
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VSOP 
10 november 2021 19.30-22.00 uur (hybride vergadering) 

 
 
Deelnemers 
 

‒ Care4brittle bones Mw D. Mekking 
‒ CMTC-OVM  Dhr. Van der Heijden 
‒ Contactgroep Marfan Nederland Mw. D. Maas 
‒ HEVAS Mw. C. van den Bosch en Mw. M. Jongma 
‒ Ichtiosis Netwerken / Huid NL Mw. Veldman 
‒ Korter maar krachtig (KMK) Dhr. H. Dietz 
‒ Mastocytose Vereniging Nederland Mw. L Terpstra 
‒ Nederlandse Hypofyse Stichting Dhr. J. de Graaf 
‒ Nederlandse Vereniging van Patiënten met 

sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH) 
Dhr. G. Nijhoff 

 
‒ Neurofibromatosevereniging Nederland 

(NFVN) 
Dhr. T. Akkermans 

‒ Patiëntenvereniging Acute Porfyrie (PVAP) Mw. E. van Zeggeren en Mw. P. van Zeggeren 
‒ Stichting Huidlymfoom Dhr. T. de Leeuw 
‒ Stichting Kabuki Syndroom Dhr. W. Duijn 

Dhr. G. Lammerink 
‒ Stichting LMNA Cardiac Dhr. R. Veltrop en Dhr. S.J.H. Bassant 
‒ Stichting Steun 22Q11 Mw. C. Castelein-Mollet 
‒ Stichting Overdruk Syndroom NL Mw. J.W. van der Veer 
‒ Vereniging Angelman Syndroom Dhr. R. Heethaar 
‒ Vereniging Ziekte van Hirschsprung Dhr. D. J. Gloudemans 
‒ VSOP-bestuur Dhr. A. de Wijer, Dhr. H. van Veenendaal, Mw. I. 

Wever, Dhr. J. Baars. Mw. M. N. Smilde, Dhr. H. 
Sprenger, Mw. K. Lustermans-Bakker, Dhr. B. 
Reuser, Mw. M. Cornel 

‒ VSOP-bureau Dhr. C. Oosterwijk, Mw. S. van Breukelen, Mw. E. 
Dwarswaard (verslag) 
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Met kennisgeving afwezig 
 
‒ DEBRA Nederland     Mw. J. Schokker / dhr. H. Scheffer 
‒ Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)  Mw. K. Hesselink 
‒ Longfibrose patiëntenvereniging   Mw. A. J. Schimmel 
‒ Vereniging MED SED    Mw. H. Blik 
‒ Nederlandse vereniging van patiënten met Paragangliomen 

(NVPG) 
Dhr. V. Coonen 

‒ Parkinson(isme) Vereniging   Mw. N. van der Wulp 
‒ Stichting voor Afweerstoornissen    Mw. S.J. Bastiaans 
‒ Stichting Ushersyndroom    Mw. I.L.F. Bressers 
‒ Turner Contact Nederland    Mw. L. Wilms 
‒ Vereniging voor Angio Oedeem     J. van Leeuwen 
‒ VOI      Mw. W. Döpp – van Berkum 
‒ VSOP bestuur     Mw. D. Monissen 
‒ Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of 

Sturge-Weber syndroom 
Mw. M. van ‘t Land 

‒ XLH Vereniging     Mw. H. van Maurik 
‒ ZeldSamen       Mw. C. Sloof 

 
 

Bijlagen: 
‒ Overige afwezige lidorganisaties 
‒ Presentaties 
‒ Contributieregeling 2022 
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1. Opening, vaststellen agenda 
Dhr. De Wijer opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Korte voorstelronde i.c.m. eventuele mededelingen  
De deelnemers stelt zich voor, deels via Zoom en deels vanuit de zaal. 
 
3. Mededelingen VSOP-bestuur  
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.  
Het VSOP bestuur stelt voor om in te stemmen met de voordracht van Dhr. H. Prenger als nieuwe 
penningmeester. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
4. Verslag ALV 10 juni en 28 juni 2021 
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Lidmaatschapsaanvragen 
5a. Introductie van en door de kandidaat-leden: 
‒ Stichting Huidlymfoom. Huidlymfoom is een kwaadaardige aandoening (kanker) van ontstekingscellen. 

