
Jaarverslag                   
2017 

Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD 

 

 

  

      
   
   

    



 
 

Inhoudsopgave 
    

 Jaarverslag 2017 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Inhoud 

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

De vereniging ........................................................................................................................... 3 

Het ledenbestand ..................................................................................................................... 4 

Het bestuur .............................................................................................................................. 5 

Kantoor en secretariaat ........................................................................................................... 8 

Vragen aan de NVLE ............................................................................................................... 9 

Medische adviesraad ............................................................................................................. 10 

Algemene ledenvergadering en contactmiddag .................................................................... 12 

Team vrijwilligers NVLE ......................................................................................................... 14 

Regiocontactpersonen ........................................................................................................... 15 

Commissie sclerodermie/MCTD ............................................................................................ 19 

Commissie lupus/APS ........................................................................................................... 21 

Commissie website/social media ........................................................................................... 23 

Redactie kwartaalblad NVLE Venster ................................................................................... 25 

Juridische en sociale zaken ................................................................................................... 29 

Voorlichtersgroep ................................................................................................................... 31 

Dankwoord ............................................................................................................................. 32 

 

 

 



 Pg. 1 
 

Voorwoord  
   

 

 Jaarverslag 2017 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD   

Voorwoord 

 

In 2017 heeft het bestuur, ondanks de vacatures van eerste secretaris en 

vicevoorzitter, geprobeerd de taken van de vereniging zoveel als in hun 

vermogen lag te vervullen. 

Hierbij was de ondersteuning van de vele vrijwilligers ook voor hen van groot 

belang. 

Er zijn veel voorbereidende vergaderingen geweest om te onderzoeken hoe 

we met vele andere reuma-gerelateerde patiëntenverenigingen nog beter 

kunnen samenwerken. Dit heeft geleid tot de presentatie van het 

samenwerkingsverband reumapatiëntenverenigingen Nederland (SRPN), 

tijdens de najaarsdagen van de Nederlandse Vereniging voor reumatologen 

(NVR) in september. 

Ook het ARCH-project, ter verbetering van de zorg voor mensen met 

sclerodermie is van start gegaan. Later in het jaar is ook de werkgroep 

vasculitis en APS gestart. Onze vereniging adviseert vanuit het perspectief 

van de patiënten. Onze voorzitter en een aantal vrijwilligers is actief in de 

diverse werkgroepen. Zo mogelijk wordt het ARCH-project in de toekomst 

ook actief voor patiënten met de ziektebeelden lupus en MCTD. 

Een vrijwilliger, tevens commissielid en regio-contactpersoon, heeft als 

patiënt meegewerkt aan het DAiRE-register. 

De voorlichters van onze vereniging hebben meegewerkt aan het 

symposium SLE en zwangerschap in het VUMC. Ook hebben zij op veel 

bijeenkomsten (para-)medici bewust gemaakt van de vier aandoeningen die 

de NVLE vertegenwoordigt. 
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Het jaarlijkse congres, in 2017 georganiseerd door de commissie 

sclerodermie/MCTD, was wederom een groot succes. 

Om onze stem in Europa te laten horen maken een aantal vrijwilligers zich 

verdienstelijk bij de FESCA, Sclerodermie Framed en Lupus Europe, Zij 

dragen hiermee bij aan gelijke behandelingen voor onze patiëntengroepen in 

heel Europa. 

In 2017 zijn in totaal zes regionale bijeenkomsten georganiseerd, waaronder 

1 voor jongeren met SLE/APS. 

2 vrijwilligers houden met regelmaat inloopbijeenkomsten voor lotgenoten in 

het UMC en de bibliotheek van Zoetermeer. 

Alle activiteiten van de diverse commissies van de NVLE worden vermeld in 

dit jaarverslag. 

Het financiële jaarverslag wordt separaat opgesteld en aangeboden ten 

behoeve van de leden. 
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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 Venster 

• Via folders en brochures 

• Via persoonlijk contact 

• Via de website 

• Op bijeenkomsten in het land 

De vereniging is aangesloten bij: 

• Ieder(in) 

• Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN) 

(voorheen RPPN) 

• Federation of European Scleroderma Associations (FESCA) 

• Lupus Europe 
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Het ledenbestand            
 

Per 1 januari 2017 telde de vereniging 2155 leden, waarvan 2104 leden en 

51 donateurs. Na verwerking van alle aan- en afmeldingen kwam het 

ledenaantal op 31 december 2017 uit op 2217, waarvan 2166 leden en 51 

donateurs. 
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Het bestuur 
 

Het bestuur bestond in 2017 uit vijf patiënten en één partner van een patiënt. 

In de ALV van april 2017 zijn de dames Janneke van den Heuvel (eerste 

secretaris) en Sylvia Natrop (penningmeester a.i.) afgetreden. In diezelfde 

ALV is mevrouw Wendy Zacouris benoemd als penningmeester; zij was al 

tijdens de teamdagen in 2016 voorgedragen aan het team. Ook is de heer 

Adrie Muns door het bestuur voorgedragen als teamcoördinator en later in 

de teamvergadering van september officieel benoemd. Annemarie Sluijmers 

heeft aangegeven aan het einde van haar termijn (voorjaar 2018) uit het 

bestuur te treden. Haar aandachtsgebied bestond uit de coördinatie van de 

ledenadministratie. Annemarie blijft teamlid commissie lupus/APS en heeft 

haar voordracht voor Lupus Europe aanvaard. Sander Otter heeft 

aangegeven nog 1 jaar (tot voorjaar 2019) in het bestuur te willen blijven. 

