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Jaarverslag 2021 van Nierpatiënten Vereniging Solidair 

 
Nieuwjaarsreceptie 

In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een 

nieuwjaarsreceptie te houden. 

 

Periodiek overleg met de dialyseafdeling 

Elke 4 maanden vindt er een overleg plaats tussen het afdelingshoofd van de 

dialyseafdeling (al dan niet aangevuld met een nefroloog) in de ziekenhuizen te 

Apeldoorn, Arnhem-Zevenaar en Deventer. Indien de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven komen wij vaker bij elkaar of vindt een extra overleg plaats via 

MS Teams of per telefoon. Van het overleg wordt een verslag gemaakt door de 

afdeling welke ter goedkeuring naar de deelnemers wordt verzonden. 

 

World Kidney Day 

Op donderdag 11 maart was het WKD. Het thema was “Goed leven met een 

nierziekte”. Door de coronamaatregelen konden we fysiek hier geen actie op 

ondernemen. Via de sociale media is hier door ons d nodige aandacht aan 

geschonken. 

 

Algemene ledenvergadering 

Op zaterdag 24 april is de Algemene Ledenvergadering gehouden. 

In verband met de maatregelen n.a.v. het coronavirus, kon en mocht deze niet 

fysiek plaatsvinden. Besloten is om de ALV via MS Teams plaats te laten 

vinden.  

Alle leden zijn een maand voor de ALV d.m.v. een persoonlijke (schriftelijke of 

digitale) uitnodiging op de hoogte gesteld om deel te nemen.  Het aantal 

stemgerechtigde leden bedroeg 314 waarvan er 5 deel hebben genomen aan deze 

ALV.  

Er zijn geen vragen gesteld of binnengekomen over de activiteiten in 2020 en de 

geplande activiteiten in 2021 (heel veel geplande activiteiten konden niet 

doorgaan en de vraag is of de geplande activiteiten wel door kunnen gaan i.v.m. 

de coronamaatregelen).  

Eén lid stelt een vraag over de kosten van de automatisering. De penningmeester 

heeft uitgelegd dat dit komt doordat alle bestuursleden nu een laptop 

(refurbished) hebben omdat alle vergaderingen, zowel intern als met de 

ziekenhuizen, NVN en NSN via Zoom of MS Teams plaatsvinden. 
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Ook heeft de penningmeester een nieuwe computer aangeschaft welke alleen 

voor de NVS gebruikt wordt. Hiervoor is deels subsidie van de Nierstichting 

gebruikt. 

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding over 2020 gecontroleerd en 

goedgekeurd en voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen voor het  

door hem gevoerde beleid. Er zijn geen tegenstemmen binnengekomen zodat 

aan de penningmeester decharge wordt verleend.  

Er hebben voor het jaar 2021 nog twee leden zitting in de kascontrolecommissie 

en 1 lid staat nog op de lijst omdat hij/zij zich al eerder aangemeld had. 

Over het financieel resultaat over 2020 zijn geen vragen of opmerkingen 

binnengekomen.  

Over de begroting voor 2021 zijn ook geen vragen binnengekomen. 

De contributie is m.i.v. 01-01-2021 geïndexeerd met € 0,25. 

Eén lid stelt nog de vraag waarom niet alle leden het Magazine digitaal krijgen 

(dit i.v.m. de drukkosten). De voorzitter antwoord hierop dat niet alle leden een 

computer hebben of zo handig zijn om deze via de computer te kunnen lezen. 

Ook vallen de kosten mee omdat wij de opmaak zelf doen en deze digitaal bij de 

drukker aanleveren. Daarom is er nu nog een keuzemogelijkheid. 

 

Boottocht 

Omdat de meeste leden hun voorkeur uitgesproken hadden voor een boottocht  

als uitstapje, was besloten de boottocht op 19 en 20 juni 2021 te plannen.  

I.v.m. de coronamaatregelen moest dit op 2 dagen gebeuren om de vereiste 1,5 

meter afstand te kunnen garanderen. Ondanks de beperkingen en de 

voorzichtigheid van onze doelgroep hadden we op 19 juni het maximale aantal 

van 50 en op 20 juni 44 deelnemers. We hebben alleen positieve reacties mogen 

ontvangen, ondanks dat ze het jammer vonden heel veel anderen niet te kunnen 

ontmoeten om gezellig “bij te praten”. Hopelijk kan dat volgend jaar wel weer. 

