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Door

de achterdeur
Voor fans van grote artiesten is er niets mooiers
dan hun idool te mogen ontmoeten backstage. Op
open dagen staan de bezoekers in de rij voor mu
sea omdat het zo spannend is een kijkje te nemen
in de depots. En dezelfde taferelen doen zich voor
als de achterdeuren opengaan van paleizen, op
luchtmachtbases en in dierentuinen. We zijn nu
eenmaal nieuwsgierige wezens en neuzen graag
rond op plaatsen waar we normaal gesproken geen
toegang hebben.
Het zijn immers de plaatsen waar het echte werk
gebeurt: waar gezaagd, getimmerd en geverfd
wordt; waar mensen zitten die telefoneren, be
talingen doen, contracten opstellen. Waar men
sen schrijven, fotograferen, organiseren, filmen,
ploeteren en zweten. Meestal geen in het oog
springend werk, maar wel noodzakelijk om ervoor
te zorgen dat er linten geknipt kunnen worden, of
dat bijvoorbeeld een bijeenkomst kan plaatsvinden

in Nieuwkoop. Een bijzonder detail: in 2018 slaagde
de organisatie erin om met dezelfde middelen nog
meer bijeenkomsten te organiseren, bezoekers te
trekken en voorlichtingsmateriaal te produceren.
Dit jaarverslag is de Open Dag van Spierziekten
Nederland, een eenmalig kijkje achter de scher
men. We laten zien hoe vrijwilligers en mede
werkers zich inzetten om het raderwerk te laten
draaien en ervoor te zorgen dat er een werkende
website is, zinvolle bijeenkomsten, interessante
nieuwsbrieven, praktische informatie voor behan
delaren en nog zoveel meer.
Met veel plezier houd ik de achterdeur voor u open
zodat u een kijkje kunt nemen in het raderwerk van
onze organisatie.
Prof.dr. Guus Schrijvers
Voorzitter
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Zorgen over

complexe zorg
Bij chronische aandoeningen kun je afhankelijk worden van de
hulp van anderen. Soms gaat het vooral om het schoonhouden
van het huis. Maar het kan ook veel ingewikkelder worden,
bijvoorbeeld wanneer je op verschillende momenten van de dag
een beroep moet doen op hulp: hulp bij het aankleden, eten,
toiletgang, het naar bed gaan. Veel mensen met een spierziekte
krijgen hiermee te maken. Helaas gaat er bij deze complexe
zorg nogal eens iets mis.

I

n 2018 organiseerde Spierziek
ten Nederland het congres: Hoe
moet het nu met Wieteke. Daarbij
stond Wieteke Nieuwboer model
voor veel meer mensen met een
spierziekte die maar moeilijk hun
zorg georganiseerd krijgen. In
het dagelijks leven is Wieteke een
enthousiaste vrouw uit Amster
dam: ‘Ik werk in het innovatieteam
van de gemeente Amsterdam.
Als gedragswetenschapper kijk
ik vanuit gedragsinzichten mee
bij het bedenken van oplossingen
voor complexe vraagstukken. Nu
bijvoorbeeld bij het verduurzamen
van de woningvoorraad.
Begin dit jaar promoveerde ik in de
sociale psychologie aan de Rad
boud Universiteit. De titel van mijn
proefschrift is Supernatural Agency
Attributions. Ik heb ondermeer
onderzocht wanneer mensen ge
beurtenissen aan hogere machten
toeschrijven en wat de gevolgen
hiervan zijn.’
‘Zorg is een groot onderdeel van
mijn leven, omdat ik fysiek voor
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Wietek e

bijna alles afhankelijk ben van mijn
zorgverleners. Zij zorgen ervoor
dat ik mijn leven kan inrichten zoals
ik het graag wil. En aangezien het
zo’n belangrijk onderdeel van mijn
leven is, is het extra fijn als je het
goed met elkaar kan vinden.’
Ricardo Bronsgeest is medewerker
belangenbehartiging. Hij probeert
passende oplossingen te vinden
voor structurele problemen, bij
voorbeeld rond complexe zorg:
‘Het probleem van Wieteke was dat

ze verspreid over de hele dag as
sistentie nodig heeft. Ook ‘s nachts.
Ze heeft ademhalingsondersteu
ning. Als daar problemen mee
ontstaan kan dat levensbedreigend
worden. Desondanks heeft Wieteke
geen toegang tot de Wet langduri
ge zorg. Zij heeft namelijk niet 24
uur zorg in de nabijheid of toezicht
nodig. Wieteke moest daarom een
indicatie bij de wijkverpleging
(Zvw) aanvragen. Daarbij ontston
den twee knelpunten: Wieteke
kreeg geen nachtelijk toezicht toe

Complexe zorg

gewezen en er was geen aanbieder
die de gevraagde zorg voor haar
kon regelen. Ze moest die zelf via
een PGB zien te organiseren.’
Maar waarom een symposium?
‘Het probleem van het indiceren
zit niet in de wetgeving maar in
de uitvoering. Op het symposium
hebben we ervaringsdeskundigen,
patiëntenverenigingen, verzeke
raars, wijkverpleegkundigen, het
ministerie en zorgaanbieders bij el
kaar gebracht. We wilden tot prak
tische oplossingen komen voor alle
Wietekes. Daarbij zijn heldere en
flexibele afspraken tussen verzeke
raar en wijkverpleging cruciaal.’
Wie zijn je belangrijkste partners?
‘Als eerste de ervaringsdeskundi
gen. Daarnaast werkten we samen
met de wijkverpleegkundigen
(V&VN) die de indicatie doen en
de zorgverzekeraars, waar de

‘Een groot knelpunt vormt
het nachtelijk toezicht
in de Zvw.'

aanvraag wordt ingediend. Op het
symposium hebben we een task
force ingesteld met vertegenwoor
digers van patiëntenorganisaties,
zorgverzekeraars, wijkverpleging,
het ministerie en uiteraard Wieteke.
Opdracht: bedenk een praktische
oplossing voor het probleem.

Is het probleem nu opgelost?
Ja en nee. Wieteke heeft nu een
passende indicatie waardoor zij
slaapdiensten kan inzetten, maar er
wordt nog steeds gewerkt aan een
oplossing voor mensen met een
vergelijkbare vraag.

HOE DOEN WE HET?
Bij belangenbehartiging denken we meestal aan de barricades, aan rumoer
bij Pauw of Jinek. Dat doen we wanneer nodig, maar de meeste belangen
behartiging heeft de vorm van overleg, stille diplomatie, druk tijdens tele
foongesprekken, knelpunten in beeld brengen, concrete oplossingen aan
dragen, proactief zijn. Het gaat om het beschikbaar krijgen van medicijnen,
maar we lobbyen ook actief voor passende zorg voor mensen met een
complexe en intensieve zorgvraag, voor een passend persoonsgebonden
budget, voor goede onderzoeksprogramma’s
in de expertisecentra. We werken aan con
structieve relaties met al die organisaties en
overheden waar we belangen bij hebben.
Stil als het kan, hard als het moet.

Marcel Timmen,
directeur
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Uitzendingen

In de studio
De organisatie van de
webcasts – uitzendingen
via internet – is in handen
van Vimla Jaggoe. In 2018
waren er 13 uitzendingen.
Vimla zit achter een grote
tafel met raadselachtige
apparaten, knopjes, lichtjes
en vooral veel snoeren.
Ze vertelt enthousiast over
de webcasts.
‘Voorstellen voor onderwerpen ko
men van onze leden. Daarbij kijken
we ook naar het totale aanbod. De
webcast moet aansluiten op de
bijeenkomsten. Zo nodig spelen we
in op de actualiteit. Medewerkers
en vrijwilligers zoeken de sprekers,
meestal uit ons netwerk, die gespe
cialiseerd zijn in het onderwerp. We
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hebben gelukkig een grote vijver
waarin we kunnen vissen.
Iedereen die wil, kan een webcast
volgen. Het is net zo simpel als een
filmpje afspelen op YouTube. Leden
ontvangen een persoonlijke uitno
diging. Anderen zien de uitnodiging
in Contact Digitaal of op social
media. Bij de aanmelding kunnen
mensen hun vraag insturen, maar
dat kan ook tijdens de uitzending.
De spreker stemt hier de inhoud
op af.’
Hoe bereid je de uitzending voor?
‘De sprekers zijn ruim een uur voor
de uitzending aanwezig. We nemen
de procedure door en oefenen wat,
zodat de sprekers goed bij stem
zijn. De presentatie en eventuele
filmpjes zetten we van tevoren
klaar. Tijdens de webcast zitten Erik

en ik letterlijk achter de schermen.
We bedienen de presentatie, slui
zen vragen van kijkers door naar
de sprekers en zorgen dat beeld en
geluid geschikt zijn voor uitzen
ding.’
Hoe staat het met de belangstelling?
‘Honderden mensen per uitzending
en hoge waarderingscijfers. We
hebben al eens een negen gemid
deld gehaald. Maar we blijven nog
steeds werken aan verbeteringen.’