In 2017 zijn we verder gegaan met het loskoppelen van secretariaatstaken 

van het bestuur. Hiertoe zijn drie vrijwilligers aangetrokken die een aantal 

secretariaatswerkzaamheden op woensdag in het kantoor van BOSK 

uitvoeren.  

Helaas zijn er nog 2 bestuursvacatures die dringend vervuld zouden moeten 

worden, te weten de functie van vice-voorzitter en eerste secretaris. 

Oproepen hiertoe hebben nog niet geleid tot geïnteresseerden. 

Schema van aftreden bestuur NVLE 
  

Bestuurslid  
Gekozen voor een periode van drie jaar  

Einde termijn  

Sander Otter, websitebeheerder  Voorjaar 2018  

Annemarie Sluijmers, ledenadministratie  Voorjaar 2018  

Margot Wijbrans, voorzitter  Voorjaar 2019  

Ali Schriemer, tweede secretaris  Voorjaar 2019  

Wendy Zacouris, penningmeester Voorjaar 2020 

Adrie Muns, teamcoördinator Voorjaar 2021 
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Aandachtsgebieden bestuursleden 

Bestuurslid Functie Aandachtsgebied 

Margot Wijbrans Voorzitter • Vergaderingen leiden 

• Externe contacten 

• Medische Adviesraad 

• PR 

• Stichting NVLE Fonds 

• Commissie 
sclerodermie/MCTD 
 

Adrie Muns Teamcoördinator • Ondersteuning teamleden 

• Vrijwilligersbeleid 

Wendy Zacouris Penningmeester • Penningmeesterschap 

• Fonds PGO 

• Voorzitter commissie 
Lupus/APS 

• Contactpersoon Lupus 
Europe 

• Stichting NVLE Fonds 
 

Ali Schriemer Tweede secretaris • Coördinatie secretariaat 

• Notuleren vergaderingen 

• Info-telefoonlijn 

• Verzorging correspondentie 

• Contact drukker 
 

Annemarie 

Sluijmers 

Ledenadministratie • Ledenadministratie 
 

Sander Otter Websitebeheerder • Website en social media 

• Voorlichtersgroep 
 

 

Bestuursvergaderingen 

Het NVLE-bestuur heeft in 2017 8 x vergaderd. 
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Bestuursdagen 

Op 30 en 31 oktober hebben de traditionele bestuursdagen plaatsgevonden 

in de Reehorst te Ede. Er is teruggeblikt op het afgelopen jaar. Successen 

zijn benoemd en knelpunten besproken. Ook is een jaarplanning gemaakt 

voor 2018. 

Reumafonds 

Ook in 2017 heeft de NVLE financiële steun ontvangen van het Reumafonds. 

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt waarin de verwachtingen van 

beide kanten zijn vastgelegd. 

Verder is het sclerodermie-congres van 24 juni 2017 samen met het 

Reumafonds georganiseerd. Via het Reumafonds heeft de NVLE contact 

met andere landelijke reumapatiëntenverenigingen (SRPN voorheen RPPN).  

De NVLE is nauw betrokken bij het nieuwe project ARCH van het 

Reumafonds. Het project betreft het opzetten van een behandelnetwerk. Een 

netwerk van ziekenhuizen en artsen dat direct de behandeling van patiënten 

moet verbeteren. ARCH is opgezet met al eerste doelgroep patiënten met de 

diagnose sclerodermie. De eerste enquête onder deze patiënten is eind 

2017 verzonden.  
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Kantoor en secretariaat 

 

Het kantoor van de NVLE is gehuisvest bij BOSK in het Piet van 

Dommelenhuis (Churchillaan 11) op de 8e etage in Utrecht. Eenmaal per 

week wordt hier de fysieke post; veelal ledenpost, verwerkt. Op werkdagen 

wordt tevens de NVLE info-mail vanuit huis door hen behandeld. De 

administratie is ondergebracht in een Virtueel Kantoor, waardoor de 

vrijwilligers ook vanuit huis kunnen werken. Ook telefonisch is de NVLE 

tijdens kantooruren bereikbaar via 088-telefoonnummers. 

Door het vertrek van Janneke van den Heuvel en Sylvia Natrop, die 

gedurende vele jaren het secretariaatswerk naast het bestuurswerk hadden 

uitgevoerd, was het lastig om de uitvoering van al die taken over te nemen. 

Gedurende 2017 hebben Tamara Rombley en Kunny Mussendijk 

bovengenoemde werkzaamheden zoveel als mogelijk overgenomen. In 

verband met ziekte en persoonlijke omstandigheden was een derde 

secretariaatsmedewerker nodig; hiervoor is Anja Koopmans aangetrokken. 

