
 
 
 
Dit is de vijfde (verkorte) uitgave van de nieuwsbrief van de NVO, nierpatientenvereniging 
Oosterschelde. 
We informeren u graag over allerhande onderwerpen verbonden aan de vereniging. 
 
We wensen u veel leesplezier!  
Opmerkingen en suggesties zijn uiteraard welkom via genoemd mailadres. 
 
 
 
WETGEVING PRIVACY 
U heeft vast uit de verschillende media vernomen dat : 
Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Europese privacywet, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens. 

In de bijlage van de nieuwsbrief daarom een document wat u ingevuld dient te retourneren. 

 

 

25 JARIG BESTAAN NVO 
17 mei 1993 is de NVO opgericht.  
 
De geplande feestavond voor vrijdag 12 oktober kan helaas geen doorgang vinden. 
Nieuwe datum is vrijdag 7 december. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een verrassend 
programma met voor ieder wat wils.  
De locatie blijft  het dorpshuis “Luctor et Emergo” in Rilland. 
Besloten is wel om het 25 jarig bestaan en het kerstbuffet samen te voegen tot 1 activiteit. 
 
 
 
WAT VIND U ALS LID VAN DE NVO BELANGRIJK? 
 
In een eerdere nieuwsbrief is gesproken over een telefonische mini enquête.  Ook tijdens de 
bestuursvergaderingen is dit een terugkerend belangrijk onderwerp. 
Daarom bij deze nieuwsbrief een mini enquête op schrift. 
Op het kaartje een aantal vragen . 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk en achter de antwoorden is er ruimte voor een toelichting. 
Met uw antwoorden proberen wij een beter inzicht te krijgen wat we voor u kunnen beteken en hoe 
we de vereniging nog meer kunnen ontwikkelen.  
U kunt het ingevulde kaartje retour sturen met de akkoordverklaring  inzake de privacy. 
We stellen uw medewerking zeer op prijs. 
 
 



 
 
ADRZ sluit dialyselocatie Vlissingen, informatie bericht vanuit de media PZC 
Ziekenhuis ADRZ sluit per 1 november de dialyseafdeling in Vlissingen en concentreert die in Goes. 
Reden is dat steeds meer mensen gedialyseerd moeten worden en dat het lastig is om 
gespecialiseerde verpleegkundigen te vinden. Het openhouden van twee locaties kost daardoor extra 
veel geld. De afdeling in Vlissingen sluit op 1 november. De twaalf patiënten die er nu worden 
behandeld zijn, net als de medewerkers, persoonlijk op de hoogte gebracht. ADRZ probeert waar het 
kan rekening te houden met de huidige behandelschema’s van patiënten. Als dit niet lukt, krijgen 
patiënten, zodra er plaats vrij is, de keuze om van schema te wisselen, aldus het ADRZ.  
 
 
 
TERUGBLIK RONDVAART DINSDAG 5 JUNI 

 
 
Net als vorig jaar was het een zeer geslaagde dag en uitstekend verzorgd door dhr. en mw. Molenaar 
en hun hulp voor de zeer verzorgde versnaperingen.  Dank aan iedere deelnemer.  
Bij voldoende animo zal de rondvaart ook in 2019 weer op het programma staan. 
 
 
 
VOORLICHTINGSMIDDAG NIERTRANSPLANTATIE 
Op de agenda in het voor - en najaar een voorlichting over niertransplantatie verzorgd door een 
team van het Erasmus Medisch Centrum. 
Door logistieke redenen van beide partijen wordt de eerste voorlichting in februari 2019 in het  
Bravis ziekenhuis in Roosendaal georganiseerd. 
Verdere informatie volgt.  
 
 
 
 
Auteur: opmerkingen en/of suggesties via mailadres nierpatientvero@gmail.com 

 

 