Eel k e Kelderma

n

Paginakop

Een kijkje
in de keuken
Eelke, je schreef voor het
Spierziektecongres op ons
verzoek een boekje over
eten, hoewel je geen voedingsdeskundige bent. Hoe
ging je te werk?
‘Ik hou van lekker eten. Ik maak
altijd wel iets al heb ik niks in huis.
Gezonde voeding is hip en boo
ming. Net zoals de meeste mensen
vind ik het soms lastig om keuzes
te maken. Ik had nogal wat vragen
over de invloed van voeding op
mijn lijf en spierziekte. En ik dacht,
dan zijn er vast meer mensen zoals
ik met dezelfde vragen. Dat is mijn
leidraad geweest. Mijn speurtocht
leverde weinig antwoorden op. Er is
bar weinig onderzoek gedaan naar
voeding en spierziekten. Diëtisten
volgen vaak de richtlijnen van het
Voedingscentrum maar die zijn er

voor gezonde mensen. En dan die
tegengestelde adviezen. Neem nou
melk. Steeds meer studies zeggen
dat melk ongezond is. Het zou
zelfs botontkalking veroorzaken!
Toch raadt mijn revalidatiearts nog
steeds minimaal twee melkproduc
ten per dag aan ter voorkoming
van botontkalking. Dat voelt als
een spagaat en maakt het schrijven
over voeding lastig. Soms blijkt
de medische wetenschap er naast
te zitten, vaker worden hypes en
dieetgoeroes later ontmanteld. Ik
ben heel benieuwd of er over tien
jaar andere inzichten zijn. Voor nu
is het vooral je gezonde verstand
gebruiken en zelf aanvoelen wat
goed is voor jouw lijf.’
Wat was voor jou het leukste onder
deel?
‘Als je met zo’n thema bezig bent
vind ik het leuk als ik bijzondere

dingen tegenkom, zoals de draaien
de ronde keuken. En die proeverij
van kant-en-klaar maaltijden…
dat was wat! Eén bedrijf bezorgde
alleen om 7 uur ‘s morgens. Stond
ik in mijn pyjama bij de deur. Ik
herinner me ook nog de bezorger
die mij de (niet al te moeilijke)
bereidingswijze drie keer in mijn
oor toeterde. Hij was vooral oude,
dove mensen gewend denk ik. Maar
ik vond het toch wel schokkend
hoe slecht de maaltijden waren.
Natuurlijk, één keer zo’n maaltijd
overleef je wel, maar ikzelf en ook
mijn mede proefpersonen beden
ken toch liever andere oplossingen
wanneer koken een probleem is.’
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SMA,
van dag
tot dag

In 2018 stond SMA iedere dag
op de agenda. Op vier pagina’s
een kleine selectie van wat
zich afspeelde met impressies
van mensen die er nauw bij
betrokken waren.

ADVIES COMMISSIE PAKKET
ZORGINSTITUUT (ZIN)
26-1-2018 ACP, wat een
beladen bijeenkomst.
Spinraza was in decem
ber 2017 door de minister
goedgekeurd voor kinde
ren tot ongeveer 5 jaar.
Onze dochter Dirkje was
‘safe’. Wat wilde ik dit ook
graag voor alle SMApatiënten; de druk was
hoog. Ik geloof niet dat ik
ooit zo zenuwachtig ben
geweest als toen. Wat me

het meest bijstaat, is de
hoge opkomst van patiën
ten en het gesprek dat
ZIN had met de directeur
van Spinraza waarbij ze
geen enkele vraag dui
delijk beantwoordde en
geen reden wilde geven
waarom de prijs zo hoog
moest zijn.
Patty
Moeder van Dirkje

ACTIEBIJEENKOMST IN BAARN
6-1-2018 Driekoningen.
Op naar Baarn, samen
met veertig anderen.
Spierziekten Nederland
heeft een SMA-actiever
gadering belegd. Minister
Bruins bereidt zijn besluit
voor over het medicijn
Spinraza: wel of niet in
het basispakket. Wij staan
erop dat alle patiënten

over het middel kunnen
beschikken.
Die boodschap willen
leden en bestuur van
Spierziekten Nederland
luid en duidelijk laten
landen in samenleving
en politiek. De komende
weken zijn we zichtbaar
op de buis. We schrijven
een klemmende brief

‘Ik was nooit zo zenuwachtigals op de bijeenkomst bijhet Zorginstituut.’-

Tjeu
Vader van Meike

6-1-2018
Actiebijeenkomst
17-1-2018
Mediatraining
12-12-2017
Webcast tussenoplossing
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voor landelijke kranten.
We doen een appèl op
partijen en kamerleden,
én we rollen onze petitie
verder uit. Deze aan
sprekende acties moeten
kunnen overtuigen.

DECEMBER

26-1-2018
ACP

JANUARI

Impressies zorg
MEDIATRAINING
17-1-2018 Nadat in 2017
Spinraza en SMA groot in
het nieuws kwamen, ben
ik met een aantal betrok
kenen uitgenodigd voor
een mediatraining bij
Spierziekten Nederland.
We zijn op 17 januari 2018
onder handen genomen
door Bureau Paapst en
Van Dam. Zij leerden
ons de boodschap vanuit
onze eigen vezels aan de
wereld te vertellen. Ieder

van ons heeft zijn eigen
unieke verhaal kunnen
vertellen, verpakt in een
storm van emotie. De
boodschap: “Spinraza
voor iedereen!” Ik hoop
dat die boodschap nog
steeds doorklinkt bij de
beleidsbepalers, zodat de
deur naar Spinraza voor
iedereen opengaat.
Nicolai
Vader van Thijs

VIDEO-STATEMENT
24-4-2018 De opnames
vonden plaats op het
Windesheim waar ik mijn
studie volg. Het film
pje zou dienen als een
reactie op de verwachte
uitspraak van de minister.
Er werden twee versies
opgenomen met ieder
een ander scenario; het
ene filmpje had betrek
king op het vergoeden
van Spinraza, het andere
op het niet vergoeden.
Vooral het tweede scena

rio riep veel emotie bij mij
op. Ik vond het idee van
een negatieve uitspraak
ondenkbaar en hoopte
dat het een overbodig
filmpje zou zijn. Helaas is
het tegendeel bewezen.
(Wel wil ik nog even kwijt
dat ik het zeer vervelend
en teleurstellend vind
dat mijn filmpje nooit is
ingezet!)
Laura

12-4-2018
Overleg Nivel SMA
16-4-2018
Cameratraining
woordvoerders
24-4-2018
Overleg dure medicijnen
5-2-2018
Overleg SMA Europe

FEBRUARI

MAART

17-5-2018
Telecall clinical trials Topic
Group

24-4-2018
Opnames in Windesheim

24-5-2018
Teleconferentie met leden

APRIL

MEI
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START VT-TRAJECT

DE MINISTER
BESLIST
10-7-2018 Opgelucht, blij en euforisch, maar ook...
Teleurgesteld, machteloos, kwaad en ontzettend
verdrietig.
Dat zijn de woorden die bij me opkomen als ik denk
aan die dag. Spinraza toegelaten tot het basispakket.
Leeftijdsgrens tot 9,5 jaar.
Hoe leg ik mijn bloedeigen elfjarige zoon uit dat zijn
twee jaar jongere zusje het medicijn wel krijgt en hij
niet? Hartverscheurend!
Alsof er met een bijl door mijn gezin is gehakt.
Iedere SMA-patiënt zou onvoorwaardelijk recht
moeten krijgen op Spinraza.
Dit valt niet uit te leggen…
Voor en door niemand!
Daniëlle
Moeder van Tygo en Fauvé

5-6-2018
Call SMA Europe
3-6-2018
Bijeenkomst Prinses Beatrix
Spierfonds
21-6-2018
Algemeen overleg geneesmid
delen Tweede Kamer
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10-7-2018
Beslissing minister

17-7-2018 De aanwe
zigen hebben in het
UMCU-vergaderzaaltje
inmiddels een eigen stoel.
De tafelindeling staat
vast. In de afgelopen
anderhalf jaar spraken we
elkaar regelmatig. Eerst
over de start van het
behandelprogramma voor
kinderen met SMA type 1.
Bijna een jaar later over
de tussenoplossing voor
behandeling van jonge
kinderen met SMA type 2
en 3. Het nieuws over een
vergoedingsregeling per 1
augustus is nog maar net
bekend, maar we praten
al weer over het volgende
onderwerp: de voorwaar
delijke vergoeding van be
handeling van mensen met
SMA ouder dan 9,5 jaar.

Er is al direct een pro
bleem. We kunnen geen
gebruik maken van de
gouden standaard voor
geneesmiddelenonder
zoek: de gerandomi
seerde, placebo-gecon
troleerde studie (in het
Engels: RCT). In een RCT
wordt door loting bepaald
wie het medicijn en wie
een nep-medicijn krijgen.
Dokter noch patiënt weet
welke behandeling wordt
uitgevoerd; alleen de
apotheker die het me
dicijn aflevert kan dit in
noodgevallen openbaren.
Een RCT is waarschijnlijk
niet ethisch. Wie wil er nu
nog een nepbehandeling
krijgen? In het buitenland
worden lotgenoten al
behandeld.

Over effectiviteit van be
handeling bij deze groep
mensen is nauwelijks iets
bekend. Onderzoek met
dit medicijn is bij mensen
ouder dan 12 jaar nog niet
uitgevoerd. Werkt dit medicijn wel als je de ziekte
10 jaar of langer hebt?
Vergoeding komt er al
leen als het Zorginstituut
overtuigd is dat behande
ling dan ook nog werkt.

Het enige alternatief is
het ziektebeloop verge
lijken met achteruitgang
in de jaren ervoor. Ging
het toen slechter dan na
de start van behandeling?
Dan werkt het medi
cijn waarschijnlijk. We
maken een plan waarbij
we gegevens van het
natuurlijk beloop die zijn
opgeslagen in de Neder
landse database zullen

17-7-2018
Start VT-traject

23-8-2018
Bijeenkomst stand van zaken
onderzoek

27-9-2018
Overleg SMA Utrecht

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER
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gebruiken. De investering
van het verzamelen van
informatie van honderden
mensen met SMA sinds
2010 betaalt zich nu uit.
Dankzij de inspanningen
van ouders, kinderen en
volwassenen met SMA, de
hulp van patiëntenvereni
ging, en de financiële on
dersteuning van het Prin
ses Beatrix Spierfonds
en stichting Spieren voor
Spieren hebben we veel
bruikbare informatie. We
maken afspraken en ver
delen het huiswerk: het
selecteren van bruikbare
gegevens, de analyse
ervan, het schrijfwerk, de
coördinatie, de bewaking

NOG STEEDS
ONDUIDELIJKHEID

van de tijdslijnen. De ko
mende maanden moet er
hard worden gewerkt om
het onderzoeksplan af te
krijgen. We zijn begonnen
aan weer een nieuwe
etappe.
Ludo van der Pol
SMA expertisecentrum
UMC Utrecht

CONFERENTIE SMA EUROPE
10-10-2018 We vergaderen in het
kantoor van de Franse spierziek
teorganisatie AFM. Een overvol
programma. Ik ben samen met
Huub van Rijswijck, vader van een
zoon met SMA. We delen erva
ringen met tientallen Europese
SMA-vertegenwoordigers. Top
prioriteit: Spinraza. De ongelijk
heid in Europa frustreert iedereen.
We spreken met de industrie,
bezoeken de werkgroep new born
screening en uitkomstmaten. We

10-10-2018
Vierdaagse conferentie
SMA Europe

OKTOBER

ontmoeten leden uit Denemarken
en Servië, Rusland, UK en Spanje.
Het gaat over samenwerking met
Cure SMA, de EMA-besprekingen
over nieuwe trials en markt
toelating nieuwe middelen, de
Treat NMD-conferentie in Leiden
in 2019 en de ENMC-workshop
in mei in Nederland. Kortom, vier
nuttige dagen.

