
Jaarverslag 2019



  Inhoudsopgave 
    

Jaarverslag 2019 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Inhoud 

Voorwoord ................................................................................................................................ 1 

De vereniging ........................................................................................................................... 4 

Het ledenbestand ..................................................................................................................... 5 

Het bestuur ............................................................................................................................... 6 

Kantoor en secretariaat .......................................................................................................... 10 

Vragen aan de NVLE ............................................................................................................. 11 

Medische Adviesraad ............................................................................................................. 12 

Algemene ledenvergadering en contactmiddag ..................................................................... 14 

Congres 2019 ......................................................................................................................... 16 

Team vrijwilligers NVLE ......................................................................................................... 18 

Regiocontactpersonen ........................................................................................................... 20 

Commissie sclerodermie/MCTD ............................................................................................ 26 

Commissie lupus/APS ............................................................................................................ 27 

Commissie patiëntenparticipatie ............................................................................................ 29 

Commissie website/social media ........................................................................................... 31 

Redactie kwartaalblad NVLE Venster .................................................................................... 34 

Juridische en sociale zaken ................................................................................................... 38 

Voorlichtersgroep ................................................................................................................... 40 

Dankwoord ............................................................................................................................. 41 

 

 

 



 Pg. 01  Voorwoord  
   

 

Jaarverslag 2019 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Voorwoord 
 

Ook in 2019 heeft het bestuur getracht, ondanks de weer openstaande 
vacatures van (tweede)secretaris, vice-voorzitter en vrijwilligerscoördinator; 
de taken van de vereniging zoveel als in hun vermogen lag te vervullen. 

Helaas moest ons gewaardeerd bestuurslid Sander Otter om 
gezondheidsredenen zijn taken neerleggen. Hij was vooral belast met 
beheer van de website en sociale media, maar was zeker ook een inspirator 
in de vereniging en netwerker namens het bestuur. Sander zal beschikbaar 
blijven als voorlichter. Zijn missie om de aandoening APS op de kaart te 
zetten is zeker geslaagd te noemen. Als voorlichter zal Sander beschikbaar 
blijven. 

Tot ons verdriet is Ton Koelman op 9 december overleden. Enkele maanden 
ervoor liet Ton ons weten dat zijn ziekte hem noopte zijn taak in de 
commissie juridisch-sociale zaken neer te leggen. Ton heeft dit werk 
tientallen jaren met veel plezier, inzet en deskundigheid gedaan en daarmee 
veel betekend voor de rechtszekerheid van onze leden/patiënten. In het 
eerste nummer van Venster in 2020 is een In Memoriam geschreven. 

Er is het afgelopen verslagjaar veel aandacht uitgegaan aan het vernieuwen 
van de zorgboeken SLE en Sclerodermie en het actualiseren van de folders 
met ziektebeelden.  

Het jaarlijkse congres, dat in 2019 georganiseerd werd door de 
sclerodermie-commissie  was wederom een groot succes. Er mocht ook 
weer een AWARD worden uitgereikt. Deze keer aan Anniek van Roon voor 
haar promotie-onderzoek naar behandeling van therapie-resistente 
Raynaud. 
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Onze voorlichters zijn regelmatig gevraagd een bijdrage te leveren aan 
(bij)scholing van medische studenten en reumaverpleegkundigen.  

Ook hebben zij onze vereniging vertegenwoordigd bij de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Reumatologen 

Een aantal vrijwilligers hebben hun stem laten horen in de Europese 
patiëntenorganisaties FESCA, EULAR, Lupus Europe, ERN ReConnet en 
Scleroderma Framed. Zij dragen bij aan gelijke behandelingen voor onze 
patiëntengroepen in Europa. 

Patiëntenparticipatie is het laatste jaar een belangrijk thema geworden. 
Daarom is een aparte commissie patiëntenparticipatie in het leven geroepen. 
Zij vertegenwoordigen de NVLE o.a. in de werkgroepen van ARCH, 
Reumacentrum Nijmegen; Universitair Medisch Centrum Utrecht en Target 
toB (UMCG). 

Op het Eularcongres in Madrid gaf een van onze (ARCH)vrijwilligers een 
presentatie over de impact van Systemische sclerose op naasten en 
mantelzorgers. 

De NVLE was tevens nauw  betrokken bij het Zinnige Zorg project Diep 
Veneuze Trombose en Longembolie. Voor de Nederlandse Vereniging van 
Reumatologen werkten we mee aan de richtlijnen “zwangerschap en 
reumatische aandoeningen” en de medicamenteuze behandeling en 
monitoring van SLE. 

Door het tekort aan bestuursleden konden niet alle vergaderingen van het 
samenwerkingsverband reumapatiëntenverenigingen Nederland (SRPN); 
IederIn en SANL worden bijgewoond. 

Een aantal promoties werd bijgewoond, waar promovendi door 
ondersteuning van het NVLE-Fonds hun onderzoek mede hebben kunnen 
financieren.  
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Er is een nieuw reglement voor de Medische Adviesraad opgesteld. Het 
aantal deelnemende artsen is verminderd, maar daar tegenover wordt zij 
actiever betrokken bij de doelstelling, de taken en de activiteiten van de 
NVLE.  

In 2019 zijn in totaal 6 contactmiddagen in de regio’s georganiseerd.  Meer 
informatie hierover in het verslag van de regiocommissies. 

De inloopbijeenkomsten voor lotgenoten met lupus in het UMC en de 
bibliotheek van Zoetermeer zijn ook in 2019 gecontinueerd. 

Uiteraard hebben ook vele vrijwilligers uit de diverse commissies hun 
steentje bijgedragen aan de doelstelling van de vereniging. Meer activiteiten 
van de diverse commissies van de NVLE worden verder in dit jaarverslag 
vermeld. 

Het financiële jaarverslag en begroting worden ten behoeve van de leden 
separaat opgesteld en aangeboden via website en op de ALV. 
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De vereniging             
 

De NVLE is een landelijke vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en 
MCTD-patiënten. 

De NVLE is opgericht in 1980. Het is een vereniging met een algemeen 
bestuur; diverse commissies en in iedere regio (Noord, Midden en Zuid) 
contactpersonen. Ook heeft de vereniging een medische adviesraad (MAR). 
De vereniging draait volledig op vrijwilligers. 

Lupus (SLE en huidlupus), APS, sclerodermie en MCTD zijn auto-
immuunziekten en vallen onder de reumatische aandoeningen. 

Informatievoorziening gebeurt: 

• Via het kwartaalblad NVLE Magazine 

• Via folders en brochures 

• Via persoonlijk contact 

• Via de website 

• Via sociale media 

• Op bijeenkomsten in het land 
 

De vereniging is aangesloten bij: 

• Ieder(in) 

• Stichting Reumapatiënten Nederland (SRPN) 

• Federation of European Scleroderma Associations (FESCA) 

• Lupus Europe 

• ERN ReConnet 
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Het ledenbestand 
 
Per 1 januari 2019 telde de vereniging 2265 leden, waarvan 2210 leden en 
55 donateurs. Na verwerking van alle aan- en afmeldingen kwam het 
ledenaantal op 31 december 2019 uit op 2362, waarvan 2299 leden en 63 
donateurs. 
 
Het verzoek aan de leden of we in voorkomende gevallen post per mail 
mogen verzenden heeft tot een goed resultaat geleid, daar zijn we blij mee.  
 
Door de vele nieuwe aanmeldingen én het verwerken van alle andere 
mutaties is het bijhouden van de ledenadministratie een behoorlijke klus 
geworden en is er naar ondersteuning voor Pia de Boer gezocht. Deze is 
gevonden voor enkele maanden in Tamara Rombley en vanaf oktober in Els 
Koning.  
  
Pia de Boer en Els Koning, ledenadministratie 
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Het bestuur 
 

Het bestuur bestond tot april 2019 uit drie patiënten en één partner van een 
patiënt. 

In de ALV van april 2019 is Ali Schriemer afgetreden als tweede secretaris. 
Zij blijft beschikbaar als ondersteuner van het bestuurssecretariaat en 
kantoor. 

