
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering VSOP 

15 juni 2022, Utrecht 
 

 

Deelnemers: 

‒ HEVAS Mw. C. Van den Bosch  

 ‒ Stichting Ushersyndroom Mw .I. Bressers 

 ‒ Nederlandse Hypofyse Stichting Dhr. J. De Graaf 

 ‒ Bardet-Biedl Syndroom Stichting Dhr. B. de Graaf 

 ‒ Stichting Amyloïdose Nederland Dhr. R-P. Hammink 

 ‒ CMTC-OVM Dhr. L. van der Heijden 

 ‒ HEVAS Mw. M. Jongma 

 ‒ Nevus Netwerk Nederland Mw. M. Kessel 

 ‒ Stichting Patiëntenplatform Sarcomen Mw. C. Kooy 

 ‒ Stichting AA & PNH Contactgroep Dhr. C. Koekkoek 

 ‒ Vereniging Cornelia de Lange 

syndroom 

Dhr. G Koekoek 

 ‒ SCCH Dhr. G. Nijhoff 

 ‒ ITP-Patiëntenvereniging Nederland Mw. I. Steetskamp en mw. M. Budel 

 ‒ Vereniging voor Ichthyosis Netwerken/ 

Huid NL 

Mw. K. Veldman 

 ‒ Stichting voor Afweerstoornissen  Mw. J. Verstegen 

 ‒ VSOP-bestuur Dhr. A. de Wijer, Dhr. J. Baars, Mw. M. Cornel, Mw. D. Monissen, Dhr. 

H. Sprenger, Mw. I. Wever 

‒ VSOP- bureau  Dhr. C. Oosterwijk en mw. S. van Breukelen (verslag) 

 

 

 

 

 

 

  

Met kennisgeving afwezig:  

‒ Belangenvereniging LOA/LHON Mw. A Alblas 

 ‒ Vereniging MED SED Mw. H. Blik 

 ‒ Contactgroep Marfan Nederland Mw. D. Maas 

  

 

Bijlagen:  

‒ Overige afwezige lidorganisaties 

‒ Presentatie VSOP 

‒ Inbreng mw. Kooy 

‒ Rapportage consultatie beoordeling expertisecentra 2021 

‒ Profiel VSOP-bestuursleden 
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1. Welkom en opening 

Dhr. De Wijer, voorzitter van de VSOP, opent de vergadering om 20.25 uur en heet allen welkom. De aanwezigen gaan 

akkoord met de agenda en deze wordt hiermee vastgesteld. 

 

2. Korte voorstelronde i.c.m. eventuele mededelingen 

De deelnemers stellen zich voor, deels via Zoom en deels vanuit de zaal. Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag ALV 10 november 2021 

Het verslag van de ALV van 10 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan mw. Dwarswaard. 

Naar aanleiding van het verslag vraagt mw. Kooy naar de evaluatie van de beoordelingsprocedure van de kandidaat-

expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Tijdens de ALV van november jl. was aangedrongen op een bredere 

evaluatie onder alle deelnemende patiëntenorganisaties. Dhr. De Wijer zegt toe dat dit onderwerp bij agendapunt 8 

terugkomt. 

 

4.  Mededelingen VSOP-bestuur 

Dhr. De Wijer licht het rooster van aftreden toe. Hij geeft aan dat dhr. Baars na inmiddels bijna 15 jaar penningmeester te 

zijn geweest van de VSOP, in de ALV van november a.s. afscheid neemt. Dit geldt eveneens voor mw. Monissen. Mw. 

Wever en mw. Cornel treden af in de ALV van voorjaar 2023. Het bestuur is inmiddels mogelijke kandidaten aan het 

benaderen en ook de leden kunnen kandidaten voordragen. Een profielschets zal met het ALV-verslag worden 

meegestuurd. 

 

5. Lidmaatschapsaanvragen 

a) Introductie van en door de kandidaatleden 

‒ NFK-Platform Zeldzame Kankers 

Voor zeldzame kankers is binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een platform 

opgericht (PZK). De NFK-vertegenwoordiger kon vanavond niet aanwezig zijn voor toelichting op de aanvraag tot 

VSOP-lidmaatschap. Vanwege het bijzondere karakter van de aanvraag (PZK is geen rechtspersoon) is de aanvraag 

daarom aangehouden en zal in de najaars-ALV opnieuw worden geagendeerd. 

‒ Nevus Netwerk Nederland 

Mw. Van Kessel geeft een toelichting op de wens van Nevus Netwerk Nederland tot lidmaatschap van de VSOP. 

