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We treden onze beperkingen eerst en 
vooral tegemoet met eigenwaarde. 
Dan volgen expertiseontwikkeling, 
informatievoorziening en wat dies 
meer zij. Problemen ruimen we zoveel 
mogelijk uit de weg. En onophoudelijk 
zijn we op zoek naar bondgenoten die 
onze strijd willen steunen. Doet u mee? 
Spierziekten Nederland gaat vooraan. 

Dick J. van Dijk
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In de 
frontlinie

SPIER ZIEK TEN NEDER L AND - jA ARvER SL Ag

Tot op de dag van vandaag sterven er kin-
deren en volwassenen aan een spierziekte. 
Anderen ervaren nog altijd wat de gevolgen 
zijn van een spierziekte. Wat ze ook merken 
is dat de maatschappij hardhandig met hen 
omspringt. Er wordt bezuinigd op de zorg. 
Mensen moeten zich aanpassen aan het 
budget (en niet andersom). Voeg daar een 
mijnenveld aan regels aan toe, en het strijd-
perk is compleet.
Als het gaat om spierziekten staan we nog 
altijd in de frontlinie. Dat heeft een nega-
tieve klank: we zitten in de hoek waar de 
klappen vallen. Maar je kunt het ook positief 
opvatten: we doen mee in de voorste gele-
deren. We bevorderen onderzoek en voor-
lichting. We bedenken nieuwe manieren om 
beperkingen het hoofd te bieden. We heb-
ben een geweldige partner aan het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Onderzoekers, behande-
laars, belangenorganisaties – samen komen 
we op voor lijf en ... leden.
Zo onttrekken we mensen met een spier-
ziekte aan de vergetelheid. Het belang is te 
groot om te laten liggen: zij (= wij) maken 
evenzeer deel uit van de geschiedenis én 
van de actualiteit. Onze samenleving is 

gebaat bij volwaardige participatie. Als men 
dreigt te veronachtzamen dat er mensen 
zijn voor wie bewegen, ja zelfs ademhalen, 
niet vanzelfsprekend is, springen wij in de 
bres of op de barricaden. 
In november was er,  zoals ieder jaar, een 
jongerenweekend. Het thema: Living on the 
edge. Vrij vertaald: we mogen dan een spier-
ziekte hebben, we laten ons niet uit het veld 
slaan. We zijn bereid om risico’s te nemen, 
uitdagingen aan te gaan. Wat een wils-, lees 
slagkracht! Ik wil niets liever dan ze volgen, 
faciliteren en aanmoedigen. We treden onze 
beperkingen eerst en vooral tegemoet met 
eigenwaarde. Dan volgen expertiseontwik-
keling, informatievoorziening en wat dies 
meer zij. Problemen ruimen we zoveel 
mogelijk uit de weg. En onophoudelijk zijn 
we op zoek naar bondgenoten die onze 
strijd willen steunen. Doet u mee? Spierziek-
ten Nederland gaat vooraan. 

Dr. Dick J. van Dijk
voorzitter

In 2014 was het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Deze 
ramp heeft Nederland slechts geschampt, maar voor een groot deel van Europa was het 
een desastreuze episode in de geschiedenis. Het aantal slachtoffers bedroeg naar schat
ting 35 miljoen. In 1918 brak de Spaanse griep uit. Deze pandemie kostte aan ongeveer 
100 miljoen mensen het leven. Maar een ziekte maakt minder indruk dan een oorlog. 
Deze ramp is vrijwel uit ons collectieve geheugen verdwenen.
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Grensverleggend  
onderzoek
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voor mensen met een ongeneeslijke, zeld
zame aandoening heeft wetenschappelijk 
onderzoek een hoge prioriteit. Zij willen 
uitzicht op een medicijn, al is het in de ver
re toekomst. Ook voor artsen is het frus
trerend als zij na de diagnose geen enkele 
therapie te bieden hebben. Daarom staat 
onderzoek voor Spierziekten Nederland 
en het Prinses Beatrix Spierfonds hoog op 
de agenda. Iedereen die met neuromuscu
lair onderzoek bezig is, weet dat het een 
kwestie is van lange adem. Maar er zijn 
voorbeelden die hoop geven: het medicijn 
voor de ziekte van Pompe bijvoorbeeld 
en, al veel langer geleden, de ontstekings
remmers voor myasthenia gravis. 
Onderzoek is enerverend. Succes kan 
alleen behaald worden wanneer onder
zoekers meedoen in de voorste linies en 
op de hoogte zijn van de laatste ontwik
kelingen. Hoe meer mensen zich inzetten 
in de strijd tegen de ziekte, hoe groter de 
kans op succes.

Pompe
Het mechanisme achter de ziekte van Pom-
pe was al tientallen jaren bekend. De oor-
zaak is ogenschijnlijk uiterst simpel: mensen 
met de ziekte van Pompe maken door een 
genetisch defect te weinig of helemaal geen 
alfaglucosidase aan in hun cellen. Daardoor 
gaat het mis met de energiehuishouding; 
een bepaalde stof begint zich op te hopen 
en na verloop van tijd gaan de cellen kapot 
met desastreuze gevolgen. De oplossing ligt 
voor de hand: geef mensen alfaglucosidase 
en het probleem is opgelost. Dat is ook pre-
cies wat er gebeurt wanneer mensen Myo-

zyme krijgen, het medicijn tegen de ziekte 
van Pompe. Alleen blijkt het mechanisme in 
de praktijk toch weer veel ingewikkelder te 
zijn. Het effect van het medicijn verschilt per 
patiënt. De meesten reageren zeer goed tot 
goed. In enkele gevallen reageren patiënten 
minder goed of wordt het medicijn niet 
verdragen. De leden van de Spierziekten 
Nederland die meededen aan het eerste 
onderzoek liepen mee in de voorste linies. 
Nu er meer inzicht ontstaat in de werking 
op de langere termijn, wordt er een nieuwe 
aanvalsstrategie bedacht. 
Er wordt nu naarstig gezocht naar de oor-
zaken achter de verschillen. Onderzoekers 
zoeken naar manieren om het medicijn 
beter in de cellen te krijgen, zodat de effec-
tiviteit toeneemt. Een andere optie is om 
het gendefect te herstellen, waarmee de 
oorzaak van de ziekte wordt weggenomen. 
Spierziekten Nederland houdt de patiënten 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelin-
gen.

Patiënt is een bron  
van informatie

Dit voorbeeld illustreert verschillende 
zaken: allereerst kan iedereen met een 
spierziekte hoop putten uit het gegeven 
dat er een middel is ontwikkeld tegen een 
erfelijke spierziekte. Tegelijk demonstreert 
dit traject de vele hobbels die genomen 
moeten worden. Het is een kwestie van stug 
volhouden. En zelfs wanneer de eindstreep 
gehaald is, blijkt dat dat het begin is van 
weer een nieuwe reeks uitdagingen.



Andere spierziekten
Een goed inzicht in het ontstaan en de ont-
wikkeling van een ziekte is een belangrijke 
voorwaarde voor therapieontwikkeling. Bij 
een groeiend aantal spieraandoeningen 
begint dat inzicht te komen. Steeds meer 
medicijnen halen de testfase. Een goed 
voorbeeld is het middel Drisapersen bij 
Duchenne, dat de eindstreep niet leek te 
halen. Toch zijn er inmiddels voor dit mid-
del weer nieuwe kansen. In het hoofdstuk 
Waar de klappen vallen wordt hier wat meer 
over gezegd. Voor Duchenne, maar ook 
voor SMA en andere spierziekten worden 
vele middelen getest. Bij ALS, FSHD, MD en 
andere aandoeningen zitten verschillende 
middelen in de pijplijn. Ook hier geldt dat 
de weg naar een therapie lang is, veel te 
lang voor de patiënten, maar het is een 
hoopvol gegeven dat er ontwikkelingen zijn 
aan het front.
Spierziekten Nederland volgt de ontwik-
kelingen op de voet, houdt de leden op de 
hoogte en werkt samen met de onderzoe-
kers.

Zelf meedoen
Patiënten zijn de belangrijkste informatie-
bron voor onderzoekers. Zij dragen in hun 
cellen, in hun bloed en in hun organen de 

oplossing van het raadsel van hun ziekte. 
Alleen al vanuit die gedachte is het belang-
rijk dat zoveel mogelijk mensen lid worden 
van de vereniging. Bij zeldzame ziekten 
tellen immers de aantallen: hoe meer men-
sen beschikbaar zijn voor onderzoek, des 
te meer hoop is er dat het raadsel wordt 
opgelost. Meedoen met onderzoek is een 
bijdrage leveren aan het uiteindelijke resul-
taat. Leden van de vereniging waren ook 
in 2014 graag bereid om op deze manier 
mee te werken. Het ging onder andere om 
de volgende aandoeningen: Duchenne, 
LEMS, mitochondriële myopathie, niet-dys-
trofische myotonie (NDM), MD, myasthenia 
gravis en CIAP. 

Zorg voor zorg
Spierziekten Nederland vindt dat er naast 
medicijnonderzoek meer onderzoek moet 
gebeuren naar zorg en behandeling. Want 
zolang een therapie niet beschikbaar is, 
zullen mensen afhankelijk blijven van een 
goede symptoombestrijding. Daar is nog 
een wereld te winnen. 
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Waar de klappen 
vallen

Spierziekten Nederland komt op voor 
de belangen van mensen met een spier
ziekte. Daarbij gaat het om een heel breed 
terrein: onderzoek, zorg, welzijn, onder
wijs, werk en inkomen. juist omdat het 
om zoveel aandachtgebieden gaat, werkt 
Spierziekten Nederland hierbij samen met 
haar koepelorganisaties, zoals de NPCF, 
Ieder(in) en de vSOP.
Mensen met een spierziekte verdienen 
binnen de maatschappij bijzondere aan
dacht, omdat zij afhankelijk zijn van wet
ten, regelingen en voorzieningen op ver
schillende terreinen. Zij hebben te maken 
met verschillende instanties. Daarbij komt 
dat spierziekten zeldzame, complexe 
aandoeningen zijn. Dat leidt in de praktijk 
nogal eens tot onbegrip bij indicatiestel
lers of uitvoerders. Spierziekten Neder
land zoekt naar middelen en mogelijk
heden om haar leden zo goed mogelijk te 
ondersteunen en klimt waar nodig op de 
barricaden.  

