaarsma is overleden.
Op 21 juni hebben wij tijdens de begrafenisdienst afscheid van haar genomen.
Anissa Assabbab is in juni geslaagd voor de opleiding tot Dialyseverpleegkundige.
Op 20 augustus verwelkomen wij Tamara van Gendt en op 1 september komt Joke Poldervaart.
Beiden starten in november met de vervolgopleiding voor dialyseverpleegkundige.
Tamara van Gend; dialyse verpleegkundige in opleiding.
Joke Poldervaart; dialyse verpleegkundige in opleiding.
Tanita Verlaan; HBO-V stagiaire.

Onze speciale vakantie.
Waarom zo speciaal?
Piet, mijn man, is nierpatiënt. Na jaren doktoren, kreeg hij 21 januari 2004 een nier van zijn broer, waar wij
heel dankbaar voor zijn.
Helaas ging het na 5 ½ jaar niet goed meer. Het bleek, dat hij zelf een nierziekte aanmaakte.
De doktoren hebben van alles geprobeerd. Maar ondanks zijn moed en vechtlust, mocht het niet baten. 28
April 2011 kregen wij te horen, dat het zo niet langer kon. Nu moet je echt gaan dialyseren.
Ondanks dat we het wisten, kwam het toch hard aan.
3 Keer in de week, 3 uur aan de machine in het ziekenhuis.
Na een moeilijke start, ging het steeds beter en werd hij weer de optimist en alleen maar dankbaar, dat we
nu leven en met de hulp van de dialyse machine mag blijven leven.
Januari 2012, krijgen we het vakantie boek van de Nierstichting. Vol verbazing lezen we wat er allemaal
mogelijk is. Kunnen we dan toch nog op vakantie? We verdiepen ons er in en na overleg met de dokter,
kunnen we ons aanmelden. Het wordt de 15-daagse reis naar Istrië.
5 Juni 2012 gaan we met 25 personen, die uit het hele land kwamen, waarvan 12 dialyse patiënten. Onder
begeleiding van 2 verpleegkundigen en 1 gastvrouw op vakantie.
Grote klasse, alles is tot in de perfectie geregeld. Hulde aan de NIERSTICHTING, afdeling reizen.
We melden ons om 14.00 uur op Schiphol, waar we opgewacht werden.
Om 17.00 uur gaan we de lucht in en om 19.30 uur landen we in Pula.
De bus staat klaar en brengt ons naar Medulin, Hotel Arcus residense.
We krijgen een mooie grote kamer met balkon en een geweldig uitzicht op een baai naar zee.
De dialyse afdeling is onder in het hotel.
Echt ideaal, zo verlies je geen reistijd. 6 Personen gaan ’s morgens en de andere 6 gaan in de middag.
Maandag, woensdag en vrijdag.
Het is heerlijk weer, 26˚ met een klein briesje.
Ontbijt en diner, lopend buffet, wel erg verleidelijk als je een dieet hebt en weinig mag drinken. We
maakten 2 boottochten. 1 Met een glasboot, met de andere boot gingen we naar het eiland waar Tito
geleefd heeft. Heel mooi met een grote verscheidenheid aan bomen, waardoor het heel lekker ruikt. Met
een paar reisgenoten, gingen we met de taxi naar Pula en Rovinj, mooie oude plaatsen. Regelmatig
gingen we wandelen langs het strand en de boulevard. Samen gaan we zelfs met de rugzak een dagje
wandelen. Gelukkig waren er genoeg bankjes.
Wat hebben wij genoten van deze vakantie. Heel bijzonder, dat we met een aantal dialyse patiënten en
hun partners zo’n fijne groep vormden, met veel begrip voor elkaar.
Alle eer aan de Nierstichting, die dit allemaal mogelijk maakt, en de fijne begeleiding, zodat wij toch nog
met vakantie kunnen.
Na deze vakantie geeft het weer moed om door te gaan met de beperkingen, die je toch tegen komt als
nierpatiënt.
Dankbaar zijn we voor de vele fijne dingen die we samen mogen beleven.
Coby den Uil
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Gaarne uw kopij uiterlijk 1 december 2012 inleveren in de D.I.O.R. bus op de dialyseafdeling of mailen naar: theknijfffamily@hotmail.com
Informatieavond
Graag zouden wij vanuit het dialyseteam samen met DIOR een informatieavond willen
organiseren voor u als patiënt en uw naasten over een onderwerp / thema wat u aanspreekt en
waar u meer over zou willen weten. We zouden dit in januari of februari 2013 willen organiseren.
Als we weten waar de belangstelling ligt van u als patiënt kunnen we op zoek gaan naar de juiste
spreker en informatie om in deze behoefte te voorzien.
Een aantal mogelijke onderwerpen staan genoemd op de antwoordstrook. Er is ook ruimte om zelf
een onderwerp aan te geven . U mag meerdere onderwerpen aankruisen. We hopen op zoveel
mogelijk reacties, zodat wij informatie op maat kunnen bieden.
Deze strook graag voor 15 november afgeven of opsturen zonder postzegel naar:
Meander MC: Dialyse centrum
t.a.v Maatschappelijk werk Dialyse
Antwoordnummer 178
3800 VB Amersfoort
U kunt ook het strookje in de rode DIOR- bus doen die op de dialyse afdeling hangt. Wij
zorgen dat alle strookje bij DIOR terecht gaan komen.
In het volgende DIOR blad kunt u lezen hoeveel reacties er zijn binnen gekomen en welke
onderwerpen er gekozen zijn.

Antwoordstrook Informatieavond
Naam (mag ook anoniem) :......................................
Heeft wel/ geen behoefte aan een informatieavond.
Ik ben predialysepatiënt / dialyse patiënt / getransplanteerd / partner
Anders nml…………………………
Graag zou ik meer informatie willen over:
0 vakantie en dialyse
0 De keuze maken tussen HD en PD
0 gevolgen van dialyse op het gebied van seksualiteit en intimiteit
0 taxivervoer, hoe is dit nu geregeld en wat is er veranderd
0 Prikken, prikangst en wat is een buttonhole
0 PD , buikspoelen, CAPD en APD
0 leefregels, vochtbeperking, wat verandert er allemaal als je moet dialyseren
0 Wat kan de Nierstichting voor mij betekenen
0 Wat doet de Patiëntenvereniging en is dit iets voor mij.
0 werk en inkomen, wat verandert er financieel
0 Ander onderwerp namelijk: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………
Opmerkingen:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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