
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering 

15 november 2022, PGO-support, Utrecht & online 
 

 
Deelnemers: 

CMTC-OVM Dhr. Lex van der Heijden 

HEVAS Mw. Caroline Van den Bosch, mw. Maria Jongma en dhr. 
Koen Nijbroek 

Mastocytose Vereniging Nederland Mw. Lies Terpstra 

Nederlandse Hypofyse Stichting Dhr. Johan de Graaf 

Nevus Netwerk Nederland  Mw. Marjolein van Kessel 

Nierpatiëntenvereniging Nederland Mw. Renée de Wildt 

Platform Zeldzame Kankers  Mw. Marga Schrieks en mw. Birgitta Huibregtsen 

Spierziekten Nederland Mw. Anja Horemans, mw. Myrthe Huizinga en mw. 
Ingeborg Meijer 

Stichting Huidlymfoom Dhr. Ton de Leeuw 

Stichting Kabuki Syndroom Mw. Jolanda van Golde 

Stichting Overdruksyndroom NL Mw. Janny van der Veer 

Stichting Patiëntenplatform Sarcomen  Mw. Caroline Kooy 

Vasa Previa  Mw. Debbie van den Berg 

Vereniging van Elhers Danlos patiënten Mw. Iris Slootheer 

ZeldSamen Mw. Carla Sloof 

VSOP bestuur Dhr. Anton de Wijer (vz), dhr. Joop Baars, mw. Martina 
Cornel, mw. Kim Lustermans-Bakker, mw. Margreeth 
Smilde, dhr. Hans Sprenger, mw. Ineke Wever en dhr. 
Paul Thewisse 

VSOP bureau Dhr. Cor Oosterwijk (dir.), mw. Silvia van Breukelen, 
mw. Ilze Roelofs en mw. Esther Dwarswaard (verslag) 

 

Met kennisgeving afwezig: 

Bardet Biedl Syndroom Stichting      - dhr. Bendert de Graaf 
Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen (NVPG)  - dhr. Vincent Coonen  
Stichting Ushersyndroom       - mw. Ivonne Bressers 
Ziekte van Hirschsprung      - dhr. Dirk Jan Gloudemans 
Prader Willi Stichting en Fonds     - mw. Elise Zegwaart 
Stichting Pierre Robin Europe     - dhr. Philippe Pakter 
 
Bijlagen:  

‒ Overige afwezige lidorganisaties 
‒ Presentatie VSOP 
‒ Inbreng mw. Kooy 
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1. Welkom en opening 
Dhr. De Wijer, voorzitter van de VSOP, opent de vergadering om 20.15 uur en heet allen hartelijk welkom.  
Hij constateert dat er vooraf geen bezwaren zijn ingediend tegen kandidaatstelling van de nieuwe bestuursleden en 
tegen de lidmaatschapsaanvraag.  
De aanwezigen gaan akkoord met de agenda en deze wordt daarmee 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. Bestuurswisselingen 
3a) afscheid dhr. Joop Baars en mw. Diana Monissen 
Dhr. De Wijer besteedt aandacht aan de jarenlange inzet van zowel dhr. Baars (als penningmeester) als van mw. 
Monissen (als bestuurslid) in het VSOP bestuur en bedankt beiden hartelijk. Dhr. Baars ontvangt bloemen, mw. 
Monissen is afwezig. Een nader afscheid binnen het bestuur volgt in 2023. 

3b) Voordracht dhr. Rob Haselberg en dhr. Paul Thewissen 
Dhr. Haselberg is helaas door privé omstandigheden verhinderd voor deze vergadering.  
Dhr. Thewissen stelt zich mondeling voor aan de aanwezigen. 

3c) Stemming benoeming kandidaat-bestuursleden 
Vraag uit de zaal: Welke visie zit er achter de invulling van de vacatures? Dhr. De Wijer antwoordt dat er altijd 
gekeken wordt naar (gaten in) de benodigde expertise in het bestuur. Naast persoonlijke betrokkenheid en 
bestuurlijke ervaring is bijvoorbeeld kennis van belang betreffende: medisch/genetisch, juridisch/fiscaal, financieel, 
de zorgsector.  
De achterban wordt altijd opgeroepen zich kandidaat te stellen aan de hand van een uitgewerkt profiel.  

De voordracht van dhr. Haselberg wordt aangenomen met een onthouding van stem.  
De voordracht van dhr. Thewissen wordt aangenomen met twee onthoudingen. 

 
4. Verslag ALV 15 juni 2022 

Het verslag van de ALV van 15 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan mw. Van Breukelen voor het 
opstellen ervan. 

 
5. Informatiepositie patiëntenorganisaties procedure ECZA 

5a) Toelichting VSOP  
Dhr. Oosterwijk leidt dit agendapunt kort in. Vorige week vrijdag vond op voorstel van de VSOP een gesprek plaats 
tussen VWS en enkele patiëntenorganisaties. Centrale vraag was hoe en waar er meer transparantie geboden kan of 
moet (juridisch) worden.  