31-12-2018 De laatste dag van het
jaar en voor de meeste mensen met
SMA is er nog steeds geen uitzicht
op behandeling met Spinraza. Heel
teleurstellend. Voor hen is iedere
nieuwe dag een dag met onherstel
bare schade. En dat, alleen omdat
we gevangen zijn in een bureau
cratisch proces.
De minister wil de behandeling
met Spinraza voor alle mensen
met SMA mogelijk maken via een
Voorlopig Toelatingstraject. Maar
dan moet er wel een degelijk
onderzoeksvoorstel komen. En dat
is verdraaid lastig bij zo’n kleine en
diverse patiëntengroep. Gelukkig
hebben we al wel bereikt dat kinde
ren tot 9,5 jaar behandeld worden.
Marcel
directeur

‘Iedere dag uitstel
betekent extra
onherstelbare schade.’

Ria
Hoofd afdeling Zorg

8-11-2018
Overleg over SMA-middel Roche

10-12-2018
Overleg SMA-Routekaart

14-11-2018
Vergadering over hielprik

31-12-2018
Nog steeds geen beslissing

NOVEMBER

DECEMBER
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Fysiotherapie
‘De fysiotherapiebehandeling bij mensen
met een spierziekte sluit niet altijd aan
op de behoeften van de patiënten,’ vertelt Sarah, medewerker van Spierziekten
Nederland. ‘Daarom ontwikkelt Spierziekten Nederland samen met het KNGF brochures met bijbehorende instructievideo’s.
Daarin staat welke behandeldoelen je moet
kiezen en welke aanpak geschikt is.’
Weten fysiotherapeuten dan niet hoe je een spierziekte
moet behandelen?
‘Ja en nee. Omdat spierziekten zeldzaam zijn missen
eerstelijnsfysiotherapeuten de kennis en ervaring. Om
goede zorg in de buurt te kunnen leveren, moeten we
fysiotherapeuten adviezen meegeven over de juiste be
handeling. Bekijk het zo: elke fysiotherapeut heeft een
gereedschapskist. Wij vertellen welk gereedschap hij moet gebruiken.’
Ga je nu voor alle spierziekten zo’n brochure maken?
‘Dat is niet haalbaar. Er zijn teveel spierziekten en ze zijn allemaal
zeldzaam. Daarom maken we naast enkele specifieke brochures ook een
algemene voor de behandeling van volwassenen met een langzaam pro
gressieve spierziekte.’

EEN GOED GEÏNFORMEERDE
FYSIOTHERAPEUT
‘Voor het KNGF is het belangrijk
dat er niet alleen goede, maar ook
bereikbare zorg geleverd wordt.
Met deze brochures (en bijbeho
rende filmpjes) kunnen fysiothe
rapeuten in de eerste lijn die niet
goed bekend zijn met de zeld
zame spierziekte, toch de juiste
behandeling en adviezen geven.
Dit geeft patiënten de mogelijk
heid om dichtbij huis een goed
geïnformeerde fysiotherapeut te
vinden.’
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‘Ideaal gezien heeft de fysiothera
peut de brochure al gelezen vóór
dat de intake plaatsvindt, zodat
hij/zij zich goed kan voorbereiden.
Daarom zijn de brochures ook
op de KNGF-website geplaatst.
Mocht de fysiotherapeut niet van
de brochures afweten, dan is het
natuurlijk goed dat de patiënt deze
informatie kan overhandigen.’
Mitchell van Doormaal
Beleidsmedewerker KNGF

DE EXPERT
Hoe kijk je terug op de filmopnames?
Met een goed gevoel. Het is be
langrijk om onze beroepsgroep zo
volledig mogelijk te informeren over
de nieuwe de behandelingsmogelijk
heden voor patiënten met SMA.
Heb je nog reacties gehad van colle
ga’s?
Ja, veel therapeuten geven aan dat
de brochure hen houvast biedt in de
begeleiding van patiënten met SMA.
Er wordt naar aanleiding van de
brochures ook regelmatig contact
met ons gezocht met aanvullende
vragen. Zo ontstaat zorg op maat.
Marja Schoenmakers
Kinderfysiotherapeut Kinderbewe
gingscentrum & Spieren voor Spieren
kindercentrum WKZ, UMC Utrecht.

Onderzoek

De pleitbezorger
Ria zit op haar kamer
tussen torenende stapels
papier. Tijdens ons gesprek
blijft de telefoon rinkelen.
Men weet haar te vinden.
‘Straks,’ zegt ze, ‘Ik bel je
over een kwartiertje terug.’

Ria Broekgaarden

J

e behartigt de belangen van
patiënten in het onderzoek?
‘Dat is inderdaad de taak
van Spierziekten Nederland. Ik
draag daar mijn steentje aan bij.
Neem SMA, een spierziekte waarbij
ontzettend veel speelt. Veel doe ik
samen met de diagnosewerkgroep
SMA, een groep actieve leden en
collega’s. De ervaring met de ziekte
van Pompe helpt enorm bij het
bepalen van de juiste aanpak. Kijk
maar.’ Ze schuift een stapel rappor
ten in mijn richting. Ik kijk.
‘Het is belangrijk dat je kansen
grijpt. Voorbeeld: in Nederland
kregen baby’s met de ernstigste
vorm van SMA aanvankelijk geen
Spinraza, omdat Nederland niet
meedeed aan de trials. Dat vond ik
onverteerbaar. Ik de stoute schoe
nen aangetrokken. Samen met
dr. Ludo van der Pol van het UMC
Utrecht heb ik contact gezocht met
de fabrikant en, yes, het lukte. Nog
voor de EMA-goedkeuring konden
we in Nederland starten met be
handeling.’
Hoe betrek je patiënten in het
proces?
‘Binnen de diagnosewerkgroep
SMA via de groepsapp. Daarnaast
zijn er actieve patiënten en ouders
die we bij het werk betrekken. We
houden leden op de hoogte via

‘Het is belangrijk dat je
je kansen pakt.'
webcasts. En natuurlijk hebben we
de nieuwsbrief, Contact Digitaal en
het congres.’
Wat waren de belangrijke ontwikke
lingen in 2018?
‘We hebben er sterk bij de minis
ter en Biogen op aangedrongen
om vooruitlopend op de vergoe
dingsregeling te starten met de
behandeling van een tweede groep
jonge kinderen met SMA. Dat lukte
begin 2018. “De tussenoplossing”
noemden we deze regeling.
Per 1 augustus 2018 konden kinde
ren tot 9,5 jaar behandeld worden.
Weer een stap verder, maar wel met
een dubbel gevoel.

De minister heeft het Zorginsti
tuut verzocht een procedure voor
voorwaardelijke toelating (VT) te
starten. Dat zou betekenen dat
meer patiënten behandeld kunnen
gaan worden, maar het schiet nog
niet op. Voor alle betrokkenen een
frustrerende situatie.’
Maar er is meer dan Spinraza?
‘Jazeker. Er zijn nieuwe middelen in
aantocht, waaronder gentherapie.
Bij FSHD, myasthenie, Duchenne,
MD, Ataxie van Friedreich en
limb-girdle worden belangrijke vor
deringen gemaakt bij de ontwikke
ling van therapieën. Ook voor CMT
zit er een medicijn in de pijplijn.’
Twee telefoons gaan gelijktijdig
af. Ria haalt verontschuldigend
haar schouders op. Het interview is
voorbij, de lobby gaat door.
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Onderzoek

Wereldwijd in actie
Jaren geleden zag Elja van der Veer dat de wetenschappelijke
ontwikkelingen voor mitochondriële aandoeningen een vaart
namen. Maar er was geen internationale patiëntengroep die kon
fungeren als gesprekspartner voor artsen en onderzoekers. Dus
richtte ze die in 2011 zelf op. Ze werd gelijk maar voorzitter
en dat is ze nog steeds. International Mito Patients (IMP) heeft
14 lid-organisaties op 3 verschillende continenten.

‘H

et is belangrijk dat
patiënten met zeldzame
ziekten zich verzamelen
en met elkaar een vuist maken.
Per land is het misschien een
bescheiden groep, maar binnen een
internationaal netwerk ben je al
snel met een heleboel. Dan wordt je
stem luider.
Na onze oprichting werden we al
spoedig gezien en gehoord. Ook
weten onderzoekers ons te vinden
als ze patiënten bij hun onderzoek
willen betrekken. Door al die con
tacten weten we wat er speelt en
kunnen we indien nodig reageren.
En niet te vergeten: we leren veel
van elkaar. Er ontstaan actieve
samenwerkingsverbanden tussen
lidorganisaties.
In het onderzoek brengen wij het
patiëntenperspectief in. Dat kan
gaan over een mogelijk medicijn,
betere zorg of aandacht voor de
kwaliteit van leven. Contacten met
de industrie zijn er voor de langere
termijn, want als er straks medi
cijnen komen, dan moeten ze wel
betaalbaar zijn.’
‘Van sommige kleine acties word ik
heel blij. Zo hebben we een beslo
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ten community op Facebook opge
richt, speciaal voor mitochondriële
patiënten in landen waar geen on
dersteuning is. Patiënten uit maar
liefst 36 landen maken hier gebruik
van. Het helpt, of het nu gaat om
die ene familie op het platteland in
Argentinië, of in dat dorpje in Rus
land, of in die grote stad in India.’

gaan we vertalen naar een over
zicht voor patiënten.
We hebben ook de basis gelegd
voor een internationaal patiënten
register dat eigendom blijft van de
patiënten. Het gaat in 2019 online.
Het moet meer inzicht bieden in het
leven en welzijn van mitochondriële
patiënten.