Eind 2017 heeft Edith Meijerink zich als vrijwilliger aangemeld om 

ondersteunende taken voor het secretariaat en/of bestuur te verrichten, 

Omdat het steeds lastiger werd de bulk aan werkzaamheden op het 

secretariaat, zoals het versturen van uitnodigingen voor ALV, congres of 

contactdagen tijdig te verzenden is gekeken naar uitbesteding van een 

aantal werkzaamheden. Het drukken en verzenden van de uitnodigingen 

gaat nu via drukkerij Pulcher die ook het Venster verzorgt. De bedoeling is 

dat in het voorjaar van 2018 de ledenadministratie overgedragen wordt aan 

MEO. MEO is een organisatie die voor meerdere patiëntenorganisaties de 

administratie uitvoert. 
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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 gepubliceerd op de website in het aparte 

ledengedeelte. 
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Medische adviesraad 

In 2017 bestond onze medische adviesraad uit 18 medici van de 

verschillende academische ziekenhuizen.   

Prof. Dr. A.E. Voskuyl is afgetreden als voorzitter en Prof. Dr. F.H.J. van den 

Hoogen heeft het voorzitterschap ad interim op zich genomen. 

Prof. Dr. J.H.M. Berden heeft afscheid genomen als lid van de medische 

adviesraad. 

De medische adviesraad heeft medische vragen beantwoord van leden, 

artikelen geschreven voor het kwartaalblad NVLE Venster en hun 

medewerking verleend tijdens contactdagen en het congres. 
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Leden MAR:  

❖ Prof. Dr. F.H.J. van den Hoogen  Hoogleraar St. Maartenskliniek 
reumatoloog (voorzitter ad interim)  en Radboudumc 

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

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

❖ Mevr. Prof. Dr. H. Bootsma   UMC Groningen 
Hoogleraar reumatologie 

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

❖ Dr. P.L.A. van Daele    Erasmus MC Rotterdam 
internist/klinisch immunoloog 

❖ Dr. F.H.J. van den Hoogen   St. Maartenskliniek 
reumatoloog 

❖ Prof. Dr. T.W.J. Huizinga   LUMC Leiden 
reumatoloog 

❖ Mevr. Dr. E.M.G.J. de Jong   UMC Nijmegen 
dermatoloog 

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

❖ Prof. Dr. R. Landewé    AMC Amsterdam 
reumatoloog 

❖ Dr. F.J.M. van der Meer   LUMC Leiden 
internist 

❖ Prof. Dr. T.R.D.J. Radstake   UMC Utrecht 
hoogleraar translationele immunologie 

❖ Dr. C.J.G. Sanders    UMC Utrecht 
dermatoloog 

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

❖ Dr. T.J. Stoof     VUMC Amsterdam 
dermatoloog 

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

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

❖ Prof. Dr. A.E. Voskuyl    VUMC Amsterdam 
reumatoloog 
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Algemene ledenvergadering en 
contactmiddag 
 

Op zaterdag 1 april 2017 vond de algemene leden vergadering en landelijke 

contactmiddag plaats in de Aristozalen te Utrecht. Na het openingswoord 

van de voorzitter deed zij kort mededeling van het mislukken van de 

voorgenomen fusie met Lupus Nederland, welke per 1 januari 2017 is 

opgeheven. 80 leden van Lupus Nederland zijn lid geworden van de NVLE. 

De voorzitter hoopt dat zij zich binnen onze vereniging ook thuis zullen 

voelen. 

Er werd afscheid genomen van 2 bestuursleden, te weten Janneke van den 

Heuvel en Sylvia Natrop. Janneke is jarenlang eerste secretaris en 

boegbeeld van de vereniging geweest. Sylvia Natrop heeft geruime tijd de 

functie van teamcoördinator en het laatste jaar van penningmeester ad 

interim uitgeoefend. Met mooie woorden van dank en blijken van waardering 

werd afscheid van hen genomen. 

Voorgesteld werd Wendy Zacouris, al jaren lid van de commissie lupus/aps, 

die zich kandidaat heeft gesteld als penningmeester. Zij heeft ook al enkele 

bestuursvergaderingen bijgewoond. De vergadering gaat akkoord met haar 

benoeming.  

Zij gaf daarna een toelichting op de jaarrekening van de vereniging en haar 

visie op de financiële administratie voor het komende jaar. 

Daarnaast heeft de heer Adrie Muns zich voorgesteld als kandidaat voor de 

functie van teamcoördinator. De vergadering gaat akkoord met de 

voorgestelde benoeming in de najaars-teamvergadering. 

Het financiële jaarverslag 2017 en het secretariële jaarverslag van 2017 

werden goedgekeurd door de vergadering. 
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Na de algemene ledenvergadering volgde een mooi programma waarin dr. 

Sylvia Kamphuis het thema systeemziekten behandelde en de eerste 

uitkomsten van een promotieonderzoek bij jongeren met SLE van Noortje 

Groot presenteerde. 

Daarna gaf Sander Otter een korte presentatie met het thema: “NVLE ook 

actief voor betere zorg”.  