5b) Toelichting HEVAS / Patiëntenplatform Sarcomen 
Mw. Kooij schetst a.d.h.v. een PowerPoint (bijlage) hoe de desbetreffende patiëntenorganisaties de toetsing en de 
rol van de VSOP daarin ervaren. In hun beleving werd er te weinig gedaan met de onduidelijkheid rondom 
afwijzingen en bezwaarprocedures. Ze is ook van mening dat de leden onvoldoende betrokken worden bij de 
Klankbordgroep die de procedure begeleidt en vraagt zich af of de VSOP wel voor de belangen van de leden opkomt.  

Dhr. Van der Heijden vult aan dat het oordeel van de patiëntenorganisatie gelijkwaardig moet zijn aan dat van de 
artsen.  

Mw. Jongma vindt dat de VSOP te weinig aandacht heeft gegeven aan de bezwaarprocedures. Het is een groot 
probleem als een expertisecentrum ten onrechte wordt afgekeurd, daarom is het belangrijk om goede en tijdige 
informatie te krijgen over het starten van een bezwaarprocedure. Ze adviseert patiëntenorganisaties om vooraf al 
juridische bijstand te zoeken in geval de beschikking negatief is. 

Dhr. De Wijer stelt dat de rol van de patiënten in de beoordelingsprocedure steeds serieuzer wordt genomen.  

Dhr. Oosterwijk merkt op dat VWS in het gesprek van afgelopen week heeft toegezegd schriftelijk te reageren m.b.t 
de juridische positie van patiëntenorganisaties in de procedure. Hij stelt voor dit af te wachten en dan te bezien of 
verdere (evt. juridische) stappen nodig zijn. Wat betreft de rol van de VSOP in de Klankbordgroep (met daarin VWS, 
NFU, expertisecentra, ERN-coördinatoren, voorzitter Beoordelingscomité en naast de VSOP ook Spierziekten 
Nederland) is hij van mening dat geluiden vanuit de achterban daarin goed worden meegenomen. Met het oog 
daarop heeft de VSOP na afloop van de huidige toetsingsronde een enquête uitgezet onder de deelnemende 
patiëntenorganisaties.  

Mw. Jongma is graag bereid de VSOP te adviseren over juridische kwesties betreffende de procedure. 

Overeengekomen wordt om het gesprek tussen de desbetreffende patiëntenorganisaties en de VSOP op een ander 
moment informeel voort te zetten. 
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6. Lidmaatschapsaanvragen 

6a) Toelichting NFK-Platform Zeldzame Kankers (PZK): mw. Marga Schrieks 
Mw. Schrieks licht de aanvraag kort toe. Er zijn 143 soorten zeldzame kankers, een deel van de desbetreffende 
patiënten is niet als rechtspersoon georganiseerd. Daarvoor is het PZK. Het is geen juridische entiteit maar wil zich 
graag aansluiten bij de VSOP om beter samen te werken.  
Dhr. Oosterwijk: dit betreft dus een bijzonder lidmaatschap, zonder stemrecht. 

6b) Stemming  
Met een onthouding wordt de aanvraag goedgekeurd en met applaus verwelkomd 
 
7. Begroting 2023  

7a) Toelichting door dhr. Hans Prenger, penningmeester 
Dhr. Prenger licht kort de begroting toe. Hierin is ook opgenomen een actuele prognose van 2022, met een verwacht 
tekort van 85.000 euro, te dekken uit eigen middelen. Voor volgend jaar is een tekort begroot van 50.000 euro t.b.v. 
acquisitie, maar daarnaast nog een groot bedrag aan nog te verwerven baten. Een deel van deze 
acquisitiedoelstelling is al binnen gehaald. VWS heeft voorlopig 200.000 euro aan projectmatige 
overbruggingssubsidie toegezegd, gehoopt wordt op nog iets meer.  

Het jaar 2024 wordt belangrijk voor de VSOP, want dan kan het weer aanspraak maken op instellingssubsidie van 
VWS. Komend voorjaar worden de contouren daarvan duidelijk. Het VSOP bestuur volgt de ontwikkelingen op de 
voet. 

7b) Gelegenheid voor vragen en opmerkingen  
‒ Vraag: Wat zijn directe projectkosten en waarom gaan die zo sterk omlaag? Dhr. Oosterwijk: dat zijn aan 

begrote kosten voor externe partijen, bijvoorbeeld de tegemoetkoming aan patiëntenorganisaties voor hun 
deelname aan de toetsing van expertisecentra. Die zijn volgend jaar naar verwachting lager dan dit jaar. 

‒ Vraag: Waarom is er niet een soort ‘KWF’ voor zeldzame ziekten? Dhr. De Wijer: dat zou zeer welkom zijn, want 
het is voor overkoepelende belangenbehartiging voor zeldzame aandoeningen heel lastig fondsen te werven.  

7c) Stemming 
De begroting wordt unaniem vastgesteld. 
 