Wat zijn je successen?
‘IMP heeft het initiatief genomen
voor een internationale weten
schappelijke workshop om een
nieuwe lijst samen te stellen van
mogelijk schadelijke medicijnen
voor mitochondriële patiënten. Die

En dan nog een laatste succes: IMP
heeft een arts uit Mosul, Irak, ge
holpen om een kliniek op te richten
voor mitochondriële patiënten in
die regio. Het mitochondrieel cen
trum in New Castle helpt hen met
de diagnostiek.’

Onderzoek

Kweektuin voor
onderzoekstalent
Ellen Sterrenburg werkt bij het Prinses Beatrix Spierfonds.
Samen met haar team ontwikkelt zij het beleid voor een
efficiënte besteding van het ingezamelde geld.

-'Jonge onderzoekers-moeten interesse krijgen voor-spierziekten'–

‘W

e gaan heel zorgvuldig om met het geld
dat we ontvangen. Ieder jaar selecteren
we de meest belovende onderzoeken, ge
baseerd op de laatste inzichten. Samen met belang
hebbenden bepalen we vooraf wat we willen doen.
Zo maken we samen met Spierziekten Nederland
onderzoeksagenda’s voor specifieke spierziekten en
bepalen we thema’s waarop we verschil willen maken,
bijvoorbeeld pijn en vermoeidheid. Vervolgens vra
gen we onderzoekers hoe ze de vraagstukken kunnen
‘oplossen’ door middel van onderzoek. Alleen het
beste onderzoek financieren we. Zo zorgen we ervoor
dat we elke euro zo goed mogelijk besteden.’

Jullie proberen ook jonge onderzoekers te interesseren
voor onderzoek. Hoe doe je dat?
‘We vinden het erg belangrijk dat jonge onderzoekers
zich verbonden voelen met het spierziekteonder
zoek en zich hiervoor in willen zetten. Zonder talent
immers geen onderzoek. Daarom organiseren we

bijvoorbeeld elke twee jaar Muscles2Meet. Dit is een
tweedaagse bijeenkomst waar we jonge onderzoe
kers inspireren en motiveren met workshops en
lezingen. Bijzonder is dat prinses Beatrix aan de wieg
heeft gestaan van deze bijeenkomst en dat ze al twee
keer aanwezig is geweest. Een extra stimulans voor
de jonge onderzoekers!’
Zijn er ontwikkelingen in het onderzoek waar je veel
van verwacht?
‘Het Nederlandse spierziekteonderzoek is van hoog
niveau en draait mee in de internationale top. We
verwachten veel van gentherapie. Mensen met een
erfelijke spierziekte kunnen hier baat bij hebben. En
dat zijn er nogal wat. Daarom investeert het Spier
fonds ook in de ontwikkeling van gentherapie.’
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Voorlichten

Er is weer een
brochure af!

Een redactie - medisch adviseur(s), leden
van Spierziekten Nederland, contactpersoon van de diagnosegroep en een
eindredacteur – stelt de brochure samen.
Vormgever, drukker en binder maken er
papieren brochures van.
Het verschijnen van de nieuwe brochure brengt een
reeks activiteiten op gang:
• de uitgave komt als pdf op de persoonlijke pagina,
voor leden gratis downloadbaar
• en is te bestellen via de webwinkel; zo nodig wordt
de informatie op de website aangepast aan de
meest recente publicatie.

Er zijn brochures voor mensen met een spierziekte
over diagnose en behandeling en omgaan met de
ziekte
• voor huisartsen
• voor de fysiotherapeut
• voor de bedrijfsarts
• Om zelf aan de behandelaar te geven. Zo zorgen
mensen met een spierziekte ervoor dat de behande
laar over de juiste informatie beschikt.
Nieuwe leden van Spierziekten Nederland ontvangen
brochures over diagnose en behandeling en over
omgaan met de ziekte bij aanmelding. Uitgaven voor
hulpverleners zijn gratis te downloaden van het open
deel van de website.

Leestip
In de brochure MGUS-polyneuropathie. Diagnose en behandeling komen aan de
orde: diagnose en prognose, verschijnselen en behandelmogelijkheden. Leden
van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de
persoonlijke pagina.
Bestellen in de webwinkel
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Werk in
uitvoering
Aan de website wordt voortdurend
gewerkt, aan de inhoud en aan de techniek. In 2018 is een upgrade uitgevoerd
waardoor de website nu geschikt is voor
gebruik niet alleen op pc’s maar ook op
smartphones en tablets zodat de informatie altijd en overal toegankelijk is.
Het bezoek aan www.spierziekten.nl
is in 2018 met bijna 12% gestegen ten
opzichte van 2017.

• Er zijn 2.483.979 webpagina’s geraadpleegd.
• De vijf meest bekeken diagnoses zijn GBS, poly
neuropathie, ALS, MG en DVN.
• Op 6 november kreeg de site 17.126 bezoekers na
het verschijnen van Contact Digitaal.
• De Zorgwijzer is 72.740 keer geraadpleegd.
• Er is 130.798 keer ingelogd op Mijn omgeving.

CIJFERS
Websites
Bezoeken spierziekten.nl
Pageviews spierziekten.nl
Pageviews mijn.spierziekten.nl
Pageviews Zorgthema’s
Pageviews Zorgwijzer
Bezoeken iemandzoals.ik
Bezoeken Myocafé
Bezoeken hulpmiddelen.spierziekten.nl
Pageviews spieracademie.nl
Pageviews webwinkel

1.884.796
2.483.979
130.798
84.667
72.740
203.521
821.152
117.045
31.260
20.468

Er is nog veel meer online

Hoort,
zegt het
voort
De nieuwe uitgave wordt gemeld
op Twitter;
op Facebook;
in een nieuwsbericht op de site;
(voor leden) op de persoonlijke
pagina;
in Contact Digitaal;
in de diagnosenieuwsbrief.

• Voor een aantal spierziekten zijn er pakketten met specifieke informatie, bijvoorbeeld over ALS, GBS en MD.
• Ook de rubrieken Wetten en regels en Zorgthema’s staan
boordevol informatie over bijvoorbeeld het pgb, mobiliteit,
langdurige zorg; voeding, diagnostiek, anesthesie en aangepaste vakanties.
• Voor leden is er een online bibliotheek met talloze artikelen
vol achtergrondinformatie. Ook dit is werk in uitvoering: de
informatie in de bibliotheek wordt voortdurend aangevuld.
• Via de Zorgwijzer zijn de in spierziekten gespecialiseerde
centra en behandelaars te vinden op het gebied van diagnostiek, medische zorg, revalidatie, ademhalingsondersteuning
en erfelijkheid.
• De Spieracademie biedt online cursussen over thema’s rond
spierziekten.
• Leden van Spierziekten Nederland hebben een eigen deel op
de site. Leden kunnen zich online aanmelden voor bijeenkomsten, gespreksgroepen en andere mogelijkheden voor
lotgenotencontact van de Spieracademie.
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Hulpmiddelen

Inpakken
en wegwezen
De Helpdesk Hulpmiddelen is te vinden op het Spierziekte
congres en op ledenbijeenkomst. Dit jaar stonden ze ook op de
beurs Support. Dat was hard werken voor de vrijwilligers.
Aan het woord zijn Louis Wiederholt en Corné van den Burg.
Louis: ‘Vooraf bekijken we welke
spullen er meegaan, omdat we
meer spullen hebben dan ruimte.
Op de beurs aangekomen kijk je
hoe je alles het beste kunt laten
zien, maar wat belangrijker is, hoe
je zorgt dat de stand voor iedereen
goed toegankelijk is en dat de men
sen bij de hulpmiddelen kunnen
komen om ze uit te proberen.’
Jullie hebben heel veel voorbeel
den van hulpmiddelen. Hoe kom je
daaraan?

‘We zoeken spullen die
het leven makkelijker
maken.’
18

Corné: ‘We halen hulpmiddelen bij
de grote leveranciers, maar ook bij
voorbeeld bij keukenwinkels. Verder
houden we nieuwe ontwikkelingen
in de gaten. We hebben vaak con
tact met leveranciers nog voor de
hulpmiddelen op de markt zijn.’
Met welke vragen komen mensen bij
jullie?
Louis: ‘Oh, met van alles. Maar
vooral over dagelijkse dingen die
het leven thuis makkelijker maken.
Je merkt ook dat mensen vaak niet

weten waar ze terecht moeten voor
hulpmiddelen.’

Waarom is het zo belangrijk wat
jullie doen?
Corné: ‘Een hulpmiddel kan het
dagelijkse leven stukken makkelij
ker maken. We zijn een vraagbaak
en een etalage. Kijk maar op onze
website, die onderhouden wordt
door Louis en Jan Willem.’

hulpmiddelen.spierziekten.nl

Bijeenkomsten

Hoe doen ze dat?
In 2018 organiseerden zo’n 100 vrijwilligers door het hele land
zo’n 100 bijeenkomsten, die samen een uiterst gevarieerd
programma boden. Hoe krijgen ze het voor elkaar?

