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Inleiding 
 
Het verslagjaar 2013 kenmerkt zich door de ingrijpende interne reorganisatie, ons antwoord op de 

drastische subsidieverlaging. We besloten in zee te gaan met FBPN, het Facilitair Bureau 

Patiëntenorganisaties Nederland dat nog twaalf andere patiëntenorganisaties ondersteunt. De 

gevolgen waren groot: personeelswisselingen, opheffing van het fysieke kantoor in Badhoevedorp en 

een bestuurlijke taakverzwaring. 

 

In het voorjaar namen we afscheid van onze secretaresse Sandra Muresu. In de zomer startte de 

overheveling van werkzaamheden van het Infopunt naar FBPN (telefoon- en postbehandeling, 

ledenadministratie en financiële administratie) en werd Marjolein Sparnaay aangenomen als 

beleidsmedewerker/coördinator. De herfst stond vooral in het teken van het opheffen van het 

kantoor: opruimen, archief-digitalisering en het openbreken van contracten met verhuurder en 

leveranciers. Op 20 december sloten we definitief de deur van het inmiddels lege Infopunt aan de 

Jan van Gentstraat in Badhoevedorp. Een gedenkwaardig moment. 

Ondertussen vonden ook nog enkele bestuursmutaties plaats: in april legde Dirk Jan ’t Hoen zijn 

functie neer en in november namen we afscheid van Klaas Wildeboer en Sebastiaan de Jong. 

Gelukkig hadden we in april al twee nieuwe bestuurders mogen verwelkomen: Ad Schouten, die 

Klaas opvolgde in november en Minette van der Ven, die in november de taak van penningmeester 

op zich nam. 

Het bestuur van de NVHP wil iedereen die de NVHP in 2013 op welke wijze dan ook heeft gesteund 

hiervoor heel hartelijk danken. We hebben op tal van manieren steun ervaren: van een waarderend 

telefoontje en briefje, tot een bijzondere gift ter gelegenheid van iemands jubileum. Die 

betrokkenheid deed ons goed, zeker in dit intensieve jaar. Onontbeerlijk was natuurlijk ook de steun 

in de vorm van grote financiële bijdragen: de subsidie van Fonds PGO, donaties van Stichting 

Haemophilia en het Aids Fonds en sponsoring van projecten door enkele farmaceutische bedrijven. 

Wij zijn hen zeer erkentelijk dat zij het de NVHP mogelijk maken onze hoofdtaken te vervullen: 

lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. 

Tot slot mag de steun in de vorm van de honderden uren vrijwilligerswerk niet onvermeld blijven: 

zoveel tijd en energie die in de vereniging werden geïnvesteerd, die gaven ons de moed voort te 

gaan. Met een attentie die de vrijwilligers in december ontvingen hebben wij onze dank willen 

weergeven. 

Het was een roerig jaar, we hebben bergen verzet en maakten de NVHP toekomstbestendig. Trots 

kijken we richting 2014. 

 

Ad Schouten, voorzitter 

Mariëtte Driessens, secretaris 

Minette van der Ven, penningmeester 

Arnoud Plat 

Stephan de Waard 
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1. Interne verenigingszaken 

Bestuurssamenstelling 

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2013 vond stemming en benoeming plaats voor 

toetreden van Minette van der Ven als nieuw bestuurslid en Ad Schouten als vice-voorzitter. Dirk Jan 

’t Hoen legde zijn functie neer in verband met het aanvaarden van een uitdagende promotie. 

Sebastiaan de Jong, die werd herbenoemd, nam ad interim de taken van penningmeester waar. 

Vanaf april bestond het bestuur van de NVHP uit de volgende personen: 

Voorzitter  Klaas Wildeboer 

Vice-voorzitter  Ad Schouten 

Secretaris  Mariëtte Driessens 

Penningmeester a.i. Sebastiaan de Jong 

Bestuurslid  Minette van der Ven 

Bestuurslid  Stephan de Waard 

Bestuurslid  Arnoud Plat 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 november trad Sebastiaan de Jong af en werd Minette van 

der Ven benoemd tot penningmeester. Ook Klaas Wildeboer trad af en droeg de voorzittershamer 

(/pluim) over aan Ad Schouten. Daarmee was de samenstelling van het bestuur eind 2013 als volgt. 

