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Aan het bestuur van de VSOP 
Koninginnelaan 23 
3762 DA  Soest 

 
 
 
 
14 september 2021 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Middels deze brief stuur ik, als voorzitter van de PVAP, u onze aanvraag om lid te worden van de 
VSOP. 
 
De PVAP is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met acute porfyrie, voor hun 
familieleden, zorgverleners en voor andere betrokkenen en geïnteresseerden, en is opgericht op 30 
oktober 2018. Onze website is online gegaan op 6 februari 2020 en onze facebookpagina op 17 
januari 2020. Wij hebben op dit moment 54 leden en 69 facebookleden. Bijgaand stuur ik u onze 
statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
 
Porfyrie is een zeldzame aangeboren stofwisselingsziekte en kent diverse vormen. De aandoening 
openbaart zich meestal pas op volwassen leeftijd en kan leiden tot acute aanvallen van heftige 
buikpijn (en tal van andere ernstige klachten en verschijnselen). Door de onbekendheid met de 
ziekte en het feit dat veel mensen niet weten dat zij de erfelijke aanleg voor de ziekte dragen, duurt 
het gemiddeld vijf jaar voordat patiënten de juiste diagnose krijgen. Vaak hebben zij dan een 
uitgebreid ziekenhuistraject afgelegd met langdurige onbegrepen buikklachten, soms met 
onnodige ingrepen en operaties. Een niet of niet juist behandelde aanval kan een levensbedreigend 
verloop hebben of leiden tot onherstelbare neurologische restschade. Het aantal patiënten dat 
onder behandeling is in ziekenhuizen is ongeveer 150 en het aantal dragers wordt geschat op 750. 
 
Wij zetten ons in om de huidige begeleiding en behandeling van patiënten te optimaliseren en 
hebben daartoe regelmatig overleg met het Porfyriecentrum van het Erasmus MC in Rotterdam, en 
werken samen met internationale porfyrieverenigingen om zo op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. Wij streven ernaar de kennis en het begrip over acute porfyrie te vergroten en het 
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. 
 
Ik verwijs u met plezier naar onze uitgebreide website (www.pvap.nl) voor meer informatie over 
onze doelen. 
 
Vanaf onze oprichting heb ik regelmatig contact met uw organisatie gehad met verzoeken om 
informatie en uitleg. Ik heb dit als zeer prettig ervaren omdat u altijd geïnteresseerd en enthousiast 
reageert. Als beginnende vereniging komt er zoveel op je af dat mensen met kennis van zaken heel 
belangrijk zijn! Dit is een van de redenen dat wij lid willen worden. Andere reden is dat wij goed 
vertegenwoordigd willen zijn door een overkoepelende organisatie als de uwe.  
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Wij hopen van harte dat ons verzoek om lidmaatschap gehonoreerd zal worden, en uiteraard ben ik 
van harte bereid een mondelinge toelichting te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Patiëntenvereniging Acute Porfyrie, 
 
Ellen van Zeggeren, voorzitter 
 
 
 
  
 
 
Bijlagen: Statuten en uittreksel KvK 
 