DE PLANNER

V

oor Mattanja was
het de eerste keer
dat ze verantwoor
delijk was voor het jaarpro
gramma van bijeenkom
sten. Het blijkt een kwestie
van heel veel bordjes in de
lucht houden.
‘Belangrijk is dat er
een goede spreiding is
in thema’s en data. We
willen zorgen voor een
breed aanbod. Zeldzame
spierziekten moeten daar
ook een plaats in krijgen.
Verder wil je voorkomen
dat bijeenkomsten met
elkaar concurreren. Als we
drie verschillende themabijeenkomsten op dezelfde
dag organiseren, dan moeten mensen kiezen. Dat heb
ben we liever niet. Verder letten we op schoolvakanties
en feestdagen en we plannen bijeenkomsten zoveel
mogelijk buiten werktijden.’
Wanneer begin je aan het jaarprogramma?
‘We zijn alweer sinds februari achter de schermen
samen met de kaderleden bezig met het program
ma van 2020. Inmiddels druppelen de eerste ideeën
binnen. Met veel dank aan onze vrijwilligers. Sprekers
willen nog wel eens verbaasd reageren: bedoel je echt
oktober 2020? Dat is pas over anderhalf jaar!’

Mattanja

Hoe is de waardering?
‘Veel verenigingen klagen over een teruglopend aantal
bezoekers, maar bij ons worden het er juist meer. De
mensen zijn enorm enthousiast als ze eenmaal zijn
geweest. De eerste keer is vaak een grote stap, maar
het gevoel van herkenning is groot. Je komt ook in
contact met sprekers die je misschien niet zo snel zelf
benadert, bijvoorbeeld een erfelijkheidsdeskundige of
een revalidatiearts. Nee, je hebt als organisator zeker
eer van je werk.’
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Bijeenkomsten
DE EVENEMENTEN
MODULE
Bijeenkomsten vergen de nodige administratie. Tessa Dingelhoff weet er alles van.
Jij stuurt de uitnodigingen uit voor de bijeenkomsten.
Hoe gaat dat?
‘Alle bijeenkomsten komen op de persoonlijke pagina
te staan. Daarnaast bekijken we wie de uitnodiging
ook persoonlijk krijgt toegestuurd. Samen met de
organisatie in de regio stellen we een korte, wervende
uitnodigingstekst op. De ledenadministratie zorgt voor
de adresbestanden. Voor de verzending gebruiken we
een speciale evenementenmodule.’
Wat doe je verder om alles goed te laten verlopen?
‘In de evenementenmodule houden we bij hoeveel
inschrijvingen er zijn. We sturen bevestigingen of we
laten weten dat de bijeenkomst vol is. Dat gebeurt
ook af en toe. We zorgen dat de organisatoren alle
benodigde informatie krijgen. Na afloop leggen we vast
hoeveel mensen er daadwerkelijk gekomen zijn. Op
jaarbasis gaat het om duizenden mensen.’

VAN LELYSTAD
TOT ENSCHEDE
De regionale werkgroepen van de vereniging organiseerden samen bijna 100 bijeenkomsten. Wat moet er gebeuren voor
een lid daadwerkelijk aan een bijeenkomst
kan deelnemen? Cees van Dalen uit de
regio Oost kent het klappen van de zweep.
‘Om alles in goede banen te leiden, hebben wij het
hele proces in drie vergaderingen vastgelegd, zodat
we ruim op tijd klaar zijn. De eerste vergadering is de
brainstorm. We starten met niet eerder uitgevoerde
plannen, er worden nieuwe ideeën gelanceerd, oude
jaarprogramma´s bestudeerd om het brein te scherpen
en de ontstane brainwaves besproken. Zo ontstaat er
een nieuwe lijst waar we tot de volgende vergadering
over kunnen nadenken.’

Tijdens de
vergadering
komen de
brainwaves.
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‘Omdat onze regio omvangrijk is (van Lelystad tot
Enschede) zoeken we locaties in het westelijke deel
en in het oostelijke deel. Daarbij letten we scherp op
bereikbaarheid, toegankelijkheid en voorzieningen.
De sprekers komen meestal uit ons eigen netwerk.
Er zijn ook leden die ons op deskundigen wijzen.’
‘Een paar mensen bereiden het programma voor, maken
afspraken met de sprekers en met de locatie over de
catering en de voorzieningen. Voor mij waren in 2018 de
nieuweledenbijeenkomst (Zwolle) en het lotgenoten
contact (Apeldoorn) de hoogtepunten. Ik denk dat dit
komt omdat je dan meer met de leden in contact komt.’

Bijeenkomsten
Programma op papier
Marleen van der Wurff zorgde ervoor dat
alle gegevens over bijeenkomsten overzichtelijk in de jaaragenda terechtkwamen.
Ze legt uit wat daarbij komt kijken.

sten, webcasts en online cursussen. De programma’s
zijn klaar, de locaties en sprekers vastgelegd. Dan
begint het puzzelen om alles in een helder overzicht te
krijgen.’

‘De Jaaragenda is hét activiteitenoverzicht voor leden
van Spierziekten Nederland. Het is een papieren boekje
met een digitale versie. Het begint met een strakke
planning, want de deadline is keihard: hij gaat in de
cember mee als bijlage bij ledenmagazine Contact.’

‘De oplage wordt bepaald, offertes gaan heen en weer.
De teksten ondergaan enkele redactieronden. Inhoud,
data en tijden worden gecheckt en gedubbelcheckt.
Het beeldmateriaal wordt geselecteerd. En dan gaan
teksten en foto’s naar de vormgever. Er komen proe
ven. Foto’s worden geschrapt, nieuwe aangeleverd.
En dan kan er gedrukt en verzonden worden.’

‘Er zijn collega’s bij betrokken, vrijwilligers, de
vormgever en drukker. Vanaf het voorjaar stromen de
beschrijvingen binnen van alle activiteiten: bijeenkom

En komen ze bij het oud papier?
‘Welnee. Hij wordt echt bekeken. De omslag is belang
rijk. Die moet nieuwsgierig maken. We kiezen foto’s
met een vriendelijke, uitnodigende uitstraling: kom
erbij, doe mee!
We hopen dat de papieren versie een tijdje op de
salontafel blijft liggen, als een overzichtelijke gids:
achtentwintig kleurige pagina’s die een goed beeld
geven van wat Spierziekten Nederland aan activiteiten
te bieden heeft.’

TELEFOON, TELEFOON, TELEFOON…
Honderd bijeenkomsten leveren honderden
telefoontjes op. Leuke vragen en bijzondere. Een kleine greep door Vicky en Evelien:
Mag ik mijn hulphond meenemen als begeleider?
Wanneer de bijeenkomst vol is, kunt u mij dan op de
wachtlijst zetten. Ik wil dit echt niet missen!
Kan ik de rest van mijn familie meenemen?
Is er nog een borrel na afloop?
Als ik een extra bijdrage overmaak, krijg ik dan ook
meer lunch?
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Connect

Expertise in zicht
Met financiering van het
Innovatiefonds Zorg
verzekeraars konden vier
platforms worden gebouwd
voor expertisecentra voor
spierziekten. Door een
slimme opzet kon er goedkoop
gewerkt worden. Veel partijen
maakten het project tot
zo’n succes dat de financier
bereid was een vervolg te
financieren.

In kaart
De diagnosewerkgroep myositis was zeer actief bij
de realisatie van de Connectwebsite over IBM. Sjoeke
Hoekstra vertelt daarover:
‘Wij hebben als patiënt en lid van de diagnosewerk
groep myositis de lijst met veelgestelde vragen in kaart
gebracht. Deze waren overigens aan een update toe
zodat dit zeer zinvol was. In die fase hebben wij regel
matig contact gehad met onze medisch adviseurs; met
name dr. Umesh Badrising was hierin zeer actief.
In de voorbereidende fase bestond onze rol uit het
meedenken en leren van de eerdere expertisecentra
zoals FSHD. Nu kijk ik regelmatig op de site om te zien
of de vragen en antwoorden nog relevant zijn. Ik ben
zeker tevreden over het resultaat. Ik zou weleens willen
weten hoe vaak de site geraadpleegd wordt en hoe de
bezoeker daar over denkt. Ik vraag me wel eens af of de
website voldoende bekend is.’
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Merel

De overstap
Merel, jij was vanaf het begin betrokken bij Connect.
Hoe zou je de start beschrijven?
‘Intens en complex, maar met een helder doel voor
ogen. Er waren veel betrokkenen en er was maar weinig
tijd. We moesten dus flink aan de bak.’
Wat is je bijgebleven?
‘Dat zat hem vooral in de betrokkenheid bij alle partij
en. We merkten dat we iets creëerden waar behoefte
aan was. Dat maakte het een heel mooi project om aan
te werken.’
Je bent door Connect in de ICT terechtgekomen.
Zie je dat als een carrièreswitch?
‘Het voelt voor mij eigenlijk meer als een logisch
vervolg. Ik herinner me nog het moment dat Erik mij
uitleg gaf over een multisite. Want wat was dat en wat
moesten wij ermee? Nu ik bij LevelLevel werk, leg ik dit
inmiddels regelmatig zelf uit aan onze klanten, die met
precies dezelfde vraag zitten. Het heeft zo moeten zijn,
denk ik :)

Er komen nog eens
zes websites bij

Connect

Extended
Jeanine, je hebt halverwege het project het stokje van
Merel overgenomen. Waar kreeg je mee te maken?
‘Het meeste voorwerk was verricht, maar enkele lastige
klusjes lagen er nog. Zo moesten er SOS-kaartjes
ontwikkeld worden. Dat heb ik begeleid. Ook heb ik
concept-animatievideo’s beoordeeld en uit duizen
den foto’s de twintig tot dertig beste geselecteerd.
Daarnaast konden enkele centra wel wat begeleiding
gebruiken bij het aanleveren van de webteksten. Tot
slot was de bouw van de sites in volle gang. En dat
betekende: veel overleg met de webbouwer.’
Wat vind je van het resultaat?
‘Het zijn mooie sites geworden. We horen dat er regel
matig vragen binnenkomen van bijvoorbeeld fysio
therapeuten. Dat de consultfunctie op de site gebruikt
wordt, is het mooist om te horen!’