Voorzitter  Ad Schouten 

Vice-voorzitter  vacant 

Secretaris  Mariëtte Driessens 

Penningmeester Minette van der Ven 

Bestuurslid  Stephan de Waard 

Bestuurslid  Arnoud Plat 

 

In 2013 waren de portefeuilles als volgt verdeeld: 

Klaas Wildeboer/Ad Schouten  beleid, voorlichting & communicatie 

Mariette Driessens   secretariaat, belangenbehartiging & medische zaken 

Minette van der Ven   bedrijfsvoering en interne organisatie/financiële zaken 

Sebastiaan de Jong   lotgenotencontact/financiële zaken 

Stephan de Waard   ICT 

Arnoud Plat    vrijwilligersbeleid en –werving, personeel 

 

In 2013 werd het bestuur versterkt door toehoorders Aad van IJperen (oud-bestuurslid) en Evelyn 

Grimberg (voorzitter Werkgroep Jongvolwassenen). 

Personeel 

Vanaf mei 2011 is Lenka Kerstens werkzaam op het Infopunt als beleidsadviseur en projectleider van 

Vitaal en Veerkrachtig voor 24 uur per week. Lenka Kerstens heeft in 2013 onder leiding van diverse 

bestuursleden gewerkt aan de reorganisatie in het kader van het Project Vitaal en Veerkrachtig. Van 

juni 2012 tot 1 mei 2013 was Sandra Muresu als secretaresse en senior medewerker Infopunt 

werkzaam. In augustus kwam Marjolein Sparnaay ons team versterken. Zij brengt welkome ervaring 
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mee van voorgaande werkzaamheden bij de CG-Raad en andere patiëntenorganisaties en is het 

nieuwe aanspreekpunt voor bestuur, werkgroepen en externe contacten. 

We bedanken het personeel voor hun inzet. 

Werkgroepen 

De NVHP kent een aantal werkgroepen: ziektespecifiek (Werkgroep ziekte van Von Willebrand en 

Werkgroep zeer zeldzame stollingsstoornissen) of gericht op een bepaalde taak (Werkgroep 

Jongvolwassenen en Werkgroep ICT). 

De Werkgroep ziekte van Von Willebrand stond onder voorzitterschap van Joke de Meris. Zij is actief 

betrokken bij de WiN (het onderzoek Von Willebrand in Nederland) als lid van de stuurgroep. Deze 

komt een aantal keer per jaar samen om de voortgang van het onderzoek te bespreken. 

De folder De ziekte van Von Willebrand is in 2013 herzien met medisch en tekstueel advies van 

professor dr. Frank Leebeek en drs. Yvonne Sanders van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 

en van Joke de Meris. 

 

De Werkgroep Zeer Zeldzame Stollingsstoornissen stond in 2013 onder voorzitterschap van Minette 

van der Ven. In 2013 heeft geen activiteit voor deze doelgroep plaatsgevonden. 

 

De Werkgroep Jongvolwassenen zet zich in voor alle leden in de leeftijdscategorie 17-30 jaar. De 

Werkgroep stond onder voorzitterschap van Evelyn Grimberg en bestond verder uit Michael van der 

Linde en Manuel Baarslag. In de loop van het jaar traden Jeshua van Deijck en Linse van Dijk toe tot 

de Werkgroep. De Werkgroep kwam in vergadering en werkweekenden bij elkaar en vervulde een 

actieve rol tijdens enkele ledenbijeenkomsten. In 2013 is er een jongerenpanel opgericht dat per e-

mail nieuwsbrief geconsulteerd kan worden, als klankbord voor beleid. 

 

In 2013 stond deze Werkgroep ICT onder voorzitterschap van Ilmar Kruis en telde verder de leden 

Arjan Oosthoek (secretaris) en Michael van der Linde. In 2013 heeft de Werkgroep ondersteund bij 

de interne reorganisatie. 

Een roerig jaar 

Op een winterse zondag in januari hebben we de statuten (uit 2007) onder de loep genomen en 

aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Deze wijzigingen zijn vastgesteld in de ALV van 9 

november. Het bestuur kwam in 2013 achtmaal in vergadering bijeen. Vanaf september is er 

bovendien vergaderd door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) om 

tussentijdse urgente beslissingen te kunnen nemen (in verband met de reorganisatie). De laatste 

bestuursvergadering was eind november in Badhoevedorp, ter symbolische afsluiting van zeventien 

jaar “Infopunt op de Jan van Gent”. 