Ook werd door het bestuur met een kort dankwoord afscheid genomen van 

Marja Kruithof, die haar functie als redactielid van Venster na een groot 

aantal jaren heeft neergelegd. 

Tenslotte werd door teamlid Liesbeth Vermeulen van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om nog eens te benadrukken hoe belangrijk de afgetreden 

bestuursleden voor de vereniging zijn geweest.  
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Team vrijwilligers NVLE 
 

Op 1 januari 2017 waren er 34 vrijwilligers voor de NVLE werkzaam. 

Wij namen afscheid van 5 vrijwilligers, maar hebben ook 6 nieuwe 

vrijwilligers mogen verwelkomen. Hierdoor kwam het aantal vrijwilligers op 

31 december 2017 op 35. 

Marja Kruithof heeft haar jarenlange medewerking aan de redactie van 

Venster beëindigd. Nell Thijssen is wegens ziekte gestopt als regio-

contactpersoon Zuid. Christian Reijnen is gestopt om persoonlijke redenen; 

hij zou regio Zuid komen versterken. Anna Landegent is ook om 

gezondheidsredenen gestopt als regio-contactpersoon Midden. Ingrid 

Korsten is gestopt als lid van de commissie sclerodermie/MCTD. 

Voor regio Midden is Rina Dieffenbach aangenomen en opgeleid als regio-

contactpersoon. 

In de commissie Lupus/APS zijn 3 nieuwe vrijwilligers verwelkomd, te weten 

Zgjim Osmani, Lisa Verberg en Gerie Brandts. Zgjim heeft als bijzonder 

accent Kidshulp gekregen. 

Voor de commissie sclerodermie/MCTD is Gwendolyn Bouwknegt actief 

geworden. 

Aan het secretariaat zijn Anja Koopmans en Edith Meijerink toegevoegd als 

nieuwe vrijwilliger. 

5 leden hebben zich gemeld als inval-vrijwilliger, te weten Jane Redder, 

Marlies Blom, Gryt de Boer, Harry de Hoog en Nell Thijssen.  
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Regiocontactpersonen 

 

Team Midden  

In 2017 was Marga Schut lange tijd de enige contactpersoon voor regio 

Midden. Door ziekte heeft Anna Landegent afscheid genomen. Fijn dat in het 

najaar Rina Dieffenbach kon worden opgeleid en ingewerkt als tweede 

contactpersoon voor Midden.  

Er zijn toch nog 2 regiobijeenkomsten georganiseerd. 

De eerste 18 maart in de Eenhoorn te Amersfoort. De opkomst was 80 

personen. 

Het onderwerp: Zelfmanagement in de zorg werd verzorg door dr. Linda 

Kwakkenbos en de heer Joep Welling. Heel interessant met daarna nog 

ruimte voor lotgenotencontact. Een geslaagde middag waar het gelukt is om 

5 geïnteresseerden voor vrijwilliger te werven. 

De tweede bijeenkomst was op 18 november in de Reehorst te Ede. Dit was 

een jongeren bijeenkomst, bedoeld voor jongeren met sle/APS en huidlupus, 

tussen de 15-30 jaar. De opkomst was 33 personen. Wegens 

personeelstekort was de uitnodiging via MailChimp verstuurd, waardoor we 

wellicht minder aanmeldingen hebben gekregen. Het onderwerp van de 

bijeenkomst was: Leven met Lupus. Hieraan werkten mee: dr. Maarten 

Limper en mevrouw Wil Struijs uit het UMC en dr. Onno Teng uit het LUMC. 

Zij vertelden een duidelijk verhaal over lupus en hoe daar mee om te gaan. 

Wil leerde de aanwezigen grenzen stellen. Daarna was er nog ruimte voor 

lotgenotencontact. Het was een zeer geslaagde middag en ook hier is het 

gelukt om 3 nieuwe jonge geïnteresseerden te werven als vrijwilliger. 
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Volgend jaar hoopt de regio meer te kunnen organiseren; de eerste lezing is 

gepland op 24 maart 2018. 

 

Verwelkoming nieuwe leden 

Dit jaar zijn in Midden 65 nieuwe leden gebeld en konden diverse vragen 

telefonisch worden beantwoord. 

Regelmatig waren het leden die net de diagnose hadden gekregen; zij waren 

erg blij met het telefoontje.  Af en toe bellen leden terug om nog even iets te 

vragen. 

Al met al toch een succesvol jaar voor regio Midden. 

 

Regio Noord  

In regio Noord is Natascha Brünner contactpersoon voor de provincies 

Friesland en Overijssel en Vivian Kok-Sey-Tjong contactpersoon voor 

Groningen en Drenthe. Wij hadden goede hoop op versterking, maar helaas 

kwam die er (nog) niet. Iedere bijeenkomst proberen wij leden enthousiast te 

maken om zich ook als vrijwilliger aan te melden voor de NVLE.  

Het afgelopen jaar hebben wij twee regiocontact-bijeenkomsten gehouden:  

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het voorjaar in Leeuwarden, 

op 25 maart 2017 met als thema: Zorgtraject SLE en huidige en nieuwe 

medicatie bij SLE. Als sprekers waren uitgenodigd: dr. Karina de Leeuw, 

klinisch-immunoloog UMCG en Belia Hollander, verpleegkundig specialist 

UMCG.  

De tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het najaar in Zwolle, op 25 

november 2017 met als thema: Sclerodermie in beeld. Als sprekers waren 

uitgenodigd: dr. M. Bijl, reumatoloog / klinisch immunoloog van het 
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Martiniziekenhuis Groningen en Joep Welling, ervaringsdeskundige 

sclerodermie en vrijwillig medewerker onderzoek en patiënten participatie 

van de NVLE. Onze voorzitter, Margot Wijbrans heeft ons tijdens de 

bijeenkomst ook bijgepraat over het ARCH-project.  

Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht en ook de enquêteformulieren zijn 

naar tevredenheid ingevuld. Enkele leden hebben zich onlangs aangemeld 

als vrijwilliger, maar hier zal nog actie op ondernomen worden.  

Doelen 2018 

Onze doelen voor 2018 zijn in ieder geval:  

 twee bijeenkomsten te organiseren; 

 deel te nemen aan de teamvergadering in maart en de teamdagen bij 

te wonen; 

 leden te motiveren zich als vrijwilliger op te geven, ook al is het alleen 

om tijdens contactbijeenkomsten ondersteuning te bieden.  

 

Regio Zuid 

In regio Midden zijn Mariska Zandee en Sjef de Kimpe actief. 

Op zaterdag 28 januari 2017 organiseerden we in de regio Zuid een regio 

contactmiddag voor zo'n honderd leden in het Zeeuwse thuisland van 

Mariska: Krabbendijke.  De NVLE was daar aanwezig met een stand. 

3 Reumatologen van het Erasmus-m.c. verleenden die middag hun 

medewerking.  

Dr. Padmos gaf informatie omtrent (het zorgpad) sclerodermie. Dr. Dolhain 

sprak over SLE en (het zorgpad) reumatische ziekten en zwangerschap.  

En tot slot dr. Van der Kaap die een presentatie gaf over MCTD en APS. 
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Na de pauze waren deze artsen bereid om vragen uit de zaal te 

beantwoorden en was er nog gelegenheid voor lotgenotencontact. 

De Nationale Vereniging voor Sjögren Patiënten (NVSP) hadden in overleg 

hun leden hiervoor ook uitgenodigd. Een misverstand ontstond toen bleek 

dat de NVSP geen nadere info kon verstrekken over Sjögren voor hun 

aanwezige leden, terwijl wij, de NVLE, deze wel hadden aangekondigd in 

onze uitnodiging. 

Dorpshuis 'De Meiboom' in Krabbendijke, met zijn uitstekende service, is ons 

als locatie voor onze contactmiddag uitstekend bevallen. 

Op zaterdag 8 april 2017 hield de NVSP een regionale bijeenkomst in het 

Erasmus mc te Rotterdam. Omdat Sjögren vaak secundair voorkomt bij 

'onze' auto-immuunziekten zijn onze leden hiervoor ook uitgenodigd.  De 

opkomst van onze leden was klein omdat er uitnodigingen waren verstuurd 

via de mail en omdat de bijeenkomst specifiek was afgestemd op de 

Sjögren- patiënt. De NVLE was aanwezig met een stand. Ook de NVSP en 

Scleroderma Framed waren aanwezig met een stand. 

Vanaf juni 2017 zijn wij bezig geweest om in het najaar van 2017 een 

contactmiddag voor onze leden te organiseren in het MMC te Eindhoven / 

Veldhoven. Het is ons niet gelukt om in het najaar van 2017 zo'n middag op 

te zetten. Bovendien bleek in januari 2018 tot onze grote frustratie dat het 

MMC ook in het voorjaar van 2018 niet in staat zou zijn om haar 

medewerking te garanderen. 
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Commissie sclerodermie/MCTD 

 

De commissie bestond per 1 januari uit Ingrid, Jessica, Linda, Laura, 

Marieke en Margot. Ingrid is per september 2017 gestopt. 

Op 24 juni 2017 was het zeer geslaagde congres in Mereveld te Utrecht. Het 

congres had als thema 'Chronisch ziek zijn, vraagt om chronisch optimisme" 

(Loesje).  

De NVLE-Award is uitgereikt aan Wieneke van den Hombergh voor 

haar onderzoek 'Early organ involvement, survival and causes of death 

systemic sclerosis'. 

Reumatoloog Hein Moens vertelde over het project ARCH. Hij gaf 

voorbeelden van situaties waarin de samenwerking tussen een perifeer en 

academisch ziekenhuis voor de patiënt veel gemak op zou kunnen leveren. 

Reumatoloog Jeske de Vries vertelde hoe het project ARCH de verbindende 

brug gaat vormen tussen de perifere ziekenhuizen en de academische 

centra. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld 1 keer per jaar voor controle naar 

het academisch ziekenhuis en hebben tussendoor afspraken met een 

reumatoloog en het ziekenhuis in de buurt. 

