Let op bij (dreigende) uitdroging:

Soms moet uw patiënt
medicijnen even overslaan

Informatie voor huisartsen, specialisten, apothekers,
verpleegkundig(en) specialisten en praktijkondersteuners.

Let op bij (dreigende) uitdroging:
Soms moet uw patiënt medicijnen
even overslaan

Voorkom acute nierschade bij intercurrente ziekten en hoge omgevingstemperatuur.
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Meer informatie?
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Of bel met 0800 388 0000 (gratis).

Ook dank aan de Nederlandse federatie voor Nefrologie en de patiënten die

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
De Nierstichting en de Nierpatiënten
Vereniging Nederland vinden goede
informatie belangrijk. Daarom zijn wij
benieuwd naar uw reactie op deze uitgave. U kunt uw e-mail sturen naar:
infonierziekten@nierstichting.nl

aan deze uitgave meewerkten.

Alles op alles.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven. We strijden voor meer donoren,
maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier.
Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons
vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dit kunnen we niet alleen.
De Nierstichting krijgt geen financiële steun van de overheid en is daarom afhankelijk
van donaties, giften en vrijwillige bijdragen uit de samenleving.
Nierstichting
Informatie nieren en nierziekten:
0800 388 00 00 (gratis)
infonierziekten@nierstichting.nl
www.nierstichting.nl

Lid worden loont.
De Nierpatiënten Vereniging Nederland is met 7.800 leden dé vereniging van en
voor mensen met een nierziekte en hun familie, partners en donoren. Samen zetten
we ons in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en zorg. Door middel van
voorlichting, themabijeenkomsten, ontmoetingsdagen, lotgenotencontact en achterbanraadplegingen. Ons Steun- en adviespunt (STAP) biedt persoonlijke informatie en
begeleiding op het gebied van scholing, werk en inkomen.
We komen ook op voor de belangen van alle nierpatiënten in Nederland. En werken
daarin samen met de Nierstichting, zorgverleners, verzekeraars en andere patiëntenorganisaties. Altijd vanuit het oogpunt van mensen met een nierziekte.
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Steun- en Adviespunt (STAP) 035 693 77 99
Luistertelefoon 0800 022 66 67 (gratis)
secretariaat@nvn.nl
www.nvn.nl
Disclaimer Ondanks dat de informatie in deze folder met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt de Nierstichting geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid
van de inhoud van de folder. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze folder behoort
aan Nierstichting.
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