Magere jaren
De afgelopen jaren heeft het kabinet dras-
tische maatregelen genomen om de kosten 
van de zorg omlaag te brengen ondanks alle 
protesten van maatschappelijke organisa-
ties. Tot eind 2014 hebben mensen daar niet 
zoveel van gemerkt. Maar langzamerhand 
begint duidelijk te worden hoe hard de 
bezuinigingen aankomen. De compensatie 
van de extra zorgkosten valt weg, mensen 
krijgen minder zorg toegewezen, de eigen 
bijdragen gaan omhoog en steeds minder 
voorzieningen worden vergoed. 

Aan de keukentafel
De meeste leden van Spierziekten Neder-
land krijgen er in 2015 mee te maken: het 
keukentafelgesprek. In de praktijk betekent 
het dat er een ambtenaar van de gemeente 
langskomt om te inventariseren of extra 
ondersteuning noodzakelijk is, of dat wel-
licht met hulp van de buren, kinderen of 
kennissen de problemen kunnen worden 
opgelost. 
Om ervoor te zorgen dat mensen zich goed 
kunnen voorbereiden op een dergelijk keu-
kentafelgesprek heeft Spierziekten Neder-
land met steun van de stichting Dijkverzwa-
ring een e-learning ontwikkeld. De cursus is 
in december 2014 beschikbaar gekomen. Er 
is veel belangstelling: per dag komen er zo’n 
vijf tot tien nieuwe cursisten bij. De reacties 
op de cursus zijn positief.
Dat geldt veel minder voor de uitkomst van 
de keukentafelgesprekken. Vaak lijkt het 
uitgangspunt van het gesprek de bezuini-
gingsdoelstelling van de gemeente en niet 
de zorgbehoefte van mensen. Het resultaat 
is een stortvloed van bezwaarschriften en 
rechtszaken, maar vooral veel zorgen voor 
mensen die afhankelijk zijn van zorg.

Een budget voor persoonlijke assistentie
Ook mensen die ernstig verlamd zijn, 
beademd worden en die dus sterk afhan-
kelijk zijn van zorg, willen zoveel mogelijk 
de regie over hun eigen leven houden. 
Daarvoor is het nodig dat zij zelf hun zorg 
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Eigen regie  
is uitgangspunt



kunnen regelen, wanneer zij bijvoorbeeld 
naar hun werk willen, naar een bijeenkomst 
of naar college. Zij moeten er ook van op 
aan kunnen dat die zorg ook in noodsitu-
aties dicht in de buurt is. Juist daarvoor is 
er nu een persoonlijk assistentiebudget 
beschikbaar. Voordat dat er kwam zijn er 
veel gesprekken gevoerd met politici en 
ambtenaren. 
Het verhaal begint bij Dick Cochius. Hij kent 
de situatie in Denemarken en nodigt samen 
met Spierziekten Nederland de voorzitter 
van de Deense zusterorganisatie van Spier-
ziekten Nederland uit. Er volgen gesprek-
ken, ook op het ministerie. In het voorjaar 
2011, als de toenmalige staatssecretaris 
mevrouw Veldhuijzen van Zanten meldt dat 
zij het persoonsgebonden budget (pgb) 
gaat afschaffen komt er een bijzonder ver-
volg. Na afloop van een hoorzitting spreken 
enkele leden van Spierziekten Nederland 
de staatssecretaris aan: zij zijn voor hun 
dagelijks functioneren volledig afhankelijk 
van een pgb. Zij pleiten daarom voor een 
alternatief:  persoonlijke assistentie. Er wordt 
een actiegroep geboren onder de naam 
De rode bril.  Een onderzoek toont de haal-
baarheid van zo’n budget aan en de lobby 
begint. Er verschijnen rapporten, er worden 
terugtrekkende bewegingen gemaakt, soms 
graaft men zich in. Het duurt tot eind 2013. 
Dan spreekt staatssecretaris Van Rijn in zijn 
brief aan de Tweede kamer het verlossende 
woord: hij gaat een regeling voor Per-
soonlijk Assistentie Budget (PAB) mogelijk 
maken.

…Maar tussen droom en daad staan wetten 

in de weg en praktische bezwaren. Toen 
twee leden in 2014 een aanvraag deden 
voor een persoonlijk assistentiebudget 
leidde dit direct tot juridische procedures. 
Dankzij een welwillende houding van de 
betrokken zorgkantoren en zorgverzeke-
raars kwam er aan het eind van 2014 een 
bevredigende oplossing uit de bus. Deze 
moeizame strijd maakte duidelijk dat er 
nog veel werk verzet moet worden voor 
persoonlijke assistentie breder beschikbaar 
komt. 

Een betere pil
‘Spierziekten zijn ongeneeslijk’. Dat is de 
boodschap aan patiënten al zolang de diag-
nose wordt gesteld. Dat is natuurlijk een 
bittere pil. En ook al zal deze boodschap 
voor de meeste spierziekten voorlopig niet 
veranderen, langzaam maar zeker ontstaat 
er zicht op werkzame therapieën. Dat 
heeft alles te maken met het Europese en 
Amerikaanse weesgeneesmiddelenbeleid, 
dat mede door de lobby van patiënten-
organisaties van de grond is gekomen. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is de 
uitgebreidere marktbescherming voor 
weesgenees middelen. Dit maakt de ontwik-
keling van weesgeneesmiddelen voor de 
industrie interessant.
Niet voor niets hebben steeds meer 
kleine en grote bedrijven zich begeven op 
deze markt. Het aantal kandidaatgenees-
middelen voor zeldzame aandoeningen 
groeit met de maand. En ook al halen lang 
niet al deze medicijnen de eindstreep en is 
de werkzaamheid soms nog beperkt, het 
geeft hoop voor de toekomst. >
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Het meest spraakmakende middel was 
Myozyme tegen de ziekte van Pompe. Op 
3 oktober 2013 publiceerde minister Schip-
pers in een brief aan de Tweede kamer haar 
besluit om Myozyme te blijven vergoeden. 
Nadien zijn met fabrikant Genzyme prijs-
afspraken gemaakt. Deze afspraken lopen 
tot 2016, maar de verwachting is dat de 
verstrekking vanuit het verzekerd pakket 
niet meer ter discussie komt te staan.  

Een medicijn voor Duchenne
Al tientallen jaren wordt er hard aan 
gewerkt aan een therapie voor Duchenne. 
In Nederland hebben het Duchenne Parent 
Project en het Prinses Beatrix Spierfonds 
miljoenen euro’s geïnvesteerd in onderzoek. 
Farmaceutische bedrijven ontwikkelen op 
basis van dat onderzoek geneesmiddelen. 
Drisapersen leek het eerste werkzame mid-
del tegen Duchenne te worden, maar de 
laatste fase van de trials liep onverwacht uit 
op een grote teleurstelling. Er is echter weer 
een redelijke kans dat het middel toch op 
de markt gaat komen. Het aantal mogelijke 
behandelopties spierziekten neemt alleen 

maar toe. Tegenvallers horen er helaas bij. 
Maar er zijn ook nieuwe kansen. 

Deze nieuwe ontwikkelingen veroorzaken 
niet alleen hoop, maar ook onrust en dilem-
ma’s. De druk vanuit de patiënten is groot 
om medicijnen beschikbaar te stellen, nog 
voor de werkzaamheid afdoende bewezen 
is. Dat is zeer begrijpelijk. Ook farmaceuten 
hebben er belang bij hun medicijnen zo 
snel mogelijk op de markt te krijgen. De 
opgave voor Spierziekten Nederland is om 
steeds vanuit het belang van de patiënt alle 
partijen te voorzien van betrouwbare infor-
matie. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor het gebruik van medicijnen ligt bij de 
individuele patiënt en zijn artsen.   
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Hoop, onrust  
en dilemma’s
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Slikken  
en stikken   
In 2014 ging het programma  Kwaliteit, 
Inzicht en Doelmatigheid in medisch specialis-
tische Zorg (KIDZ) van start. Hieraan nemen 
tien patiëntenorganisaties deel, waaronder 
Spierziekten Nederland. De coördinatie is in 
handen van de NPCF. 
Een van de deelprojecten waarbij wij 
betrokken zijn, is de richtlijn slikstoornissen. 
Slikstoornissen komen ook bij spierziekten 
veel voor. Ze leiden nogal eens tot ernstig 
verslikken, benauwdheid en longaandoe-
ningen. De uitdaging in dit project is om te 
komen tot een aanpak die bij zeer uiteen-
lopende ziektebeelden toepasbaar is en 
waarin ook de stem van de patiënt duidelijk 
doorklinkt.

Zorg voor  
zeldzaam
Onder de titel Zorg voor Zeldzaam 
voert Spierziekten Nederland met 
financiële steun van het Innovatie-
fonds Zorgverzekeraars een groot 
project uit, samen met een groot 
aantal partners. In dat project wil-
len we samen met de VSOP een 
methode ontwikkelen voor het 
opstellen van beperkte richtlijnen. 
In dit traject wordt eerst aan pati-
enten gevraagd wat de meest voor-
komende klachten zijn die voortko-
men uit hun spierziekte. Eenzelfde 
vraag wordt vervolgens gesteld 
aan de behandelaars. Op basis van 
de antwoorden wordt een priori-
tering aangebracht en wordt een 
richtlijn gemaakt voor de behande-
ling van de meest voorkomende 
problemen. Deze methode wordt 
getest bij SMA en FSHD. 
In hetzelfde project wordt ook een 
aanpak ontwikkeld voor fysiothe-
rapie. De meeste mensen met een 
spierziekte krijgen hun fysiothera-
peutische behandeling in de eerste 
lijn – bij de fysiotherapeut ‘om de 
hoek.’ Het ontbreekt echter aan 
goed informatiemateriaal voor de 
fysiotherapeut. Om in die lacune te 
voorzien, wordt allereerst onder-
zocht waaraan een informatiepak-
ket moet voldoen. Daarna worden 
er testversies gemaakt voor vier 
diagnoses. Het project is toege-
kend in 2014 en start in januari 2015 
met een looptijd van drie jaar.

