
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VSOP 
28 juni 2021 19.30-21.00 uur (videovergadering) 

 
 
  



 

1 
 

Deelnemers: 
ALS Patients Connected (APC) dhr. T. Meister 
Belangenvereniging Von Hippel-Lindau dhr. B. Wolbers 
Cure ADOA Foundation mw. H. Smit 
FOP Stichting Nederland mw. E. Bouvy-Berends 
HEVAS mw. C. van den Bosch, mw. M. Jongma 
Lichen Planus Vereniging Nederland mw. S. Groot 
Longfibrose Patiëntenvereniging mw. A. Schimmel 
Mastocytose Vereniging Nederland mw. B. Fokkinga, mw. E. Terpstra 
Nederlandse Klinefelter Vereniging dhr. A. Jonker 
Neurofibromatose Vereniging Nederland mw. I. Caubo 
Stichting Steun 22Q11 mw. C. Castelein-Mollet 
Stichting Care4BrittleBones mw. D. Mekking 
Stichting Orthostatische Tremor mw. J. Bakker 
Stichting Overdruksyndroom NL mw. J. van der Veer 
Stichting Pierre Robin Europe dhr. A. Pakter 
Stichting TAPS Support mw. S. Ernst 
Vasa Previa Stichting mw. D. van den Berg, mw. M. van Dijck 
Vasculitis Stichting mw. M. van Engelen, dhr. P. Verhoeven 
Vereniging Cornelia de Lange syndroom  dhr. G. Koekkoek 
Vereniging OOG in OOG mw. M. Oosterhof- van Gemert 
Vereniging voor Hereditair Angio Oedeem 
en Quincke’s Oedeem (HAE en QE) 

dhr. J. van Leeuwen 

Volwassenen, Kinderen en 
Stofwisselingsziekten (VKS) 

mw. H. Dekker 

XLH vereniging Nederland dhr. D. Keiner 
VSOP-bestuur dhr. A. de Wijer, dhr. H. van Veenendaal, mw. I. Wever, dhr. J. 

Baars., mw. M.N. Smilde, mw. K. Lustermans-Bakker, dhr. 
Prenger, mw. M. Cornel,  

VSOP-bureau dhr. C. Oosterwijk, mw. E. Van Vliet, dhr. E. Vermeulen, mw. S. 
van Breukelen (verslag) 

Met kennisgeving afwezig:  
ADCA/Ataxie Vereniging Nederland dhr. Kulker 
Jeugdreuma Vereniging Nederland mw. Van Lierop 
Korter maar krachtig - Vereniging voor geamputeerden (KMK) dhr. Diets 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) mw. Noordhoek 
Nierpatiënten Vereniging Nederland mw. Van Kempen 
Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen dhr. Coonen 
OSCAR Nederland mw. E. Citak 
PKU Vereniging Nederland dhr. Abeln 
Stichting Amyloïdose Nederland mw. Muller 
Stichting IJzersterk mw. Damman-Bos 
Stichting RPF dhr. Lempers 
Stichting voor Afweerstoornissen mw. Bastiaans-Smith 
Turner Contact Nederland mw. Wilms 
Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) mw. Döpp-van Berkum 
Vereniging voor Ichthyosis Netwerken mw. Veldman 
VSOP-bestuur dhr. Reuser, mw. Monissen 

 
Bijlagen: 
‒ Overige afwezige lidorganisaties 
‒ Presentaties ALV 10 juni en 28 juni 
‒ Informatie WTBR 
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1)  Opening, vaststellen agenda 
Dhr. De Wijer opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Hij verzoekt niet urgente vragen via de 
chat te stellen en meldt dat indien er geen bezwaren zijn, de vergadering wordt opgenomen (doel: juiste 
verslaglegging). 
Het agendapunt m.b.t. de lidmaatschapsaanvragen wordt naar voren gehaald i.v.m. de gedeeltelijke aanwezigheid 
in deze vergadering van dhr. Berndsen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor mensen met een 
Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom. De nieuwe leden kunnen niet stemmen over de financiële jaarstukken, zijnde 
agendapunt 5. De agenda wordt als zodanig vastgesteld. 
 
2) Lidmaatschapsaanvragen  
a. Introductie van en door de kandidaat-leden: 
- Mw. Bressers introduceert de Stichting Usher Syndroom. Het syndroom van Usher erft autosomaal recessief 

over. Mensen met het Usher syndroom hebben te maken met slechthorendheid en slechtziendheid. Uiteindelijk 
leidt dit tot doofheid en blindheid. Wereldwijd zijn er zo’n 400.000 patiënten. Er bestaan vier verschillende 
typen. Zie verder https://ushersyndroom.nl/.  