 

Onderbrengen van financiële en ledenadministratie bij FBPN 
Het bestuur heeft de eerste twee kwartalen van 2013 gebruikt om de overgang van de financiële 

administratie naar het ondersteuningsbureau FPBN (Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties 

Nederland) te Nijkerk uit te voeren. In de tweede helft van het jaar volgde de ledenadministratie, die 

nu in het systeem Sodales zit. Dit Sodales systeem wordt door ruim dertig patiëntenorganisaties 
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gebruikt. Stephan de Waard, Minette van der Ven en Lenka Kerstens, hebben dit verzorgd, in 

samenwerking met Jacqueline Kieft en Jim Kuppen van FBPN. Daarnaast heeft Mieke Roemburg een 

belangrijke rol gespeeld als eerste aanspreekpunt voor onze leden. 

 

Eveneens hebben wij in 2013 de overstap gemaakt van BDO accountants, naar Accountant van Dun. 

Daarnaast hebben wij onze salarisadministratie vanaf heden hier ook onder gebracht. Hiervoor zijn 

wij overgestapt naar een ander boekhoudsysteem, een andere manier van administreren, het 

wijzigingen van het betaalproces en het formaliseren hiervan. Kortom, het gehele financiële proces 

en de administratie zijn grondig herzien. Diverse contracten moesten worden opengebroken, en 

datasystemen opgeschoond. Dit deel van de reorganisatie was in de professionele handen van 

Minette van der Ven. 

Van een fysiek kantoor naar een virtueel kantoor 

Stephan de Waard had de tweede belangrijke rol bij deze reorganisatie: het inrichten van ons 

virtuele kantoor in Office 365, het faciliteren van thuiswerkplekken voor de medewerkers en de 

leiding over het digitaliseren van het papieren archief. 

 

André Plat adviseerde over de inrichting van het digitale archief, Aad van IJperen spitte twee 

maanden bijna fulltime door achttien meter ordners, dozen en mappen die in zeventien jaar Infopunt 

waren verzameld. Hij sorteerde op belang en vertrouwelijkheid, gooide weg én maakte vele papieren 

geschikt om te scannen. Zo is een kostbare erfenis veiliggesteld. Heren, onze hartelijke dank 

hiervoor. 

Mirjam Lindveld heeft als vrijwilligster een belangrijke bijdrage geleverd aan het opruimen van de 

rest van het kantoor in Badhoevedorp. In zeventien jaar was een hele verzameling foto’s, meubels, 

apparaten en kantoorartikelen opgebouwd. Letterlijk een zware klus voor bestuur en medewerkers, 

maar op 20 december 2013 konden de kale kamers leeg worden opgeleverd  aan de verhuurder. 

 

Raad van Advies 

De Raad van Advies bestond in 2013 uit de heren Wim van de Camp, Wim de Boer en Ernest Briët. 

Nico Beijer moest zijn lidmaatschap vanwege persoonlijke omstandigheden in juni neerleggen. De 

Raad van Advies en het bestuur kwamen tweemaal bijeen. Zo is onder andere uitvoerig gesproken 

over de prioritering van de ingrijpende interne reorganisatie. 

Financiering 

De werkzaamheden van de NVHP worden vooral bekostigd uit bijdragen van de Stichting 

Haemophilia, Fonds PGO en het Aids Fonds, maar ook de ledencontributies, extra bijdragen van 

leden, donateurs en relaties helpen ons ons werk te doen. Veel leden en donateurs brengen jaarlijks 

hun waardering voor het werk van de vereniging tot uiting door méér te betalen dan de vastgestelde 

minimum bedragen. Voor leden in  financiële problemen was het ook in 2013 mogelijk vrijstelling van 

contributiebetaling te verkrijgen. 
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Het zijn vooral de bijdragen van Fonds PGO en de Stichting Haemophilia die het mogelijk maken de 

huisvestings- en personeelskosten te voldoen. Gelukkig kunnen wij daarnaast ook rekenen op 

projectbijdragen van de farmaceutische industrie. 

De subsidieverlaging van Fonds PGO tot een bedrag van € 35.000, noopte ons tot het verzetten van 

de bakens: inkrimping personeel, uitbesteding administratie en opheffing van ons fysieke kantoor. 