Richtlijn HMSN
In het kader van het KIDZ-programma wordt 
ook een richtlijn voor HMSN ontwikkeld. 
Deze richtlijn wordt samengesteld op een 
manier die vergelijkbaar is met die van het 
project Zorg voor Zeldzaam (zie elders in 
dit jaarverslag).  Hierbij is aan de ene kant 
de inbreng van de patiënten belangrijk. Aan 
de andere kant werken revalidatieartsen, 
orthopedisch chirurgen en plastisch chi-
rurgen eraan mee. De ontwikkeling wordt 
methodologisch ondersteund door de 
researchafdeling van de Maartenskliniek in 
Nijmegen. In de richtlijn wordt onder meer 
antwoord gegeven op vragen als ´wanneer 
is operatie aan voeten geïndiceerd´ en ‘wan-
neer en voor welke groep patiënten is con-
servatieve of chirurgische behandeling aan 
de handen zinvol .́
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In 1996 startte Spierziekten Nederland 
met iets revolutionairs: een website. Er 
waren toen twijfels of mensen hier nu wel 
op zaten te wachten: wie maakte er nu 
gebruik van computers en internet? De 
tijden veranderen. Internet is de belang
rijkste bron voor informatie en onderling 
contact. De website is uitgegroeid van een 
experiment tot een pijler in het communi
catiebeleid van Spierziekten Nederland.

Haantje de voorste
Meedoen in de digitale frontlijn heeft voor-
delen, maar ook nadelen. Door de snel ver-
anderende techniek verouderen websites in 
hoog tempo. In 2012 werd duidelijk dat het 
niet meer mogelijk was om de oorspronke-
lijke webtoepassingen met wat bescheiden 
ingrepen up-to-date te houden.  Grootscha-
lige nieuwbouw was onvermijdelijk.
Daarbij speelde nog iets anders mee: meer 
nog dan in het verleden wil Spierziekten 
Nederland leden zoveel mogelijk  op maat 
bedienen. Dat wil zeggen dat mensen 
hun informatie op basis van hun profiel 
voorgeschoteld krijgen. Of het nu gaat om 
nieuwsberichten, brochures of uitnodigin-
gen voor bijeenkomsten, het moet allemaal 
kloppen met de interesses en behoeften van 
de geadresseerden. Ook daarom was een 
nieuwe website noodzakelijk. 

Spierziekten.nl
Spierziekten Nederland heeft diverse web-
sites voor verschillende doelgroepen:  
moov.nl (pubers), jackies.nl (jong volwas-

senen) en ouders.vsn.nl. De belangrijkste en 
meest bezochte website is spierziekten.nl. 
Deze website is het nieuwbouwproject, dat 
de historische website vsn.nl uit 1996 op ter-
mijn helemaal gaat vervangen.

Persoonlijke pagina
Naast een open deel met algemene informa-
tie over spierziekten, kent spierziekten.nl een 
persoonlijke pagina voor leden, abonnees en 
volgers. Op dit besloten deel wordt alle infor-
matie gedistribueerd op basis van diagnose, 
regio en interesse. Zo krijgt iedereen alleen 
datgene aangeboden wat voor hem ook 
interessant is. 

In één jaar bijna 
1,5 miljoen bezoeken

Volgers krijgen hier voornamelijk algemeen 
nieuws voorgeschoteld, abonnees hebben 
toegang tot al het schriftelijk voorlichtings-
materiaal en de leden krijgen als extra de 
uitnodigingen voor bijeenkomsten en con-
tactgegevens van mensen die hen kunnen 
ondersteunen en informeren. Zo ziet het er 
tenminste uit wanneer de persoonlijke pagi-
na in de zomer van 2015 helemaal af is.
De eerste fase van de persoonlijke pagina 
werd in 2013 afgerond. In 2014 zijn daar ver-
schillende onderdelen aan toegevoegd, zoals 
de digitale nieuwsbrieven, brochures en uit-
nodigingen voor bijeenkomsten. Sinds 2014 
kunnen leden zich online aanmelden voor 
bijeenkomsten door het hele land. Tegelijk 

Spierziekten digitaal 
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krijgen de plaatselijke organisatoren de 
beschikking over een actueel overzicht van 
de aanmeldingen. Ook deze uitnodigingen 
worden op maat verstuurd. 
Tienmaal per jaar wordt Contact Digitaal 
verspreid, een online nieuwsbrief die op 
maat wordt samengesteld. In 2015 worden 
aan de persoonlijke pagina een bibliotheek 
toegevoegd plus nieuwe mogelijkheden 
voor onderling contact. Deze onderdelen 
worden gebouwd met steun van het Revali-
datiefonds en het VSBfonds. 

google grants
Sinds 2014 kan Spierziekten Nederland 
gebruik maken van advertenties op Google, 
de Adwords. Dit is financieel mogelijk door 
de zogenaamde Google grants. Mede dankzij 
deze kleine advertenties is het bezoek aan 
spierziekten.nl in 2014 sterk gestegen. Het 
bezoekersaantal ging met 92% omhoog naar 
maar liefst 674.043 bezoeken.
Omdat er op internet nog duizenden links 
staan naar de oude website vsn.nl is het 
bezoek hier goed op peil gebleven. Dit heeft 
ook te maken met het feit dat het forum 
Myocafé hier onderdeel van uitmaakt. In 
2014 steeg hier het bezoek van 719.00 naar 
746.498. Dat betekent dat op beide websites 
samen in 2014 maar liefst 1.420.541 bezoeken 
werden geregistreerd.  

Ervaringen uitwisselen
Mensen met een spierziekte zoeken niet 
alleen informatie. Ze willen ook met anderen 
ervaringen en kennis delen. Daarvoor maken 
ze gebruik van twee platforms, Myocafé 
en IemandZoalsIk. Het zijn beide platforms 
die veel bezoekers trekken. Na onderzoek 
bleek dat het volledig samenvoegen van 
beide platforms door de gebruikers niet op 
prijs gesteld werd. Omdat Myocafé gebruik 
maakt van een verouderde techniek, waar-
door beveiligingsrisico’s ontstaan, wordt het 
forum in 2015 qua techniek verplaatst naar 
IemandZoalsIk. Aan de buitenkant blijven het 
verschillende forums. Myocafé registreerde 
in 2014 350.000 bezoeken, IemandZoalsIk 
100.000.

video’s
Over steeds meer aandoeningen zijn voor-
lichtingsvideo’s beschikbaar. In 2014 kwamen 
daar de volgende diagnoses bij: PLS, dun-
nevezelneuropathie, limb-girdle dystrofie, 
postpolio en niet-dystrofische myopathieën. 
Voor deze laatste groep aandoeningen is ook 
schriftelijke informatie geproduceerd, dankzij 
een projectsubsidie. Deze video’s trekken 
een groot publiek. De meest bekeken video 
gaat over het Guillain Barré-syndroom (GBS): 
25.000 maal in nog geen vijf jaar. 
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Spierziekten Nederland was in 1996 als 
eerste patiëntenorganisatie en als één 
van de eerste organisaties in de gezond
heidszorg aanwezig op het internet. vanaf 
dat moment zijn de onlineactiviteiten 
in een hoog tempo uitgebreid. Maar ook 
al staat de organisatie nog steeds in de 
digitale frontlinie, voor leden is de meeste 
informatie nog steeds ook op papier ver
krijgbaar.

Er zijn twee redenen om voorlopig op papier 
te blijven communiceren. De eerste reden is 
dat de vereniging een grote spreiding in leef-
tijd kent: er zijn leden van achttien jaar en er 
zijn leden die de honderd naderen. Vooral de 
oudere groep heeft nog vaak een voorkeur 
voor informatie op papier. Een minstens zo 
belangrijke reden is dat drukwerk een hogere 
attentiewaarde heeft. Vielen er tien jaar 
geleden in een week nog kilo’s papier in een 
brievenbus, nu is de hoeveelheid post gede-
cimeerd. Daardoor krijgt het drukwerk weer 
meer waardering. Een magazine op papier 
wordt veel beter gelezen dan een digitaal 
magazine. Omdat Spierziekten Nederland 
een vereniging is die haar leden ook echt 
iets te vertellen heeft, blijven uitgaven nog 
steeds op papier beschikbaar. Dat al het 

drukwerk ook digitaal gepubliceerd wordt, 
dat spreekt uiteraard vanzelf.

Magazine van formaat
Viermaal per jaar geeft de vereniging het 
ledenblad Contact uit. Het is een volwasse-
nen magazine met interviews, achtergrond-
informatie, ervaringsverhalen en praktische 
tips over hulpmiddelen, uitgaan of vakantie. 
Het blad richt zich op iedereen die met een 
spierziekte te maken heeft. Ook onder hulp-
verleners is het blad populair.
In elke uitgave wordt stil gestaan bij de ont-
wikkelingen in het onderzoek: een belangrijk 
onderwerp voor vrijwel iedereen die met een 
spierziekte te maken heeft. Bij de onderwerp-
keuze en de uitwerking vindt overleg plaats 
met medewerkers van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Het blad wordt verspreid onder 
leden, abonnees en medisch adviseurs. De 
poliklinieken spierziekten van de Universitai-
re centra ś en de revalidatiecentra ontvangen 
enkele wachtkamerexemplaren.