Pia de Boer is in de ALV voorgedragen en benoemd als eerste secretaris in 
het bestuur. Daarmee is die vacature weer vervuld. Pia heeft zich vooreerst 
vooral bezig gehouden met het op orde brengen van de ledenadministratie. 

Helaas moest Sander Otter in augustus besluiten zijn werk als bestuurslid 
neer te leggen om gezondheidsredenen. Sander was ruim 4 jaar een heel 
actief bestuurslid en wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdragen in veel 
commissies en werkgroepen. Sander blijft beschikbaar als voorlichter. 

Als kandidaat bestuurslid heeft Bernou Otter zich gemeld; zij was eind 2018 
begonnen als vrijwilligerscoördinator. Helaas heeft zij eveneens om 
gezondheidsreden moeten besluiten zich ook niet meer beschikbaar te 
stellen als kandidaat-lid van het bestuur. 

Een aantal secretariaatswerkzaamheden zijn - om de werkdruk in het 
bestuur te verminderen - losgekoppeld van het bestuur. Twee vrijwilligers 
doen elke woensdag in het kantoor de uitvoerende secretariaats-
werkzaamheden, zoals de ledenpost. De info-mail en telefoonlijn wordt 
waargenomen door Ali Schriemer. 

In de vacatures van vicevoorzitter, vice-penningmeester en tweede 
secretaris is helaas ook in 2019 niet voorzien, ondanks herhaalde oproepen 
hiertoe. 
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Schema van aftreden bestuur NVLE:  
  

Bestuurslid  
Gekozen voor een periode van drie jaar  

Einde termijn  

Margot Wijbrans, voorzitter  Voorjaar 2022  
Wendy Zacouris Voorjaar 2020 
Pia de Boer Voorjaar 2022 
Sander Otter Afgetreden per medio september 
  
Aandachtsgebieden bestuursleden 

Bestuurslid Functie Aandachtsgebied 

Margot Wijbrans Voorzitter • Vergaderingen leiden 
• Externe contacten 
• Medische Adviesraad 
• PR 
• Stichting NVLE Fonds 
• Voorzitter commissie 

sclerodermie/MCTD 
• Website (tijdelijk) 
• ICT 

 
Wendy Zacouris Penningmeester • Penningmeesterschap 

• Fonds PGO 
• Voorzitter commissie 

Lupus/APS 
 

Pia de Boer Eerste secretaris • Coördinatie secretariaat 
• Notuleren vergaderingen 
• Info-telefoonlijn 
• Verzorging correspondentie 
• Contact drukker 
• Ledenadministratie 

 
 

Bestuursvergaderingen: 

Het NVLE-bestuur heeft in 2019 8 x vergaderd. 
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Bestuursdagen: 

Op 28 en 29 oktober hebben de traditionele bestuursdagen plaatsgevonden 
bij van der Valk in Veenendaal. Er is teruggeblikt op het afgelopen jaar. 
Successen zijn benoemd en knelpunten besproken. De basis voor waar we 
in 2023 willen staan is gelegd in de teamdagen van september 2019. Onder 
leiding van een organisatieadviseur is gekeken naar de haalbaarheid van 
afgesproken en toekomstig beleid, mede gelet op de bestuurssamenstelling. 
Sander Otter heeft daarbij nog zijn toekomstvisie op de NVLE geleverd. Ook 
Bernou Otter was hierbij nog aanwezig als kandidaat-bestuurslid. Tevens is 
een jaarplanning gemaakt voor 2020. 

ReumaNederland: 

Ook in 2019 heeft de NVLE financiële steun ontvangen van 
ReumaNederland (v/h Reumafonds). 

Verder is het Sclerodermie-congres van 29 juni samen met 
ReumaNederland georganiseerd. Via ReumaNederland heeft de NVLE 
contact met andere landelijke reumapatiëntenverenigingen (SRPN).  

ARCH: 

De NVLE is nauw betrokken bij het nieuwe project ARCH, het medisch 
expertiseplatform over zeldzame vormen van Reuma, gefinancierd door 
ReumaNederland. De NVLE-vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan 
ARCH: Zij brengen het patiëntenbelang en -perspectief over het voetlicht 
zodat de aanpak en oplossingen niet alleen voor maar ook met en door 
patiënten worden bedacht. In de eerste editie 2019 van Venster staat een 
uitgebreid verslag van de eerste successen van het expertiseplatform. 

De werkgroep APS waaraan Sander Otter namens de NVLE deelnam, kreeg 
consensus over diagnostiek en behandeling van APS. Het consensus-
document is voor publicatie aangeboden aan een wetenschappelijk 
tijdschrift. 
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De werkgroep SSc waaraan een vrijwilliger namens de NVLE deelneemt, 
heeft de resultaten van het ARCH-onderzoek naar de impact van SSc op 
naasten en mantelzorgers, gepresenteerd tijdens het EULAR in Madrid.  

Verder zijn er afspraken gemaakt over aanbevelingen niet medicamenteuze 
zorg bij Systemische Sclerose. Tevens is consensus bereikt over welke 
ziekte specifieke kenmerken van SSc  minimaal bekend moeten zijn bij 
paramedici, alvorens een behandeling te beginnen en wanneer moet worden 
doorverwezen (red flags). In 2020 hoopt men met een werkgroep SLE te 
starten. 

ERN ReCONNET:  

Vanaf 2019 neemt de NVLE ook deel aan ERN ReCONNET, het Europees 

netwerk voor zeldzame bindweefselaandoeningen is een internationaal 

netwerk van expertisecentra voor bovengenoemde ziekten. Dit project heeft 

het doel om de zorg voor zeldzame bindweefselaandoeningen dichter bij de 

patiënt te brengen en toegankelijk te maken voor artsen buiten de 

expertisecentra. De arts kan online - in een beveiligde omgeving en met 

expliciete toestemming van de patiënt - vragen stellen aan de Europese 

experts omtrent diagnose en hen om behandeladviezen vragen. Het netwerk 

adviseert de arts en helpt daarmee de patiënt. Aanvankelijk was Sander 

Otter onze patiënt-vertegenwoordiger en hij is na zijn terugtreden vervangen 

door Rita Schriemer. 

Rita heeft op 27 en 28 oktober de conferentie in Pisa bijgewoond waar 

Europese richtlijnen werden opgesteld voor zorgpaden voor zeldzame 

bindweefselziekten zoals SLE, sclerodermie, APS en MCTD . Zij mocht de 

samenvatting van de namens de NVLE verzamelde (87) ssc-

patiëntenverhalen presenteren. 
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Kantoor en secretariaat 
 

Het kantoor van de NVLE was gehuisvest bij BOSK in het Piet van 
Dommelenhuis te Utrecht. BOSK is daar vertrokken en dus moest een 
nieuwe werkplek worden gevonden. Per 4 december 2019 is het kantoor 
verhuisd naar Newtonlaan 115 te Utrecht, waar 2 eigen werkplekken konden 
worden gerealiseerd 

Eenmaal per week wordt hier de fysieke post; veelal ledenpost, door de 
vrijwillig kantoormedewerkers verwerkt. Op werkdagen wordt de NVLE info-
mail en telefoonlijn vanuit huis door een vrijwillig medewerker behandeld. De 
administratie is ondergebracht in een Virtueel Kantoor, waardoor de 
vrijwilligers ook vanuit huis kunnen werken. Ook telefonisch is de NVLE altijd 
bereikbaar via 088-telefoonnummers. 

In het verleden werden de kantoorwerkzaamheden vooral door 
bestuursleden uitgevoerd, daarin is nu voorzien door vrijwillig medewerkers. 

In 2019 zijn Anja Koopmans en Kunny Mussendijk nagenoeg elke woensdag 
naar kantoor geweest om het secretariaat fysiek te bemensen. Ali Schriemer 
is vaste invaller; zij beheert eveneens de infomail en infotelefoon.  