 

2. Informatievoorziening en voorlichting 
De NVHP gebruikt diverse media voor haar voorlichtingsactiviteiten over erfelijke 

stollingsstoornissen. De voorlichting is gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving, evenals het 

algemeen publiek. Het betreft voorlichting over de specifieke erfelijke stollingsstoornissen zoals deze 

binnen de statutaire grenzen van de NVHP vallen. Media die worden gebruikt zijn het blad Faktor, 

brochures en folders, boeken, website en social media als Facebook en Twitter. Tevens verloopt een 

deel van de voorlichting telefonisch en via e-mail en is er sprake van voorlichting op de 

ledenbijeenkomsten van de NVHP. 

Blad Faktor 

Faktor stond geheel 2013 onder redactie van Lenka Kerstens en is twee maal verschenen. Sanne van 

Rumpt heeft een mooie bijdrage geleverd door Lenka redactioneel te ondersteunen. 

De statuten, beleidsuitgangspunten en de actualiteit bepalen de vorm en inhoud. Faktor kent vaste 

rubrieken. Zo is er in iedere editie onder meer nieuws van de bestuurstafel, wetenschappelijke 

informatie, informatie over de verschillende erfelijke stollingsstoornissen, informatie over en 

verslagen van de ledenbijeenkomsten, een pagina van de Werkgroep Jongvolwassenen, nieuws van 

de farmaceutische industrie, nieuws van de hemofiliebehandelcentra en de NVHV, berichtgeving 

over politieke ontwikkelingen en over verzekeringen en arbeid. Bestuur en medewerkers stellen het 

zeer op prijs dat alle betrokken partijen bij de NVHP een bijdrage leveren aan Faktor. Eind 2013 

namen we na dertig jaar afscheid van onze vormgeefster Irene Witmaijer. Irene bedankt voor de 

lange en prettige samenwerking. 

Brochures en folders 

Het voorlichtingsmateriaal van de NVHP wordt ontwikkeld in samenwerking met 

hemofiliebehandelaars, hemofilieverpleegkundigen en daar waar nodig met experts uit andere 

medische disciplines. De meeste brochures zijn gratis te downloaden op de website van de NVHP bij 

het documentatiemateriaal. 

Internet 

In 2013 is veel informatie met de leden gedeeld op de website, op Facebook en via Twitter. In de 

komende jaren zal de website verder vervolmaakt worden en nog beter inspelen op de wensen en 

behoeften van de leden. We houden de statistieken bij met Google Analytics. Per maand bezochten 

ongeveer 1400 mensen de website, waarvan een kwart terugkerend bezoeker was.  

Telefonische voorlichting 

Groot voordeel van het onderbrengen van de telefonische voorlichtingstaak van het Infopunt naar 

FBPN is de uitgebreide bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Met een 
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parttime eigen medewerker was dat niet mogelijk geweest. Sinds juni vindt de 

telefoonbeantwoording plaats door Mieke van Roemburg, contactpersoon voor de NVHP, in dienst 

van FBPN. 

Ledenbijeenkomsten 

De NVHP organiseert voor haar ledenbijeenkomsten die in het teken staan van lotgenotencontact en 

voorlichting. In 2013 vonden de vier bijeenkomsten plaats: 

• Algemene Ledenvergadering (ALV): 13 april en 9 november 

• Kampeerweekend: 7-9 juni 

• Jongvolwassenenweekend: 13-15 september 

Ledenvergaderingen 

Op 13 april 2013 hield de NVHP haar statutair verplichte Algemene Ledenvergadering in Breukelen. 

Op de ALV werden de leden geïnformeerd over het sponsorbeleid en vrijwilligersbeleid en de 

voorgenomen statutenwijzigingen. In het middagprogramma sprak dr. Felix van der Meer, internist 

bij de afdeling Trombose en Hemostase van het Leids Universitair Medisch Centrum, over het 

nationaal patiëntenregister in oprichting. De tweede spreker was dr. Marjon Cnossen, kinderarts-

hematoloog aan Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, over haar onderzoek OptiClot: Op naar 

persoonsgerichte dosering van stollingsfactoren. 

