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Inleiding: Ambitieus vooruit 
‘Er toe doen’ is één van de doelen van ons meerjarenbeleid: Invloed uitoefenen doordat we serieus 
gesprekspartner voor relevante externe partijen zijn. En dat deden we! Onze inbreng in de 
Werkgroep Richtlijnherziening wordt gewaardeerd. 
Daarnaast zaten wij aan tafel met de direct betrokken relevante partijen over een nieuwe centrale 
inkoopronde. Ondanks dat we hierin niet betrokken zijn geweest bij de finale besluitvorming hebben 
wij wel argumenten / adviezen mee kunnen geven wat voor ons noodzakelijk is om bij de afweging 
van keuzes met betrekking tot stollingsmedicatie mee te nemen. 
Bij bijvoorbeeld de Patiënten federatie krijgen we terug dat de NVHP wordt gezien als een 
professionele organisatie. 
 
Het bestuur is bezig de ambitie ook intern te vertalen. Middels het ‘project NVHP 2.0’ zijn wij bezig 
een vertaalslag te maken naar een inrichting van een professioneel bureau. Onder andere taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers en bestuursleden zullen beschreven 
gaan worden. De insteek hierbij is om de NVHP toekomstbestendig te maken. De uitvoering volgt in 
2020. 
Tot slot hebben we een start gemaakt met de oprichting van de werkgroep Jubileum. In september 
2021 bestaat de NVHP 50 jaar en dat willen wij niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan. 
 
We gaan ambitieus en met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
 

Dhr. G.P.A. (Guus) Wijfjes Voorzitter 
Dhr. C.L. (Chris) Enklaar Penningmeester 
Mw. M.E.L. (Manon) Degenaar-Dujardin Vice-Voorzitter tot 1-4-2021 
Dhr. S.L.A. (Stephan) Meijer Bestuurslid 
Mw. L.C.J.M. (Lynnda) Pekel Bestuurslid 
Mw. Adinda Diekstra (aspirant) Bestuurslid 
Mw. M. (Marianne) de Jong Bestuurslid tot 1-1-2021 

I. Lotgenotencontact 
 

Werkgroep Ouders: Kampeerweekend 
Sebastiaan de Jong | Lori van der Burgt | Joost en Mariël van den Boomen-Heijligers |  
Lynnda Pekel | Joyce van Steenbergen-Kammeraat | Maartje van Wijnen 
Alles was voorbereid en klaar en toen was daar ineens Covid-19. Na lang wikken en wegen, maar 
zeker met het belang en de gezondheid van de deelnemers in gedachten, is er besloten in 2020 geen 
kampeerweekend te houden.  
 
Werkgroep Jongvolwassenen organiseert activiteiten ook voor jongeren 
Jeshua van Deijck | Mirna van Steenbergen| Ester de Leeuw 
Door corona heeft de werkgroep in 2020 geen activiteiten kunnen organiseren. Voorzitter Jeshua van 
Deijck nam dit jaar afscheid van de werkgroep. Mirna van Steenbergen heeft het voorzitters stokje 
overgenomen. Ook Ester de Leeuw nam afscheid en de andere twee leden waren in 2020 enkel nog 
op papier lid van de werkgroep. Samen met een bestuurslid is de nieuwe voorzitter begonnen met de 
aanzet tot een nieuwe actieve werkgroep. 
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Werkgroep Ziekte van Von Willebrand 
Joke de Meris | Mariëlle Roks | Manon Degenaar-Dujardin, Annebelle Nooteboom 
-De werkgroep kwam in 2020 geregeld digitaal bij elkaar; er werd een actieplan opgesteld en de 
voorbereiding voor een ledendag in 2021 werd opgestart. Eind 2020 heeft de werkgroep een 
facebookgroep voor mensen met von willebrand aangemaakt; binnen enkele weken bestond de 
groep uit ruim 100 leden. Wensen en behoeften kunnen zo worden opgehaald bij de achterban.  
-Middels de social-media kanalen wordt er geregeld contact opgenomen met de werkgroep leden 
voor raad en daad. 
-Joke de Meris is onderdeel van de “Willebrand in Nederland” onderzoeksgroep en behartigt binnen 
de onderzoeken de belangen van patiënten door deze vanuit het patiënten perspectief te bezien. 
-Manon Degenaar is sinds maart 2020 actief binnen de Europese Von willebrand werkgroep als 
voorzitter. Tevens is zij agenda-lid bij de Von Willebrand werkgroep van de World Federation of 
Haemophilia. 
 