Expertise�
centrum
Eén van vier Connectwebsites gaat over
Inclusion Body-Myositis (IBM).
Dr. Umesh Badrising van het LUMC vervulde een voortrekkersrol.
‘Wij werden later gevraagd mee te doen aan dit project.
Omdat er geen uitgebreide online informatie beschik
baar was voor alle IBM-patiënten en hun omgeving was
dit een uitgelezen kans. Bovendien zouden hulpver
leners op deze manier meer over de ziekte te weten
kunnen komen en was het een mooie aanleiding om
als IBM-expertisecentrum gezamenlijk te opereren
met mijn collega’s van het Radboudumc en het UMC
Amsterdam.

Je bent nu druk met een vervolgproject.
Wat houdt dat in?
‘Met Connect Extended zal de reeks websites voor
spierziekte-expertisecentra verder uitgebreid worden
naar tien. Voor de zes nieuwe sites komt dat vooral
neer op veel coördinatiewerk: gelukkig zijn de diagno
sewerkgroepen, de expertisecentra en de journalist al
enthousiast begonnen.’

Wij kenden elkaar natuurlijk al en hebben een goede
band. De samenwerking verliep vlotjes, waardoor we in
korte tijd een mooi informatieplatform hadden staan.
De patiënten hebben net als de dokters informatie en
vragen aangeleverd, antwoorden op duidelijkheid ge
checkt en meegewerkt aan de vormgeving. De vragen
die patiënten inleverden voorafgaande aan vele Spier
ziektecongressen zijn ook meegenomen in het proces,
dus ook indirect hebben patiënten bijgedragen.
Wij zijn zeer tevreden en de initiatiefnemers ook dank
baar. Wij blijven inventariseren wat er nog ontbreekt,
en aanvullingen aanbrengen.’
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Congres

Het zenuwcentrum
Anne Marie Klerkx en Marianne
Veenbrink coördineren vanuit het kantoor
in Baarn het werk rond het Spierziekte
congres.
Wanneer begonnen de voorbereidin
gen voor het congres van 2018?
AK: ‘Drie jaar van tevoren nemen
we een optie op de zaal. Dan ligt de
datum dus vast. Na het congres van
2017 startten we meteen met dat
van 2018. Eerst kijken we naar de
evaluatie: waar kunnen we nog iets
verbeteren?’
Wat zijn je belangrijkste aandachts
punten?
AK: ‘Het Spierziektecongres heeft
minimaal 20 diagnoseprogram
ma’s. Dat zijn 20 kleine congresjes.
De overkoepelende organisatie
is gestroomlijnd, als ik dat mag
zeggen. We zijn goed op elkaar
ingespeeld en ondanks de omvang
loopt het gesmeerd. Het zijn de uit
zonderingen die het lastig maken.
Als onze leden een afwijkend voor
stel doen, zijn we geneigd daar ja
op te zeggen. In de praktijk blijken
uitzonderingen tijdvreters en een
bron van fouten.’

24

Anne Marie Klerk x

Er waren afgelopen jaar meer
mensen dan ooit. Schrok je daar niet
van?
MV: ‘Tijdens de telling was ik
verbaasd dat er zoveel deelnemers
waren. Maar ik werd er ook blij
van dat zoveel leden zich hadden
aangemeld.’
AK: ‘Ja, ik ook. Het conferentie
centrum in Veldhoven heeft naast
de vleugels die wij gebruiken nog
een heleboel zalen, dus ik dacht:
dat komt wel goed. En het kwam
ook goed. Het leek zelfs beter te lo
pen dan ooit. Alleen de loopafstand
naar die zalen was een serieus
probleem.’
Heb je een verklaring voor de toe
name van het aantal bezoekers?
AM: ‘In de laatste dagen voor de
sluitingsdatum kwamen er tien
tallen aanmeldingen per uur bij.
Fantastisch!’
MV: ‘We hebben de uitnodiging een
nieuw jasje gegeven, een web
site voor het Spierziektecongres

opgezet en er was een recordaantal
diagnoseprogramma’s. Dat kan
allemaal bijgedragen hebben aan
het succes.’
Wat waren voor jullie de hoogtepun
ten van het congres?

Congres
Topjaar
Marco, was dit je eerste Spierziektecongres?
‘Nou nee. Ik werk er al vanaf het begin aan mee.
Ik was zeer kritisch toen jaren geleden de afzonder
lijke dagen van de diagnosewerkgroepen samen
gingen in een gezamenlijk congres.
Om toch een eigen gezicht te kunnen geven aan de
dagen heb ik me aangemeld.’
‘Ik ben gastheer en kijk rond waar ik in kan springen en
waar problemen moeten worden opgelost. De bijeen
komst is een heel positieve ervaring. Zoveel mensen
die allemaal voor hetzelfde komen: lotgenotencontact
en meer informatie.
Door de jaren heen is de organisatie steeds professi
oneler geworden. De werkgroep Spierziektecongres
komt vaak met verbetervoorstellen, die ook worden
gehonoreerd.’
Hoe zijn de reacties van de bezoekers?
‘Meestal zeer positief. Met zoveel bezoekers is het las
tig om het iedereen naar de zin te maken, maar gezien
de stijgende waardering van het congres mogen we
zeker trots zijn.
Afgelopen jaar was een topjaar met 1900 bezoekers.
Als je dan ziet hoe we er toch samen in slagen om
alles goed te laten verlopen… Voor mij een absoluut
hoogtepunt.’
MV: ‘Ik geniet ervan te zien dat de
dag goed verloopt en dat bezoe
kers enthousiast zijn. Dan zie je
hoe alle voorbereidingen goed
uitpakken.’
AK: ‘En de mensen. De deelnemers
die je staande hielden door te
zeggen dat ze zo blij waren dat ze
gekomen waren. De vrijwilligers
die vastbesloten waren deze dag
perfect te laten verlopen, die uit
zichzelf op mensen afstapten om
ze op hun gemak te stellen, om ze
de weg te wijzen. De sprekers en
onderzoekers die zonder ook maar
een cent betaald te krijgen op hun
vrije zaterdag kwamen. De mensen
waren het hoogtepunt, alle 1900.’

Marco is kaderlid in de diagnosewerkgroep HMSN/CMT.

Eigenlijk zijn het
20 kleine congresjes
op één dag.
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Congres

Heftige ervaring
‘Zes jaar geleden kwam ik voor het eerst op het Spierziekte
congres. Wij wisten toen net dat mijn broertje een spierziekte
heeft. Het was voor ons een hele heftige dag om zoveel mensen
met een spierziekte te zien! Daarna heb ik mij aangemeld als
vrijwilliger.’
‘Ik kom uit de hotelwereld. Daarom
werk ik vooral bij de ontvangst. Ik
vind het leuk werk, iedereen een
warm welkom geven en de tijd
nemen om nieuwe deelnemers
op weg te helpen. Ik weet hoe
overweldigend een eerste congres
is. Daarnaast doe ik allerlei kleine
klusjes.
Als ik er ben, krijg ik kippenvel. Zo
veel mensen bij elkaar die allemaal
een spierziekte hebben of hier mee
te maken hebben. Mooi als mensen
met elkaar aan de praat raken.’
‘Van de bezoekers hoor ik alleen
positieve geluiden. Er wordt ieder
jaar hard gewerkt om een sterk
programma samen te stellen. We
proberen steeds weer nieuwe din
gen uit, zodat alles nog beter loopt.
Ik denk dat deelnemers snappen
hoeveel tijd er in de organisatie
gestoken wordt. Het afgelopen jaar
was top. Zoveel mensen en toch
kon iedereen goed geholpen wor
den. Een dag om met voldoening op
terug te kijken.’
Nicole is kaderlid in de regio Noord
Holland.
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Kort
Een andere
outfit
Sylvia Louwarts is verantwoordelijk voor
het ledenmagazine Contact. Ze stak het
tijdschrift in een nieuw jasje.
Waarom wilde je de vormgeving veranderen?
‘Contact zag er al jaren min of meer hetzelfde uit. Veel
tekst en ook een beetje ouderwets. Dat past niet bij
Spierziekten Nederland. Mijn handen jeukten om hier
iets aan te veranderen.’
Hoe heb je het aangepakt?
‘Samen met de redactie van Contact hebben we eerst
bedacht hoe het blad eruit moest gaan zien. Drie woor
den kwamen steeds terug: fris, beeld en eigentijds.
Met die woorden is de vormgever aan de slag gegaan.
Met als resultaat een complete metamorfose. Contact
wordt ook gedrukt op ander papier, verschijnt in een
ander formaat en wordt verstuurd in een milieuvrien
delijke verpakking.’
Is vormgeving wel zo belangrijk? Het gaat toch om de
inhoud?
‘Natuurlijk staat de inhoud voorop. Maar het is ook be
langrijk dat je zin hebt om de artikelen
te lezen; een mooie vormgeving helpt
daarbij. De positieve reacties van lezers
bevestigen dat dat goed gelukt is!
Een greep uit de reacties: “Dat ziet
er goed uit: vriendelijk, lekker fris en
eigentijds!” “Wat een fantastisch
mooie opmaak, levendig en uitermate
fijn leesbaar”’.

Nog steeds
spannend
Aadje de Groot verzorgt
al sinds 1993 de diagnose
nieuwsbrief (post)polio.
Aanvankelijk met Guze
Wallenberg en vanaf 2003
met Els Symons. Ze weet
hoe de hazen lopen.
‘Ondanks mijn ruim vijfentwin
tigjarige ervaring is het elke keer weer spannend en
uitdagend, maar wel leuk, om een inhoud samen te
stellen die voor ieder wat wils biedt.’
‘Het hele jaar zijn we op zoek naar kopij. De inhoud
bepalen we grotendeels samen. We hebben vaste
rubrieken (bijvoorbeeld van de werkgroep, leven met
(post)-polio, wist u dat, oproepjes, verslaggeving bij
eenkomsten in binnen- en buitenland, wetenschappe
lijke artikelen, lopende onderzoeken), maar we reage
ren ook op de actualiteit, zoals de vaccinatiediscussie.
We schrijven de meeste teksten zelf. Door anderen
aangeleverde teksten worden door ons geredigeerd,
waarbij we er nauw op letten dat dit niet ten koste gaat
van de identiteit van de schrijver. De vormgeving wordt
door mij verzorgd evenals het uitzoeken van illustra
ties en foto’s.’
‘We krijgen vaak positieve reacties op de nieuwsbrief.
Voor menigeen is het steeds moeilijker om bijeenkom
sten en congressen te bezoeken en via de nieuwsbrief
blijft men dan toch op de hoogte van wat er gebeurt op
het gebied van (post)polio.’