 

Samen Beslissen 
Met het Gelre-, Rijnstate- en Deventer ziekenhuis heeft overleg plaatsgevonden 

over samenwerking in het project Samen Beslissen. Dit project houdt in dat 

nierpatiënten handvatten aangereikt krijgen om goed voorbereid een gesprek 

met een zorgverlener aan te gaan, met als doel de patiënt zoveel mogelijk regie 

over zijn eigen leven te laten voeren en, in gezamenlijkheid met de zorgverlener, 

tot een voor de patiënt goed behandelplan te komen. Ook deze bijeenkomsten 

konden i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan. Wel hebben wij op 

verschillende andere fronten onze medewerking aan dit project te verleend. 
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Dit zijn o.a. betrokken bij de adviesraad POLDER (over implementatie van een 

geriatrisch assessment in de routinezorg voor oudere patiënten met nierfalen in 

voorbereiding op nierfunctie vervangende therapie), een promotiefilmpje van de   

Patiënten federatie welke als gespreksaanleiding op nierfalenpoli’s vertoond 

worden, een artikel in het magazine Dialyse en Nefrologie (waarin een 

dialyseverpleegkundige en een ervaringsdeskundige hun ervaringen 

uitwisselen). 

 

Gezellige middag 

Ook deze kon door het coronavirus geen doorgang vinden. 

 

Sinterklaasviering 

Traditiegetrouw heeft de NVS haar medewerking verleend aan de 5 

decemberviering in de dialysecentra van Apeldoorn, Arnhem, Zevenaar en 

Deventer. De NVS heeft voor 319 dialysepatiënten een presentje verzorgd in de 

vorm van een banketstaaf en een zakje strooigoed, ook hebben wij in Arnhem en 

Zevenaar de aankleding van Sinterklaas en de Pieten verzorgd. In Apeldoorn is 

gekozen voor 2 Pieten. Deventer heeft ervoor gekozen om dit feest te vieren 

zonder Sint en Pieten. In elk ziekenhuis is een gedicht voorgelezen aan de 

dialyse patiënt. Dit werd zeer op prijs gesteld en er werd hier en daar nog een 

traantje gelaten. 

 

Gezellige middag 

Op 11 en 12 december hebben wij een kerstlunch georganiseerd. Ook deze 

middagen zijn over 2 dagen verdeeld i.v.m. de coronamaatregelen. Met een 

deelname van 27 deelnemers op 11 en 36 deelnemers op 12 december was het 

toch een prima opkomst. Alle aanwezigen waren erg blij “dat er eindelijk weer 

wat kon en mocht”, maar ook nu weer werd het gemis van andere leden gevoeld. 

 

Themabijeenkomst 

Ook de te organiseren themabijeenkomst over “transplantatie en donatie” welke 

wij samen met het UMCG en met medewerking van het Deventer Ziekenhuis 

organiseren, kon geen doorgang vinden. 
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Ledencontact. 

Omdat er door de coronamaatregelen het hele verdere jaar geen fysieke 

bijeenkomsten plaats konden vinden hebben we meerdere keren een attentie 

aan onze leden doen toekomen. Zoals voor enkele leden die het financieel erg 

moeilijk hebben en/of leden die extra risico lopen om in een isolement te 

geraken een Netflix-abonnement, aan enkele andere leden hebben wij  

cadeaubonnen gegeven. In december hebben alle leden een NVS-kalender 

ontvangen. Waar nodig en/of gewenst is er telefonisch contact geweest met 

leden. Dit is deels gefinancierd met subsidie van de NSN.  

 

Behandeling taxiklachten 
Aan het begin van de uitbraak van het covid 19-virus waren er wat 

aanloopproblemen bij de taxibedrijven met het vervoer van onze doelgroep, 

maar deze waren snel verholpen. Wel zijn er in de loop der tijd en bij het 

veranderen van de maatregelen teveel mensen gelijktijdig in een taxi vervoerd. 

Waar gemeld hebben wij dit met de taxibedrijven en/of verzekeraars opgenomen 

en dit opgelost. Verder was het een rustig jaar m.b.t. de taxiklachten. 