De aandoening wordt meestal pas in een laat stadium herkend, met alle gevolgen van dien.  
‒ Patiëntenvereniging Acute Porfyrie. AP is een erfelijke stofwisselingsziekte die zich uit in aanvallen.  

In sommige gevallen is dat eenmalig, en een deel heeft chronische klachten. Doordat het zenuwstelsel 
wordt aangetast is het een levensbedreigende aandoening. Er zijn medicijnen in ontwikkeling. 

‒ Vereniging Angelman Syndroom Nederland. Mensen met deze aandoening kunnen niet praten, zijn 
verstandelijk en lichamelijk beperkt, hebben ernstige epilepsie en een gestoorde motoriek. 

‒ Stichting LMNA Cardiac. Laminopathie is een aandoening die gaten in de celkern oplevert. LMNA focust 
op de hartproblemen die zich hierbij openbaren. De stichting wil patiënten en wetenschap verbinden.  

‒ Stichting Kabuki Syndroom. Het Kabuki Syndroom is een zeldzame aandoening die zich uit in 
verstandelijke en fysieke beperkingen, met ook vaak problemen met hart, nieren of ogen. De stichting wil 
dat kinderen met deze aandoening mee kunnen doen met de maatschappij en werkt aan het vergroten van 
de bekendheid van dit syndroom. 

 
5b. Stemming over de gezamenlijke lidmaatschapsaanvragen 
Alle kandidaat-lidorganisaties worden van harte verwelkomd als leden van de VSOP.  
Dhr. Oosterwijk meldt verheugd dat de VSOP nu officieel meer dan 100 leden heeft, namelijk 102. 
 
6) Financiën: Begroting 2022  
6a. Toelichting door dhr. J. Baars en dhr. H. Prenger 
Dhr. Baars geeft een toelichting op de in de begroting opgenomen prognose over 2021.  
Er was zoals gebruikelijk rekening gehouden met tekort 50.000 euro i.v.m. acquisitie. De verwachting is dat het 
tekort uitkomt op ruim 32.000 euro en dat de bestemmingsreserve daardoor uitkomt op ongeveer € 200.000.  
De NOW-uitkering voor het eerste kwartaal is hierin voor € 40.000 euro meegenomen. Toekenning dient nog te 
worden bevestigd. De verwachting is dat deze regeling niet ook voor het tweede kwartaal kan worden benut. 

Dhr. Prenger licht de begroting 2022 toe. Deze is grotendeels vergelijkbaar met die voor 2021. De personeels-
kosten zijn iets hoger, voornamelijk door indexering. De directe projectkosten zijn nu nog vrij laag, maar die 
stijgen als er meer projecten worden geacquireerd. We verwachten per 2023 recht te hebben op een 
instellingssubsidie van VWS.  
 
6b. Gelegenheid voor vragen en opmerkingen 
In reactie op een vraag van dhr. Van der Graaf bevestigt dhr. Oosterwijk dat de VSOP de uitkering aan 
patiëntenorganisaties voor hun beoordeling van expertisecentra (via de NFU) vergoedt krijgt. 
 
6c. Stemming 
Alle deelnemende leden stemmen in met de begroting 2022. De voorzitter bedankt beide penningmeesters. 
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7. Voorstel contributieregeling 
7a. Toelichting door dhr. C. Oosterwijk 
Dhr. Oosterwijk licht de verschillen tussen de nieuwe subsidieregeling en de bestaande. Het belangrijkste 
verschil is het onderscheid tussen gesubsidieerde een ongesubsidieerde lidorganisaties. Daarnaast mogen 
lidorganisaties die ook lid zijn van andere koepelorganisaties waar de VSOP zelf niet bij is aangesloten, minder 
contributie betalen. 
 
7b. Gelegenheid voor vragen en opmerkingen 
Er wordt gevraagd wie wel en niet meetellen bij het vaststellen van het aantal leden voor de contributie. Bij een 
stichting gaat het om vaste donateurs. Bij een vereniging om ingeschreven verenigingsleden, dus zonder 
eventuele deelnemers aan een besloten Facebookgroep. Indien men ook in het buitenland actief is, hoeven 
buitenlandse leden niet meegeteld te worden.  
 