Om de bulk aan werkzaamheden rondom contactdagen, ALV en congres te 
verminderen is de leden gevraagd om zoveel mogelijk met digitale post te 
mogen werken. Dat geeft een behoorlijke tijds- en geldbesparing. De wensen 
van leden die de voorkeur geven aan het ontvangen van post worden 
gehonoreerd. 

Het was de bedoeling de ledenadministratie elders onder te brengen, maar 
er was onvoldoende vertrouwen in een zorgvuldige afhandeling door de 
beoogde organisatie. Tot medio 2019 is de ledenadministratie uitgevoerd  
door Pia de Boer (kandidaat)bestuurslid. Zij heeft deze taak daarna zoveel 
mogelijk kunnen overdragen aan Els Koning.  
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Vragen aan de NVLE 
 

Op het secretariaat en bij de regiocontactpersonen en commissies komen 
regelmatig vragen van leden binnen. Medische vragen worden in eerste 
instantie per e-mail voorgelegd aan de betreffende commissies en zo nodig 
voorgelegd aan specialisten van de Medische Adviesraad. De vragen en 
antwoorden worden anoniem doorgezonden. 

De privacy van artsen en patiënten wordt hierbij gewaarborgd. Sommige 
vragen worden met het antwoord anoniem gepubliceerd op de website in het 
aparte ledengedeelte. In Venster is nu ook een rubriek met medische 
vragen. Het betreffen vragen die herhaaldelijk gesteld zijn.  
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Medische Adviesraad 
 

De Medische Adviesraad beantwoordt schriftelijke medische vragen van 
leden, geselecteerd door de commissies; schrijft artikelen voor het 
kwartaalblad  NVLE Venster en verleent haar medewerking aan 
contactdagen en het congres. 

Tot  februari 2019 bestond onze Medische Adviesraad uit 18 medici van de 
verschillende academische ziekenhuizen.  In de februari-vergadering is een 
nieuw MAR-reglement aangenomen, waarin een duidelijker taakomschrijving 
staat en het aantal leden is teruggebracht tot 9. We namen afscheid van de 
artsen Bootsma, van Daele, van den Hoogen, Huizinga, Landewé, van der 
Meer, Radstake, Sanders en Voskuyl. Zij hebben een schriftelijke blijk van 
dank voor hun bijdragen ontvangen.  

Dr. Frank van den Hoogen is ook afgetreden als vice-voorzitter. Wij zijn hem 
veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange bijdrage aan de MAR.  Dr. 
Madelon Vonk heeft nu het voorzitterschap op zich genomen. Hieronder 
vindt u de nieuwe samenstelling van de MAR. 
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Leden MAR 2019:  

❖ Mevr. Dr. M.C. Vonk   UMC St. Radboud Nijmegen 
reumatoloog 

❖ Dr. M. Bijl     Martini Ziekenhuis, Groningen 
internist-klinisch immunoloog 

❖ Mevr. Dr. K.W.M. Bloemenkamp  LUMC Leiden 
gynaecoloog 

❖ Mevr. Dr. I.E.M. Bultink   VUMC Amsterdam 
reumatoloog 

❖ Mevr. Dr. S.S.M. Kamphuis  Erasmus MC Rotterdam 
kinderarts reumatoloog/immunoloog 

❖ Dr. M. Limper 
Internist/klinisch immunoloog  UMC Utrecht 

❖ Mevr. Dr. G.M. Steup-Beekman  Bronovo Den Haag/LUMC  
internist-reumatoloog   Leiden 

❖ Dr. Y.K.O. Teng    LUMC Leiden 
nefroloog 

❖ Prof.dr. M.H. Vermeer 
klinisch dermatoloog   LUMC Leiden 
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Algemene ledenvergadering en 
contactmiddag 
 

Op zaterdag 6 april 2019 vond in Aristo te Utrecht de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. Er waren 60 leden en vrijwilligers aanwezig. 

Ali Schriemer trad af als tweede secretaris. Zij blijft beschikbaar als notulist 
voor het bestuur en invaller voor het secretariaat. 

Pia de Boer is benoemd als bestuurslid/eerste secretaris. 

Het financiële jaarverslag 2018 en het secretariële jaarverslag van 2018 
werden goedgekeurd door de vergadering. 

Na het afsluiten van de ledenvergadering en de pauze volgde een informatief 
programma. 

Mevr. Nienke Nijhof, adviseur patiëntenparticipatie UMCU gaf een 
presentatie over hoe patiëntenparticipatie in de praktijk van het Universitair 
Medisch Centrum is vormgegeven. Het doel van patiëntenparticipatie is het 
betrekken van patiënten bij (zorg)ontwikkeling, onderzoek en onderwijs. 

Rita Schriemer, vrijwilliger/redactielid Venster en deelnemer aan 
patiëntenparticipatie bij ARCH gaf een presentatie hoe zij als lid van de 
werkgroep Systemische Sclerose van toeschouwer deelnemer werd. Zij 
wilde de aanwezigen laten zien dat iedereen kan meedoen en dat het leuk is 
om te doen. 

Wendy Zacouris, bestuurslid/penningmeester is betrokken bij diverse 
onderzoeken waarbij de inbreng van patiënten van belang is. Zij gaf in haar 
presentatie toelichting op het Target-to-B project: een basaal 
onderzoeksproject naar B-cellen van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Zij is ook betrokken bij de Genesis-studie die op Europees 
niveau zal worden uitgevoerd.  
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Tenslotte vertelde zij over de Scale-Up: een medisch-ethisch onderzoek over 
zwangerschap en medicatie in het Universitair Medisch Cenrtrum Utrecht. 

Tenslotte vertelde Harrie Berkers, vrijwilliger en lid van de commissie 
Sclerodermie/MCTD over zijn ervaring met patiëntenpartcipatie bij het STAP 
(sleutel tot actieve participatie panel) van het Reumacentrum Nijmegen, een 
samenwerkingsverband van het Radbouwd UMC en de St. Maartenskliniek. 

Een meer uitgebreid verslag van de ledenvergadering vindt u op het 
ledengedeelte van de website. 
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Congres 2019 
 

Onder voorzitterschap van dr. Frank van den Hoogen werd een boeiend en 
gevarieerd programma gepresenteerd in het NBC Congrescentrum te 
Nieuwegein. Margot Wijbrans, onze voorzitter, maakte van de gelegenheid 
gebruik dr. Van den Hoogen te bedanken voor zijn tomeloze inzet voor 
patiënten en de vereniging. Hij kreeg daarbij een passend cadeau. 

Dr. Sander van Leuven, medisch onderzoeker en reumatoloog van het 
Radboudumc hield een presentatie met het onderwerp: MCTD wat houdt dat 
nu precies in? Daarbij zette hij helder uiteen dat het ziektebeeld een aantal 
kenmerken heeft van andere auto-immuunaandoeningen en de klachten 
vaak een combinatie van deze aandoeningen geven. 

Drs. Brigit Kersten, reumatoloog van het Radboudumc hield haar presentatie 
over: Vroeg diagnose bij Sclerodermie. Zij vertelde over haar aandeel in de 
Internationale Hit, Hard and Early Studie met als opzet vroege Ssc op te 
sporen en te behandelen. 

Drs. Julia Spierings, reumatoloog verbonden aan het UMCU had als 
onderwerp van haar presentatie: Hoe wordt de zorg ervaren door de patiënt 
zelf, dit aan de hand van de onderzoeksgegevens vanuit het ARCH-project. 
Hierbij gaf zij tevens en kijkje in de toekomst met de ARCH-app om de 
uitwisseling tussen artsen te bevorderen. 

Voor de lunchpauze werd de AWARD uitgereikt aan promovendus 
Annemieke van Loon voor haar onderzoek naar een behandeling van 
therapie-resistente Raynaud door middel van een nieuwe minimaal invasieve 
ingreep. 