- Dhr. Berndsen introduceert de Nederlandse Vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber 
syndroom. Het is een kleine vereniging met 120 leden en behartigt de medische, sociale en maatschappelijke 
belangen van personen met het Sturge-Weber-syndroom en hun naasten. Veel van de leden hebben een 
wijnvlek in het gelaat (aangeboren vaatafwijking in de huid door teveel bloedvaatjes). Anderen hebben het 
Sturge-Weber syndroom, een aangeboren aandoening die wordt gekenmerkt door een combinatie van 
vaatafwijkingen in de huid (wijnvlek), hersenen (epilepsie) en ogen (glaucoom). Zie verder 
https://www.wijnvlek-sturgeweber.nl/ 

b. Stemming over beide lidmaatschapsaanvragen 
Alle kandidaat-lidorganisaties worden als leden van de VSOP hartelijk verwelkomd op basis van stemming door 
handopsteking. Dhr. De Wijer meldt dat de VSOP nu 95 lidorganisaties heeft.  
Dhr. Wolbers wijst de aanwezigen op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe 
wet brengt veranderingen met zich mee die van invloed zijn op het bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen. De wet treedt per 1 juli 2021 in werking. Dhr. Wolbers verzoekt de VSOP tips/adviezen aan te leveren 
aan de leden m.b.t. aandachtspunten in statuten die wellicht tot statutenwijzigingen bij VSOP-leden moeten leiden. 
Dhr. Wolbers zal zijn verzamelde informatie rondom de WBTR aan de VSOP beschikbaar stellen.  
 
3) Korte voorstelronde i.c.m. eventuele mededelingen  
I.v.m. de grote aanwezigheid tijdens de ALV, worden de aanwezigen in alfabetische volgorde opgenoemd. Dhr. De 
Wijer verzoekt de aanwezigen die zich niet (tijdig) hadden aangemeld voor de ALV, doch nu wel aanwezig zijn 
zich te melden in de chat. Deze aanwezigen zullen dan vermeld worden in het onderhavige verslag. 
 
4) Verslag ALV 10 juni 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De presentaties van de vorige ALV zijn per abuis niet meegestuurd en zullen worden nagestuurd met dit verslag. 
 
5) Mededelingen VSOP-bestuur  
Dhr. B. Reuser, bestuurslid is afwezig i.v.m. zijn verjaardag. Ook mw. Monissen, eveneens bestuurslid, is helaas 
verhinderd. 
Dhr. De Wijer attendeert er op dat eind dit jaar de heren Reuser en Van Veenendaal zullen aftreden als bestuurslid 
van de VSOP. Hun termijnen zijn dan verstreken. In 2022 verloopt eveneens de termijn van de penningmeester, 
dhr. Baars.  
Het bestuur is blij een nieuwe kandidaat penningmeester gevonden te hebben. Het betreft dhr. Hans Prenger. Hij 
zal zich nu voorstellen, waarna hij in de najaars-ALV formeel zal worden voorgedragen. Tot dan zal hij deelnemen 
aan de bestuursvergaderingen en door dhr. Baars worden ingewerkt. 
  

https://ushersyndroom.nl/
https://www.wijnvlek-sturgeweber.nl/
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Dhr. Prenger stelt zich voor: hij heeft een carrière in het bank- en verzekeringswezen en is momenteel directeur van 
een woonzorgcentrum (langdurige zorg). Ook is hij vader van een dochter met het Down syndroom. Dhr. Prenger 
ambieert vrijwilligerswerk, aanpalend aan de zorg en is al eerder penningmeester geweest bij het Johanna 
Kinderfonds, waar zijn bestuurstermijn was verstreken. Penningmeester van de VSOP kan hierop een mooi 
vervolg zijn.  
 
5) Financiën 
Dhr. Baars meldt dat de Financiële Jaarstukken 2020 ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de versie zoals 
gepresenteerd en toegelicht in de ALV van 10 juni jl. De accountantsverklaring is voorzien van een beperking.  
Dit wordt veroorzaakt door een verschil van inzicht tussen het VSOP-bestuur en de accountant ten aanzien van het 
verlies. Het bestuur is van mening dat het verlies in z’n geheel moet worden toegerekend aan 2020, terwijl de 
accountant van mening is dat een deel ervan aan 2019 moet worden toegerekend. Dit verschil van inzicht heeft een 
effect op de gift van € 100.000 van de Stichting Dioraphte t.b.v. 2020 die in de voorliggende jaarrekening geheel ten 
laste komt van 2020, terwijl dit anders slechts gedeeltelijk zou zijn. Wel is het zo dat de Stichting Dioraphte daarin 
uiteindelijk het laatste woord heeft. 
Met handopsteking worden de jaarrekening en het bestuursverslag goedgekeurd. Er is één onthouding omdat één 
vertegenwoordiger van een lidorganisatie vandaag voor het eerst aanwezig is tijdens een ALV en de 
voorgeschiedenis niet kent. 
De decharge van de penningmeester en het bestuur wordt door handopsteking verleend. 
 