Wat speelt er bij mijn diagnose?
Terwijl het magazine Contact de verhalen 
vertelt die voor iedereen met een spierziekte 
interessant zijn, gaan de nieuwsbrieven 
verder in op de ontwikkelingen rond de spe-

Onmisbaar papier 
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cifieke diagnosen. Deze uitgaven bevatten 
bijvoorbeeld verslagen van lezingen, bij-
dragen van de medisch adviseur, specifieke 
hulpmiddelen, eigenschappen van genees-
middelen, symptomen die specifiek zijn voor 
een bepaalde spierziekte en de behandeling 
daarvan.
Vrijwilligers van de diagnosewerkgroepen 
stellen deze nieuwsbrieven samen, voor een 
deel in overleg met de medisch adviseur. Ze 
verschijnen voor de meeste diagnosen twee-
maal per jaar. De nieuwsbrieven hebben een 
oplage die varieert tussen enkele honderden 
en ruim duizend. Niet alleen de tekst, ook de 
opmaak wordt door de vrijwilligers verzorgd.  
In 2014 hebben de nieuwsbrieven een facelift 
gehad. Er is een sjabloon gemaakt, waarmee 
de redacteuren een goede opmaak van het 
blad kunnen realiseren. Deze opmaak sluit 
aan bij de nieuwe huisstijl van de vereniging. 
De nieuwsbrief is zowel op papier als digitaal 
beschikbaar. Leden die geen toegang heb-
ben tot internet, kunnen zich aanmelden 
voor het gedrukte exemplaar.

Digitaal archief 
Op de website worden niet alleen de oude 
uitgaven van de nieuwsbrieven en Contact 
bewaard; in een digitaal archief worden 
ook alle belangrijke artikelen opgeslagen 
en gerubriceerd, zodat alle leden toegang 
hebben tot belangrijke informatie, die in het 
verleden gepubliceerd is. In 2014 is gestart 
met de bouw van dit digitale archief. In 2015 
krijgen leden en abonnees toegang tot deze 
schat aan informatie.

Folders en brochures
Spierziekten Nederland geeft beknopte 
voorlichtingsteksten uit in foldervorm. Voor 
mensen die meer willen weten zijn er uit-
gebreide brochures. Over de relatief vaker 
voorkomende aandoeningen zijn brochures 
beschikbaar met veel feitelijke ziektespeci-
fieke informatie. Daarnaast zijn er voor de 
meeste spierziekten brochures met erva-
ringsverhalen over het omgaan met de ziek-
te. Nieuwe leden ontvangen beide brochures 
in hun informatiepakket. 
In 2014 zijn alle folderteksten opnieuw gere-
digeerd en aangepast aan de nieuwste ont-
wikkelingen. Het uiterlijk van de folders is in 
overeenstemming gebracht met de nieuwe 
huisstijl. Er verscheen een nieuwe brochure 
over congenitale myopathieën en een fol-
der over de ziekte van Brody. Zoals eerder 
gemeld worden ook over steeds meer spier-
ziekten voorlichtingsvideo’s geproduceerd, 
die de geschreven teksten vaak nog wat 
toegankelijker maken. Leden en abonnees 
kunnen alle publicaties gratis downloaden 
van hun persoonlijke pagina.

Toch vaak een voorkeur 
voor papier
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In vele smaken
Een groot deel van de ondersteuning binnen de vereniging is in handen van vrijwilligers. Zij 
functioneren anders dan professionals en vaak zelfs beter, omdat zij als betrokkenen veel 
beter de vragen van leden begrijpen. Zo is er de werkgroep Helpdesk Hulpmiddelen. Deze 
vrijwilligers geven tips,  onderhouden een website rond hulpmiddelen en voorzien leden 
van informatie over allerlei praktische voorwerpen en apparaten. 
De Wmo-consulenten van de vereniging ondersteunen leden met kwesties rond voor-
zieningen en de ‘consulent wonen’ kan mensen bijstaan als ze vragen hebben over een 
woningaanpassing. Een oudergroep onderhoudt de website ouders.vsn.nl en enkele leden  
modereren de forums en testen nieuwe webtoepassingen. 

Handen uit de mouwen
Spierziekten Nederland is een sterke en succesvolle organisatie dankzij de combinatie van 
professionaliteit en betrokkenheid. De productie van het voorlichtingsmateriaal, de voor-
bereiding van het Spierziektecongres, de ondersteuning van leden en de organisatie van de 
tientallen bijeenkomsten: het gebeurt altijd in nauwe samenwerking tussen de medewer-
kers en de kaderleden, de vrijwilligers in de regionale – en diagnosewerkgroepen. 
Het belang van de honderden vrijwilligers kan niet genoeg benadrukt worden. In 2014 
organiseerden zij 85 bijeenkomsten, overal in Nederland. Zij regelen de sprekers, verzorgen 
de locaties, maken uitnodigingen en zorgen voor een goede opvang van de deelnemers. 
Ook de organisatie van het jaarlijkse Spierziektecongres wordt mede gedragen door deze 
vrijwilligers.
Zij zijn de producenten van de tientallen nieuwsbrieven die in 2014 verschenen: zij overleg-
gen met de medisch adviseurs over de inhoud, zorgen voor de artikelen en de verslagen, 
doen de opmaak van het blad en maken de nieuwsbrieven klaar voor verzending en voor 
internet. Ze werken mee aan de productie van folders en brochures, schrijven ervaringsver-
halen en zorgen ervoor dat de teksten op de websites up-to-date blijven. Diverse vrijwil-
ligers onderhouden internationale contacten, wonen congressen bij of bekleden zelfs inter-
nationale bestuursfuncties. Zo verzamelen zij actuele kennis, die ze kunnen overdragen aan 
de leden.
Daarnaast is er een groeiend aantal vrijwilligers dat het Prinses Beatrix Spierfonds onder-
steunt bij het opzetten van acties. 
Dat maakt Spierziekten Nederland tot een echte vereniging: we zijn er niet alleen voor de 
leden, maar we zijn ook van de leden en dankzij de leden.
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Moov:  
puberen met 
een spierziekte
Pubers knagen aan het ouderlijk gezag, 
zagen aan poten en knippen banden door. 
Zo heeft de natuur dat bedacht. Maar als je 
een spierziekte hebt, is het soms een stuk 
lastiger om de wijde wereld in te trekken. 
Voor hun zorg zijn deze pubers vaak afhan-
kelijk van hun ouders. Dat knaag je al wat 
voorzichtiger. Verkering en seks: daar ligt 
ook een mogelijke barrière te wachten. En 
dan heb je nog het vraagstuk van een ver-
volgstudie (of niet?), het huis uit (of niet?) en 
een baan (of niet?). Die spierziekte maakt je 
leven als puber behoorlijk ingewikkeld. Voor 
hen maakte Spierziekten Nederland met 
steun van het Johanna Kinderfonds  
Moov.nl.

Het project bestaat al langer, maar de web-
site is helemaal vernieuwd.  Op Moov.nl  
staan nu interessante video´s. Zo leggen 
jongeren met een spierziekte in de filmpjes 
uit hoe zij met deze onzekerheden omgaan. 
Er zijn ook filmpjes waarin we een kijkje in 
het leven krijgen van jongeren die net wat 
ouder zijn en zelfstandig wonen, een leuke 
studie gevonden hebben of hun rijbewijs 
hebben gehaald. In de filmpjes laten jonge-
ren zien dat leven met een spierziekte niet 
betekent dat je in huis wortel gaat schieten. 
Alle filmpjes worden aangevuld met prakti-
sche tips. Jongeren kunnen via de website 
vragen stellen over allerlei onderwerpen 
waar ze zelf niet uitkomen. 

Internationaal 
Congres  
Postpolio- 
syndroom
Ieder jaar brengt gedenkwaardige gebeur-
tenissen. Zo’n gebeurtenis was het tweede 
internationale congres over polio en het 
postpoliosyndroom. Dankzij de vasthou-
dendheid van de medisch adviseur van de 
postpoliogroep, prof.dr. Frans Nollet, lukte 
het om in juni dit evenement in Amsterdam 
te houden.

Door de grote polio-uitbraken na de Twee-
de Wereldoorlog kent Nederland relatief 
veel mensen met het postpoliosyndroom: 
de late gevolgen van een polio-infectie die 
zij tientallen jaren eerder hebben doorge-
maakt. Dankzij een breed vaccinatiepro-
gramma komen polio-uitbraken in Neder-
land vrijwel niet meer voor.  Vooral in delen 
van Afrika en Azië ligt dat anders. Daar 
maakt polio nog steeds veel slachtoffers. 
Kennisuitwisseling over de behandeling 
van polio en het postpoliosyndroom blijft 
daarom belangrijk.

Het was een interessant en opvallend con-
gres, niet in de laatste plaats door de aan-
wezigheid van Prinses Beatrix. Zij verbond 
haar naam in de jaren vijftig aan het nieuwe 
poliofonds, het tegenwoordige Prinses 
Beatrix Spierfonds. De voorzitter van Spier-
ziekten Nederland, Dick J. van Dijk, verzorg-
de een openingsspeech. Later kwamen er 
deskundigen aan het woord van over heel 
de wereld. Een uitgebreid verslag verscheen 
uiteraard in de nieuwsbrief van de postpo-
liowerkgroep. 
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REGIE

Spierziekten: 
de zorg verbeterdt 

goede zorg voor mensen met een spier
ziekte is niet vanzelfsprekend. Alle 
spierziekten zijn zeldzaam en de meeste 
artsen en hulpverleners hebben weinig 
tot geen ervaring met de behandeling 
van spierziekten. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen toch kan rekenen op een 
goede behandeling en begeleiding volgt 
Spierziekten Nederland twee sporen: 
kennis en ervaring concentreren op een 
beperkt aantal plaatsen en ervoor zorgen 
dat gespecialiseerde kennis op het juiste 
moment beschikbaar is voor elke behan
delaar die te maken krijgt met iemand met 
een spierziekte.