De blogmaker
Hoe kom je aan je onder
werpen?
Die komen aanwaaien.
Meestal is de aanleiding
een gebeurtenis of
iets wat ik meemaak of
lees.

Hoeveel tijd kost het je om
een blog te schrijven?
Het schrijven zelf gaat
vrij snel, minder dan een
uur. Maar dan heb ik er
van tevoren wel over
nagedacht en ik lees het
achteraf nog een paar

keer door om oneffenhe
den glad te strijken.
Wat bepaalt volgens jou de
kwaliteit van een blog?
De leesbaarheid. De
stukjes moeten een kop
en een staart hebben.

Een kop om interesse te
wekken en een staart met
een verrassende twist.
Niet altijd eenvoudig te
realiseren.
Een blog van Gezinus is te
lezen op pag. 30.
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Zorg

ALS zorg
onder de loep
‘We zijn ons onderzoek
gestart toen we signalen
kregen dat men binnen de
ruim 40 ALS-revalidatieteams af en toe steken liet
vallen. Zeker voor mensen
met ALS is het belangrijk dat er optimale zorg
verleend wordt. Met het
ALS-Centrum en de APC
vonden we dat we daar iets
aan moesten doen’, aldus
Anja Horemans, hoofd
van de afdeling Kwaliteit
van zorg bij Spierziekten
Nederland.
Esther Kruitwagen, revalidatiearts
bij het ALS-Centrum: ‘De eerste
vraag die we als onderzoekers
moesten beantwoorden was
natuurlijk: “Wat is goede zorg?”
Bij ALS gaat dat veel verder dan
het medisch handelen. Hulp bij
het aanvragen van voorzieningen,
omgaan met verlies van functies,
ondersteuning van mantelzorgers:
het hoort er allemaal bij. In het ver
leden hebben we hierover met mijn
collega’s in andere centra al uitge
breid gesproken, dus er bestond
al een behoorlijke
overeenstem
ming over
wat er onder
goede ALSzorg valt.
Bijvoorbeeld
dat de juiste
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zorg op het juiste moment geleverd
wordt. Denk aan de overgang naar
sondevoeding of de aanvraag voor
een rolstoel. Wil je dat goed doen,
dan moet je veel ALS-patiënten
behandelen. We weten uit eerdere
onderzoeken dat patiënten met
ALS of een andere spierziekte
kennis en ervaring daarom heel
belangrijk vinden.’
Anja: ‘De respons op onze enquête
was enorm hoog. Bijna 600 patiën
ten hebben eraan meegedaan. En
wat blijkt? De ALS-teams doen het
erg goed. De gemiddelde score ligt
zelfs boven een acht. Betekent dat
dus dat die signalen niet klop
ten? Nou nee. Want ook al scoren
de teams gemiddeld heel hoog,
wanneer je nauwkeuriger naar de
antwoorden kijkt, dan kom je toch
de nodige verbeterpunten tegen.’
Esther verduidelijkt: ‘Problemen
doen zich vooral voor buiten het
centrum, bijvoorbeeld in de com

Esther

municatie tussen team en huisarts
of thuiszorg, of in de begeleiding
bij de aanvraag van hulpmidde
len. Maar ook blijkt dat een aantal
teams niet toekomt aan het aantal
ALS-patiënten dat we als onder
grens hanteren. Aan de hand van
de gegevens konden we met de
revalidatieartsen van bijna alle
teams een actielijstje opstellen met
verbeterpunten. De afspraak is dat
we in het najaar een nieuwe evalua
tie doen. Op dit moment mogen 33
teams het keurmerk ALS-zorgnet
werk voeren. Daar zouden er nog
een paar bij kunnen komen.’
Anja: ‘De ervaringen met ALS laten
zien dat een dergelijk onderzoek
de zorg voor patiënten beter kan
maken. Natuurlijk willen we in de
nabije toekomst deze aanpak spier
ziektebreed toepassen’

Kort

Met loeiende sirene
Onder leiding van Anja Horemans
wordt er gewerkt aan een spoed
zorgproject. Doel: zorgen dat
spoedzorg ook goede zorg is.
Hoezo een spoedzorgproject?
Anja: ‘Omdat spierziekten zo
zeldzaam zijn, ontbreekt het in
crisissituaties bij medische hulp
verleners nogal eens aan kennis
en ervaring. Dit kan tot gevaarlijke
situaties leiden. We willen er met
dit project voor zorgen dat cruciale
informatie beschikbaar komt op
spoedhulpafdelingen in Nederland
se ziekenhuizen.
Aan welke problemen moet ik
denken?
‘Medicatie bijvoorbeeld en ademha
ling, narcose, organisatie van de

zorg. Soms speelt een gebrek aan
kennis, maar het kan ook draaien
om organisatorische of personele
problemen.
Met financiële ondersteuning van
het Prinses Beatrix Spierfonds zijn
we gestart met het ontwikkelen en
implementeren van alertkaarten.
Deze bevatten adviezen
voor hulpverleners over die
situaties waarin de medische
spoedzorg voor patiënten
met een spierziekte afwijkt
van die voor andere patiën
ten.’

ten op het gebied van de spoed
hulpverlening, anesthesie en
beademing van mensen met een
spierziekte. Eind 2019 willen we de
eerste SOS-kaarten voor patiënten
beschikbaar hebben. We onderzoe
ken nog hoe we die goed kunnen
implementeren en verspreiden.’

Met wie werk je samen?
‘Met specialisten uit de
spierziektencentra, pati
ënten met uiteenlopende
spierziekten en specialis

Geanimeerd voorlichten
Patricia Blomkwist is
voorzitter van diagnose
werkgroep GBS-CIDPMMN. Ze wilde animatie
filmpjes gaan gebruiken
in de voorlichting. Ze
maakte er in 2016 al twee.
In 2018 kwam er een
derde bij.

Patricia: ‘Zo’n anima
tiefilmpje legt zó snel,
duidelijk en begrijpelijk
uit wat een ziekte is, daar
kan geen tekst of gewone
video tegenop. Toen er
Engelstalige animatie
filmpjes over GBS en
CIDP verschenen, begon

ik te dromen van Neder
landse versies. In het
voorjaar van 2016 gingen
Erik van Uden en ik ermee
aan de slag. We besloten
geheel nieuwe filmpjes
te maken. Dat was de
beste en goedkoopste
oplossing. In dat jaar
verschenen onze GBS- en
CIDP-animaties. In 2018
volgde MMN.’
‘Het GBS-filmpje is de
topper van Spierziekten
Nederland: in twee jaar
maar liefst 17.000 keer
bekeken. Maar ook MMN

(wat toch echt een heel
zeldzame ziekte is) scoort
1700 keer in een jaar!
Inmiddels hebben we
onze filmpjes ook geëx
porteerd naar Duitsland.
Onze zusterorganisatie
daar heeft met onze hulp
Duitstalige versies
van de filmpjes
kunnen
maken. Ist
das nicht
toll?’
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BLog Gezinus

Wat toevallig…

S

oms krijg je, als je iemand belt, de reactie:
“Wat toevallig, ik zat net aan je te denken”.
Laatst werd daar meteen aan toegevoegd:
“Maar toeval bestaat niet, daar geloof ik niet in”.
Wat moet je met zo’n opmerking? Je kunt hoog
stens antwoorden: “maar ik wel” of “heb je daar
echt goed over nagedacht?” En het is ook wel te
begrijpen dat iemand denkt dat sommige dingen zo
onwaarschijnlijk toevallig zijn dat ze niet “zo maar”
gebeuren. Wat zo iemand dan vergeet is dat er in
je leven honderdduizenden gebeurtenissen zijn. Je
schenkt er geen bijzondere aandacht aan behalve
als ze opvallen door een toevallige samenloop
met een andere gebeurtenis. En soms wordt zo’n
toevalligheid een handje geholpen. Voorbeeld: je
denkt aan iemand en tien seconden later kom je
haar tegen. Tien tegen één dat je haar net voor die
ontmoeting al hebt gezien, maar dat die waarne
ming nog maar half tot je bewustzijn was doorge
drongen. En als je toevallig met precies hetzelfde
bloesje als je vriendin thuiskomt, betekent dat
vooral dat jullie ongeveer dezelfde smaak hebben
en dezelfde winkels bezoeken. En als je getroffen
wordt door een vogelpoepje is dat waarschijnlijk
ook niet toevallig; misschien heeft de vogel wel op
je gemikt.
Een probleem met toevalligheden is wel dat ze zul
ke grote gevolgen kunnen hebben dat we moeilijk
kunnen accepteren dat er geen achterliggende
oorzaak is, dat het niet was voorbestemd. We zullen
altijd naar die oorzaak blijven zoeken.
Maar wat is de consequentie van het niet geloven in
toeval, van de overtuiging dat dingen zijn voorbe
stemd? Het kan dan niet anders dan dat al je daden
continu worden aangestuurd door een hogere
macht. Sterker nog, tegelijk worden ook allerlei
andere personen gemanipuleerd. Wat een onwaar
schijnlijke veronderstelling. Wat zou de bedoeling
zijn van zo’n hogere macht om planmatig allerlei