Werkgroep Zeer Zeldzame Stollingsstoornissen 
Minette van der Ven | Stephan Meijer 
De Werkgroep Zeer Zeldzame Stollingsstoornissen heeft in 2020 geen activiteiten georganiseerd 
 
Werkgroep Vrouwen 
Lynnda Pekel | Annabelle Nooteboom (voorzitter) | Manon Degenaar-Dujardin |Sylvia Plat-
Vinkesteijn 
De werkgroep vrouwen is begonnen met een plan over wat we wilden bereiken in 2020. Hierin 
waren informatie voorziening en de voorbereiding van de Ladies Day 2021 een belangrijke focus. 
Evelyn Grimberg heeft de werkgroep verlaten, maar geeft ons door haar plek in de EHC de 
mogelijkheid om geïnformeerd te blijven over wat er op Europees gebied gebeurt. De facebookgroep 
project Red heeft inmiddels 170 leden, bijna een verdubbeling in een jaar en voorziet in 
lotgenotencontact en informatie voorziening. De werkgroep heeft de verantwoordelijkheid voor 
inhoud en beheer van de faceboekgroep verdeeld en nieuwe groepsregels opgesteld.  
 
Lotgenotenteam 
Fred Cuijpers | Evelyn Grimberg | Lisette Haasnoot | Robert-Jan ’t Hoen | Jos Hulst | Joke de Meris | 
Lynnda Pekel | Sylvia Plat-Vinkesteijn | Joyce van Steenbergen-Kammeraat 
Het lotgenotencontactteam heeft zoals gebruikelijk het hele jaar een luisterend oor en 
ervaringsadvies geboden aan mensen die belden of mailden. 
 
Training Leven met Hemofilie 
De door de Van Creveldkliniek ontwikkelde training Leven met Hemofilie werd enthousiast 
ontvangen. De NVHP ontving van ZonMw een implementatiebudget, om de beproefde training 
breder te gaan aanbieden, dus ook voor patiënten van de andere behandelcentra. 
 

II. Belangenbehartiging: medische zaken 
Werkgroep Zorg & Onderzoek 
Mariëtte Driessens | Jan Schipper | Ilmar Kruis | Joke de Meris | Stephan Meijer | Wim Ninaber | 
Frank Bellinck |  
Kwaliteit van zorg 
 
Richtlijnherziening 
De nieuwe richtlijn voor hemofilie, en de richtlijn module zwangerschap en bevalling bij de ziekte van 
Von Willebrand zijn in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaren 
herzien.  
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Voordat deze gepubliceerd worden moeten deze eerst nog door de beroepsgroep van artsen 
goedgekeurd worden. Naar verwachting zal dat het eerste kwartaal van 2021 gebeuren. De NVHB 
heeft aangegeven dat zij de NVHP-inbreng heel waardevol vinden. 
 
Emicizumab 
Emicizumab (Hemlibra ®) is per 1 juli 2020 toegelaten tot het basispakket. Het middel wordt hierdoor 
toegankelijk voor een groep van ongeveer 700 patiënten met ernstige hemofilie A. Eerder werd het 
middel al beschikbaar gesteld voor hemofiliepatiënten met een remmer.  
 
Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat de minister en de fabrikant tevreden zijn met het 
akkoord. Dit was mede mogelijk doordat de gezamenlijke inkopende behandelcentra en de fabrikant 
samen tot een prijsverlaging zijn gekomen die ook voor het ministerie aanvaardbaar is.  
 
Dat het product nu is opgenomen in het basispakket, betekent niet dat het voor iedere patiënt vanaf 
1 juli beschikbaar is. De NVHP adviseert om te overleggen met je behandelaar over de mogelijkheden 
en op welke termijn behandeling met Emicizumab mogelijk is. De Werkgroep Zorg & Onderzoek 
legde haar visie vast in de NVHP Zienswijze, onder andere op welke patiënten het eerst in 
aanmerking zouden moeten komen. In samenwerking met de NVHB zijn zowel de Wetenschappelijke 
Advies Raad (WAR) als de Advies Commissie Pakketbeheer (ACP) van Zorginstituut Nederland 
voorzien van achtergrond informatie en het patientenperspectief op dit langwerkende middel dat 
subcutaan wordt ingespoten. De NVHP organiseerde op 22 september een informatief online 
vraaggesprek over emicizumab (Hemlibra®). 
 
Register HemoNED 
Door het Nederlands Hemofilie Register krijgen we een steeds beter beeld van hemofilie en andere 
stollingsstoornissen in Nederland. De cijfers geven onder meer een beeld van het aantal mensen met 
verschillende stollingsstoornissen, het aantal bloedingen en de behandeling. Dit jaar zijn er in totaal 
1907 personen opgenomen in het register. Zij worden aangemeld door de verschillende 
hemofiliebehandelcentra (HBC) in Nederland. Onder deze deelnemers is het merendeel man, zo’n 
80%. Van deze geregistreerde personen heeft 63% hemofilie A. Andere stollingsafwijkingen die zijn 
geregistreerd zijn hemofilie B (9%), draagsters (4%) en Von Willebrand (19%). De overige 5% heeft 
een zeldzamere stollingsstoornis zoals een deficiëntie of een bloedplaatjesstoornis. 
 
VastePrik App 
VastePrik is het digitale logboek voor mensen die zichzelf thuis stollingsfactoren toedienen. 13 
oktober 2020 is de nieuwe versie hiervan beschikbaar geworden. Zowel de app & webpagina voor 
deelnemers als het dashboard voor zorgverleners zijn uitgebreid met extra functionaliteiten en een 
nieuwe 'look & feel' 
 
COVID-19 
Het hele jaar heeft de NVHP nauw contact gehad met de NVHB over COVID-19 en de mogelijke 
gevolgen voor patiënten met stollingsstoornissen. Op de website is het hele jaar een overzicht 
bijgehouden met de huidige stand van zaken over het coronavirus en de consequenties voor mensen 
met een stollingsstoornis.  
 

Wetenschappelijk onderzoek  
SYMPHONY  
Het in 2019 opgerichte onderzoeksproject SYMPHONY: Orchestrating personalised treatment in 
patient with bleeding disorders, wil meerdere vraagstukken rondom bloedstollingsstoornissen 
oplossen. In het onderzoek worden stoornissen zoals hemofilie A en B, Von Willebrand, 
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bloedplaatjesstoornissen, zeldzame stollingsfactor deficiënties en bloedingsneiging zonder 
aangetoonde oorzaak meegenomen. Het onderzoeksconsortium ontving een grote subsidie van maar 
liefst 4.1 miljoen euro van de NWO-Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Patiënten, onderzoekers 
én zorgverleners werken hierin samen. Het einddoel is een behandeling op maat voor patiënten met 
een bloedstollingsziekte. Oftewel: gepersonaliseerde zorg. SYMPHONY omvat veel verschillende 
projecten: van nieuwe laboratoriumtesten en fundamenteel onderzoek tot waarde gedreven zorg en 
e-Health. In 2020 zijn 14 PhD’s gestart. 
 