Op 9 november volgde de tweede ALV van 2013 met de vaststelling van de statutenwijzigingen, 

presentatie over de actualiteiten in de zorg, en nieuws over de reorganisatie. Bij het 

middagprogramma twee sprekers: als eerste dr. Phillis Lakeman, klinisch geneticus over hemofilie en 

kinderwens. Als tweede, dr. Marijke van den Berg, onderzoeker bij het Julius Centrum te Utrecht, 

over de nieuwste inzichten bij het optreden van remmers uit de PedNet studie, een Europese studie in 

29 centra. 

Het waren interessante bijeenkomsten. Dank aan alle aanwezigen en iedereen de deze dagen heeft 

mogelijk gemaakt. 

3. Lotgenotencontact 
Lotgenotencontact dient als platform voor het uitwisselen van ervaringen op medisch en 

maatschappelijk gebied. De NVHP heeft het bevorderen van kennis en uitwisselen van ervaringen 

rond het thema Het hebben van een erfelijke stollingsstoornis tot doel. 

 

Bijeenkomsten 

Bij alle ledenbijeenkomsten is er tijd gereserveerd voor het lotgenotencontact. Opgemerkt dient te 

worden dat het lotgenotencontact uiteraard ook informeel plaatsvindt. In 2013 was het 

lotgenotencontact in verband met de ingrijpende reorganisatie erg beperkt. 

Gezinnen met jonge kinderen troffen elkaar tijdens het jaarlijkse kampeerweekend 

De jongvolwassenen hadden dit jaar een Wild West Weekend in Den Ham. 

 

Alle bijeenkomsten hadden, naast het lotgenotencontact, tevens een voorlichtend karakter. Hiervoor 

werden diverse gastsprekers uitgenodigd. 
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Hydrotherapie 

Op vier plaatsen in het land vindt, ondersteund door de NVHP en onder begeleiding van 

fysiotherapeuten, hydrotherapie plaats: Nijmegen, Tilburg, Beetsterzwaag en Rotterdam. 

Hydrotherapie bestaat uit loop- en zwemvormen waarbij gebruik gemaakt wordt van de weerstand 

van het water. Daarnaast proberen de fysiotherapeuten en bewegingsdeskundigen afwisseling te 

creëren tussen oefeningen en sport&spel. De hydrotherapiesessie vormen tegelijk een belangrijke 

kern van lotgenotencontact tussen de deelnemers. 

 

4. Belangenbehartiging 
De NVHP heeft een inspanningsverplichting aan haar leden ten aanzien van individuele en collectieve 

belangenbehartiging. De NVHP zet zich in voor een optimale behandeling. Aandachtspunten zijn 

onder meer beschikbare zorg, beschikbare producten, keuzevrijheid in behandeling en landelijke 

dekking van hemofiliebehandelcentra. Hiertoe voert de NVHP structureel overleg op nationaal en 

internationaal niveau. Een delegatie van het bestuur vertegenwoordigde het patiëntenperspectief 

verschillende malen in vergaderingen van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars 

(NVHB) en in het Hemofilieplatform. Tevens zet de NVHP zich in om als patiëntenorganisatie gehoord 

te worden op beleidsterreinen bij onder meer de overheid en de diverse andere beleidsorganen 

zoals NFU en CBG. 

Op het gebied van belangenbehartiging was er genoeg te doen. 

Zoals al eerder gemeld wordt de subsidieverstrekking door Fonds PGO gewijzigd. Met ingang van 

2013 verstrekt het Fonds subsidie voor belangenbehartiging via een voucher. Dit voucher heeft een 

waarde van € 18.000 en wordt jaarlijks verstrekt. In 2013 hebben we de keuze gemaakt om ons 

voucher te besteden bij de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, voor 

zeldzame en genetische aandoeningen). Ze hebben ons ondersteund bij een plan van aanpak voor 

een nationaal register van patiënten met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen. De NVHB 

heeft samen met de NVHP een ZonMw subsidie ter waarde van ruim €170.000 verkregen om dit 

register in de periode 2014-2015 samen te stellen. ZonMw stelde twee aanvullende voorwaarden: 

co-financiering door de farmaceutische industrie en een acceptabele registratielast voor 

behandelaren. De Projectgroep bestond uit dr. Felix van der Meer en dr. Kathelijn Fisher van de 

NVHB en dr. Mariëtte Driessens van de NVHP. Het register richt zich op verbetering van de zorg en 

op het stimuleren van gepast gebruik van hemostatica. Het zal onderbouwing van de Richtlijn gaan 

geven en ook spiegelinformatie leveren van het ene centrum ten opzichte van het andere. Evaluatie 

van de informatie maakt het mogelijk te komen tot gefundeerde verbetering van zorg. 