NNN is een patiëntenorganisatie (ca. 120 leden) van en voor mensen met congenitale melanocytaire nevi en/of 

neurocutane melanosis. Het betreffen aangeboren reuzemoedervlekken en de ophoping van pigmentcellen in de 

hersenvliezen en op het ruggenmerg. NNN is van mening dat samenwerking met andere patiëntenorganisaties die 

zeldzame aandoeningen vertegenwoordigen cruciaal is om tot resultaten te kunnen komen. Dat is de reden om 

lidmaatschap van de VSOP aan te vragen. 

‒ ITP Patiëntenvereniging Nederland 

Mw. Dubel geeft een presentatie over de ITP Patiëntenvereniging Nederland (opgericht in 2003). Immuun 

trombocytopenie (ITP) is een zeldzame aandoening waarbij patiënten een tekort aan bloedplaatjes hebben. 

Bloedplaatjes (trombocyten) zijn belangrijk om de bloedstolling goed te laten werken. Dit komt jaarlijks bij zo’n 400 

patiënten voor. De aandoening is chronisch wanneer men 1 jaar lage bloedplaatjes heeft. De patiëntenorganisatie heeft 

zo’n 700 leden en heeft tot doel het ondersteunen en informeren van ITP-patiënten. Het zet zich in voor 

belangenbehartiging bijv. in het sociale domein (UWV) en lotgenotencontact. Er zijn momenteel 3 expertisecentra 

voor ITP, ze hebben een medisch adviesraad en werken samen met farmaceutische bedrijven o.a. op het gebied van 

jongeren.  

b) Stemming over de gezamenlijke aanvragen 

Er zijn op voorhand tegen geen van de aanvragen bezwaren ingediend bij het bestuur. Ook de vergadering stemt in bij 

handopsteking, zodat de twee patiëntenorganisaties officieel kunnen toetreden tot de VSOP. Dhr. De Wijer heet 

NevusNetwerk Nederland en de ITP Patiëntenvereniging Nederland welkom en kijkt uit naar samenwerking en 

gezamenlijke output. 
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6. Stand van zaken 2021 en 2022 

Dhr. Oosterwijk: mijlpalen in 2021 waren oplevering van het nieuwe VSOP-Meerjarenbeleidsplan en het Visiedocument. 

Veel leden hebben in de diverse platforms actief bijgedragen aan de ontwikkeling daarvan. De beide documenten zijn 

nauw met elkaar verbonden. Het Visiedocument verwoordt beleidsonderwerpen, gebaseerd op zowel de ervaren 

knelpunten en behoeften van de achterban als de inbreng van een groot aantal relevante stakeholders in het werkveld van 

de zeldzame en genetische aandoeningen. Tijdens de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen op 1 december 2021 

is het Visiedocument overhandigd aan mw. Ronny van Diemen, secretaris-generaal curatieve zorg op het ministerie van 

VWS en kinderarts. Zij is inmiddels niet meer werkzaam bij VWS.  

Dhr. Oosterwijk blikt vervolgens terug op andere activiteiten in 2021 zoals uitgebreid beschreven in het VSOP 

bestuursverslag 2021 en waarvan veel ook nog doorloopt in 2022. Hij raadt aan dat goed door te nemen: het geeft aan wat 

de VSOP vanwege de vertegenwoordiging in belangrijke projecten en commissies voor de leden kan betekenen. 

Momenteel heeft de VSOP twee grote projectaanvragen uitstaan. Een al goedgekeurd projectidee dat nu nader uitgewerkt 

kan worden betreft de regionale belangenbehartiging door patiëntenorganisaties op het terrein van de zeldzame 

aandoeningen. Het andere project is gericht op ‘samen beslissen’ met kinderen/jongeren met zeldzame aandoeningen. De 

besluitvorming over dit laatste projectplan is uiterlijk 1 juli. 

 

7. Financiën: Jaarrekening 2021 

a) Toelichting jaarrekening 

Dhr. Baars geeft aan dat er hard gewerkt is door het administratie- en accountantskantoor om tijdig de jaarrekening 2021 

opgemaakt en gecontroleerd te krijgen. De accountantscontrole en de afronding van de jaarrekening hebben vertraging 

opgelopen, doordat er in 2021 een wisseling van accountantskantoor heeft plaatsgevonden. Stagnatie is ook veroorzaakt 

door het vertrek van de controller van de VSOP en de overgang naar een nieuw financieel administratiesysteem. Hierdoor 

ontvingen de leden de jaarrekening pas laat. Dhr. Baars verontschuldigt zich hiervoor.  

Door technische problemen met Zoom continueert dhr. Prenger de toelichting op de Jaarrekening 2021. Hij licht toe dat de 

activa met name bestaan uit het pand waarin de VSOP gehuisvest is. De waarde van het pand is lager dan het voorgaande 

jaar i.v.m. afschrijvingen. Het eigen vermogen is toegenomen i.v.m. een positief resultaat. De post  automatisering is 

relatief laag. De post ‘overige baten’ bestaat grotendeels uit NOW-subsidies i.v.m. de pandemie.  

