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Nierstichting
Nierschade voorkomen en nierziekten genezen; nierpatiënten hun leven teruggeven en
de best mogelijke behandeling en steun bieden.

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

In Nederland leven 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade,
220.000 mensen met een verhoogd risico op nierfalen, ruim 10.000
mensen met een donornier en 6.500 mensen dialyseren om in leven
te blijven. Behandeling is loodzwaar met grote impact: overleven in
plaats van leven.

Met daadkracht en lef bundelen we krachten, vergroten we onze
slagkracht en realiseren we impact. Een betere donorwet door
jarenlange volhardende lobby. Minder zout staat op de kaart in
Nederland. De draagbare kunstnier en versnellen van onderzoek
naar genezing van nierziekten.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
De impact van nierziekten
verminderen en een beter perspectief
voor nierpatiënten creëren. Onze
droom: nierschade voorkomen én
nierziekten genezen. Zodat
nierpatiënten hun leven terugkrijgen
en niet langer afhankelijk zijn van
dialyse of transplantatie om in leven
te blijven.

€ 20.424.000

Maatschappelijk doel
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Werving
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Beheer en
administratie
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Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Nierschade voorkomen:
investeren in vroege opsporing
van nierschade, bevorderen van
nierveilig medicijngebruik en
zoutgebruik verminderen.
2. Onderzoek naar de genezing van
nierziekten financieren en
stimuleren.
3. Nierfalen beter behandelen: vrije
keuze voor best mogelijke
behandeling, meer succesvolle
transplantaties, realisatie
draagbare kunstnier.
4. Het bevorderen van onderzoek
en innovatie, en het
ondersteunen van patiënten.

€ 14.495.000

Onderzoek
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Voorlichting en
bewustwording
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(Directe) dienst- en
hulpverlening

15%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

De Nierstichting ontvangt geen
subsidie van de overheid. Steun
vanuit de samenleving is
daarom van essentieel belang
voor ons werk. In 2019 waren
onze totale inkomsten € 18, 8
miljoen: € 16,9 miljoen hiervan
betrof eigen fondsenwerving en
€ 1,9 miljoen overige inkomsten.

€ 18.821.000

€ 10.264.000
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