Bloedveiligheid: MSM 
Naar verwachting mogen homoseksuele mannen in januari plasma gaan doneren. Volgens bloedbank 
Sanquin is het veilig om ook het bloedplasma van homo’s te gebruiken als donormateriaal. Eerder 
was dit al het geval bij donatie van volbloed en bloedplaatjes, maar nu gaat dit ook gelden voor 
bloedplasma. Door nieuwe innovaties zijn eventuele virussen gemakkelijker uit het plasma te 
verwijderen. 
 
De NVHP is in gesprek met Sanquin, het ministerie en belangenorganisatie COC. Daarbij is het 
standpunt van de NVHP dat het voor het vertrouwen van gebruikers belangrijk is om gegevens over 
de veiligheid van wijzigingen te delen. Daarnaast is aangehaald dat het opmerkelijk is dat het risico 
voor eventuele virusinfecties vrijwel volledig bij de ontvanger van het donorproduct ligt. Zo zijn er 
geen heldere afspraken over verantwoordelijkheden mócht er ondanks alle voorzorgen toch een 
virusoverdracht plaatsvinden. 
 
De NVHP blijft betrokken bij de ontwikkeling en is uitgebreid geïnformeerd door bloedbank Sanquin. 
We zijn uitgenodigd voor een update over de wetenschappelijke onderzoeken die momenteel lopen. 
Deze onderzoeken moeten meer inzicht gaan geven in de veiligheid van bloedproducten en de 
mogelijkheden voor MSM-donoren. Naar verwachting zal dit gesprek in het eerste kwartaal van 2021 
plaatsvinden.  
 
Aangezien de NVHP-leden, door het gebruik van recombinante stollingsfactoren, al lang niet meer de 
grootste gebruikers zijn van bloedproducten, zijn we ondertussen op zoek naar andere 
patiëntenorganisaties die gebruikers van bloedproducten vertegenwoordigen om op dit dossier 
samen te werken. 
Bloedveiligheid: MSM 
In zomer werd de verkorte wachttijd voor bloeddonoren met risicovolle contacten verkort van twaalf 
tot vier maanden. In een sessie op de Ledendag gingen prof. H. Zaaijer en de heer E. Slot van Sanquin 
hierover in gesprek met leden en bestuur.  
 
Op 4 december werden in de Tweede Kamer in het kader van de jaarlijkse Evaluatie Wet inzake 
Bloedvoorziening twee moties aangenomen die te maken hebben met het donorschap van mannen 
die seks met een man (MSM) hebben gehad.  
Motie 53: onafhankelijk onderzoek naar het effect van het donorselectiebeleid op basis van seksueel 
risicogedrag op de veiligheid van bloed. Oftewel niet enkel het MSM-contact als uitsluitingsgrond, 
maar of dit een risicovol contact is. 
Motie 54: om in gesprek te gaan met de farmaceutische producenten, met als doel dat zij MSM-
bloedplasma, gedoneerd volgens de Franse en Israëlische methode, als grondstof voor 
geneesmiddelen toestaan met inachtneming van de veiligheid van de ontvangers van medicatie. 
In aanloop naar de stemming in de Tweede Kamer stuurden wij een brief naar alle betrokken 
kamerleden met de volgende tekst: Wij vragen de Tweede Kamer om een beleid vast te stellen op 
grond waarvan de veiligheid van de ontvanger voor de volle 100% gegarandeerd wordt. Gelet op de 
inhoud er van moeten de recent ingediende moties ten sterkste worden ontraden, omdat de 
veiligheidsrisico’s naar onze mening te zeer bij de ontvanger worden neergelegd.  
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Bestuurslid medische zaken Jan Schipper had een gesprek met VVD Tweede Kamerlid Ockje Tellegen, 
één van de indieners van de motie. 
Minister Bruins heeft aangegeven dat hij uitvoering wil geven aan motie 53. Hem hebben wij 
schriftelijk gevraagd deel uit te maken van een eventueel in te stellen begeleidingscommissie. 
In dit geheel werd het bestuur met raad en daad terzijde gestaan door Wim van de Camp, lid van de 
Raad van Advies. 
 