De personeelskosten zijn lager dan begroot. Uiteindelijk resulteert het boekjaar 2021 in een positief resultaat van € 32.552. 

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Deze heeft op de balansdatum een waarde van  

€ 277.730. Het bestuur van de VSOP is verheugd de reserves te kunnen aanvullen na het eerdere verlies in 2020. 

b) Financieel perspectief: dhr. H. Prenger 

De begroting 2022 is goedgekeurd in de ALV van november 2021. Het kalenderjaar 2022 wordt spannend omdat een 

aanzienlijk deel van de begrote baten nog verworven én uitgevoerd moet worden. Het ministerie van VWS heeft de VSOP 

per 2024 instellingssubsidie toegezegd van € 200 à 300k. VWS heeft de VSOP voor 2021 en 2022 een overbruggingssubsidie 

verstrekt in de verwachting dat het nieuwe subsidiekader voor pg-organisaties per 2023 in zou gaan. Overleg over uitbreiding 

van de overbrugging in 2023 is gaande. Dhr. Oosterwijk vult aan: een extern adviesbureau dat enige jaren geleden van het 

ministerie van VWS de opdracht heeft gekregen te berekenen welk bedrag noodzakelijk is voor de VSOP om haar 

kerntaken uit te voeren, berekende destijds een bedrag van minimaal € 700k.  

c) Voorstel tot goedkeuring Bestuursverslag en Jaarrekening 

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2021 worden door de voltallige Ledenvergadering met handopsteking 

goedgekeurd.  

d) Decharge penningmeester en bestuur Jaarrekening 

De voltallige Ledenvergadering verleent met handopsteking decharge aan de penningmeester en het bestuur. 

 

8. Ingekomen brief ‘Verzoek ALV VSOP procedure ECZA’ 

De ingekomen brief, namens 5 patiëntenorganisaties, met betrekking tot de procedure rondom de (her)beoordeling van de 

kandidaat-expertisecentra voor zeldzame aandoeningen ligt voor. 

Mw. Jongma van HEVAS licht de brief toe. Er heeft in mei een inventarisatie plaatsgevonden met ca. 15 

patiëntenorganisaties rondom problemen die zij ervaren bij de beoordeling van de expertisecentra. Expertisecentra zijn 

van groot belang en worden in veel gevallen gezien als de business van patiëntenorganisaties. Het wel/niet erkennen van 

een expertisecentrum heeft grote gevolgen voor patiënten en de expertisecentra voor de duur van 5 jaar. 
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Kritische aandachtspunten met betrekking tot de procedure zijn o.a.: 

- Expertisecentra en hun Orphacodes zijn momenteel niet openbaar.  

- De samenstelling van het Beoordelingscomité is onbekend. 

- Er is geen duidelijke bezwaarprocedure voor patiëntenorganisaties wanneer het Beoordelingscomité een 

expertisecentrum afwijst. Patiëntenorganisaties moeten bezwaar kunnen maken, maar moeten de procedure hiervoor 

zelf achterhalen (hoe/wanneer?).  

- Patiëntenorganisaties, als adviseur in het beoordelingsproces, ontvangen geen tijdige terugkoppeling van het 

advies/besluit. Het blijft voor patiëntenorganisaties lang onbekend of een expertisecentrum wel/niet erkend is. 

Ook heeft men de indruk dat de beoordeling/advies van de patiëntenorganisatie niet serieus genomen wordt. 

Mw. Kooy van het Patiëntenplatform Sarcomen licht vervolgens haar ervaringen toe. Het Patiëntenplatform Sarcomen 

heeft als enige patiëntenorganisatie bezwaar gemaakt tegen het besluit een expertisecentrum wél te erkennen. 

Voor een overzicht van de inventarisatie van de ervaren problemen van de geraadpleegde 15 patiëntenorganisaties wordt 

verwezen naar de bijlage van dit verslag. Men constateert vooral een gebrek aan transparantie: informatie over het 

centrum, patiëntenaantallen, bezwaarprocedure, keuze van Orphacodes, samenstelling van de begeleidingscommissie en 

transparantie m.b.t. de referenten, overwegingen van de begeleidingscommissie.  

Dhr. Oosterwijk deelt een groot deel van de frustraties. Een deel daarvan ligt op het bordje van de VSOP, we hadden de 

bezwaarprocedures bijvoorbeeld zelf nadrukkelijker in beeld moeten hebben. Diverse andere aspecten vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de NFU en VWS.  