7c. Stemming 
De nieuwe contributieregeling wordt bij de stemming unaniem aangenomen en geldt daarmee per 2022. 
 
8. VSOP Meerjarenbeleidsplan en visiedocument 
8a. Toelichting door dhr. A. de Wijer en C. Oosterwijk 
Dhr. Oosterwijk licht het verschil toe tussen het meerjarenbeleidsplan en het visiedocument. Het visiedocument 
beschrijft wat wij vinden dat andere partijen zouden moeten doen rond zeldzame en genetische aandoeningen. 
Het visiedocument wil de overheid een handreiking bieden voor een nationale strategie zeldzame 
aandoeningen in 2030. Dit sluit aan op de Rare 2030 Foresight Study. 
In het meerjarenbeleidsplan staat hoe de VSOP de in het visiedocument geschetste doelen kan versterken.  
 
8b. Gelegenheid voor vragen en opmerkingen 
Dhr. Akkermans merkt op dat wat daadwerkelijk mogelijk is, sterk zal afhangen van financiering.  
Dhr. Oosterwijk geeft aan met spanning uit te zien naar het nieuwe PG-subsidiekader en de betekenis daarvan 
voor VSOP en leden.  
 
8c. Stemming 
Het VSOP meerjarenbeleidsplan en het Visiedocument NSZA 2030 worden bij stemming unaniem 
aangenomen. 
 
9.  Terugblik en vooruitblik beoordeling expertisecentra 
De VSOP heeft een grote rol gehad in het proces dat heeft geleid tot de huidige beoordeling van expertisecentra 
voor zeldzame aandoeningen. De (her)beoordeling dit jaar was voor iedereen een intensief traject, waarbij van 
de 306 aangevraagde erkenningen, 88 centra in eerste instantie zijn afgewezen en 695 van de 1445 Orphacodes. 
Centra kunnen hier bezwaar tegen maken (tot 11 november). Er is in 2022 weer een nieuwe beoordelingsronde. 

Veel patiëntenorganisaties zijn niet gelukkig met de uitkomsten. Dhr. Oosterwijk geeft aan dat het proces met 
een beperkt aantal patiëntenorganisaties is geëvalueerd. Hij noemt enkele punten die naar voren kwamen:  

‒ Vergelijkbare expertisecentra weten van elkaar niet dat en hoe ze meedoen in de procedure 
‒ Het gaat erg op detailniveau, clustering zou beter zijn 
‒ Het digitaal platform AIMS kan gebruikersvriendelijker 
‒ De aangeboden achterbanraadpleging was niet altijd goed te organiseren 

Uitvoerings- aspecten kunnen in 2022 hopelijk worden verbeterd, essentiële wijzigingen zullen echter tijdig 
gepubliceerd moeten kunnen worden in de Staatscourant. 

Mw. Jongma betreurt het dat patiëntenorganisaties de aanvraag en beschikking niet te zien krijgen. Hierdoor is 
het lastig bezwaar te maken tegen de uitkomst. Dhr. Oosterwijk: we dringen al lang aan op meer transparantie 
en het standaard delen van bepaalde relevante onderdelen vanuit de aanvraag met de patiëntenorganisatie.  
Het staat expertisecentra wel vrij om dat zelf te doen. Voor wat betreft de beschikking moet er dan wel worden 
nagedacht over wat te doen met de oordelen van andere patiëntenorganisaties dan de eigen organisatie. 
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Mw. Van den Bosch stelt dat het nogal wat consequenties heeft als een expertisecentrum door enige omissies 
geen erkenning krijgt en stelt dat de VSOP zich daar, als belangenbehartiger, veel drukker om zou moeten 
maken. Dhr. Oosterwijk relativeert dit; het centrum kan nog steeds goede zorg verlenen, kan samen met de 
patiëntenorganisatie bezwaar maken en als ook dat niet wordt toegekend, kan het verbeteringen aanbrengen en 
in 2022 een nieuwe aanvraag indienen. Sommige centra zijn echt nonchalant geweest, zo stelt hij.  

Mw. Mekking merkt op dat de communicatie beter kan.  

Er wordt aangedrongen op een bredere evaluatie onder alle deelnemende patiëntenorganisaties.  
Dhr. Oosterwijk zegt dit toe en zal de uitkomsten daarvan meenemen in een evaluatie met de NFU. 

