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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

De NVHP vraagt hierbij uw dringende aandacht voor de brief in de bijlage van drie Patiënten-

koepelorganisaties, waar wij lid van zijn, en welke brief wij namens onze achterban van harte 

ondersteunen. 

 

In de brief wordt dringend gevraagd om bij het Commissiedebat Governance in de zorgsector / IGJ / 

patiënten en cliëntenrechten, van donderdag 17 maart a.s., ook onze gedeelde zorgen over het PG-

beleidskader vanaf 2023 te agenderen. Nu definitief in het regeerakkoord geen extra structurele 

middelen blijken te worden vrijgemaakt voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, 

anders dan het huidige budget van 25 miljoen euro, komt de uitvoer van onze kerntaken namelijk zwaar 

onder druk te staan. 

 

De NVHP is een patiëntenorganisatie, in 1971 opgericht als de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-

Patiënten. Al ruim 50 jaar zetten onze vrijwilligers zich, naast hun dagelijkse werk en zorg voor het 

gezin, belangeloos in voor iedereen met een (zeer) zeldzame erfelijke stollingsstoornis. Oók in 

Nederland is het nog altijd hard nodig dat wij actief invulling kunnen geven aan onze drie kerntaken 

belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.  

 

Gezien de relatief kleine populatie met deze (soms zeer) zeldzame aandoening, kunnen wij 

onvoldoende middelen genereren uit contributie inkomsten, wat ons werk sterk afhankelijk maakt van 

subsidie en externe financiering. Als er structureel te weinig financiële middelen vanuit VWS 

beschikbaar gesteld worden, zullen wij genoodzaakt zijn veel (meer) van onze toch al kostbare tijd te 

besteden aan het werven van onafhankelijke financiering. Onze projecten komen daarmee onder druk 

te staan terwijl er, o.a. met de aanstaande komst van nieuwe behandelingen zoals gentherapie en alle 

medisch-ethische consequenties daarvan, juist voor onze doelgroep veel belangen te behartigen zijn.  

 



 

 

Wij brengen de donkere periode uit ons directe verleden in herinnering, waarbij naar schatting 170 

van de indertijd 1.300 hemofiliepatiënten besmet zijn geraakt met hiv, en ruim 30 van hen aan aids zijn 

overleden. Dankzij o.a. de tomeloze inzet van onze vrijwilligers hebben wij vinger aan de pols kunnen 

houden om de hemofiliezorg in Nederland te optimaliseren. Wij zitten aan tafel bij de behandelaars, 

bij landelijke inkooprondes met de industrie en verzekeraars van stollingsmedicatie en bij landelijke 

organisaties zoals Sanquin. Ook met het ministerie van VWS zijn wij tot op de dag van vandaag in 

gesprek over de actualiteit rondom bloedveiligheid.  

 

Meer recent hebben wij ook veel tijd geïnvesteerd in informatievoorziening rondom het Covid-19 

vaccinatieprogramma en de gevolgen daarvan voor onze doelgroep. En op dit moment zetten wij ons, 

samen met 48 nationale patiëntenorganisaties uit 26 lidstaten van de Europese Unie, in voor de opvang 

en toelating van patiënten met een stollingsstoornis en hun familieleden die ontheemd zijn als gevolg 

van de oorlog in Oekraïne. 

 

De tijd van vrijwilligers is beperkt en kan vaak alleen in avond- of weekenduren gevonden worden. 

Werving van voldoende financiële middelen, vaak gepaard gaand met uitgebreide 

resultaatverantwoording, zal substantieel aanslag doen op de toch al spaarzaam beschikbare tijd, en de 

uitvoer van onze kerntaken uithollen. 

Wij ondersteunen daarom ten volle de oproep aan u, de Vaste commissie voor VWS, om 

de minister te vragen op korte termijn voldoende structurele financiële middelen 

beschikbaar te stellen voor de benodigde inzet van de Patiënten en Gehandicapten 

Organisaties die o.a. belangrijk is voor de juiste zorg aan onze achterban, de mensen met 

een zeldzame erfelijke stollingsstoornis. 

Met vriendelijke groet en graag tot nadere toelichting bereid, 

 

namens het bestuur  

 

 

 

Arnoud Plat 

voorzitter NVHP  