Na de lunch met voldoende relaxmogelijkheden was er gelegenheid om bij 
één van de tafels voor “Ask-the-doctor” te komen zitten.  
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Daar kon men vragen stellen aan de sprekers tijdens dit congres. De keuze 
bestond uit de volgende parallelsessies: 

Raynaud              : drs. Amaal Eman Abdulle 

Vroeg Pulmonale Hypertensie: drs. Jacqueline Lemmers 

Fysio-/ergotherapie:         drs. Juliane Stöcker 

Maatschappelijk werk:          Mevr. Annemieke Vedder 

Dieet/voeding:  een tafel met enkele ervaringsdeskundige 
vrijwilligers  

Na een korte pauze werd het programma vervolgd met een drietal 
presentaties: 

Drs. Amaal Eman Abdulle, reumatoloog van het UMCG, met het onderwerp: 
Zorgpad Raynaud. Zij mocht namens dr. Udo Mulder precies uitleggen wat 
er in Groningen gebeurt op het gebied van de behandeling van Raynaud. 

Dr. Arie van Dijk, cardioloog Radboudumc, met het onderwerp: Pulmonale 
Arteriële Hypertensie (PAH). Hij legde uit hoe je deze aandoening, die niet 
makkelijk te behandelen is, vaststelt met echobeelden en hartcatherisatie en 
vervolgens een behandeling opstart. 

Drs. Toon van Helmond en Annemieke Vedder, respectievelijk psycholoog 
en maatschappelijk werker met het onderwerp: Mantelzorg en Psyche, 
waarbij zij situaties van patiënt en mantelzorger hilarisch uitbeeldden. 

 “De Gemeentereiniging” leidde de bezoekers zo nodig naar ‘de bekende 
weg’ en sloot humoristisch af met een act op de thema’s van de dag. 

Daarna werd deze warme dag afgesloten met een hapje en drankje waarbij 
de deelnemers ook nog contact konden leggen met sprekers en lotgenoten. 
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Team vrijwilligers NVLE 
 

Op 1 januari 2019 waren er 39 vrijwilligers voor de NVLE werkzaam. Wij 
namen afscheid van 9 vrijwilligers, maar hebben we 10 nieuwe vrijwilligers 
mogen verwelkomen. Hierdoor kwam het aantal vrijwilligers op 31 december 
2019 op 40, waarvan 6 vrijwilligers op afroep beschikbaar zijn.  

Bij de redactie heeft Wim Bernards zijn jarenlange inzet als (eind)redacteur 
beëindigd, maar hebben Marjon Kranenbarg en Sonja Dittmar de redactie 
versterkt. 

Ton Koelman moest zijn jarenlange inzet voor de commissie juridische-
sociale zaken wegens een ernstige ziekte beëindigen. In december j.l. is Ton 
overleden. Zie Voorwoord. 

Bij de website-commissie vertrokken Sander Otter en Gerard Veenendaal 
door persoonlijke omstandigheden. Zij zijn op afroep beschikbaar als 
voorlichter en inval-vrijwilliger. Ook Ron Linders nam afscheid van de 
website-commissie. 

Bij de commissie Lupus/APS heeft Lisa Verberg haar medewerking 
beëindigd. 

Voor de commissie Sclerodermie/MCTD hebben zich alsnog aangemeld 
Nikki Baank en Ernst Collenteur. 

De commissies Lupus/APS en Sclerodermie/MCTD hebben hun krachten 
gebundeld en zijn begonnen met het gezamenlijk voorbereiden van het 
jubileumcongres van 2020. 

Voor de regio Noord heeft Vivian Kok Sey Tjong  zich per eind 2019 
afgemeld als contactpersoon.  

Els Koning keerde terug om de ledenadministratie te versterken. 
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Voor regio Midden heeft Marga Schut haar taken afgestoten, maar blijft lid 
van de Lupus/APS-commissie. 

Voor regio Zuid hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers gemeld; te weten Linda 
Sandifort, Yvonne Bosman en Christian Reijnen. 

Voor de commissie sociale media heeft Peter Vermeulen zich beschikbaar 
gesteld. 

MarieJosé Kanters meldde zich voor het team inval-vrijwilligers. 

Helaas moest Bernou Otter haar taken als vrijwilligerscoördinator om 
gezondheidsredenen beëindigen en is deze functie weer vacant. 

Tanja Schols opteerde voor de nieuwe functie van regio-coördinator, maar 
kon nog niet beginnen in verband met ziekte.  

Tijdens de Teamdagen op 19 en 20 september waren de meeste teamleden 
aanwezig om onder leiding van een organisatieadviseur van PGO-Support te 
kijken naar de haalbaarheid van afgesproken en toekomstig beleid. Daarbij 
was het ook belangrijk om te kijken welke ambities de teamleden hebben en 
hoe zij zowel de doelen van henzelf als de vereniging kunnen bereiken.   
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Regiocontactpersonen 
Regio Midden: 

In 2019 waren er enkele veranderingen in de personele bezetting van de 
regio. Marga Schut heeft zich teruggetrokken als regiocontactpersoon. 
Marga de Groot heeft zich als nieuwe vrijwilliger aangemeld en werd door 
Marga nog ingewerkt voor de belangrijkste dingen. 

Daarna heeft ook Nikki Baank zich aangemeld als vrijwilliger. Op 29 mei 
hadden we op het Sclerodermiecongres kennis met elkaar gemaakt. Helaas 
is door de zomervakanties niets terecht gekomen van een goed onderling 
contact en het inloggen op de NVLE site lukte bij Nikki ook nog niet.  
Op het teamweekend heeft Nikki besloten zich bij de Sclerodermiecommissie 
aan te sluiten omdat zij zich actiever in wil zetten. 

Nieuwe leden: 

Marga de Groot heeft de nieuwe leden gebeld; in totaal waren dat 87 nieuwe 
‘lotgenoten’ die overwegend blij verrast waren met het telefonisch contact. 
Vaak hebben mensen geen idee en ontmoeten ook geen medepatiënten. Ze 
zijn blij met een gesprek. Marga wijst hen altijd op de Facebookgroep en de 
contactdagen die gegeven worden. 

Contactdagen: 

Regio Midden had in 2019 2 bijeenkomsten. Op 19 januari was dat in het 
Dijklander Ziekenhuis Hoorn met het onderwerp “chronisch ziek zijn”. Het 
organiseren van de bijeenkomst had heel wat voeten in aarde. De 
specialisten hadden in verband met de fusie geen tijd voor een lezing of 
waren anderszins bezet. Uiteindelijk vond Sander Otter voor ons Margriet 
Hekkert van de Reuma Vereniging Nederland bereid een voordracht over 
“Reuma uitgedaagd” te houden. Dit is een cursus om weer vat op je leven 
met reuma te krijgen. Dromen, doelen stellen en zicht op de toekomst. 
 



 Pg. 21  Regiocontactpersonen  
   

 

Jaarverslag 2019 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Daarna vertelde Wendy haar ervaringsverhaal nadat deze presentatie door 
Charlène in verband met haar ziekenhuis-opname ook was vervallen.  
De opkomst was niet groot en het onderwerp werd niet hoog gewaardeerd. 
Hoewel de aanwezigen goed bij de onderwerpen werden betrokken. 
De ruimte en de gastvrijheid van het ziekenhuis zijn positief benoemd. 

De tweede bijeenkomst, geregeld door Marga Schut, was in ziekenhuis St. 
Jansdal in Harderwijk. Ook hier speelde het probleem dat specialisten en 
sprekers geen tijd hadden in verband met fusie en herverdeling van 
ziekenhuizen. 
Thema: ‘de mantelzorger’ verzorgd door Yvonne Ruigrok, 
preventiemedewerker. Zij schetste de moeilijkheden die spelen in 
zorgrelaties. Daarbij gaat het om de balans tussen draaglast en draagkracht, 
voor patiënt, maar zeker ook voor de mantelzorgers. 

Tweede thema: ‘het belang van bewegen’ door fysiotherapeut Jeroen 
Swagemakers.  
Een opkomst van 33 personen die overwegend positief waren over de 
onderwerpen; alleen de fysiotherapeut had zich beter in onze ziektebeelden 
mogen inlezen.  

