Informatie over financiële steun
aan nierpatiënten

Financiële steun
Door uw nierziekte kunt u voor hogere kosten komen te staan. Vaak is er ook sprake
van minder inkomsten. Gezinnen met een laag inkomen kunnen daardoor in de knel
komen.
Deze folder geeft u informatie over de mogelijkheden van financiële steun van de
Nierstichting in een aantal specifieke gevallen. U zult hiervoor wel eerst een beroep
moeten doen op bestaande voorzieningen van de gemeente, overheid of (zorg)verze
keraar. Als deze regelingen onvoldoende of niet van toepassing blijken te zijn, kunt u
financiële steun vragen bij de Nierstichting.
Wettelijke voorzieningen eerst

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Er is een groot aantal wettelijke voorzienin-

jonggehandicapten (Wajong)

gen waar u als nierpatiënt een beroep op

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

kunt doen. U kunt met deze regelingen een

(WMO)

tegemoetkoming aanvragen voor kosten

Participatiewet 2015

rondom zorg, vervoer, hulpmiddelen, aan-

Bijzondere bijstand

passingen en voorzieningen.
Heeft u vragen over het aanvragen van een
Wettelijke regelingen waaraan u kunt den-

tegemoetkoming? Vraag dan hulp van een

ken, zijn:

medisch maatschappelijk werker. Deze is

Zorgverzekeringswet

aanwezig in van het centrum waar u dialy-

Wet Langdurige Zorg

seert of het ziekenhuis waar u in behande-

WAO/WIA

ling bent.
Het kan zijn dat niet alle extra kosten
waarmee u te maken krijgt vergoed worden.
In dat geval kunt u mogelijk in aanmerking

kijk voor meer informatie over deze

komen voor financiële hulp van de Nier-

wettelijke regelingen ook op

stichting. Daarbij gelden wel een aantal

www.nvn.nl/advies.
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voorwaarden.

Voorwaarden en werkwijze bij financiële

Reiskosten partner bij langdurige opname

steun

van de nierpatiënt in een ziekenhuis of instel-

Het gevraagde mag nog niet aangeschaft en/

ling.

of betaald zijn.

Therapeutisch verwijderen van overtollige

De Nierstichting kan besluiten slechts een

haargroei na transplantatie.

deel van de kosten te vergoeden.

Tijdelijke financiële steun in afwachting van
toekenning door een wettelijke voorziening.

Ondersteuning op maat
De Nierstichting beoordeelt iedere aanvraag

Financiële steun aan gezinnen

zorgvuldig. Zo wordt gekeken naar uw (geza-

De Nierstichting biedt ook financiële hulp aan

menlijk) inkomen. Ook wordt rekening gehou-

gezinnen met een nierziek kind. Denk bijvoor-

den met uw persoonlijke omstandigheden.

beeld aan kosten op het gebied van studie,

Bijvoorbeeld hoe uw gezin is samengesteld,

ontspanning of sport. Deze steun is er voor het

wat de opleidingsmogelijkheden zijn en andere

nierzieke kind, ouders en andere gezinsleden.

omstandigheden die van belang zijn voor u en

De maatschappelijk werker kan ouders informa-

uw gezin. De Nierstichting overlegt met uw

tie geven over de mogelijkheden.

maatschappelijk werker en met de NVN over
wat in uw situatie het beste is. Wij vragen u

Aanvragen

eerst toestemming om te overleggen.

Voor het aanvragen van financiële hulp
zijn speciale formulieren beschikbaar.

Financiële steun aan nierpatiënten

Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen bij

Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke

de afdeling Sociaal Beleid van de

situatie kan op de volgende terreinen financiële

Nierstichting. Het aanvraagformulier is

steun geboden worden:

ook verkrijgbaar bij de maatschappelijk

Uitgaven ter bevordering van de maatschap-

werker van het centrum waar u dialyseert of

pelijke participatie en zelfredzaamheid, zoals

het ziekenhuis waar u in behandeling bent. De

de kosten van huishoudelijke apparatuur, ver-

maatschappelijk werker adviseert u graag over

huis- en (her)inrichtingskosten, studiekosten,

de bestaande wettelijke voorzieningen en

hobby’s en sportactiviteiten.

helpt u, als dat nodig is, met het invullen van de
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formulieren van de Nierstichting.

Let op: vanaf 1 januari 2018 zoeken we

De afdeling Sociaal Beleid is telefonisch

samen met u uit hoe we u op de langere

bereikbaar op telefoonnummer

termijn verder kunnen helpen dan alleen

035 697 80 00.

met een financiële bijdrage.
Tot nu gaven wij tijdelijke financiële hulp,

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen aan

terwijl praktische of (psycho)sociale hulp

sociaalbeleid@nierstichting.nl

op de lange termijn vaak misschien meer
oplevert. We zullen ons dus meer op die
andere hulp gaan richten. We doen dit
natuurlijk in overleg met u.

Ja, ik geef voor een beter leven van nierpatiënten!
Ik machtig daarom de

per maand

per kwartaal

per half jaar

Nierstichting om een bedrag

€ 10,-

€ 20,-

€ 30,-

af te schrijven van

€ 15,-

€ 25,-

anders €

Per

(datum) Van IBAN

Naam
Voorletter(s)

eenmalig

de heer

mevrouw

Geboortedatum

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
Datum

Handtekening

□ Ja, ik wil op de hoogte blijven van het werk van de Nierstichting. Stuur de ingevulde antwoordkaart naar:
Nierstichting Nederland, Antwoordnummer 533, 1400 VB Bussum (postzegel is niet nodig).

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan de Nierstichting om een doorlopende of
eenmalige incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Nierstichting. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

7339

Machtigingskaart SEPA Incassant ID NL56ZZZ411970930000

Nierstichting
Antwoordnummer 533
1400 VB Bussum
1400VB533
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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, investeren in stamcelonderzoek 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. Wilt u ons helpen bij het realiseren van onze doelen?
Ga naar www.nierstichting.nl voor de mogelijkheden of vul bijgevoegde antwoordkaart in.

Leven gaat voor, in alles wat wij doen.

Nierstichting
Postbus 2020
1400 DA Bussum
Algemeen 035 697 80 00,
Informatie nieren en nierziekten:
0800 388 00 00 (gratis)
infonierziekten@nierstichting.nl
www.nierstichting.nl

Disclaimer De informatie in deze brochure is met grote zorg samengesteld. Nierstichting
Nederland kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van
de inhoud van de brochure. Nierstichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Het copyright van tekst- en
beeldmateriaal in deze folder behoort aan Nierstichting Nederland.
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