8. Mededelingen bureau: dhr. C. Oosterwijk 
‒ We communiceren met de leden, waaronder de ALV-vertegenwoordigers - via het VSOP-Ledenbericht. Graag 

mutaties tijdig doorgeven via vsop@vsop.nl 
‒ Er zijn bij de VSOP enkele werkplekken voor patiënten organisaties beschikbaar tegen kostprijs. 
‒ Op Zeldzameziektendag (28-02) worden de Zeldzame Engel Awards weer uitgereikt. Aanmeldingen hiervoor zien 

we graag tegemoet. 
‒ Stand van zaken projectacquisitie:  

o Afgewezen: ‘Komt een uniek kind bij de dokter’. Dit betrof ‘samen beslissen’ over hun zorg voor jongeren 
met zeldzame aandoeningen. Diverse leden waren bij de aanvraag betrokken.  

o Toegekend: ‘Kiezen en delen – Kiezen voor concentratie en delen van expertise binnen netwerkzorg voor 
zeldzame aandoeningen.’ 

o In afwachting van besluitvorming: ‘Zeldzaam in de regio’: een project betreffende belangenbehartiging door 
patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen in de regio van een umc. 

Beleidsmedewerker Elsbeth van Vliet gaat op 31 december met pensioen, na een 23-jarig dienstverband.  
Haar werkzaamheden op het terrein van reproductie en zwangerschap worden overgedragen aan Daphne Stemkens. 

8a) Voorstel aanpassing contributieregeling & stemming 
Dhr. Oosterwijk licht het aanpassingsvoorstel toe. De achtergrond is administratief: het is voor de VSOP praktischer 
om facturen te kunnen sturen voor de contributie, in plaats van een betalingsverzoek. Ook voor de leden zal dat 
praktischer zijn en de hoogte van de contributie zal nauwelijks wijzigen. De VSOP zal de contributie bedragen 
berekenen op basis van het voorgaande jaar. Als er relevante wijzigingen zijn opgetreden in het aantal 
leden/donateurs, worden men geacht daar zelf melding van te maken. 

De aanwezige leden stemmen in met de voorgestelde aanpassing van de contributieregeling. 

8b) Datumvoorstellen ALV’s in 2023: 15 juni en 16 november 
Deze data zijn akkoord. 

 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.30. 
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Getekend voor akkoord: 

  

Dhr. Anton de Wijer 

Voorzitter  

Mw. Esther Dwarswaard  

Verslag 

 

Overige afwezige lidorganisaties: 

‒ ADCA/Ataxie Vereniging Nederland 
‒ Belangengroep MEN 
‒ Belangenvereniging LOA/LHON 
‒ Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) 
‒ Belangenvereniging Von Hippel-Lindau 
‒ Care4BrittleBones 
‒ Contactgroep Marfan Nederland 
‒ 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) 
‒ ITP-Patiëntenvereniging Nederland  
‒ Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) 
‒ 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 
‒ 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 
‒ Neurofibromatosevereniging Nederland (NFVN) 
‒ OSCAR Nederland 
‒ Parkinson Vereniging  
‒ Patiëntenvereniging Acute Porfyrie 
‒ Patiëntenvereniging fibreuze dysplasie 
‒ PKU Vereniging Nederland 
‒ Platform CHD 
‒ Prader Willi Stichting 
‒ SCCH 
‒ SGA Platform  
‒ Stichting Christianson Syndrome Europe (CS-Europe) 
‒ Stichting De 9e van…. 
‒ Stichting de Ontbrekende Schakel  
‒ Stichting Diagnose Kanker (SDK) 
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‒ Stichting Down Syndroom (SDS) 
‒ Stichting GNAO1 NL 
‒ Stichting IJzersterk 
‒ Stichting Kans voor PKAN kinderen 
‒ Stichting LMNA Cardiac 
‒ Stichting Lynch Polyposis 
‒ Stichting MRK-vrouwen  
‒ Stichting NephcEurope  
‒ Stichting Nina Foundation  
‒ Stichting Noonan Syndroom 
‒ Stichting Orthostatische Tremor 
‒ 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 
‒ Stichting voor Afweerstoornissen 
‒ Syringomyelie Patiënten Vereniging  
‒ TAPS-support 
‒ Turner Contact 
‒ Vasculitis Stichting 
‒ Vereniging Angelman Syndroom Nederland  
‒ Vereniging Anusatresie 
‒ Vereniging Cornelia de Lange syndroom 
‒ Vereniging MED SED 
‒ Vereniging Oog in Oog 
‒ Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) 
‒ Vereniging Ouderen en Kinderen met Slokdarmafsluiting (VOKS)  
‒ Vereniging van Huntington 
‒ Vereniging van Patiënten met E.P.P.  
‒ Vereniging voor Allergie Patiënten (VAP) 
‒ Vereniging voor Ichthyosis Netwerken/ Huid NL 
‒ Vereniging Ziekte van Hirschsprung 
‒ Volwassenen Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS) 
‒ XLH Vereniging Nederland 
 