Na afloop werd Marga Schut door Wendy en Bernou, namens het bestuur, 
verrast met een bloemetje met een bon voor haar vele werk in de regio. 

Plannen voor 2020 

Omdat de geplande contactmiddag op 9 november niet doorging omdat we 
voor het Thema: ‘hoe om te gaan met cognitieve beperkingen’ niet de juiste 
spreker konden vinden en de tijd nu te krap werd voor een nieuw onderwerp.  
Gelukkig kon alsnog op 18 januari 2020 de bijeenkomst in Zaandam over het 
‘belang van gezond leven en bewegen’ met daarnaast de presentatie van 
ReumanetNL een landelijke organisatie voor bundeling en verspreiden van 
kennis bij de fysiotherapie en oefentherapeut doorgaan. Deze bijeenkomst 
werd goed bezocht en goed ontvangen. 
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14 maart 2020  staat de volgende bijeenkomst gepland in Nijmegen, 
thema’s:  ‘Nintedanib en veelbelovend nieuwe ontwikkelingen voor onze 
doelgroep’. Als tweede lezing: ‘de reuma consulent’ over de vragen die zij in 
de dagelijkse praktijk zoal tegenkomt.* 

Mogelijk kunnen we in oktober/november a.s. nog een bijeenkomst plannen*. 

*Helaas zijn deze bijeenkomsten geannuleerd vanwege het Corona-virus 

 

Rina Dieffenbach  

Regio Noord: 

Het afgelopen jaar hebben we niet kunnen doen wat ons plan was. Natascha 
en Vivian hebben het Teamoverleg in maart kunnen bijwonen. Natascha 
kreeg in het voorjaar een niertransplantatie, die weliswaar slaagde, maar er 
toch in het najaar fysieke problemen ontstonden. Ook de gezondheid van 
Cindy was nog niet van dien aard dat zij Vivian kon ondersteunen bij de 
voorbereiding van een voorjaarsbijeenkomst. Het voornemen om meer 
energie te steken in lotgenotencontact kon daardoor niet worden 
waargemaakt. 
Vivian en Cindy hebben wel de Teamdagen in september bijgewoond; dit 
was gezellig en inspirerend; spijtig voor Natascha dat zij er niet bij kon zijn. 
Uiteindelijk is het gelukt om op 30 november een najaars-contactmiddag te 
organiseren in Zwolle. Het thema was: “alles wat je wilt weten over Sjögren” 

Prof. Dr. H. Bootsma, hoofd Sjögrengroep UMCG en Mevrouw G. van 
Zuiden, verpleegkundig specialist UMCG gaven een duidelijke presentatie 
van de diverse uitingen van het syndroom van Sjögren en het ziektebeloop. 
Ook werd uitvoerig uitleg gegeven over het stellen van de diagnose; de 
behandeling; het zorgpad Sjögren en de diagnostiek Sjögren. 
Omdat Sjögren-patiënten tevens SLE kunnen hebben, is het belangrijk dat er 
specialisatie is ontwikkeld in het UMCG, zie: www.sjogrenexpertisecentrum.nl. 
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Er waren veel leden van de NVSP aanwezig en ook het bestuur van de 
NVSP gaf haar bijdrage aan deze geslaagde middag. 
Vivian had al eerder dit jaar aangegeven dat zij wegens privé-
omstandigheden wilde stoppen als contactpersoon van Noord. Zij wil wel 
behulpzaam blijven op de contactdagen. We willen haar ook op deze laats 
bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren. 
 

Plannen 2020: 

Regio Noord is op dit moment onderbemand. Cindy zal zo spoedig mogelijk 
de cursus lotgenotencontact volgen; zij heeft al een beperkt aantal taken op 
zich genomen. Natascha hoopt in de loop van het jaar weer te kunnen 
meewerken in de regio. Onze (bijgestelde) doelen voor 2020 zijn in elk geval 
te trachten één bijeenkomst te organiseren; deel te nemen aan de 
teamvergadering in het voorjaar en de teamdagen in het najaar.  
En natuurlijk blijven wij proberen leden te motiveren zich als vrijwilliger op te 
geven, als regio- contactpersoon of eventueel ter ondersteuning tijdens 
bijeenkomsten.  
 

Natascha Brünner en Cindy Hiemstra 
  
Regio Zuid: 

In het eerste kwartaal heeft Nell, toen nog de enige regiocontactpersoon in 
Regio Zuid, meerdere pogingen gedaan om een regiobijeenkomst te 
organiseren in zuid-oost Nederland. Pogingen om iets op poten te zetten in 
Weert, Roermond en Geldrop liepen uit op niets. Ook de kaakchirurg, 
tandartsen en mondhygiënistes hadden iets anders aan hun hoofd of 
antwoordden in het geheel niet.  

In het tweede kwartaal, op 15 juni 2019, hebben Gerie Brandts en Nell een 
bijeenkomst kunnen organiseren in Maastricht UMC. Met de onderwerpen 
APS en SLE én een opkomst van ruim 80 bezoekers was het een 
succesvolle dag. 
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Deze dag was ook de extra zet voor Yvonne Bosman om zich aan te melden 
voor vrijwilliger bij NVLE Zuid. Hierbij geeft ze aan dat ze elk jaar de 
maanden december tot en met maart afwezig is. 

Omdat er een PGO-cursus lotgenotencontact stond gepland is Linda 
Sandifort benaderd omdat zij eerder dit jaar aangaf op termijn iets voor de 
vereniging te willen doen. Kort hierna sloot ook Linda Sandifort aan bij Team 
Zuid. 

In juli voelde Christian Reijnen zich weer fit genoeg om zijn ooit, via Sjef, 
opgedane kennis in te zetten voor de NVLE. 

Alle drie meldden zij zich aan voor de cursus individueel en telefonisch 
lotgenotencontact van PGO. Door omstandigheden heeft alleen Yvonne 
deze in 2019 afgerond; Linda en Christian gaan in het voorjaar van 2020. 
Dat betekent dat Nell dit jaar nog alle nieuwe leden van Regio Zuid heeft 
gebeld.  

Al in het derde, maar vooral in het vierde kwartaal is gewerkt aan het 
organiseren van de contactdag op 1 februari ‘20 in het Maasstad Ziekenhuis 
te Rotterdam. 

Samen met Regio Midden zijn voorbereidingen getroffen voor een 
gezamenlijke dag in het Radboudumc Nijmegen, op 14 maart 2020. 

Overige activiteiten: 

12 januari: Regiocontactdag in Maasstad ZH, Rotterdam. Georganiseerd 
door Sander en dr. Bonte. 

17 januari: aanwezig bij bijeenkomst ‘Contract met de Samenleving’ in 
Zuyderland MC, Sittard. 

7 maart: aanwezig bij jaarlijkse bijeenkomst van Regionale 
Reumapatiëntenverenigingen in Regionaal Reumacentrum (RRC), MMC 
Eindhoven. 
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16 maart: NVLE-stand in Zuyderland MC Sittard bemand, samen met Gerie 
Brandts. 

April – augustus: met Gerie Brandts deelgenomen aan gesprekken t.b.v. een 
zorgpad SSc in Zuyderland MC, Sittard. Op deze gesprekken is verder geen 
vervolg gekomen. 

11 oktober: met NVLE-stand op mini Reumacongres in RRC, MMC 
Eindhoven. 

14 oktober: onderling overleg met nieuwe regiocontactpersonen Zuid en 
uitleg van Sharepoint door Margot in ETZ, Tilburg. 

12 december: met NVLE-stand aanwezig bij NVSP-bijeenkomst, Vught. 
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Commissie sclerodermie/MCTD 
 

De sclerodermiecommissie bestond in 2019 uit: Gwendolyn, Simone, 
Gerard, Harrie en Margot. Ze zijn vooral heel intensief bezig geweest met het 
organiseren van het congres sclerodermie/MCTD (zie hoofdstuk Congres). 
De hoeveelheid werk dat dit met zich meebracht kwam voornamelijk op de 
schouders van Gwendolyn en Simone neer. Zij hebben samen een prachtig 
congres weten te realiseren.  