Expertcentra
De Nederlandse Federatie van Universi-
tair Medische Centra (NFU) wil zorg en 
onderzoek naar zeldzame aandoeningen 
concentreren in één of enkele UMC’s. Dit 
beleid sluit naadloos aan bij het beleid van 
Spierziekten Nederland. Al zo’n twintig jaar 
geleden heeft er een concentratie plaats-
gevonden op het gebied van neuromus-
culair onderzoek. Zo hebben de centra van 
Utrecht en Amsterdam zich gespecialiseerd 
in ALS, Maastricht en Nijmegen  focussen 
op myotone dystrofie, Leiden en Nijmegen 
op FSHD, Leiden richt zich onder andere op 
Duchenne en Rotterdam heeft het Guillain 
Barré-syndroom en Pompe als aandachts-
gebied. Zo zijn een veertigtal aandoeningen 
en groepen van aandoeningen over de 
zeven UMC’s verdeeld. In 2014 heeft de NFU 
Spierziekten Nederland gevraagd naar haar 
mening over deze expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen. In 2015 wordt 

bekend welke centra zich daadwerkelijk 
expertcentrum voor een zeldzame spier-
ziekte mogen noemen. Centra die nog niet 
aan de criteria voldoen, zullen hun aanbod 
en organisatie verder moeten verbeteren. 

Spierziekten Revalidatieteams
Niet alleen de universitaire ziekenhuizen 
specialiseren zich. Dat doen ook sinds tien-
tallen jaren de revalidatieteams in zieken-
huizen en revalidatiecentra. Spierziekten 
revalidatieteams staan onder leiding van 
een revalidatiearts en bestaan uit onder 
andere een fysiotherapeut, een ergothera-
peut, een logopedist, een psycholoog, een 
maatschappelijk werker en vaak een diëtist. 
Deze teams hebben ervaring en kennis van 
de behandeling van mensen met een spier-
ziekte. Samen met de betrokken revalidatie-
artsen werkt Spierziekten Nederland aan de 
verbetering van de behandeling.

De experts in één oogopslag
Het is mooi dat er overal experts en speci-
alisten rondlopen, maar hoe vind je die als 
patiënt? Voor dat doel bouwde Spierziekten 
Nederland de Zorgwijzer. In maart 2014 
werd deze gelanceerd. Via de Zorgwijzer 
vinden mensen de beste revalidatieteams, 
de expertcentra, centra voor erfelijkheids-
voorlichting en de centra voor thuisbeade-
ming. Over alle centra is gedetailleerde 
informatie te vinden. De samenstelling van 
de revalidatieteams staat online, met naam 
en toenaam van de behandelaars. Adressen, 
websites, telefoonnummers, zelf het feit of 
de betrokken artsen hun bijscholing heb-
ben gevolgd – het is allemaal na te lezen 
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in de Zorgwijzer. De Zorgwijzer is uniek in 
zijn soort. Voor geen enkele andere groep 
aandoeningen bestaat zo’n gedetailleerd 
verwijssysteem. 

Huisartsen goed geïnformeerd
Er mogen dan nog zoveel specialisten zijn, 
de meest bezochte arts is de huisarts. Dat 
geldt ook voor mensen met een spierziekte. 
Zij raadplegen de huisarts voor een ver-
koudheid, een koortslip of een gewrichts-
ontsteking. Maar ook symptomen die bij 
de spierziekte horen komen bij de huisarts 
vaak ter sprake. Het is dan belangrijk dat de 
huisarts op de hoogte is van wat de spier-
ziekte inhoudt, wat hij moet doen, wat hij 
niet moet doen en naar wie hij kan door-
verwijzen. Voor dit doel heeft Spierziekten 
Nederland samen met het NHG (het Neder-
lands Huisartsen Genootschap) de huisart-
senbrochures gemaakt. Via deze brochures 
komt specialistische kennis beschikbaar 
voor de huisarts. In samenwerking met koe-
pelorganisatie VSOP verscheen in 2014 een 
brochure over SMA. Met de brochures voor 
FSHD en CIAP is een begin gemaakt. Er zijn 

inmiddels  brochures voor elf verschillende 
spierziekten in druk verschenen.  

Zorgstandaard en brochure Myotone 
Dystrofie (MD) 
Wat is de beste zorg bij een bepaalde 
spierziekte? Hoeveel bewijs is er voor een 
bepaald medicijn of een behandeling? Wil je 
ervoor zorgen dat iedereen de best beschik-
bare behandeling krijgt, dan moet je het er 
als behandelaars wel over eens zijn wat dan 
die beste behandeling is. Daarvoor wordt 
een zorgstandaard of een richtlijn ontwik-
keld. Spierziekten Nederland is hier meestal 
nauw bij betrokken. 

In 2014 kwam de zorgstandaard MD1 in 
concept gereed. Deze is voor commentaar 
voorgelegd aan leden van Spierziekten 
Nederland en (para)medische beroepsgroe-
pen. Na verwerking van dit commentaar 
is de nieuwe versie van de Zorgstandaard 
gemaakt, die is voorgelegd aan de VRA (Ver-
eniging van RevalidatieArtsen). In 2015 ver-
schijnt de definitieve versie. Naast de lijvige 
zorgstandaard is ook een speciale patiën-
tenversie gemaakt. Alle leden met myotone 
dystrofie hebben in 2014 deze patiëntenver-
sie van de zorgstandaard ontvangen. 

…en of de artsen  
een bijscholing volgen  
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Door het jaar heen vinden overal in Neder
land tientallen bijeenkomsten plaats van 
Spierziekten Nederland. Dat gaat in het 
totaal om duizenden mensen. Behalve de 
organisatoren heeft niemand weet van al 
deze activiteiten. Tijdens zo’n bijeenkomst 
krijg je als lid maar een klein stukje te zien 
van de totale vereniging. Wil je een indruk 
krijgen van de totale vereniging, dan moet 
je naar het Spierziektecongres komen.

Prinses Beatrix Spierfonds
Op zaterdag 6 september 2014 bezochten 
iets meer dan 1400  bezoekers het Spier-
ziektecongres in Veldhoven. Opvallend dit 
jaar was het grote aantal nieuwe leden. De 
congresorganisatie is in handen van Spier-
ziekten Nederland en het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Door deze samenwerking 
komen patiënten, fondsenwervers, onder-
zoekers, behandelaars en leveranciers van 
hulpmiddelen met elkaar in contact. Het 
geeft het fonds een mooie gelegenheid om 
zich aan de bezoekers voor te stellen.

In gesprek met onderzoekers
In Nederland houden enkele honderden 
wetenschappers zich direct en indirect 
bezig met het onderzoek naar spierziekten. 
Veel van die onderzoekers werken vooral 
in laboratoria en achter de computer. Zij 
hebben meestal geen beeld van de mensen 
voor wie ze hun onderzoek verrichten. Op 
het Spierziektecongres krijgen ze de kans 
om hun werk met posters te presenteren en 
in contact te komen met patiënten. Er waren 
maar liefst tachtig posterpresentaties! Voor 
leden van Spierziekten Nederland is het een 
unieke kans om in gesprek te komen met 
topspecialisten, die tot in details de laatste 
ontwikkelingen rond een specifieke spier-
ziekte kennen.

Groot en toch geborgen
Niet voor alle leden is de komst naar het 
congres even aanlokkelijk. Sommigen zien 
op tegen de lange reis, anderen worden 
afgeschrikt door de massaliteit. Dat zijn 
reële obstakels. Toch hoeft het grote aan-
tal bezoekers geen beletsel te zijn om te 
komen. Zoals een lid na afloop schreef: 

Het Spierziekte-
congres 



Ook het Spierziektecongres, wat was dat goed 
geregeld! Ondanks dat er zoveel mensen op af 
komen hadden wij niet het idee dat we “verlo-
ren” liepen, maar dat de mensen met dezelfde 
diagnose meteen herkenbaar waren. Diag-
nosegroepen hebben namelijk hun eigen 
herkenbare badge, eigen lokalen en eigen 
tafels bij de lunch.

Snuffelen
In de centrale hal is een informatiemarkt 
waar zo’n twintig leveranciers en organi-
saties een eigen stand hebben. Voor veel 
bezoekers is de markt een bron van tips en 
nieuwe ideeën. De grootste stand is die van 
de Helpdesk Hulpmiddelen. De Helpdesk 
bestaat uit een groep toegewijde vrijwil-
ligers die altijd op zoek zijn naar handige 
hulpmiddelen. Tijdens het congres kunnen 
zij rekenen op een groot aantal geïnteres-
seerden die rondsnuffelen tussen de tafels 
die overladen zijn met hulpstukken en slim-
migheden. 

De laatste stand van zaken
De meeste leden komen naar het congres 
voor de bijeenkomst rond hun eigen diag-
nose. In 2014 werden er 22 verschillende 
diagnosespecifieke programma´s georgani-
seerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen 

de laatste ontwikkelingen rond het onder-
zoek aan bod. Vaak is er aandacht voor 
bepaalde aspecten van de behandeling. Het 
kan gaan over pijn, vermoeidheid, voeding, 
operaties, ortheses, ademhalingsondersteu-
ning of andere zaken die bij een specifieke 
spierziekte van belang zijn. Voor en na deze 
bijeenkomsten zijn de bezoekers meestal 
te vinden in de centrale hal, waar ze samen 
een broodje eten en met elkaar ervaringen 
uitwisselen. 

Uniek platform voor  
patiënten en  
onderzoekers

Voor iedereen
Het Spierziektecongres is uniek in zijn soort. 
Congressen voor artsen en onderzoekers 
zijn er genoeg. Ook bijeenkomsten voor 
patiënten zijn er in soorten en maten. Maar 
nooit zie je dat alle groepen tegelijk bij 
elkaar komen en ook met elkaar in gesprek 
zijn. Daarmee biedt het Spierziektecon-
gres een uniek platform aan behandelaars, 
onderzoekers, artsen, patiënten, fondsen-
wervers en leveranciers.  Daarmee is het 
ook een inspiratiebron en een bron voor 
vernieuwing. Wordt vervolgd.
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De Spieracademie 

De Spieracademie is met ondersteuning 
van het Prinses Beatrix Spierfonds en de 
vriendenloterij opgericht in 2013. Het ver
slagjaar was het eerste volledige jaar van 
de Spieracademie. voordat de successen 
worden uitgemeten is het belangrijk om 
even bij de achtergronden stil te staan.