 

Betrokkenheid bij Nierstichting (NSN) en de Nierpatientenvereniging  

Nederland (NVN) 

Wij zijn als regionale vereniging betrokken bij activiteiten van de NSN en NVN. 

Ook zijn wij via Teams/Zoom aanwezig geweest bij het Besturenoverleg, waarin 

alle andere patiënten verenigingen, NSN en de NVN ook partij zijn. Ook hebben 

wij verschillende interessante Webinars bijgewoond die door NSN en NVN 

georganiseerd waren. Van de zijde van de NSN en de NVN is alle medewerking 

aangeboden om op welke wijze dan ook hulp en ondersteuning te bieden waar 

wij dit nodig of gewenst vonden. Sommige zijn inmiddels in gang gezet. Ook 

wordt er veel voorgelicht en vergaderd via zoom en kunnen regionale 

verenigingen problemen die zij ervaren als een casus naar voren brengen om 

samen met andere regio’s misschien tot een oplossing te komen.  

 

Bestuursvergaderingen 

Wij kwamen dit jaar 5 keer als bestuur bijeen. Van deze vergaderingen is door 

de secretaris steeds een verslag gemaakt. De vergaderingen werden (waar kon) 

in een rouleersysteem bij de bestuursleden thuisgehouden of vonden via MS 

Teams plaats. 
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NVS Nieuwsmagazine 

Ons Nieuwsmagazine “NVS Nieuws” verscheen in 2021 drie in plaats van 4 

keer. Dit had te maken met ziekte binnen het bestuur en het niet hebben van 

voldoende vrijwilligers. Voor zover mogelijk hebben wij uitnodigingen voor te 

organiseren activiteiten, zoveel mogelijk toegevoegd aan ons magazine, zodat 

wij portokosten konden besparen. Met ingang van 2019 is ons Magazine als 

bladerbare versie online beschikbaar. Hierdoor kunnen leden kiezen of zij de 

papieren of de digitale versie willen ontvangen. 

 

Website en Sociale Media  

Ook in 2021 waren wij weer zeer actief op Social Media, daar de corona 

epidemie nog steeds doorliep was communicatie naar onze leden nog steeds erg 

belangrijk. 

Zowel op Facebook, Twitter, Instagram als op YouTube waren wij weer te 

vinden. Op YouTube deelden we veel filmpjes van o.a. de Nierstichting, de 

Nierpatiënten Vereniging Nederland en diverse andere bronnen over alles 

rondom nierziekten en corona, ook weer over het gebruik van maskers.  

Doordat we zo aanwezig zijn op Social Media worden we daar regelmatig 

benaderd door derden en gezien als een serieuze gesprekspartner in zaken 

rondom dialyse, zittend ziekenvervoer, transplantatie etc. Het NVS-account van 

Harry Zomer op Facebook is dit jaar zeer veel gebruikt om te communiceren 

met onze leden. Op de website is ook dit jaar 3 keer het NVS Magazine 

geplaatst, deze is bladerbaar op de website maar ook te downloaden. De leden 

worden gestimuleerd om voor deze vorm te kiezen om bij te dragen aan een 

beter milieu. Gezien de leeftijd van onze doelgroep wil echter het grootste deel 

nog alles op papier ontvangen. 

Tevens staat op de planning de website volgend jaar te vernieuwen en het 

afgeschermde ledengedeelte ook elders onder te brengen in een gecertificeerde 

beveiligde omgeving. 

 

Donaties 

Wij hebben weer een aantal kleine en ook grotere donaties mogen ontvangen. 

Deze zijn rechtstreeks als eenmalige gift overgemaakt, maar ook als 

maandelijkse donatie. Ook hebben wij via Facebook acties geld binnen weten te 

halen, en via de doneerknop op onze website. Sommige donaties zijn specifiek 

geoormerkt. 
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Bijlagen: 

 

Kolommenbalans NVS over 2021 

Financieel resultaat NVS over 2021 
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Namens het bestuur van Nierpatiënten Vereniging Solidair, April 2022 

 

 

 

 

 

 

Dhr. H. Zomer      Mevr. C. de Bakker 

Voorzitter/Penningmeester     Vicevoorzitter/Secretaris a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. H. Ketting      

Bestuurslid       

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de kascommissie, Maart 2022 

 

 

 

 

 

 

Mevr. E.C. Modderkolk     Mevr. W.A. Stienstra-Blankena 
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