Gerard nam deel aan het jaarlijkse internationale systemic sclerosis congres 
van de Fesca en was contactpersoon voor de farmaceuten.  

Harrie hield zich vooral bezig met patientenparticipatie en het bijhouden van 
de mailbox.  

Margot is voor de commissie voornamelijk bezig geweest met de laatste 
wijzigingen/contrôle van de zorgboeken die klaar moesten zijn voor het 
congres om daar uitgedeeld te kunnen worden. 

Na het congres hebben Gwendolyn en Simone helaas hun taak in de 
commissie neergelegd. Met Ernst en Nikki is na de zomer de commissie 
weer enigszins op redelijke sterkte gekomen, maar nog onvoldoende voor de 
taken waar de commissie voor wil staan. Wij hopen in het volgend 
verslagjaar met meer vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan.  
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Commissie lupus/APS 
 

De commissie bestaande uit: Annemarie, Gerie, Zgjim, Kunny, Liesbeth, 
Marlies, Marga en Wendy is 4 x bij elkaar geweest. Lisa is halverwege het 
jaar uit de commissie gestapt omdat ze naast haar andere vrijwilligerswerk 
en haar studie te weinig tijd over hield. Een Europese enquête over wederom 
Plaquenil, die in 15 talen was in te vullen waaronder het Nederlands, is in het 
voorjaar door bijna 3.000 patiënten met Lupus ingevuld. De resultaten van dit 
onderzoek zullen begin 2020 door Zgjim, Wendy en Lupus Europe wederom 
voor de EULAR ingediend worden.  

Vanuit de commissie Lupus APS zijn we betrokken bij meerdere 
onderzoeken met Sylvia Kamphuis van het Sophia kinderziekenhuis en ook 
bij Onno Teng van het LUMC over Lupus Nefritis en NPSLE. Elke 6 
maanden is er een vergadering van het Target2B basic research consortium 
in een academisch centrum en elk kwartaal een telefonische vergadering 
met de patiënten advies raad (PAR). Gerie was nauw betrokken bij ARCH 
APS en heeft hard gewerkt aan een nieuwe folder voor APS. Ook is de 
commissie betrokken bij de richtlijn ‘chronische ziekten en zwangerschap’ en 
de nieuwe richtlijn SLE. En bij het Zinnige Zorg project DVT wordt 
meegedacht met de behandeling van patiënten met trombose. Omdat de 
Patiënten Participatie projecten wel een groot beslag beginnen te krijgen 
binnen de commissies is besloten tijdens de teamdagen in oktober om een 
nieuwe commissie patiënten participatie op te richten. Vanuit de Lupus 
commissie hebben Wendy, Gerie en Annemarie zich aangesloten. Ten 
behoeve van het jubileumcongres in 2020 is besloten om samen met de 
Sclerodermie commissie te vergaderen over de organisatie hiervan.  

Op 11 oktober waren vele leden aanwezig op het congres ‘Rond Reuma live’ 
van ReumaNederland. Op 2 november is er een geslaagde bijeenkomst over 
Huidlupus georganiseerd door de commissie.  
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22-25 november zijn Wendy en Marga naar de Lupus Europe Convention in 
Liverpool geweest. Naast Annemarie, die voor het derde jaar in het bestuur 
van Lupus Europe zit, is per 25 november ook Elfriede toegetreden tot het 
bestuur van Lupus Europe voor Nederland. Wij sluiten het jaar af met 8 
lupus-APS commissieleden. 
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Commissie patiëntenparticipatie 
 

Samenstelling en vergaderfrequentie 

• De Commissie is in 2019 opgericht tijdens de teamdagen op 20 en 21 
september. De deelnemende leden zijn: Gerie Brandts, Harrie 
Berkers, Jamy Pullen, Pia de Boer, Rita Schriemer, Wendy Zacouris 
en Sonja Dittmar. Ernst Collenteur is vanaf de eerste vergadering 
onderdeel van de Commissie. 

• Taakverdeling: Sonja Dittmar is de voorzitter, notuleren wordt 
roulerend gedaan. In projecten zijn tenminste 2 patiënten 
vertegenwoordigd. Hierover wordt in elk overleg een excelbestand 
bijgehouden. 

• De Commissie is dit jaar voor het eerst in december bijeengekomen. 
De Commissie heeft een frequentie van iedere 2/3? maanden overleg 
van 12.00-14.00 uur op dinsdag waarvoor de voorzitter een 
datumprikker uitzet. 

Doelen 2019 

• Dit jaar heeft de Commissie de volgende doelen afgewerkt: 

o Eind oktober:  

▪ Datum prikker uitzetten voor eerste overleg 

o December 2019: Eerste bijeenkomst waarin:   

▪ plannen gemaakt werden 

▪ Prioriteiten gesteld werden  

Actiepunt 1: ontwikkel taakomschrijving en afbakening. Hoe ligt de 
relatie tussen voorlichting en participatie? Voorlichting over de ziekte, 
dat is wat anders dan participatie in onderzoek, ook al weten we niet 
direct hoe. Voorstel: we laten het bezinken en komen met onze 
ideeën. Harrie en Ernst stellen in tussentijd een concept template 
waarin de vraag omtrent de participatie wordt besproken, het 
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onderwerp/onderzoek beknopt wordt weergegeven en wat de 
wederzijdse verwachtingen (PT en onderzoeker) zijn. Dit alles moet 
voor elk project in het VK terechtkomen.   

Actiepunt 2:  Benaderen van de UMC’s. Hier willen we  
inventariseren welke onderzoeken er lopen op onze ziekten en of de 
ziekenhuizen patiëntenpool hebben. Het zou ook mooi zijn om de 
actieve patiënten met deze ziektebeelden ook bij de vereniging te 
betrekken. Daarna: we gaan bij de langs de patiëntparticipatie 
coördinator om de NVLE – en ons panel - onder de aandacht te 
brengen. Onze ambitie: aan elk UMC een patiëntenduo vanuit de 
NVLE te koppelen. De streekziekenhuizen volgen in tweede instantie. 

Samenwerking vereniging 

• De notulen en agenda van de Commissie worden doorgestuurd naar 
het bestuur.    

NVLE Teamdagen 

• Van de Commissie waren de volgende leden aanwezig: Gerie 
Brandts, Harrie Berkers, Jamy Pullen, Pia de Boer, Rita Schriemer, 
Wendy Zacouris en Sonja Dittmar.  

• Op de teamdagen is onder leiding van Jolanda (PGO-support) de 
Commissie Patiënt Participatie opgesteld. Deze Commissie heeft daar 
de doelen voor de Commissie tot eind 2023 opgesteld.   
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Commissie website/social media 
 
Website: 
 
Onze website is een belangrijk informatiepunt voor onze leden. Het is 
immers de plaats waar zij betrouwbare medische informatie kunnen vinden 
over hun aandoeningen en vragen kunnen stellen als er iets niet duidelijk is.  
Het exacte aantal bezoekers blijft altijd een beetje lastig aangezien de 
website door meerdere bots regelmatig bezocht wordt, maar de meest 
realistische schatting is dat er zo'n 250.000 bezoekers[1] op de website zijn 
geweest. Hetgeen en lichte stijging is ten opzichte van vorig jaar. Wel valt 
het op dat de pagina tijd (de tijd dat een bezoeker op onze website is) 
afneemt en het Bounce percentage (een indicatie dat men op de verkeerde 
pagina terecht gekomen is-en dus weer snel weggaat) behoorlijk is 
toegenomen. Hierdoor bestaat de kans dat Google ons als minder belangrijk 
gaat indexeren. 
De servers waarop onze website draait zijn behoorlijk stabiel en kennen 
weinig storing. 
Onze ziektebeelden staan allemaal in de top 10 met best bekeken pagina's 
in de volgorde: SLE-sclerodermie-huidlupus-Antifosfolipide syndroom- 
fenomeen Raynaud-MCTD 

Voorts is er zoals verwacht was een stijgende lijn gebleven in het aantal 
"mobiele bezoekers" waardoor het belang van mobiele toegankelijkheid op 
onze website prioriteit blijft. 
Met het Google grand programma wat nog steeds draait, moet wel goed 
gekeken worden naar kernwoorden om op gevonden te worden en een 
aantal pagina's moet herschreven worden omdat Google grand niet mag 
verwijzen naar pagina's met pagina's medicijn namen en andere 
voorwaarden. 
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Nieuwe uitdaging: 
 
Door ziek, zwak en zeer heeft het uitzoeken en bouwen van een nieuwe 
website niet de allerhoogste prioriteit gehad. De informatie die wij als 
vereniging online hebben staan is nog steeds accuraat, al begint de website 
qua looks en feel ietwat ouderwets aan te voelen. Voor 2020 is in ieder geval 
het goede voornemen om met een nieuwe websitepartner het avontuur aan 
te gaan. 
 