III. Belangenbehartiging: organisatie van de zorg 
Werkgroep Bekostiging 
Dik Kruis | Guus Wijfjes | Adinda Diekstra|Annebelle Nooteboom | Ilmar Kruis en één externe 
adviseur bij inkooptraject betrokken vanuit Zorg & Onderzoek. 
 
Tweede Inkooptraject 
Vanuit het bestuur werd het mandateringskader voor de Werkgroep Bekostiging vastgesteld inzake 
het Tweede Inkooptraject stollingsproducten voor hemofilie A en B. 
Uitgangspunt was en blijft: de patiënt met hemofilie wordt zo min mogelijk belemmerd door zijn 
aandoening en kan volop participeren in de samenleving, rekening houdend met reguliere grenzen.  
Dit keer werd dat geëxpliciteerd naar De behandeldoses moeten dusdanig zijn dat 
doorbraakbloedingen worden voorkomen. Alle patiënten hebben – in gefaseerd tempo – in principe 
recht op het middel dat hun kwaliteit van leven het beste dient. Omdat patiënten actief meewerkten 
verdienen zij het iets van de kostenbesparingen terug te zien in zorgverbetering. 
Daarnaast was één van de voorwaarden dat er financiële ruimte gecreëerd moest worden voor de te 
verwachten vernieuwingen (denk hierbij aan ontwikkelingen zoals Hemlibra, langwerkend en 
gentherapie). 
 
Meer dan de vorige keer is de NVHP meer een eigenstandig gesprekspartner geweest voor de iZAAZ, 
de inkooporganisatie van de samenwerkende academische centra.  
Ter voorbereiding is naast de nodige overlegsituaties en leeswerk ook een bezoek gebracht aan de 
Ierse Hemofilie Vereniging (overleg met B O’Mahoney) om zich te laten adviseren hoe het in Ierland, 
als best practice, is aangepakt.  
De NVHP is niet eerstverantwoordelijk voor de inkoop van stollingsmiddelen, maar wel bereid zich op 
enigerlei wijze te binden aan het proces en de uitkomst mits ze voldoende van haar uitgangspunten 
daarin terugvindt. De NVHP heeft hierin uitdrukkelijk de samenwerking met de NVHB, als 
vertegenwoordiging van de behandelaars/voorschrijvers opgezocht. Dit overleg verliep prettig en 
constructief. Wel bleek dat de NEM tijdens het proces besloot om dit proces zelfstandig van de NVHB 
en NVHP te gaan lopen.  
HBC-gesprekken 
Mede vanwege de ervaring bij het Eerste Inkooptraject groeide het voornemen om de banden met 
de afzonderlijke Hemofiliebehandelcentra aan te halen, elkaar nog beter te leren kennen. Nadat we 
in 2019 gestart waren met het eerste gesprek: de Van Creveldkliniek, van het UMC Utrecht, volgden 
in 2020 de andere gesprekken met de HBC’s. 
Alle gesprekken werden wederzijds als prettig en constructief ervaren. Continueren van deze 
gesprekken is wederzijds gewenst. 
 
Meldingen bij het Meldpunt 
Dit jaar zijn 30 telefonische en ca 50 via mail gerelateerde  vragen over aandoening gerelateerde 
zaken bij FBPN binnen gekomen en behandeld.  
Er is contact geweest met de melder en gekeken of de meldingen op te lossen waren. Een aantal 
meldingen lopen nog door in 2021 een aantal meldingen zijn naar tevredenheid opgelost. 
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IV. Informatievoorziening 
Nieuwsredactie 
Manon Degenaar-Dujardin | Adinda Diekstra | Mariëtte Driessens | Stephan Meijer | Annebelle 
Nooteboom | Joyce van Steenbergen | Miranda Posthouwer | Josette Veldhuizen 
 
De redactie wordt gevraagd om mee te denken over onderwerpen voor Faktor, Faktueel en de 
socials. In de gezamenlijke app-groep delen de leden van de redactie nieuwtjes of actualiteiten. 
 