30

gebeurtenissen over je uit te
storten? Absurd.
Ook sommige spierziek
tepatiënten geloven dat
hun ziekte geen toeval is.
Maar dat is het natuurlijk
wel: hun ouders hadden
een genetisch defect dat de
spierziekte veroorzaakt. En die
genetische afwijking was natuurlijk
puur toeval. Iedereen heeft gemiddeld zo’n 400
mutaties in zijn DNA. Van de meeste merk je niets.
Ze hebben geen effect op je gezondheid. Maar
enkele van die 400 foutjes hebben vast wel een
verband met een ziekte. Wat niet meteen betekent
dat die ziekte ook manifest wordt.
Dat mijn beide ouders toevallig drager waren van
het defect in hun DNA dat bij mij de ziekte van
Pompe veroorzaakte, beschouw ik dus als puur
toeval. Daar kwam geen hogere macht aan te pas.
Al die DNA-mutaties hebben nu eenmaal dit soort
gevolgen. Dikke pech. Maar het ironische is wel
dat zulke toevallige mutaties er ook de oorzaak
van zijn dat wij mensen via de evolutie konden
ontstaan. Wat een mazzel. Dikke pech en dikke
mazzel, vlak naast elkaar. Yin en yang. Donker en
licht. Verdriet en blijdschap. Ziek en gezond. Bijna
verstrengeld. Zo is het leven nu eenmaal.
Gezinus.Wolters(@gmail.com) /
gezinuswolters.blogspot.com

‘Toevallig hadden
mijn ouders hetzelfde
defecte gen.'
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Jaarrekening 2018
Balans
PER 31 DECEMBER 2018 (NA BESTEMMING)

(bedragen in euro’s)

31 DECEMBER 2018

€

31 DECEMBER 2017

€

€

€

ACTIVA
MATERIËLE ACTIVA
Inventaris

41.533

52.609

6.836

6.917

VOORRADEN
Voorraad Spelden
VORDERINGEN
Te ontvangen subsidies

364.014

451.457

67.090

50.522

Diverse vooruitbetaalde en
te vorderen posten

431.104

501.979

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Bank, rekening courant
Deposito, spaarrekeningen

TOTAAL ACTIVA

32

560

669

187.731

424.019

469.925

519.799
658.216

944.488

1.137.689

1.505.993

Jaarrekening 2018

31 DECEMBER 2018

€

31 DECEMBER 2017

€

€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

363.287

191.475

Bestemmingsreserve

81.787

80.132

Bestemmingsfondsen

175.480

167.016
620.554

438.623

VOORZIENINGEN
Jubileumvoorziening

6.059

8.518
6.059

8.518

LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schuld

0

250.000
0

250.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aan derden verschuldigde
bijdragen
Te betalen pensioenkosten

28.761

415.394

88.715

34.142

393.600

359.316

Diverse te betalen en
vooruit ontvangen posten

TOTAAL PASSIVA

511.076

808.852

1.137.689

1.505.993
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Jaarrekening 2018
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
REALISATIE 2018

BEGROTING 2018

REALISATIE 2017

€

€

€

900.000

900.000

900.000

Fonds PGO

45.000

45.000

45.000

Stichting Vrienden

35.000

35.000

35.000

980.000

980.000

980.000

3.073

4.000

4.393

Inkomsten uit advertenties

12.630

11.000

11.840

Bijdragen congres

42.844

30.000

32.894

Bijdrage themabijeenkomsten

10.374

7.000

7.014

Baten uit activiteiten

68.921

52.000

56.141

Giften

42.270

25.000

30.031

317.089

305.000

315.482

8.464

0

25 650

Stichting Vrienden inzake pensioenen

102.087

63.000

17.182

Stichting Vrienden

40.000

40.000

40.000

450.000

450.000

416.076

13

1.000

126

7.112

5.000

1.989

967.035

889.000

846.536

2.015.956

1.921.000

1.882.677

1.389.286

1.402.000

1.395.751

Algemene kosten

254.981

357.000

334.693

Activiteit kosten

320.300

257.500

256.124

1.964.567

2.016.500

1.986.568

51.389

-95.500

-103.891

BATEN
Prinses Beatrix Spierfonds

Totaal subsidies
Opbrengsten voorlichtingsmateriaal

Contributies
Geoormerkte bijdragen

Diverse en nagekomen baten
Intrest
Sponsoring via werkgroepen

Totaal baten vaste activiteiten

LASTEN VASTE ACTIVITEITEN (RECAPITULATIE)
Personele kosten vaste activiteiten

Resultaat vaste activiteiten
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Jaarrekening 2018

REALISATIE 2018

BEGROTING 2018

REALISATIE 2017

€

€

€

Kosten

511.118

94.000

475.064

Baten

511.118

94.000

475.064

0

0

0

51.389

-95.500

-103.891

130.542

13.500

164.813

181.931

-82.000

60.922

10.119

0

8.717

171.812

-82.000

52.205

REALISATIE 2018

BEGROTING 2018

REALISATIE 2017

2.527.074

2.015.000

2.357.741

-2.345.143

-2.097.000

-2.296.819

-10.119

0

-8.717

1.964.567

2.016.500

1.986.568

171.812

-82.000

52.205

PROJECTEN

Saldo projecten
Resultaat vaste activiteiten
Totaal aandeel vaste kosten
uit projecten
Resultaat voor bestemming
WAARVAN TOEGEVOEGD/
ONTTROKKEN AAN:
Bestemmingsfondsen/reserves
Resultaat na bestemming/
toegevoegd aan algemene
reserve

RECAPITULATIE
Personele kosten vaste activiteiten
Algemene kosten
Activiteit kosten

Resultaat vaste activiteiten
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Jaarrekening 2018
LASTEN VASTE ACTIVITEITEN
(UITGESPLITST)

REALISATIE 2018

BEGROTING 2018

REALISATIE 2017

€

€

€

529.286

516.500

522.143

Huisvestingskosten

92.153

99.500

91.268

Kosten automatisering

47.991

75.000

75.309

114.837

182.500

168.116

784.267

873.500

856.836

Personele kosten

357.634

359.000

363.081

Activiteit kosten

147.476

112.500

110.134

505.110

471.500

473.215

Personele kosten

218.211

250.000

224.021

Activiteit kosten

62.644

57.500

59.127

280.855

307.500

283.148

Personele kosten

38.295

31.500

37.987

Activiteit kosten

87.279

60.000

61.199

125.574

91.500

99.186

VASTE KOSTEN
Personele kosten

Overige algemene kosten

VOORLICHTING

ADVIES, ONTMOETING EN
EDUCATIE

SPIERZIEKTECONGRES
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Jaarrekening 2018

REALISATIE 2018

BEGROTING 2018

REALISATIE 2017

€

€

€

Personele kosten

150.772

139.000

154.669

Activiteit kosten

20.579

25.500

23.484

171.351

164.500

178.153

95.088

106.000

93.850

2.322

2.000

2.180

97.410

108.000

96.030

1.964.567

2.016.500

1.986.568

KWALITEIT VAN ZORG

BELANGENBEHARTIGING
Personele kosten
Activiteit kosten

TOTAAL VASTE LASTEN
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Met veel dank aan:

Onze sponsors
Het Prinses Beatrix Spierfonds is veruit de belangrijkste financier van Spierziekten Nederland, ook in
2018. Daarnaast ontvangt
de vereniging bijdragen van
particulieren, fondsen en
bedrijven.
GIFTEN 2018

De erven van ACT Hamer-Snijders
St. Kringloop-Huisraad
C.J. Aalbregtse
St. Thurkowfonds
G.F.M. Haakman
H.W. Visscher
M.H.M. Burggfraaf-Kloosterman
H.G.A. van Esch
Diaconie Protestantse Gemeen
schap
J. Poelman
C. van der Veen-Orie
M.P.N. Schilderwerken BV
C. van Dalen
C.W. van Balen
T.B.M. Lemmens
VRA
Bilthoven Biologicals
Hermsen
St. Laurensfonds
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SUBSIDIES 2018

Prinses Beatrix Spierfonds
Stichting Vrienden van de VSN
Ministerie van VWS, Fonds pgo
VSCA
Patiëntenfederatie Nederland
Innovatiefonds
ALS Stichting
Nivel
Stichting Dioraphte

SPONSORBIJDRAGEN 2018

DAPR
Sarkow b.v.
Reisburo Vakantie & Zorg
Invacare B.V.
Travel Counsellors
Rollz International BV
Hendriks Care
OIM orthopedie
George in der Maur v.o.f.
Toilet op Maat
Vemamed
Aanpassingsbedrijf Bierman
rdg Kompagne
2Kerr
Sanmedi bv
Focal Meditech BV

Advertenties

Word lid van Spierziekten
Nederland:
Spierziekten Nederland komt op
voor mensen met een spierziekte.
Betere kwaliteit van de zorg, effec
tief wetenschappelijk onderzoek,
goede voorlichting en informatie
en onderling contact. Word lid, kijk
voor alle informatie op spierziek
ten.nl en klik in menu bovenin op
‘aanmelden’.

Spierziekten Nederland is een organisatie van en
voor mensen met een spierziekte.

SPIERACADEMIE

ZORGWIJZER

Volg een online cursus op de Spieracademie.nl,
bijvoorbeeld over de organisatie van zorg.

Zoek de beste medische specialisten met
verstand van spierziekten.
Kijk op spierziekten.nl/zorgwijzer

39

Achter de schermen…
… draven de werkers van Spierziekten Nederland. Ze bellen, schrijven,
contracteren, fotograferen, organiseren, filmen, vergaderen, ploeteren
en zweten. Niet direct in het oog springend werk, maar wel noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld een bijeenkomst plaatsvindt in
Nieuwkoop of een webcast over het pgb. In dit jaarverslag laten we niet
alleen zien wat er gemaakt wordt, maar ook hoe en door wie. We laten
mensen aan het woord met wie we samenwerken. Dit jaarverslag is de
Open Dag van Spierziekten Nederland. U bent van harte welkom om een
kijkje achter de schermen te nemen.

COLOFON:
Tekst: Erik van Uden
Vormgeving: Menno Anker | Design
Fotografie: Hans Hogervorst,
Jeroen Poortvliet, Erik van Uden
Druk: Practicum, Soest
Spierziekten Nederland
Lt.gen. Van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
www.spierziekten.nl
Telefoon: 035 548 04 80
E-mail: mail@spierziekten.nl
IBAN: NL77INGB0001422400
BIC: INGBNL2A
KvK: 40000172
Spierziekten Nederland heeft
de ANBI-status

