
 

 

13 juli 2021 

 

 

Motivering aanvraag lidmaatschap VSOP 

 

De Stichting Huidlymfoom is in 2019 opgericht als uitvloeisel van een door LUMC georganiseerde 

landelijke contact- en voorlichtingsdag voor patiënten met de diagnose “Huidlymfoom” en hun 

naasten. 

Jaarlijks krijgen tussen de 150 en 250 mensen in Nederland deze diagnose te horen en daarmee is 

het te kwalificeren als een zeldzame aandoening. 

Een huidlymfoom manifesteert zich als lymfeklierkanker in de huid en kent meerdere subtypen. 

Het statutaire doel van de Stichting Huidlymfoom luidt kortgezegd: toegankelijk maken van 

relevante informatie voor patiënten, bevorderen van verbetering van de zorg (met name een vroege 

diagnostisering), ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, het faciliteren van onderling 

contact en in zijn algemeenheid het behartigen van de belangen van de patiënten. 

In het op de website van de stichting (www.stichtinghuidlymfoom.nl) gepubliceerde beleidsplan zijn 

deze doelstellingen nader uitgewerkt in concrete activiteiten, gedragen door vrijwilligers. 

De stichting heeft een Bestuur, een Patiëntenraad en Medische Adviesraad. 

Financiële middelen komen uit bijdragen van donateurs en eenmalige giften. 

 

Als grote koepel van Patiëntenorganisaties zet de vereniging VSOP zich in voor mensen met een 

zeldzame aandoening en hun naasten vanuit hun perspectief. 

Dat gebeurt o.a. op het terrein van de kwaliteit van zorg, diagnostiek, en medisch wetenschappelijk 

onderzoek, zo lezen wij op de website van VSOP. 

Deze activiteiten omsluiten naadloos de zaken waar onze stichting ook voor staat als het gaat om 

Huidlymfoompatiënten. 

VSOP doet dit voor 70 patiëntenorganisaties en is daarmee in de belangenbehartiging een factor 

waar rekening mee moet worden gehouden, bij expertisecentra, farmaceuten, zorgverzekeraars, 

enz. 

Onze stichting als kleine organisatie van vrijwilligers is niet bij machte om de kracht in de 

belangenbehartiging op tafel te brengen die VSOP wel kan brengen. 

Dit is voor de Stichting de belangrijkste reden om het lidmaatschap aan te vragen. 

Daarnaast denken wij ook door kennisname van best practices bij andere patiëntenorganisaties die 

bij VSOP zijn aangesloten, te kunnen leren. 

 

Het bestuur van de Stichting Huidlymfoom 

 

 

 

 