Website 
De website was to aan een update, zowel technisch als de informatie die er op stond. Femke Bovens 
heeft in 2020 gewerkt om de website te vernieuwen. Veel betrokken leden hebben meegedacht en 
verbeterpunten aan ons door gegeven. Middels een projectplan werd een opzet gemaakt om de 
basis op orde te krijgen. Eind 2020 was de vernieuwde website een feit. 
 
Het doel van de website van de NVHP is om (nieuwe) patiënten met een stollingsstoornis te 
informeren over hun stoornis en over het leven met een dergelijke aandoening en het leven met 
iemand die een stollingsstoornis heeft. Voor leden is er aandacht voor de actualiteit uit de 
vereniging, zoals belangenbehartiging, nieuwe congressen, evenementen, bijeenkomsten, ook als het 
lotgenotencontact is georganiseerd door de behandelcentra. Ook is er aandacht voor 
ledenmanagement en sponsoring/ donateurs.  

Op de website gaan we uit van gezamenlijkheid en de overeenkomsten 
tussen de stollingspatiënten die tot onze vereniging behoren, we 

benoemen de verschillen.  

De ambitie van www.nvhp.nl is om het middelpunt te zijn van de wereld van stollingsstoornissen: 
patiënten (leden), behandelcentra en zorgmedewerkers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, 
enz. De website bestaat uit vier hoofdpijlers: 

• Actualiteit: events, nieuws 
• Feitelijke informatie over de stollingsstoornissen 
• Leven met: Leven met een stollingsstoornis, of met iemand die er mee te maken heeft 
• NVHP: Informatie over de vereniging, de vrijwilligers en haar activiteiten en werkzaamheden 

en sponsoring. 

Verwijzing door brochure in behandelcentra 
De behandelcentra verwijzen hun patiënten naar de website van de NVHP. De Van Creveldkliniek 
heeft een brochure ontwikkeld, die de basisinformatie geeft en verder verwijst naar de website van 
de NVHP. Deze brochure is zo opgesteld dat iedere HBC de brochure in eigen huisstijl kan uitbrengen.  
 
Bezoekers 
De bezoekers komen voor 50% van de gevallen vanuit andere (vaak medisch gerelateerde) websites, 
onze social media en Faktueel. De andere 50% komt direct op onze website, zonder eerst ergens 
anders te zijn geweest.  
 
De website geeft informatie aan onze leden over de bijeenkomsten en nieuws uit de vereniging en 
medische wereld. Maar ook aan mensen die net een diagnose hebben gekregen of waarvan hun 
partner of kind is gediagnostiseerd. We delen informatie uit de HBC’s (NVHB, NVHV, 
fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers), van wetenschappelijk onderzoek, HemoNed en andere 
partijen die informatie verstrekken zoals Cyberpoli.  
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Cijfers 
Cijfers (d.d. 15 december 2020) laten zien dat het aantal bezoekers per jaar is gestegen van 17.494 in 
2018 naar 27.004 in 2020. Sommige van deze bezoekers kwamen vaker naar onze website, want het 
aantal sessies is gestegen van 22.843 in 2018 naar 34.643 in 2020 (waarbij de maand december voor 
de helft is meegenomen). Wat zorgt voor een stijging in het aantal paginaweergaven per jaar, van 
45.588 in 2018 naar 67.608 in 2020. Het aantal bezoekers is gestegen, het aantal pagina’s en  
minuten per bezoek stijgt een licht.  