Spierziekten Nederland organiseert al sinds 
haar oprichting bijeenkomsten voor leden. 
Met de groei van de vereniging nam het 
aantal bijeenkomsten gestaag toe. In het 
verleden organiseerden de regionale werk-
groepen de themabijeenkomsten en de 
diagnosewerkgroepen diagnosespecifieke 
bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten waren 
stuk voor stuk de moeite waard. Maar vooral 
in de onderlinge afstemming en de sprei-
ding van de bijeenkomsten was winst te 
behalen. De introductie van de Spieracade-
mie moest hiervoor een oplossing bieden.  

Wanneer het uitkomt
Een andere doelstelling van de Spieraca-
demie was de organisatie van cursussen 
online. Voor veel mensen met een spier-
ziekte is reizen ingewikkeld en vermoeiend. 
Voor hen kan een zogenaamde e-learning 
een uitkomst bieden. Zij kunnen dan via de 
computer op een geschikt moment kennis 
nemen van een bepaald onderwerp. Daar-
mee heeft de Spieracademie twee verschij-
ningsvormen: een digitale en een analoge 
– ofwel een zaal met sprekers, bezoekers en 
koffie.

Eind 2013 verscheen er voor het eerst een 
jaaragenda met alle bijeenkomsten van 

2014. Dat was een bijzondere prestatie van 
de vrijwilligers in de werkgroepen. Zij waren 
erin geslaagd om al hun bijeenkomsten, 
compleet met locatie, onderwerp en spre-
kers, een jaar vooruit te plannen. Een voor-
deel voor de leden was dat zij nu een com-
plete menulijst hadden waaruit zij hun keus 
konden maken. Hiermee verdwenen ook 
de regiogrenzen. Leden uit Noord-Limburg 
konden nu kiezen voor een bijeenkomst 
in Arnhem, leden uit Hilversum konden 
terecht in Utrecht.

Signalen
Deze planning garandeert een betere sprei-
ding over het land en in de tijd. Successen 
kunnen ook beter benut worden: is er bij 
een bijeenkomst in Brabant veel interesse 
voor het onderwerp vermoeidheid, dan is 
dat een signaal dat een dergelijke thema 
elders waarschijnlijk ook op belangstelling 
kan rekenen.

De bijeenkomsten worden via verschil-
lende kanalen gecommuniceerd. Er staat 
een agenda in het magazine Contact, de 
digitale nieuwsbrief Contact Digitaal bevat 
eveneens iedere maand een agenda, geïnte-
resseerden ontvangen een uitnodiging per 
e-mail en als zij geen e-mailadres hebben 
een uitnodiging per post. Aankondigingen 
worden vaak ondersteund via Facebook en 
Twitter. Inschrijven kan direct online of via 
een papieren inschrijfformulier. Dit betekent 

83 Bijeenkomsten met 
4500 bezoekers
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dat er veel meer publiciteit aan de bijeen-
komsten wordt gegeven dan voorheen. 
Mensen reizen soms ook het halve land 
door om een specifieke bijeenkomst bij te 
kunnen worden. Het resultaat in dat de 83 
bijeenkomsten in 2014 in het totaal 4500 
bezoekers trokken. 

Digitale poot
Nieuw sinds 2013 is de digitale poot van de 
Spieracademie. In het eerste jaar zijn er zes 
cursussen ontwikkeld. Deze cursussen zijn 
over het algemeen heel praktisch van aard: 
het gaat erover hoe je iets aanpakt, hoe 
je problemen de wereld uit helpt. Zo is er 
bijvoorbeeld een cursus over het aanpassen 
van een woning. Mensen krijgen inzicht in 
hoe zo’n aanpassing in zijn werk gaat, welke 
overwegingen je moet maken, met welke 
instanties je te maken krijgt, hoe je de finan-
ciering kunt regelen en meer van dat soort 
zaken. 

In 2014 is het online-aanbod uitgebreid met 
vier nieuwe cursussen: Verder na Guillain-
Barré, Opgroeien met een spierziekte, een cur-
sus voor kaderleden van de vereniging en de 
cursus het Keukentafelgesprek. Alleen al deze 
laatste cursus trok in de laatste maanden 
tweehonderd belangstellenden. Ook Leven 

met een spierziekte wordt veel gevolgd. 
Dat is niet zo vreemd omdat de cursus een 
relatief grote doelgroep heeft: alle (nieuwe) 
leden met een spierziekte. 

Veel interactie
Ook buiten de bijeenkomsten is er veel con-
tact met leden. Nieuwe leden kunnen met 
hun eerste vragen terecht bij de kaderleden 
van de regionale werkgroepen. In 2014 werd 
voor nieuwe leden ook zeven maal een 
speciale bijeenkomst georganiseerd. Kader-
leden van diagnosewerkgroepen kunnen 
leden adviseren en verwijzen als zij bijvoor-
beeld vragen hebben over hun spierziekte, 
symptomen, de juiste artsen en het gebruik 
van specifieke hulpmiddelen.  
Verschillende malen in 2014 brachten leden 
van de werkgroep Guillain-Barré syndroom 
(GBS) op verzoek van de neuroloog een 
bezoek aan mensen die in de acute fase op 
de intensive care van een ziekenhuis lagen. 
Het werkt meestal geruststellend in deze 
fase een lotgenoot te zien en te kunnen 
constateren dat ook bij een ernstige vorm 
van GBS herstel mogelijk is. Ook dat is vrij-
willigerswerk. 

SPIER ZIEK TEN NEDER L AND - jA ARvER SL Ag 19 



SPIER ZIEK TEN NEDER L AND - jA ARvER SL Ag2 0 

REGIE

Samenwerken 

Spierziekten Nederland schaakt op vele 
borden tegelijk. Wetenschappelijk onder
zoek is een belangrijk aandachtsgebied, 
de zorg, de betaalbaarheid van medicij
nen, hulpmiddelen, voorzieningen. Het 
is onmogelijk om in je eentje al die speel
velden te bewaken. Daar heb je partners 
voor nodig. Alleen door een strategische 
samenwerking met andere spelers is het 
mogelijk de belangen van de leden goed 
te behartigen.

Onderzoek
Een belangrijke partner op het gebied 
van het onderzoek is het Prinses Beatrix 
Spierfonds, de grootste financier van het 
spierziektenonderzoek en van de vereni-
ging. In het Interuniversitair Steunpunt 
Neuromusculair Onderzoek (ISNO) werken 
Nederlandse spierziektenonderzoekers 
nauw samen, maken afspraken en wisselen 
informatie uit. Dankzij deze afspraken zijn 
er in de UMC’s zo’n veertig expertisecentra 
voor verschillende spieraandoeningen. Het 
European Neuromuscular Centre (ENMC), 
dat gevestigd is in het kantoor van Spier-
ziekten Nederland, vormt een verbindende 
schakel tussen spierziektenonderzoekers 
van over de hele wereld. 

Synergie
In Nederland zijn meerdere organisaties 
voor spierziekten actief, ieder met een 
eigen rol en een eigen werkveld. Er is regel-
matig overleg met en tussen fondsen als het 
Duchenne Parent Project, de FSHD Stichting, 
de Stichting ALS Nederland, Spieren voor 
Spieren en het Prinses Beatrix Spierfonds. 

Hierdoor is er sprake van gezamenlijke fond-
senwervingsacties en er zijn onderzoeken 
en projecten, die gezamenlijk gefinancierd 
worden. Dankzij deze samenwerking kun-
nen schaarse middelen zo efficiënt mogelijk 
besteed worden. 

Koepels
De belangrijkste organisatie voor zeldzame 
aandoeningen in Nederland is de VSOP, de 
vereniging van samenwerkende ouder- en 
patiëntenorganisaties. Spierziekten Neder-
land is lid van deze koepelorganisaties. Zo 
werken wij samen bij de ontwikkeling van 
richtlijnen en zorgstandaarden, huisartsen-
brochures en andere informatiemateriaal 
voor behandelaars.
Op het gebied van de zorg is de Nederland-
se Patiënten- en Consumenten Federatie 
(NPCF) een belangrijke partner. In 2014 voer-
den wij samen met de NPCF oppositie tegen 
de budgetpolis, een zorgverzekeringspolis 
die voor mensen met een zeldzame aan-
doening vooral veel onzekerheid bood. 
Maar ook op het gebied van de kwaliteit 
van zorg is de NPCF een belangrijke speler, 
bijvoorbeeld waar het gaat om de ontwik-
keling van richtlijnen en het transparant 
maken van de zorg.

Voor acties op het gebied van welzijn en 
inkomen werken wij intensief samen met 
Ieder(in), voorheen de Gehandicaptenraad. 
Medewerkers van Ieder(in) geven regelma-
tig lezingen bij bijeenkomsten en zij geven 
advies, bijvoorbeeld bij de productie van 
de online cursus Het Keukentafelgesprek. 
Veel van de acties van Ieder(in) zijn ook voor 
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leden van de verenging van belang, bijvoor-
beeld waar het gaat om eigen bijdragen of 
aftrek van de belastingen.

Wanneer het gaat om het persoonsgebon-
den budget (pgb) is Per Saldo de vanzelf-
sprekende partner. Het belang van deze 
organisatie werd in 2014 heel duidelijk, toen 
aan het eind van het jaar duidelijk werd dat 
de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de 
uitbetaling van het pgb, de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB), niet in staat bleek zijn taak 
naar behoren uit te voeren. Veel leden heb-
ben de gevolgen hiervan ondervonden.