6.  Bespreking VSOP-Meerjarenbeleidsplan/ Visiedocument 
a. Toelichting 
Dhr. Oosterwijk geeft een korte toelichting op doelstellingen in het Visiedocument die tot een Nationale Strategie 
Zeldzame Aandoeningen zouden moeten leiden en op doelstellingen van de VSOP in het nieuwe concept 
Meerjarenbeleidsplan. Dit staat op dit moment nog in één document dat gesplitst zal worden in twee separate 
documenten.  
De aard van beide documenten richt zich vooral op ‘het wat’, minder op ‘het hoe’. Mw. Dekker vindt het document 
en de doelstellingen onvoldoende concreet. 
Voor de input voor het Visiedocument is een survey uitgezet onder veldpartijen. Werken aan een Nationale 
Strategie Zeldzame Aandoeningen is alleen zinvol met voldoende draagvlak, samenwerking, budget en een vinger 
aan de pols door een vertegenwoordiging van patiëntenorganisaties en overige veldpartijen.  
Mw. Van Engelen verzoekt aan te geven wat vernieuwend is in vergelijking met voorgaande jaren. Dhr. Oosterwijk 
geeft aan dat de nu geformuleerde doelstellingen dat allemaal zouden moeten zijn, of in ieder geval niet onder 
lopend beleid zouden moeten vallen.  
 
b. Bespreking per hoofdstuk  
Leven met een zeldzame aandoening 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op het sociale-maatschappelijke domein, kwaliteit van leven.  
Mw. Dekker doet de suggestie patient-centred care en de rol patiëntenorganisaties daarbij nader te definiëren.  
Ook vraagt ze aandacht voor ondersteuning bij de totstandkoming van PGO’s voor zeldzame aandoeningen. 
Dhr. Koekkoek is van mening dat de rol van patiënten(organisaties) belangrijker gemaakt moet worden en 
duidelijker moet worden wat de rol van de VSOP daarin is, ervaren knelpunten en behoeften verwoord, zodat het 
beleid betreffende zeldzame aandoeningen niet langer top-down is.  
Zeldzame aandoeningen in samenleving 
Dhr. G. Koekoek steunt het samenwerking op basis van de clustering in ERN’s. Dhr. Oosterwijk voegt toe dat ook 
fijnmaziger clustering nodig kan zijn om als patiëntenorganisaties op basis van herkenbare raakvlakken te gaan 
samenwerken. De VSOP wil patiëntenorganisaties daarin begeleiden.  
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Zeldzame aandoeningen in de zorg 
Dhr. Oosterwijk vat samen dat dit hoofdstuk zich met name richt op samenwerking, scholing, codering en 
kwaliteitsstandaarden. De VSOP wil ontwikkeling van kwaliteitsdocumenten stimuleren en aan de ontwikkeling 
ervan bijdragen, ook voor aandoeningen waarvoor nog géén effectieve behandeling bestaat. 
Organisatie van de zorg 
Momenteel loopt de (her)beoordelingsprocedure van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Velen van de 
lidorganisaties zijn hierbij betrokken. De organisatie van zorg is ook essentieel voor de kwaliteit van zorg. 
Mw. Dekker bepleit voor een grotere betrokkenheid van de patiënt bij de ontwikkeling van zaken waarop de 
centra beoordeeld worden, zoals de zorgpaden. Veel patiënten weten niet eens van het bestaan.  
Genetische aandoeningen in de samenleving 
Dhr. Oosterwijk: de VSOP is voorloper op de terreinen van zwangerschap en erfelijkheid. Onze doelstellingen 
richten zich op het recht op tijdig weten en medezeggenschap. 
Dhr. Koekoek benadrukt het belang van maatschappelijke acceptatie: mensen mogen ‘anders’ zijn.  
Mw. Dekker benadrukt dat álle mensen genetisch belast zijn en het belang van kennis over erfelijkheid en genetica 
in de samenleving. In reactie daarop attendeert dhr. Oosterwijk op de rol van het Erfocentrum. 
Tijdige weten, tijdig handelen 
Dhr. Oosterwijk: dit hoofdstuk richt zich niet alleen op tijdig weten, maar ook op goede zorg en begeleiding in het 
geval er een diagnose kan worden gesteld of er geen effectieve of zelfs geen behandeling is. 
Wetenschappelijk onderzoek en therapieontwikkeling & Medicijnbeleid 
Dhr. Oosterwijk: enkele kernpunten in dit hoofdstuk zijn samenwerking met patiënten(organisaties), het belang 
van data in het algemeen en het belang van PGO’s voor kwaliteit-van-leven-data.  
I.r.t. het medicijnbeleid geldt dat patiënten niet de dupe mogen zijn van het (hoge) prijsbeleid van farmaceutische 
industrie. Mw. Dekker wil dat initiatieven als ‘Medicijn voor de Maatschappij’ structureel zouden moeten zijn. 
Algemeen 
Dhr. Koekoek pleit ervoor vooral kwaliteit van leven als doelstelling centraal te stellen. 
Dhr. Verhoeven geeft aan de samenwerking met andere patiëntenkoepelorganisaties in het beleidsplan te missen. 
Mw. Van Engelen benadruk het belang van verwachtingsmanagement: niet alle voornemens zijn wellicht 
realiseerbaar. Dhr. De Wijer valt haar bij, de mate van financiering van de VSOP is immers onzeker.  
Dhr. Oosterwijk: suggestie m.b.t. de voorliggende conceptversie kunnen nog worden aangedragen tot 5 juli a.s. 
Vervolgens is ook nog inbreng mogelijk in bijeenkomsten van de drie VSOP-platforms die in september 
plaatsvinden. De finale versie van het Meerjarenbeleidsplan komt vervolgens ter tafel in de najaars-ALV van 10 
november.  
 
