Wie kunnen VSOP-lid worden?
Patiëntenorganisaties (vereniging of stichting) en fondsen die als Nederlands rechtspersoon
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en handelen namens ouders of patiënten
en/of primair zijn gericht op het gezondheids- en welzijnsbelang van hun doelgroep. De
VSOP stimuleert patiëntenorganisaties ook lid te worden bij internationale organisaties.
Soms bestaat voor een bepaalde aandoening geen Nederlandse patiëntenorganisatie, maar
wel een internationale die ook in Nederland actief is. Deze organisatie kan vervolgens lid
worden van de VSOP.
Lid worden -waarom wel:
 voor invloed op (inter)nationaal beleid dat van belang is voor de
achterban/aandoening.
 voor toegang tot actuele beleidsinformatie en beleidsadvies.
 voor ervaringen uitwisselen met overeenkomstige organisaties, samen sterker te
staan en solidair te zijn.
 om met voorrang te participeren in samenwerkingsprojecten van de VSOP.
 om zo direct aangesloten te zijn bij andere koepelorganisaties: de Patiëntenfederatie
Nederland en EURORDIS, EGAN en EPF in Europa.
 voor praktische voordelen: in overleg kosteloos gebruikmaken van vergaderruimte in
Soest (max. 15 personen) of faciliteiten voor teleconferenties.
Lid worden - waarom niet:
 We kennen de VSOP niet genoeg.
We komen graag langs bij het bestuur voor een nadere toelichting.
 Wij zijn al lid van een koepelorganisatie, zoals Ieder(in) en Patiëntenfederatie
Nederland.
De VSOP is geen koepelorganisatie die álle belangen behartigt. We werken op
belangrijke terreinen waar anderen geen of niet permanent aandacht aan geven. Bij
overlap zoeken we afstemming of samenwerking.
 Onze aandoening is niet genetisch, erfelijk, aangeboren of zeldzaam.
De VSOP is ook actief op terreinen die voor overige aandoeningen van groot belang
kunnen zijn.
 We zijn het niet eens met het beleid van de VSOP.
Daarover valt vast te praten. Bovendien: leden bepalen samen het beleid van de
VSOP.
 De VSOP doet niets specifiek voor onze aandoening.
De VSOP zet zich in voor de gezamenlijke ledenbelangen, maar dat is vaak van meer
en directer belang voor uw aandoening dan het lijkt. Ook ontwikkelt de VSOP
projectmatig producten voor specifieke aandoeningen, zoals huisartsenbrochures en
kwaliteitsstandaarden.
 Wij zijn te klein, de contributie is voor ons een probleem.
Neem vooral contact met ons op zodat we een passende oplossing kunnen vinden.
 Wij zijn groter en kunnen wel zonder de VSOP.
Het belang van onze activiteiten staat helaas niet in verhouding tot onze middelen.
Toch zit de VSOP op belangrijke (inter)nationale posities waar belangen aan bod
komen van heel veel patiënten, ook uw achterban.