Beroepsorganisaties  
Bij het verberen van de zorg zijn de 
beroepsorganisaties van artsen en hulp-
verleners de voor de hand liggende part-
ners. Op veel brochures van Spierziekten 
Nederland prijken de logo’s van artsen-
organisaties.  Zo staat op alle huisartsen-
brochures het logo van het Nederlands 
Huisartsen genootschap (NHG) en de Zorg-
standaard myotone dystrofie wordt onder-
schreven door de Vereniging van Revalida-
tieartsen. Met de Nederlandse Vereniging 
van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde  
werken we samen aan brochures voor 
bedrijfs artsen. Het zijn slechts enkele  
voorbeelden. 

Pijn
Naast de structurele samenwerkingsverban-
den zijn er ook gelegenheidscoalities. Zo 
werkt Spierziekten Nederland voor de pro-
ductie van een e-learning over pijn samen 
met zestien andere patiëntenorganisaties, 
die zich verenigd hebben in Pijnpatiënten 
naar één stem. Het project wordt gefinan-
cierd door het fonds NutsOhra en het Reva-
lidatiefonds.

Fondsen
Spierziekten Nederland krijgt een grote 
subsidie van het Prinses Beatrix Spierfonds. 
Daarmee kunnen de basistaken gefinan-
cierd worden. Dankzij de steun van verschil-
lende fondsen, particulieren en bedrijven 
kunnen projecten worden uitgevoerd. Zo 
betalen het VSBfonds en het Revalidatie-
fonds het project waarmee website-infor-
matie voor leden en abonnees op maat kan 
worden geleverd. Het Johanna Kinderfonds 
financierde de aanpassing van Moov.nl. Het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelde een 
groot bedrag beschikbaar voor de ontwik-
keling van richtlijnen en de implementatie 
daarvan.
   

Schaarse middelen  
efficiënt besteden
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Toenemend  
ledenaantal
In de afgelopen jaren liep het ledenaantal 
van Spierziekten Nederland licht terug. 
Het leek een maatschappelijk tendens: ook 
andere verenigingen verloren leden. Vol-
gens trendwatchers had dat te maken met 
het maatschappelijk klimaat: mensen zou-
den zich minder makkelijk binden, niet meer 
zo te porren zijn voor het verenigingsleven.
Hoe scherp deze observaties misschien ook 
zijn, bij Spierziekten Nederland deed zich 
in 2014 de omgekeerde beweging voor: het 
ledenaantal groeide weer. Helemaal onver-
wacht was dat niet. In 2013 en 2014 is de 
website verbeterd en is de aanmelding voor 
het lidmaatschap veel eenvoudiger gewor-
den. Meer mensen bezoeken de website. 
Via wachtruimten in ziekenhuizen wordt 
informatiemateriaal verspreid. Kortom, het 
lidmaatschap wordt breed onder de aan-
dacht gebracht. Mensen kunnen ook kiezen 
tussen een volledig lidmaatschap of een 
beperkt ‘lidmaatschap’: een abonnement 
op het informatiemateriaal. Hoe dan ook: de 
belangstelling voor het lidmaatschap groeit. 

Jackies 
In november werd er weer een Jackies weekeind georganiseerd voor en door jongvolwas-
sene met een spierziekte. Het is een weekend om te feesten, te chillen en ervaringen uit te 
wisselen. Dat is natuurlijk gewoon ‘cool’, maar de feestneuzen doen veel ervaringen op en 
bezoeken workshops als portrettekenen, relaties en sexualiteit, zelfstandig wonen, social 
media, `vrolijk` geld besparen, afgestudeerd en dan…. Thema in 2014: living on the edge. In 
de frontlinie dus. 
Uit het verslag: “Na een snelle maaltijd krijgt iedereen de gelegenheid om zijn kleding te 
verkloten voor het themafeest Verkleed & Verkloot! Wilde haardossen, raar gecombineerde 
outfits en een overvloed aan glitter en glow zijn het resultaat. Als coverband An Apple a Day 
in een opzwepend tempo begint te spelen, gaan we los. Na een avond vol foute danspasjes, 
lekkere drankjes en coole muziek is bij iedereen wel “the edge” bereikt.”

Benauwd
In maart organiseerde Spierziekten Neder-
land samen met de Vereniging Samenwer-
kende Centra Ademhalingsondersteuning 
(VSCA) een bijeenkomst over knelpunten 
in de chronische beademing. Er waren ruim 
vijftig mensen aanwezig: veel meer dan ver-
wacht. Er werden ook nogal wat knelpunten 
genoemd, waarbij veiligheid met stip op 
één staat.
Veel problemen zijn voor een buitenstaan-
der nauwelijks te bevatten. Zo kan men in 
de meeste ziekenhuizen niet omgaan met 
beademingsmachines, de beademingsma-
chine kan vaak niet mee in een ambulance 
en de hoestmachine, die luchtweginfecties 
kan tegengaan, wordt niet vergoed door de 
zorgverzekeraars. 
Veel aanwezigen hadden een vooruitziende 
blik: zij maakten zich in maart al zorgen 
over de toekenning van het pgb onder 
de nieuwe wetgeving. Er ontstond een 
levendige uitwisseling van ervaringen over 
airstacken, lekkende maskers en het gebruik 
van antibiotica. Er bleek veel animo te zijn 
voor een e-learning rond ademhalingson-
dersteuning.



Het komend jaar biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar er is ook een aantal problemen 
waaraan de vereniging het hoofd moet bieden. De grootste problemen liggen op het 
gebied van zorg en welzijn. Veel leden dreigen verstoken te raken van noodzakelijke zorg, 
terwijl tegelijk hun financiële positie ernstig wordt aangetast. Spierziekten Nederland zal 
daarom in 2015 extra investeren in de informatievoorziening over de nieuwe wetgeving, 
ondersteuning van leden en lobby.  Belangenbehartiging krijgt een hoge prioriteit.
De omslag in de automatisering wordt dit jaar afgerond. De persoonlijke pagina is dan 
gereed, mensen ontvangen op basis van hun voorkeuren Contact Digitaal, hebben toe-
gang tot een grote bibliotheek met interessante artikelen en kunnen contacten leggen met 
andere leden. Daarna worden wat bescheidener projecten onder handen genomen, zoals 
de hulpmiddelenwebsite en de markt. In het komend jaar wordt ook het patiëntenforum 
Myocafé qua uiterlijk en techniek gemoderniseerd. De nadruk gaat verschuiven naar de ont-
wikkeling van nieuw voorlichtingsmateriaal in de vorm van onder andere teksten, video’s 
en e-learnings.
Samen met de werkgroepen worden de bijeenkomsten van de Spieracademie verder ont-
wikkeld en zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van leden. Steeds weer blijken er 
onderwerpen te zijn waar onverwacht veel belangstelling voor is, zoals bijvoorbeeld voor 
zitorthesen. Ook met de vorm van de bijeenkomsten wordt verder geëxperimenteerd. 
Zo waren er in het afgelopen jaar in Limburg vrije inloopbijeenkomsten, Spiercafé’s. Het 
komend jaar wordt hier verder mee geëxperimenteerd. Ook de organisatie en de promotie 
van de bijeenkomsten wordt gestroomlijnd, evenals de mogelijkheden voor aanmelding. 
Het doel blijft om in de grote behoefte aan informatie en ervaringsuitwisseling te voorzien.
Er worden in de komende jaren verschillende grote projecten uitgevoerd met het doel de 
zorg te verbeteren. Dat gaat om de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en zorg-
standaarden. Maar er wordt ook samen met de expertisecentra gekeken of het mogelijk 
is gespecialiseerde zorg te organiseren voor specifieke doelgroepen. Met betere zorg valt 
namelijk nog heel veel winst te halen.
Dankzij nieuwe onderzoekstechnieken groeit het inzicht in aard en oorzaak van de verschil-
lende spierziekten. Daarmee komen ook steeds vaker mogelijke therapieën in beeld. Deze 
trajecten veroorzaken veel emotie, maar ook veel commotie, zeker wanneer het om zeer 
progressieve aandoeningen gaat. Er ontstaat een grote druk op de autoriteiten om een 
middel ter beschikking te stellen, nog voor de werking is bewezen. Alle betrokkenen zullen 
met elkaar een goede manier moeten bepalen om met deze dilemma’s om te gaan. Ook dat 
hoort bij het leven in de frontlinie.
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2014 500.000

1.554.6611.233

+€
1.342.312

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA BESTEMMINg)
(bedragen in euro’s)

             31 DECEMBER 2014 31 DECEMBER 2013

€ € € €
ACTIvA

MATERIELE vASTE ACTIvA
Inventaris 8.225 16.450

vORDERINgEN
Te ontvangen subsidies 177.252 324.351
Te vorderen pensioenpremie 0 1.823
Diverse vooruitbetaalde en
te vorderen posten 26.872 172.318

204.124 498.492

LIQUIDE MIDDELEN
Kas 422 1.223
Bank, rekening courant 632.090 357.931
Deposito, spaarrekeningen 709.800 700.660

  

1.342.312 1.059.814

TOTAAL ACTIvA 1.554.661 1.574.756

Jaarrekening 2014
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2014 500.000

1.554.6611.233

+€
1.342.312

31 DECEMBER 2014 31 DECEMBER 2013

€ € € €
PASSIvA

EIgEN vERMOgEN
Algemene reserve 114.155 154.203
Bestemmingsfondsen 177.900 165.896

292.055 320.099

vOORZIENINgEN
Voorziening bijzondere doeleinden 0 0
Jubileumvoorziening 9.510 9.390

9.510 9.390

LANgLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schuld 500.000 500.000

500.000 500.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopend gedeelte van de overige
schulden

Aan derden verschuldigde bijdragen 311.383 142.577
Te betalen loonheffing en sociale
premies 317 61.808
Te betalen pensioenindexatie 40.000 40.000
Te betalen pensioenpremie 14.573 0
Diverse te betalen en
vooruitontvangen posten 386.823 500.882