7) Rondvraag en sluiting 

Dhr. De Wijer dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar inbreng en hoopt in de volgende ALV iedereen ‘live’ te zien. 
 
Getekend voor akkoord, 

 
Dhr. A. de Wijer, voorzitter  

 
 
Dhr. J. Baars, penningmeester 

 
Mw. S. van Breukelen, verslag  
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Bijlage: overige afwezige lidorganisaties 

Bardet-Biedl Syndroom Stichting  
Belangengroep MEN  
Belangenvereniging LOA/LHON  
Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM)  
CMTC-OVM  
Contactgroep Marfan Nederland (CMN)   
DEBRA  
DSD Nederland  
Fragiele X Vereniging  
Fsign - De Fabry Support & Informatie Groep  
Galactosemievereniging  
HME - MO Vereniging Nederland  
Huid Nederland  
Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)  
LaPosa - Landelijke patiënten en oudervereniging voor schedel en/of aangezichtsaandoeningen   
LGD Alliance Europe  
Macula Vereniging   
Marshall-Smith Syndrome Research Foundation  
Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)  
Nederlandse Rett Syndroom Vereniging  
Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP)  
Nederlandse Vereniging van Patiënten met sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH)  
Nederlandse Vereniging voor mensen met een wijnvlek of Sturge-Weber Syndroom  
Parkinson Vereniging   
Patiëntenvereniging fibreuze dysplasie  
Platform CHD  
Prader Willi Fonds  
Prader Willi Stichting  
SGA Platform   
Spierziekten Nederland (SN)  
Stichting AA & PNH Contactgroep  
Stichting Christianson Syndrome Europe (CS-Europe)  
Stichting De 9e van….  
Stichting de Ontbrekende Schakel   
Stichting Diagnose Kanker (SDK)  
Stichting Down Syndroom (SDS)  
Stichting GNAO1 NL  
Stichting Kans voor PKAN kinderen  
Stichting Lynch Polyposis  
Stichting MRK-vrouwen   
Stichting NephcEurope   
Stichting Nina Foundation   
Stichting Noonan Syndroom  
Stichting Patiëntenplatform Sarcomen  
Stichting PCD Belangengroep   
Stichting Pulmonale Hypertensie  
Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom   
Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN)  
Stichting Usher Syndroom  
Syringomyelie Patiënten Vereniging   
Vereniging Anusatresie  
Vereniging MED - SED  
Vereniging Ouderen en Kinderen met Slokdarmafsluiting (VOKS)   
Vereniging van Ehlers Danlos patiënten (VED)  
Vereniging van Huntington  
Vereniging van Patiënten met E.P.P.   
Vereniging voor Allergie Patiënten (VAP)  
Vereniging Ziekte van Hirschsprung  
Zeldsamen  
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