Toon van Helmond en Linda Kwakkenbos verzorgden een interactieve lezing 

over positieve psychologie, waarbij mensen aan het denken worden gezet 

over de manier waarop ze kijken daar hun chronische ziekte . Is het glas 

halfvol of halfleeg? 

Twee lotgenoten vertelden over hun leven. Mevrouw Solveigh van Zaal 

vertelde over haar positieve manier van omgaan met sclerodermie. Ze geniet 

van reizen, maar ook van de kleine dingen in het leven. Carlieke Koudijs 

vertelde over haar leven met MCTD.  
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Tijdens het onderdeel “ask the doctor” was er volop gelegenheid om vragen 

te stellen aan diverse deskundigen, zoals een maatschappelijk werkster, 

reumatologen en een ergotherapeut. Parallel hieraan gaf Chantal Kroeze 

een presentatie. 

De dag werd op een enthousiaste manier aan elkaar gepraat door de 

dagvoorzitters dr. Frank van den Hoogen en dr. Femke Bonte. 

Tussen de verschillende onderdelen door werd een ritmisch intermezzo 

verzorgd door Ton Ton. 
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Commissie lupus/APS 
 

Onze commissie bestond per 1 januari uit Annemarie, Janneke, Kunny, 

Liesbeth, Marga en Wendy. Janneke is per april 2017 gestopt. 

Wij hebben er 2 nieuwe jonge commissieleden bij gekregen; te weten Lisa 

Verberg en Zgim Osmani.  

13 mei was er een zeer geslaagde huidlupusmiddag georganiseerd in de 

Reehorst in Ede met een hoge opkomst. Hierdoor hebben wij er weer een 

nieuw commissielid bij gekregen, Gerie Brandts. 

Lisa heeft meegewerkt aan een boekje van het Fonds Nuts Ohra met haar 

ervaringsverhaal. 

Zgjim heeft de Plaquenil-enquête opgezet. Dit was een groot succes met 

veel respons. De resultaten van deze enquête zullen worden gepresenteerd 

op ons congres in het voorjaar 2018 en tevens is de enquête als abstract 

aangeboden voor de EULAR meeting 2018 in Amsterdam. 

Annemarie is onze specialist op huidgebied, zij is hiervoor naar Londen 

geweest en heeft deel genomen aan de Kennisagenda over de huid.  

Annemarie en Wendy zetten zich in voor Lupus Europe. Zij zijn hiervoor 

16,17,18,19 november naar het congres in Milaan geweest. 

18 november is samen met regio Midden een zeer geslaagde jongeren- 

contactmiddag georganiseerd. Hier hebben zich drie jongeren aangemeld als 

met belangstelling voor vrijwilligerswerk voor de NVLE. 

Het hele jaar door worden vele vragen die wij via de mail binnen krijgen 

beantwoord, of bemiddelen wij door middel van de vraag per mail voor te 

leggen aan de desbetreffende deskundige of arts. 
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De commissie is in 2017 vijf keer bij elkaar geweest voor een vergadering. 

Op dit moment is de commissie druk bezig met het organiseren van ons 

congres op 26 mei 2018. 

Wij sluiten het jaar af met 8 lupus/APS commissieleden. 
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Commissie website/social media 
 

Website 
 

De websitecommissie heeft in lichte mate te maken met onderbezetting. In 
de dagelijkse praktijk is Sander Otter aanspreekpunt en uitvoerder.  
Daarom zijn verschillende teamleden van andere commissies tijdens 
evenementen van de vereniging ingezet voor de sociale media. Het werkt 
erg goed om verschillende mensen bij activiteiten een life verslag te laten 
doen. 
De website wordt goed bezocht en goed gelezen, maar blijft in praktijk iets 
wat weerbarstig te bedienen. Er hebben zich geen significante storingen 
voorgedaan en er is slechts éénmaal een back-up teruggezet omdat er iets 
niet bleek te functioneren. Zoals vorig jaar al besloten, wordt er aan een 
nieuwe website gewerkt met het WordPress CMS en een betere 
structurering van de data zodat het voor eenieder makkelijk wordt om eraan 
te werken. Ook moet het de bedoeling zijn dat onze vrijwilligers makkelijk te 
vinden zijn en makkelijk op een plaats op de website "bewerkt kunnen 
worden ", zodat bij wisselingen de website snel geactualiseerd kan zijn. 
Deze website komt in het eerste kwartaal van 2018 online. 
Er zal een kleine koerswijziging komen voor de informatievoorziening op de 
website. Nu is het vooral een website met veel informatie over de vereniging. 
De nieuwe focus komt te liggen op de aandoeningen die we 
vertegenwoordigen en het belang van belangenbehartiging. Ook zal er meer 
accent gelegd worden op het belang van het lidmaatschap en wat dat 
allemaal mogelijk gemaakt. 
Tenslotte gaan we werken aan het beter inzichtelijk maken van symptomen 
als eerste waarschuwingssignaal. Dit wordt gecombineerd met een 
advertentiecampagne waarbij deze waarschuwingssignalen evenals onze 
aandoeningen hoog in Google verschijnen. Deze campagne wordt bekostigd 
uit het goede doelen fonds van Microsoft en Google. 
  