Facebook Twitter en andere media: 
 

De kritische vraag of er geen besloten forum op onze website zou moeten 
komen, om tegemoet te komen aan degenen die geen deel willen nemen 
aan de grillen van Facebook blijft bestaan, maar tegelijkertijd realiseren wij 
ons dat moderatie dan ook noodzakelijk is en aangezien er op dit moment 
nog geen menskracht voor is staat dit verlangen op een laag pitje. Er zijn 
een aantal groepen op Facebook waarin vragen van lotgenoten goed 
beantwoord worden en bovendien NVLE-vrijwilligers op aanwezig zijn.  
Onze berichten worden over het algemeen goed gelezen en afhankelijk van 
de belangrijkheid goed gedeeld. Ons gemiddelde bereik ligt tussen de 1000 -
6.000 personen en hangt sterk af van het soort bericht.  
Een heel belangrijk aspect van de sociale media is de mogelijkheid voor een 
persoonlijk bericht. Via deze wijze werden in 2019 meer dan 100 vragen 
beantwoord.  
Er gebeurt weinig meer met het YouTubekanaal, maar het is nog steeds 
aanwezig. 

Peter Vermeulen heeft een mooie start gemaakt door toevoeging van 
INSTAGRAM en had plannen over het verder uitbouwen van het 
YouTubekanaal.  
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Helaas heeft Peter zijn werkzaamheden neergelegd zodat in januari 2020 de 
werkzaamheden op tijdelijke basis worden waargenomen door Sander Otter. 
Het goede nieuws is dat Cynthia Wijnkers zich aangemeld heeft als nieuwe 
vrijwilliger voor deze commissie en een vliegende start lijkt te maken. 
 

Sander Otter, tijdelijk websitebeheerder en coördinator sociale media.  
 

 

  



 Pg. 34  Redactie kwartaalblad NVLE Venster  
   

 

Jaarverslag 2019 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Redactie kwartaalblad NVLE Venster 
 

Samenstelling en vergaderfrequentie 

• De redactie is in 2019 gestart met Wim Bernards, Ellen Jacobs, 
Liesbeth Vermeulen, Rita Schriemer, Sander Otter (namens het 
bestuur) en Talitha Dhondai. Liesbeth Vermeulen en Sander Otter zijn 
in de loop van het jaar teruggetreden wegens gezondheids- en 
privéomstandigheden. Wim Bernards is begin 2019 teruggetreden.  

• De redactie mocht in 2019 twee nieuwe redacteuren verwelkomen; 
Marjon Kranenbarg en Sonja Dittmar. Marjon Kranenbarg is redacteur 
en verzorgt daarnaast samen met Talitha Dhondai de eindredactie. 
Sonja Dittmar is algemeen redacteur.  

• Taakverdeling: Talitha Dhondai en Marjon Kranenbarg verzorgden 
gezamenlijk de eindredactie. Sonja Dittmar, Marjon Kranenbarg, 
Talitha Dhondai en Rita Schriemer waren de schrijvende redacteuren. 
Ellen Jacobs was beeldredacteur en verantwoordelijk voor de 
coverfoto’s. 

• Na het terugtreden van bestuurslid Sander Otter was er geen vaste 
vertegenwoordiging van het bestuur in de redactie, maar hebben we 
voorgenomen om elke vergadering in te bellen met het bestuur, om op 
de hoogte te blijven van de actualiteiten en afstemmingskwesties te 
bespreken. Dit is in de laatste redactievergadering van 2019 ook al 
gebeurd. 

• Falco Heezen, uitgever/ Pulcher Grafimedia, neemt deel aan de 
redactievergadering. 

• In 2019 zijn er twee nieuwe vaste columnisten aangeschoven. Dr. 
Madelon Vonk is voorzitter geworden van de MAR en heeft vanuit die 
hoedanigheid de column ‘Medisch’ verzorgd. Patiënte en 
modeontwerpster Evana Kuik schrijft vanuit London.   

• De redactie heeft dit jaar een strategische redactievergadering en vier 
redactievergaderingen gehouden.  
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• Buiten de redactionele besprekingen heeft de redactie zich dit jaar 
beziggehouden met de restyling van het Venster naar NVLE 
Magazine in 2020 en de voorbereiding van redactionele bijdragen 
omtrent het 40-jubileum van de NVLE in 2020.  

Inhoud Venster 

• Dit jaar heeft de redactie weer vier complete Vensters afgeleverd.  

o Dr. Madelon Vonk heeft de column ‘Medisch’ verzorgd, nadat 
zij het stokje als voorzitter van de MAR heeft overgenomen van 
prof. dr. Van den Hoogen. In het eerste nummer in 2019 is de 
column ‘Medisch’ verzorgd door gastredacteur Bart van de 
Bent, apotheker van de St. Maartenskliniek. 

o Dr. Femke Bonte heeft ook in 2019 de rubriek ‘Vanuit de 
spreekkamer’ ingevuld met situaties die zij in de praktijk 
meemaakt.  

o In 2019 hebben patiënten Evana Kuik, Rita Schriemer (GRietZ) 
en Kim Spierenburg de overige columns verzorgd. Zij zullen dit 
ook in 2020 weer doen. 

o Oud-redacteuren Marja Kruithof en Janet Bouwmeester 
hebben beide redactionele bijdragen geleverd.  

o We hebben het hele jaar een jongerenrubriek gehad, dankzij 
de reacties van Odette, Lena en Sheila op stellingen en 
onderwerpen die voor jongeren relevant zijn; zoals studie, werk 
en onafhankelijkheid.  

o In de rubriek ‘De paramedicus’ is aandacht besteed aan de 
zorgprofessionals zoals de GZ-psycholoog, pedicure, tandzorg 
en activiteitentherapeute.  

o In de rubriek ‘Sociaal Juridisch’ is door Ton Koelman en Gerda 
van Heerd aandacht besteed aan sociaal juridische 
vraagstukken over AWB, transitievergoeding en 
arbeidsongeschiktheid.  
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o In enkele redactionele bijdragen is aandacht geweest voor 
activiteiten van de vereniging, zoals het sclerodermiecongres 
en een contactmiddag. 

o Er is ook verslag gedaan van buitenlands congressen (o.a 
EULAR en het LUPUS Europe Convention).  

o Voor wetenschappelijke inzichten is er geschreven over 
verschillende promoties en onderzoeken naar onze 
ziektebeelden (onder andere de behandeling van Raynaud en 
NP-SLE).  

o Aan de ontwikkelingen en voortgang binnen ARCH is tweemaal 
een artikel gewijd. 

o De artikelserie ‘Nooitgedacht’ besteedde aandacht aan 
bijzondere ervaringen of prestaties van patiënten. Het heeft 
patiënten positief en krachtig geportretteerd.  

o De artikelserie ‘Chronisch ziek ben je samen’ belichtte de 
belangrijke personen rondom de patiënt, zoals een partner, een 
vriend of vriendin, ouder of kind en de impact die de ziekte 
heeft op hen en hun relatie.  

o De vaste rubriek ‘Vraag en antwoord’ belichtte enkele 
medische vragen van patiënten rondom de behandeling of 
medicijnen en de antwoorden daarop van de commissies of 
arts van de MAR.  