Men vindt dat de VSOP te weinig opkomt voor de belangen van de patiëntenorganisaties. Dhr. Oosterwijk gaat daarop in: 

hijzelf en mw. Van Breukelen zijn lid van het Beoordelingscomité en zijn degenen die daar focussen op de ingebrachte 

argumenten van de patiëntenorganisaties. Die moeten echter wel aansluiten op de eisen en indicatoren zoals gepubliceerd 

in de Staatscourant. Dat is niet altijd het geval. Uiteindelijk moet het Comité op grond van de niet zelden tegenstrijdige 

beoordelingen van zowel referenten (onderling) als patiëntenorganisaties (onderling) een gewogen besluit nemen. 

Mw. Kooy zou ook willen dat de namen van de medisch referenten bekend worden. Dhr. Oosterwijk vindt dat niet zinvol, 

maar zal de NFU vragen hun argumentatie toe te lichten. 

Dhr. Oosterwijk zegt toe de brief van de 5 patiëntenorganisaties formeel onder de aandacht te brengen van VWS en de 

reactie naar de leden door te sturen. VWS heeft per mail al wel toegezegd eind september / begin oktober de uitkomst van 

de ronde van dit jaar bekend te zullen maken. 

In december 2021 heeft de VSOP een enquête uitgezet onder haar achterban om de ervaring en verbeterpunten in beeld te 

krijgen. Een weergave hiervan wordt toegevoegd aan dit verslag.  

Dhr. De Wijer dankt allen voor alle signalen, en geeft aan dit erg belangrijk te vinden.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Dhr. De Wijer dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst en inbreng en 

sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Getekend voor akkoord: 

 

 

Dhr. A. de Wijer 

Voorzitter  

Mw. S. van Breukelen  

Verslag 

 

  



 

5 
 

Overige afwezige lidorganisaties: 

‒ ADCA/Ataxie Vereniging Nederland 
‒ ALS Patients Connected 
‒ Belangengroep MEN 
‒ Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 
‒ Belangenvereniging Von Hippel-Lindau 
‒ Care4BrittleBones 
‒ Cure ADOA Foundation 
‒ DEBRA 
‒ DSD Nederland 
‒ FOP Stichting Nederland 
‒ Fragiele X Vereniging 
‒ Fsign - De Fabry Support & Informatie Groep 
‒ Galactosemievereniging 
‒ HME - MO Vereniging Nederland 
‒ Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) 
‒ Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) 
‒ Kabuki Stichting 
‒ Korter maar krachtig - Vereniging voor geamputeerden (KMK) 
‒ LaPosa - Landelijke patiënten en oudervereniging voor schedel en/of aangezichtsaandoeningen  
‒ LGD Alliance Europe 
‒ Lichen Planus Vereniging Nederland (LVPN) 
‒ Longfibrose Patiëntenvereniging 
‒ Macula Vereniging  
‒ Marshall-Smith Syndrome Research Foundation 
‒ Mastocytosevereniging Nederland 
‒ Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) 
‒ Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) 
‒ Nederlandse Klinefelter Vereniging 
‒ Nederlandse Rett Syndroom Vereniging 
‒ Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) 
‒ Nederlandse Vereniging voor Heriditair Angio Oedeem en Quinck’s Oedeem 
‒ Nederlandse Vereniging voor mensen met een wijnvlek of Sturge-Weber Syndroom 
‒ Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen (NVPG) 
‒ Neurofibromatosevereniging Nederland (NFVN) 
‒ Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)  
‒ OSCAR Nederland 
‒ Parkinson Vereniging  
‒ Patiëntenvereniging Acute Porfyrie 
‒ Patiëntenvereniging fibreuze dysplasie 
‒ PKU Vereniging Nederland 
‒ Platform CHD 
‒ Prader Willi Stichting 
‒ SGA Platform  
‒ Spierziekten Nederland (SN) 
‒ 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 Huidlymfoom 
‒ Stichting IJzersterk 
‒ Stichting Kans voor PKAN kinderen 
‒ Stichting LMNA Cardiac 
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‒ Stichting Lynch Polyposis 
‒ Stichting MRK-vrouwen  
‒ Stichting NephcEurope  
‒ Stichting Nina Foundation  
‒ Stichting Noonan Syndroom 
‒ Stichting Orthostatische Tremor 
‒ Stichting Overdruksundroom NL (SOS NL) 
‒ Stichting PCD Belangengroep  
‒ Stichting Pierre Robin Europe 
‒ Stichting Pulmonale Hypertensie 
‒ Stichting RPF 
‒ Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom  
‒ Stichting Steun 22q11 
‒ Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) 
‒ Stichting Usher Syndroom 
‒ Syringomyelie Patiënten Vereniging  
‒ TAPS-support 
‒ Turner Contact 
‒ Vasa Previa Stichting 
‒ Vasculitis Stichting 
‒ Vereniging Angelman Syndroom Nederland  
‒ Vereniging Anusatresie 
‒ Vereniging Oog in Oog 
‒ Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) 
‒ 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 
‒ Volwassenen Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS) 
‒ XLH Vereniging Nederland 
‒ Zeldsamen 
 