Facebook en Twitter 
 
Het facebook gedeelte doet het sowieso goed en blijkt vooral waardevol op 
het moment dat er leden zijn met acute vragen. Onze respons ratio, een 
belangrijk getal in de sociale media is bijzonder hoog en ook het aantal 
volgers laat een gestage groei zien. 
De koppeling met Twitter is hersteld, maar ondanks goede bedoelingen is er 
door personele onderbezetting niet veel mee gedaan. Wel is een avond die 
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gewijd was aan sociale media bezocht bij PGOsupport om inspiratie op te 
doen. 
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Redactie kwartaalblad NVLE Venster 
 

Samenstelling 

De redactie is 2017 gestart met Marja Kruithof, Ellen Jacobs, Wim Bernards, 

Rita Schriemer, Sander Otter (namens het bestuur) en Talitha Dhondai. 

Talitha is de eindredacteur en het aanspreekpunt naar buiten. Wim en 

Talitha verzorgen om en om de eindredactie. Ellen verzorgt de beeldredactie 

en Marja, Rita, Wim en Talitha zijn de schrijvende redacteuren. Sander Otter 

heeft het stokje van Ali Schriemer overgenomen. Zij heeft in het najaar van 

2016 aangegeven dat zij niet de aangewezen persoon is voor een plek in de 

redactie aangezien zij te weinig op de hoogte is van de meest actuele zaken 

binnen het bestuur. 

Marja heeft na jarenlange trouwe dienst besloten dat het maartnummer het 

laatste nummer is waar zij aan mee zal werken. Ze heeft op de ALV officieel 

afscheid genomen van de leden en in de zomer van 2017 van de redactie. 

De redactie heeft dit jaar 1 strategische redactievergadering en 4 

redactievergaderingen gehad.  

Inhoud Venster 

Dit jaar heeft de redactie weer 4 complete Vensters afgeleverd. Inhoudelijk 

zijn er weinig veranderingen geweest. 

Margreet Steup heeft de rubriek van ‘Vanuit de spreekkamer’ van Sylvia 

Kamphuis overgenomen. Femke Bonte heeft toegezegd om de rubriek in 

2018 op te pakken. 

Prof. dr. Frank van den Hoogen heeft dit jaar samen met prof. dr. Alexandre 

Voskuyl de rubriek ‘Medisch’ verzorgd. Na het afscheid van prof. dr. Voskuyl 

zal prof. dr. Van den Hoogen de column voortzetten. 
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In 2017 hebben Nikki, GRietZ en Kim Spierenburg de overige columns 

verzorgd. GRietZ en Kim Spierenburg zullen dit ook in 2018 weer doen. 

Het Jongerenpanel is eindelijk van de grond gekomen. Fabienne, Lena en 

Odette reageren ieder kwartaal op 2 stellingen. Doel is om 2018 meer 

aandacht aan jongeren te besteden. 

De rubriek de Buitenlandse Patiënt is in 2017 tot een eind gekomen in 

Noorwegen.  

We zijn gestart met een nieuwe rubriek, de Paramedicus, om meer aandacht 

te besteden aan de verschillende paramedici die betrokken zijn bij de 

aandoeningen van onze leden. 

Om duidelijker te communiceren waar de NVLE voor staat en wat zij voor 

haar leden betekent is de redactie in 2017 gestart met een overzicht van de 

belangrijkste wapenfeiten. In 2018 zal de redactie elk half jaar een dergelijk 

overzicht plaatsen. 

Het contact met de columnisten en artsen verloopt goed. 

Er is genoeg input voor nieuwe onderwerpen. 

Werving nieuwe vrijwilligers/bestuursleden 

We zijn gestopt met het plaatsen van de verschillende individuele vacatures 

en hebben op de achterzijde van Venster een algemene oproep voor 

vrijwilligers geplaatst. Dit heeft voor de redactie in 2017 nog niet tot nieuwe 

aanmeldingen geleid. Voor het volledige, geactualiseerde vacatureoverzicht 

wordt verwezen naar de website.  

De serie ‘achter de schermen bij de redactie’ hebben we in 2017 voortgezet 

om het werk van onze vrijwilligers te belichten met als doel om vrijwilligers te 

werven.  
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Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om nieuwe redactieleden te 

vinden. De redactie bestaat uit drie schrijvende leden en de druk loopt erg 

op. Het is eigenlijk geen werkbare situatie. Er is wel een aanwas van nieuwe 

vrijwilligers, maar die stromen niet door naar de redactie. De redactie hoopt 

dat hier met de komst van teamcoördinator Adrie verandering in komt. 

Samenwerking Pulcher 

De samenwerking met Pulcher is in 2017 voortgezet en naar wens verlopen. 

Falco Heezen heeft ook in 2017 alle redactievergaderingen (inclusief de 

strategische) bijgewoond. 

Lezersonderzoek 

De resultaten van het lezersonderzoek dat de redactie in 2016 heeft 

uitgevoerd om de tevredenheid van onze lezers te peilen, zijn in het 

juninummer van 2017 gepubliceerd. 