In 2013 is de financiering van de stollingsfactoren uit het ziekenhuisbudget nog steeds een knelpunt. 

Bij overleg van de NVHB op het ministerie van VWS is gevraagd of VWS het voortouw wil nemen bij 

een plan voor inkoop van de hemostatica maar deze taak wil VWS niet op zich nemen. De afspraak is 

dat Achmea met een plan zal komen. De NVHP zal in 2014 een eigen standpunt presenteren en dit 

bespreken met de diverse belanghebbenden. 
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Hemofilieplatform 

Het Hemofilieplatform is een orgaan dat structurele afstemming tussen overheid, zorgverzekeraars, 

inspectie, behandelaars en behandelcentra, farmaceutische industrie en andere regelgevende 

instanties (o.a. Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) nastreeft. Het doel is een goede 

communicatie tussen de betrokken partijen, vroegtijdige signalering van problemen bij kwesties als 

veiligheid en beschikbaarheid van producten, in de zorg en bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er 

wordt tweemaal per jaar vergaderd en indien nodig, bij calamiteiten of onderwerpen die bijzondere 

aandacht nodig hebben, vaker. In 2013 kwam het platform twee keer bijeen. Het platform kent een 

onafhankelijk voorzitter en de NVHP verzorgt het secretariaat. Huidige voorzitter is dr. Irena 

Nováková, voormalig hemofiliebehandelaar uit Nijmegen. De te verwachten problemen van de 

overschrijding van het budget in ziekenhuizen door de uitgaven aan stollingsfactoren in de diverse 

ziekenhuizen zijn uitgebreid aan de orde gekomen.  

Nederlandse Vereniging van Hemofiliehandelaars (NVHB) 

De NVHP is toehoorder bij de vergaderingen van de NVHB. De NVHB komt vier maal per jaar in 

vergadering bijeen. Het doel van de aanwezigheid van de NVHP is een goede communicatie tussen 

NVHB en patiënten om een optimale behandeling te bewerkstellingen. In 2013 heeft de NVHB de 

implementatie van het kwaliteitssysteem voor hemofiliezorg, HKZ certificering genoemd, verder 

uitgewerkt en de auditteams aangesteld. De centra in Breda, Heerlen en Amsterdam VU hebben 

besloten zich niet te laten certificeren en stoppen daarom met de hemofiliezorg. Patiënten zijn met 

ingang van 2014 overgegaan naar een ander behandelcentrum. De NVHP heeft samen met de NVHB 

de opzet voor het patiënttevredenheidsonderzoek gemaakt, dat in alle centra gedaan zal worden in 

2014. 

Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) 

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw maakt de NVHP deel uit van de Cliëntenraad 

Academische Ziekenhuizen (CRAZ) van de Nederlandse Federatie van Universitaire Ziekenhuizen 

(NFU) te Utrecht. Deze medezeggenschapsraad heeft een verzwaard adviesrecht en brengt gevraagd 

en ongevraagd vanuit patiëntenperspectief advies uit aan de Raden van Bestuur van de acht 

Universitair Medisch Centra’s (UMC’s) in Nederland. Sinds januari 2009 is onze (oud-)voorzitter Klaas 

Wildeboer lid van de CRAZ en speciaal aandachtshouder van de CRAZ richting de Raad van Bestuur 

van het UMC Groningen. In 2013 bereidde de CRAZ hun reorganisatie voor 2014 voor. 

Koepelorganisaties 
De NVHP is lid van de volgende koepelorganisaties: CG-Raad en VSOP. Via de CG-Raad worden we 

geïnformeerd over veranderingen in het verzekerd pakket en nemen we deel aan overleg over het 

medicijndossier. Via de VSOP is de NVHP lid van de NPCF. Deze organisaties behartigen de belangen 

in de zorg van patiënten in het algemeen en leden van patiëntenverenigingen in het bijzonder. Zaken 

op politiek niveau worden zowel door de NVHP behartigd als door de koepels. 