 
10.  Afscheid vertrekkende bestuursleden: dhr. B. Reuser en dhr. H. van Veenendaal 
De voorzitter heeft lovende woorden voor beide aftredende bestuurders, die jarenlang vrijwillig veel tijd en 
energie in de VSOP hebben geïnvesteerd. Hij overhandigt de aanwezige heer Van Veenendaal een attentie; dhr. 
Reuser (via Zoom aanwezig) zal deze op een later moment thuis ontvangen. 
 
11.  Datumvoorstellen ALV 2022: 15 juni en 1 november 
De leden gaan akkoord met de voorgestelde data. 
 
12.  Rondvraag en sluiting 
Dhr. De Graaf krijgt de toezegging dat ook relevante zaken uit de chat worden opgenomen in het verslag. 
Mw. Van den Bosch benadrukt dat de beoordeling van de expertisecentra geen “bureaucratisch monster” moet 
zijn. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 
 
Getekend voor akkoord,  

   
Dhr. A. de Wijer      Mw. E. Dwarswaard 
Voorzitter      Verslag  
 
 

 
Dhr. J. Baars 
Penningmeester 
  



 

5 
 

Bijlage: overige afwezige lidorganisaties 
 
 

ADCA/Ataxie Vereniging Nederland 
ALS Patients Connected 
Bardet-Biedl Syndroom Stichting 
Belangengroep MEN 
Belangenvereniging LOA/LHON 
Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 
Belangenvereniging Von Hippel - Lindau 
Cure ADOA Foundation 
De 9e van…. 
DSD Nederland 
Dystonie Vereniging 
FOP Stichting Nederland 
Fragiele X Vereniging 
Fsign - De Fabry Support & Informatie Groep 
Galactosemievereniging 
HCHWA-D Vereniging 
Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) 
HME-MO Vereniging Nederland 
Huid Nederland 
Jeugdreuma Vereniging Nederland 
Kans voor PKAN kinderen 
LaPosa - Landelijke patiënten en 
oudervereniging voor schedel en/of 
aangezichtsaandoeningen  
LGD Alliance - Europe 
Lichen Planus Vereniging Nederland (LVPN) 
Macula Vereniging  
NephcEurope 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) 
Nederlandse federatie van ouders van dove 
kinderen (FODOK) 
Nederlandse Klinefelter Vereniging 
Nederlandse Vereniging van Hemofilie-
Patiënten (NVHP) 
Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) 
OSCAR Nederland 
Patiëntenvereniging fibreuze dysplasie 
Patiëntenvereniging KAISZ 
PKU Vereniging Nederland 

Platform CHD 
Prader-Willi Stichting 
Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) 
Spierziekten Nederland (SN) 
Stichting AA & PNH Contactgroep 
Stichting Amyloïdose Nederland 
Stichting Christianson Syndrome Europe  
(CS-Europe) 
Stichting de Ontbrekende Schakel  
Stichting Diagnose Kanker (SDK) 
Stichting Down Syndroom (SDS) 
Stichting GNAO1 NL 
Stichting IJzersterk 
Stichting Lynch Polyposis 
Stichting Nina Foundation  
Stichting Noonan Syndroom 
Stichting Orthostatische Tremor 
Stichting Patiëntenplatform Sarcomen 
Stichting PCD Belangengroep (PCD) 
Stichting Pierre-Robin Sequense Europe 
Stichting Pulmonale Hypertensie 
Stichting RPF Nederland 
Stichting Rubinstein-Taybi -Syndroom (RTS) 
Stichting TAPS Support 
Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) 
Vasa Previa Stichting 
Vasculitis Stichting 
Vereniging Anusatresie 
Vereniging Cornelia de Lange Syndroom 
Vereniging Oog in Oog 
Vereniging Ouderen en Kinderen met 
Slokdarmafsluiting (VOKS) 
Vereniging van Ehlers Danlos patiënten (VED) 
Vereniging van Huntington 
Vereniging voor Allergie Patiënten (VAP) 
Vereniging voor Ichthyosisnetwerken 
Volwassenen Kinderen en Stofwisselingsziekten 
(VKS) 
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