Venster wordt met een gemiddelde van een 8 goed gewaardeerd. De 

verbeterpunten heeft de redactie meegenomen in de strategische 

redactievergadering. In 2018 kijkt de redactie of een restyling van Venster 

nodig is.  

Teamdagen 

Van de redactie was alleen Wim aanwezig op de teamdagen. Op de 

teamdagen is gesproken over een betere samenwerking tussen de redactie 

en de commissies. Aandachtspunt was het aanleveren van kopij.  

Social Media 

Doel was om in 2017 meer aandacht aan social media te besteden. Dit is 

helaas nog niet gelukt. De redactie hoopt in 2018 meer tijd aan social media 

te kunnen besteden om de onderwerpen in Venster voor het voetlicht te 

krijgen. In het kader hiervan heeft de website/social media commissie de 
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redactie toegang tot facebook gegeven, zodat de redactie zelf snel berichten 

kan plaatsen. 

Strategische redactievergadering 

Tijdens de strategische redactievergadering in november 2017 zijn de 

resultaten van het lezersonderzoek uitvoerig doorgenomen en zijn nieuwe 

plannen voor 2018 gemaakt. De noodzaak van het werven van nieuwe leden 

is wederom besproken. Aangezien uit het lezersonderzoek gebleken is dat 

de lezer erg tevreden is, worden er geen grote veranderingen doorgevoerd in 

Venster. In 2018 zal er meer aandacht zijn voor de ‘kleinere’ ziektebeelden 

en alternatieve geneeswijzen. De huidige taakverdeling blijft gehandhaafd. 

Aandachtspunt 

Het tekort aan redactieleden vormt een groot probleem. De redactie zal in 

2018 kritisch moeten kijken op welke manier Venster gehandhaafd kan 

blijven als er geen versterking komt.  
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Juridische en sociale zaken 
 

Gerda van Heerd en Ton Koelman verzorgen het steunpunt juridische en 
sociale zaken. De sociaal juridische dienstverlening heeft in 2017 weer 
bewezen, dat zij onze leden echt iets te bieden hebben.  

Vragen per email 

Ton behandelt de vragen die per e-mail worden gesteld door de leden. 

Het aantal vragen per email is wat toegenomen van 6 (2016) tot 11. Net als 

voorgaande jaren zijn het de meer complexe zaken. Enige lezers hebben in 

2017 gereageerd op juridische artikelen in Venster waardoor ze bij de 

instanties met goede doorslaggevende argumentatie hun recht konden 

halen. Hieruit blijkt wel dat onze leden de artikelen van onze commissie goed 

kunnen gebruiken. Het is dus ook van belang dat wij onze vakliteratuur goed 

bijhouden en lezen. 

Externe contacten 

Ton vertegenwoordigt de NVLE bij Cliëntenbelang Amsterdam in het 

clusterbestuur Chronisch Zieken en Gehandicapten en in diverse 

werkgroepen. Cliëntenbelang gaat steeds een meer belangrijke rol spelen in 

het overleg met de gemeente Amsterdam en in de regio. Momenteel is er 

betrokkenheid bij divers overleg met de grote speler (Zilveren Kruis) en de 

regio op gezondheidszorg, met name de wijkteams in Amsterdam. 

Telefonische en schriftelijke ondersteuning 

In 5 bezwaar procedures is ondersteuning geboden. Al deze procedures 

betrof het herbeoordelingen van het UWV.  

Van de bezwaren hadden er 4 een positief resultaat.  
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Voor 1 zal er opnieuw gekeken worden of er een andere beoordeling moet 
komen op grond van nieuwe medische feiten.  

Regelmatig worden we gebeld met vragen om informatie of uitleg van wet of 
regelgeving.  

De Zorgverzekering is ook een punt voor aantal mensen. Soms ook moeilijk 
te beantwoorden, omdat er toch verschil is tussen de pakketten per 
zorgverzekeraar.  

Geadviseerd wordt dan ook om voor het nieuwe jaar goed te onderzoeken 
welk pakket het best passend is.  

Voor 2018 zal aan de diensterverlening niets veranderen.  
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Voorlichtersgroep 

 
Wij zijn erg blij Sharon Persijn de coördinatie en voortrekkersrol in de 
Voorlichtersgroep op heeft gepakt. 
Voorlichting blijft een belangrijke taak en krachtig instrument voor onze 
vereniging. Al zijn wij eigenlijk natuurlijk allemaal ambassadeurs van en met 
onze aandoening. Onze voorlichters zijn natuurlijk ingezet op de regionale 
contactmiddagen en tijdens het sclerodermie 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. 
De voorlichters waren aanwezig op het “happy met je huid festival” in Utrecht 
dat georganiseerd werd door de huidfederatie en waarbij vele, vaak 
zeldzame aandoeningen die betrekking hadden op de huid, figuurlijk 
vertegenwoordigd waren. 
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Dankwoord 
 

Het bestuur van de NVLE wil hierbij grote dank uitspreken aan alle 

vrijwilligers, de leden van de medische adviesraad en de externe adviseurs 

die ons hebben geholpen. Ondanks structureel gebrek aan menskracht 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, maart 2017. 