Artsencursus 

De NVHP zet zich in voor kennisvermeerdering omtrent stollingsstoornissen in het algemeen en 

hemofilie in het bijzonder, het kweken van interesse voor hemofilie en de zorg voor het behoud van 

kennis over hemofilie en andere erfelijke stollingsstoornissen. Hiertoe wordt, sinds 1998, jaarlijks een 
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cursus voor artsen gehouden. In 2013 werden er ruim twintig kinderartsen bijgeschoold op het 

gebied van Acute bloedingen en stollingsstoornissen. De cursusleiding was in handen van dr. Karin 

Fijn van Draat en dr. Marjolein Peters, kinderarts/hematologen in het Academisch Medisch Centrum 

van Amsterdam en was geaccrediteerd voor twaalf punten. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

De NVHP is betrokken bij activiteiten van de overheid ten einde maximale zorg te kunnen 

bewerkstellingen. Deze belangenbehartiging is gericht op de wet- en regelgeving, financiering van 

zorg en stollingspreparaten en de vergoedingen hiervan. Bovenstaande wordt bewerkstelligd door 

structureel overleg met het ministerie van VWS. In april 2013 heeft de NVHP samen met de NVHB 

overleg gehad bij VWS over de knelpunten bij de bekostiging van hemostatica, een zaak die ook in 

2014 onze aandacht vereist. 

Congresbezoek 

Ilmar Kruis heeft deelgenomen aan de IPFA/PEI meeting in Helsinki, in april. Arnoud Plat heeft 

deelgenomen aan een bijeenkomst van de Deense hemofilievereniging georganiseerd wegens het 

50-jarig bestaan van de WFH over Comprehensive care centres. 

Het ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) congres, eind juni, begin juli te 

Amsterdam is bezocht door diverse bestuursleden. 

World Federation of Hemophilia (WFH) 

De World Federation of Hemophilia is een internationale non-profit organisatie gewijd aan het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke 

stollingsstoornissen. De WFH bestaat uit 113 landen. De NVHP is lid van de WFH. 

De WFH organiseert tweejaarlijks een wereldcongres. In 2014 zal het Congres plaatsvinden in het 

Australische Melbourne. 

Het programma ‘Close the Gap’ van de WFH zet zich in voor de behandeling van stollingsstoornissen 

over de hele wereld, ‘Treatment for All’. Naar schatting heeft 1 op de 1000 mannen en vrouwen een 

stollingsstoornis. Wereldwijd heeft 75% hiervan onvoldoende of helemaal geen toegang tot 

behandeling. NVHP leden kunnen dit WFH programma steunen met de inzameling van toners en 

mobiele telefoons. Op de NVHP website staat hierover uitgebreide informatie. 

 

European Haemophilia Consortium (EHC) 

Het European Haemophilia Consortium is een Europese patiëntenvereniging met leden uit 43 

Europese landen. De EHC werkt aan vermindering van de last, die gepaard gaat met het hebben van 

een stollingsstoornis, bij het individu en de samenleving. Doel is de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Net als de NVHP werkt de EHC aan informatieverstrekking en belangenbehartiging. 

De EHC zit zodoende geregeld aan tafel met beleidsmakers uit de politiek, medici van verschillende 

expertise terreinen, patiënten en het grotere publiek. In 2013 bezocht Mariëtte Driessens de EHC 

Round Table bijeenkomst betreffende de nieuwe langerwerkende stollingsfactoren te Brussel. 

De EHC is een van de deelnemers aan een Europees project om de criteria voor 

hemofiliebehandelcentra te benoemen, het EUHANET project, mede in het kader van de European 

Reference Centra voor zeldzame ziekten die benoemd worden om cross border healthcare voor 
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zeldzame aandoeningen gestalte te kunnen geven. In 2014 start EUHANET met certificering van 

Europese behandelcentra. 

In september heeft Mariëtte Driessens deelgenomen aan een cursus van de EHC over Health 

Technology Assessment te Londen. 

Eind oktober was het tijd voor het congres van het European Haemophilia Consortium (EHC) te 

Boekarest. De NVHP was vertegenwoordigd door de vice-voorzitter Ad Schouten, Minette van der 

Ven en Michael van der Linde van de Werkgroep Jongvolwassenen. Bij deze meeting was er 

gelegenheid om de contacten met onze Europese zusterverenigingen te leggen en te onderhouden. 

In november hebben Ad Schouten en Ilmar Kruis namens de NVHP deelgenomen aan een EHC-

bijeenkomst over de nieuwe langerwerkende stollingsfactoren in Dublin. 
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