• Het contact met de columnisten en artsen verloopt goed. 

• Er is genoeg input voor nieuwe onderwerpen. 

Samenwerking Pulcher (uitgever) 

• De samenwerking met Pulcher is in 2019 voortgezet en naar wens 
verlopen. Falco Heezen heeft ook in 2019 alle redactievergaderingen 
(inclusief de strategische) bijgewoond. 

Samenwerking vereniging 

• Om Venster en NVLE social beter te verbinden, is er vanuit de  
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      redactie contact met die commissie (Peter Vermeulen) geweest om  
      bepaalde artikelen en nieuws uit Venster te delen op social media.   
 
• Met de vereniging en het bestuur hebben we gesproken over de  
      handhaving van de deadlines. Vaak wordt er te laat geleverd, wat  
      problemen in de eindfase oplevert. We hebben hier nu goede  
      afspraken over gemaakt en hopen op een soepelere aanlevering.   

 

NVLE Teamdagen 

• De voltallige vaste redactie was vertegenwoordigd op de teamdagen 
dit jaar (Ellen Jacobs, Talitha Dhondai, Sonja Dittmar, Marjon 
Kranenbarg en Rita Schriemer).  

• Op de teamdagen is gesproken over een betere samenwerking 
tussen de redactie en de commissies, met name social media. We 
hebben afspraken gemaakt over het aanleveren van stukken en 
informatie om te delen op social media en sindsdien is dit ook 
opgevolgd.  

Strategische redactievergadering 

• Tijdens de strategische redactievergadering in oktober 2019 is de 
samenwerking en de output geëvalueerd en hebben we de lijnen 
uitgezet voor 2020, waarin het nieuwe NVLE-magazine verschijnt. We 
hebben onder meer afgesproken om in 2020 jaar veel aandacht 
besteden aan 40 jaar NVLE, we leggen de focus op diversiteit en de 
commissiebijdragen worden wat anders. De verschijningsdata zullen 
vanaf 2020 veranderen (half april, half juli en half november). Dit 
betekent dat Venster in 2020 drie keer zal verschijnen, waarvan het 
eerste nummer een extra dik jubileumnummer is en het spits afbijt in 
de in nieuwe huisstijl.  

Huisstijl / restyling NVLE 

• Talitha Dhondai en Marjon Kranenbarg zijn namens de redactie en 
de vereniging in contact met de Pulcher Grafimedia over het 
ontwerp van het nieuwe logo en huisstijl.  
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Juridische- en sociale zaken 
 

Impressie van de juridische-sociale dienstverlening van de NVLE 2019 

Ton Koelman was vele jaren sociaal juridisch adviseur van de NVLE. 
Halverwege 2019 moest hij vanwege zijn gezondheid wat rustiger aan gaan 
doen. Tot in september hij aangaf ongeneeslijk ziek te zijn en zijn 
werkzaamheden moest stoppen. Hij had er moeite mee om te stoppen, maar 
zijn energie was op. Op 9 december kwam het bericht dat Ton was 
overleden. 

Wij zijn Ton veel dank verschuldigd.  

De juridisch-sociaal adviseur voorziet nog steeds in een behoefte. Soms    
zijn er enkelvoudige vragen waarbij een kort antwoord voldoet. De meeste 
vragen leiden, na een telefonisch gesprek of een mail, tot veel leeswerk van  
dossiers, die zo nodig toegezonden worden. Denk dan aan alle zaken, die bij 
onze doelgroep een rol kunnen spelen en wel rond medische keuringen bij 
het UWV en alles wat daarna volgt, wat vaak onzekerheden met zich mee 
brengt. Ook angst om niet serieus genomen te worden. Dan is een 
voorbereidend gesprek of mail met uitleg waar op gelet moet worden en hoe 
deze procedures kunnen verlopen heel vaak een steuntje in de rug. 

Bij de uitslag van een keuring kan het zijn dat iemand het er niet mee eens 
is, dan heb ik geholpen ofwel geadviseerd, met het schrijven van een 
bezwaarschrift en de procedure daarin uitgelegd. Ik denk wel mee of het 
haalbaar is om deze procedure aan te gaan. Ook vragen rond de WMO en 
Zorgverzekering. Aangezien de verschillen, vooral in de WMO, nogal groot 
zijn per gemeente, verwijs ik naar de website van de desbetreffende 
gemeente, waar de verordening WMO te vinden is en daaruit het antwoord 
op de vraag te vinden is. 
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Om leden de regie in eigen hand te laten houden, geef ik vaak tips en trucs 
om een brief of een bezwaarschrift te schrijven en een kopie naar mij, dan 
maak ik op en aanmerkingen en vul zo nodig aan. Uiteraard per mail. Dat 
werkt heel goed en snel. 

Ook in 2019 wederom een aantal klachten over behandelingen door 
specialisten of paramedici, huisartsen, huisartsenpost betreffende onheuse 
(of ervaren als) bejegening, van verkeerde diagnoses tot verwijtbare fouten. 
Hierin adviseer ik of verwijs door naar de juiste instantie. Bij het schrijven van 
een brief geef ik de informatie die nodig is en de haalbaarheid tot het 
indienen van een klacht. 

Ik geef altijd van te voren duidelijk mijn grens aan en hoe ik te werk 
ga: telefonisch en per mail. Vaak wordt gevraagd of ik mee wil gaan met 
iemand, maar dat is dan over mijn grens. Als men dat toch wil, dan verwijs ik 
door of adviseer ik in eigen netwerk te zoeken. In mijn netwerk ken ik veel 
deskundigen, die soms gratis, de deskundigheid verlenen. Dit advies is 
weinig voorgekomen. 

In het NVLE blad Venster is ook in 2019 bij iedere uitgave een artikel 
geschreven over een actueel onderwerp. 

In 2020 zal deze juridische-sociale dienstverlening voortgezet worden. 
Hopelijk komt er dan wel uitbreiding van een vrijwilliger, die op dit terrein wat 
expertise heeft, want solistisch is het soms wat veel.  

Het doel van onze vereniging is, het aanbieden van deze service en dat 
wordt zeer gewaardeerd en kan hopelijk in 2020 op dezelfde wijze 
gecontinueerd worden. 

Gerda van Heerd 
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Voorlichtersgroep 
 

De voorlichting blijft een belangrijke taak en krachtig instrument voor onze 
vereniging. Zoals bekend zijn wij eigenlijk natuurlijk allemaal ambassadeurs 
van en met onze aandoening. Onze voorlichters zijn natuurlijk ingezet op de 
regionale contactmiddagen en tijdens het congres.  

Evenals voorgaande jaren is er uitvoerig les gegeven bij de reuma-

verpleegkundigenopleiding en aan dokters in opleiding in het VU medisch 

centrum en hebben wij diverse studenten geholpen met werkstukken. Er is 

een aantal keer bemiddeld voor de universiteit van Radboud die op zoek was 

naar kandidaten voor "BrinG your own patiënt "waarbij dokters in opleiding 

hun eigen patiënt begeleiden in het ziekteproces. 

De voorlichtersgroep was het afgelopen jaar door omstandigheden wat 

beperkt, maar een aantal teamleden is altijd bereid in te springen. Sharon 

Persijn heeft helaas afscheid genomen van de voorlichting, maar blijft bereid 

om voor Reuma Nederland actie te ondernemen als dat gevraagd wordt. 

 

  



 Pg. 41  Dankwoord  
   

 

Jaarverslag 2019 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Dankwoord 
 

Het bestuur van de NVLE wil hierbij grote dank uitspreken aan alle 
vrijwilligers, de leden van de Medische Advies Raad en de externe adviseurs 
die ons hebben geholpen. Ondanks de wens van meer menskracht en 
minder ziekte is er toch weer heel veel gedaan om de kerntaken van de 
vereniging: voorlichting; lotgenotencontact; belangenbehartiging en patiënten 
participatie waar te maken.  

Samenstelling jaarverslag: Ali Schriemer, tweede secretaris, juni 2020. 