753.096 745.267

TOTAAL PASSIvA 1.554.661 1.574.756
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2014

-175.494 5.1236.027

€ 158.551
STAAT vAN BATEN EN LASTEN 2014
(bedragen in euro’s)

REAlISAtIE 2014 BEGROtInG 2014 BEGROtInG 2015 

€ € €
BATEN

Prinses Beatrix Spierfonds 1.000.000 1.000.000 1.200.000
Fonds PGO 35.000 35.000 35.000
Stichting Vrienden 35.000 35.000 35.000
totaal subsidies 1.070.000 1.070.000 1.270.000

Opbrengsten voorlichtingsmateriaal 6.040 6.000 6.000
Inkomsten uit advertenties 17.150 11.000 11.000
Bijdragen congres 42.035 40.000 40.000
Bijdrage themabijeenkomsten 6.290 0 7.000
Baten uit activiteiten 71.515 57.000 64.000

Giften 30.958 25.000 25.000
Contributies 304.314 305.000 305.000
Geoormerkte bijdragen 13.771 0 0
Diverse en nagekomen baten 27.787 0 0
Intrest 6.027 4.000 4.000
Diverse bijdragen 58.284 59.500 58.000
Vrijval voorzieningen 5.132 0 0
Sponsoring via werkgroepen 13.893 5.000 5.000

460.166 398.500 397.000

Totaal baten vaste activiteiten 1.601.681 1.525.500 1.731.000

LASTEN vASTE ACTIvITEITEN (RECAPITULATIE)

Personele kosten vaste activiteiten 1.154.963  1.224.994 1.255.820
Algemene kosten 273.651  338.500 356.000
Activiteit kosten 256.470  237.500  253.500

1.685.084  1.800.994 1.865.320

Resultaat vaste activiteiten 83.403  275.494  134.320  
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2014

-175.494 5.1236.027

€ 158.551

REAlISAtIE 2014 BEGROtInG 2014 BEGROtInG 2015 

Projecten
Kosten 158.551 100.000 75.000
Baten 158.551 100.000  75.000
saldo projecten 0 0 0

Totaal aandeel vaste kosten  
uit projecten 55.359 100.000 30.000
Resultaat voor bestemming -28.044 -175.494 -104.320

Waarvan toegevoegd/
onttrokken aan:
Bestemmingsfondsen 12.004  0  0

Resultaat na bestemming/ 
toegevoegd aan algemene
reserve 40.048 175.494 104.320
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2014-1.685.084
2000

67.500 55.500

154.822

REAlISAtIE 2014 BEGROtInG 2014 BEGROtInG 2015 

€ € €
vaste kosten
Personele kosten 484.625 524.609 511.081
Huisvestingskosten 90.360 101.500 101.500
Kosten automatisering 56.164 67.500 75.000
Overige algemene kosten 127.127  169.500  179.500

758.276 863.109 867.081

voorlichting 
Personele kosten 257.565 261.982 258.858
Activiteit kosten 105.121  102.000  108.000

362.686 363.982 366.858

Advies, ontmoeting en educatie
Personele kosten 186.420 208.079 250.034
Activiteit kosten 70.619  53.500  63.500

257.039 261.579 313.534

Spierziektecongres
Personele kosten 25.266 27.064 24.439
Activiteit kosten 54.442  55.000  55.000

79.708 82.064 79.439

Jaarrekening 2014

LASTEN vASTE ACTIvITEITEN (UITgESPLITST)
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2014-1.685.084
2000

67.500 55.500

154.822

REAlISAtIE 2014 BEGROtInG 2014 BEGROtInG 2015 

€ € €
Kwaliteit van de Zorg
Personele kosten 130.347 129.822 138.683
Activiteit kosten 25.772  25.000  25.000

156.119 154.822 163.683

Belangenbehartiging
Personele kosten 70.740 73.438 72.724
Activiteit kosten 516  2.000  2.000

71.256 75.438 74.724

Totaal vaste lasten 1.685.084 1.800.994 1.865.320
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2014Cijfers

Enkele cijfers  2014
Aantal leden 8.291

Nieuwe leden 533

Afmeldingen 471

Oudste patiënt (geboortejaar 1920) 4

Grootste diagnosegroep: ALS, PSMA,  

PLS en HSP 1.208

Kleinste diagnosegroep:  

arthrogryposis multiplex congenita 90

Grootste regio Brabant 1.205

Kleinste regio Zeeland 206

Langer dan 25 jaar lid 1.615

Kaderleden/vrijwilligers 185 

Websites 
Bezoeken spierziekten.nl  674.043

Pageviews spierziekten.nl  1.869.531

Bezoeken vsn.nl  746.498

Pageviews vsn.nl 1.383.352

Bezoeken hulpmiddelen.vsn.nl 21.659

Pageviews webwinkel (vsn.nl) 14.054

Pageviews webwinkel (spierziekten.nl)   26.137

Pageviews Myocafé (forum) 668.349

Bezoeken iemandzoalsik.nl 101.269

Pageviews iemandzoalsik.nl 258.342

Bezoeken moov.nl 6.773

Bezoeken jackies.nl 22.814

Bezoeken ouders.vsn.nl 4.348

Bezoeken Spieracademie  8.388

Vergelijking bezoeken vierde kwartaal  
ten opzichte van derde kwartaal 
spierziekten.nl  + 7,1 %

hulpmiddelen.vsn.nl + 26,11 %

spieracademie.nl + 22,40 %

jackies.nl - 8,31 %

moov.nl + 40,12 %

Vijf meest bekeken diagnoses  
op spierziekten.nl 
ALS 80.112

Guillain-Barré Syndroom 65.726

Polyneuropathie 32.879

(Primaire) laterale sclerose 27.750

Myasthenia gravis 25.735
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2014Cijfers

Samenstelling bestuur 
de heer dr. D.J. van Dijk, voorzitter

mevrouw drs. J. Kool, vicevoorzitter

de heer mr. S.G.  Schuitema, penningmeester 

mevrouw dr. M. Mootz, secretaris 

mevrouw ir. E.H. Maters, bestuurslid  

 

Samenstelling bureau 

Directie
de heer drs. M.F.Th. Timmen, directeur

Communicatie
mevrouw V. Jaggoe, secretaresse

mevrouw drs. M.W.C. Meijer,  

medewerker communicatie,  

eindredacteur Contact

mevrouw M.J. Roels, secretaresse

mevrouw C.W. van Santen, secretaresse

de heer drs. H.W. van Uden,  

hoofd communicatie

Mevrouw V.O. Verhoek,  

medewerker frontdesk

mevrouw P.W. Vernooy-Hilhorst,  

webmaster

mevrouw drs. N. Vunderink,  

medewerker infolijn, documentalist

mevrouw drs. M. van der Wurff,  

medewerker communicatie

Bestuur en bureau
 OP 31 DECEMBER 2014

Financiën en Beheer
mevrouw C.M.P.A. van der Heijden FC®,  

hoofd Financiën

mevrouw J.J.C. Hilhorst,  

medewerker financiële administratie

mevrouw Ch.F. Wieling,  

secretaresse, ledenadministratie, systeembeheer

Kwaliteit van Zorg
mevrouw T. Dingelhoff, secretaresse 

mevrouw drs. I. Vos,  

medewerker kwaliteit van zorg

mevrouw dr. A.M.C. Horemans,  

hoofd kwaliteit van zorg

Zorg
mevrouw H.A. Broekgaarden, hoofd zorg

mevrouw M.M. Bruins, medewerker zorg  

(vrijwilliger)

mevrouw E.M. Gelijsteen, secretaresse

mevrouw drs. A.M.C. Klerkx, secretaresse

mevrouw drs. M.W.C. Meijer,  

medewerker zorg

mevrouw M. Rinia van Nauta,  

medewerker zorg

mevrouw C. Verwer, medewerker zorg

Projectmedewerkers
mevrouw S.E.C. Louwarts Msc,  

projectmedewerker Spieracademie
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Sponsors

Aanpassingsbedrijf Bierman

Assistive Innovations

Baxter BV

J.W.L. ter Beeke

M. Beers Dorreboom

De erven van de heer P.J.A.M. van Boxtel

H. Bruinsma

Careways

CSL Behring

G. Egtberts

Focal Meditech BV

Fonds NutsOhra

L.M. van Geet

Vof George in der Maur

J.P.L. Geurts

Google

G.F.M. Haakman

M.N. van der Ham 

Handicare BV

HBM Machines

V.L.H.M. Hendriks

F.G. Hollanders

Invacare BV

Johanna Kinderfonds

W.P.H. van Kaam

M. Kamer

Kerry Stichting

Langelaan windenergie

H.J.C. Laurijsen

Levare Cura

Mediq Tefa

Ministerie van VWS / Fonds PGO

More Dutch Design

Nationaal Revalidatiefonds

NPCF

Otto Bock Beneleux

J.S.J. Overdijk

Perteon Seats

J. Poelman

Prinses Beatrix Spierfonds

Roessingh Diensten groep

E.A.A. Roovers Tandarts

Sanquin

Sarkow BV

Familie Siebenga

A.A. Sluis Vink  

St. Thurkowfonds

Stichting Bernard Kruizenga Fonds

Stichting Dijkverzwaring

Stichting Help Elkander

Stichting Vrienden van de VSN

H.G. Veldhuizen

VSBfonds
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Jaarverslag 2014
 In de frontlinie

Lt.gen. Van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
(035) 548 04 80
www.spierziekten.nl
mail@spierziekten.nl

We treden onze beperkingen eerst en 
vooral tegemoet met eigenwaarde. 
Dan volgen expertiseontwikkeling, 
informatievoorziening en wat dies 
meer zij. Problemen ruimen we zoveel 
mogelijk uit de weg. En onophoudelijk 
zijn we op zoek naar bondgenoten die 
onze strijd willen steunen. Doet u mee? 
Spierziekten Nederland gaat vooraan. 

Dick J. van Dijk
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