www.nvhp.nl 2018 2019 2020 
Bezoekers per jaar  17.494 23.158 27.004 
Het aantal sessies per jaar 22.843 29.579 34.643 
Bezoekers per maand 1.589 2.072 2.511 
Paginaweergaven per jaar  45.588 54.058 67.608 
Bezoekers per week 367 478 573 
Bezoekers per dag 52 68 83 
Pagina per bezoek 1,8 pagina’s 1,83 1,95 
Aantal minuten per bezoek 1.35 minuten 1.22  1.37 

 
Hoe komen bezoekers op www.nvhp.nl 

www.nvhp.nl 2018 2019 2020 
Zoekmachines 63,3% 72,2% 70,8% 
Direct (www.nvhp.nl) 24,6% 21,1% 18% 
Social media 7,2% 3,9% 6,8% 
Overig  2,8% 2,7% 4,3% 

 
Bezoekers komen merendeels op onze website door in een zoekmachine te zoeken. Dat is verreweg 
de grootste groep. In 2018 kwam 18% op onze website door in de adresbalk ons webadres in te 
tikken. Opvallend zijn de volgende bronnen die genoemd worden in overig: radboudumc.nl, 
bloedziekten.nl, linkedIn en Sanquin. 
 

V. Interne organisatie 
Ledental 
Onderstaand de cijfers van de ledenadministratie. Dit is exclusief het aantal jeugdleden dat is 
teruggelopen van 276 naar 267. Het blijkt dat ongeveer de helft onjuist als jeugdlid zijn 
geadministreerd zodat momenteel acties worden voorbereid dit i.o.m. betrokkenen te herstellen 
 

NVHP  1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 
Ledental  1112 989 921 891 898 889 876 
Toe/afname  -123 -68 -30 +7 -9 -9 -13 

 
Aantal vaste donateurs die de NVHP jaarlijks steunen 

NVHP 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 
Aantal 
donateurs 

187 154 141 123 106 105 98 

 
Algemene Ledendagen 
Covid-19  dwong ons de voorjaarsvergadering uit te stellen. Teneinde te voldoen aan de statutaire 
verplichtingen is er voor gekozen een hybride en coronaproof vergadering te houden bij van de Valk 
in Breukelen. De voorbereidingen hiervan kostten veel tijd voor m.n. onze medewerkers, maar het 
resultaat was zeer bevredigend. Dat bleek ook uit de hoge waardering van deze dag. 
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ALV Voorjaar 

2017 
Najaar 
2017 

Voorjaar 
2018 

Najaar 
2018 

Voorjaar 
2019 

Najaar 
2019 

Corona 
2020 

Aantal 
volwassene 

70 70 63 60 67 70 43 (wv 13 
digitaal) 

Aantal 
kinderen 

10 16 14 20 13 17 geen 

Aantal  
sessies 

Thema’s+ 
2 lezingen 

6 sessies  3 plenair 
3 parallel 

8 sessies  8 sessies  4 sessie + 
2 huisk. 
2 rondes 

2 sessies 
inzake 
Symphony 

Aantal 
sprekers 

2 2 6 8 9 4 2 

 
Vrijwilligers 
Op 31 december telde de vereniging circa 40 vrijwilligers, veelal zeer actief in één of meer van de elf 
groepen: 
• Bestuur 
• Werkgroep Ouders 
• Werkgroep Jongvolwassenen 
• Werkgroep Zeer Zeldzame Stollingsstoornissen 
• Werkgroep Ziekte van Von Willebrand 
• Werkgroep Vrouwen met een Stollingsstoornis 
• Lotgenotencontactteam 
• Werkgroep Zorg & Onderzoek 
• Werkgroep Bekostiging 
• Nieuwsredactie 
• Raad van Advies 
De jaarlijkse Vrijwilligers-Bedankdag werd vanwege Covid-19 tot nader order uitgesteld.  
Wel konden de vrijwilligers net als vorig jaar online een geschenk uitkiezen als kerstattentie. 
 
Scholing en congresbezoek 
Voor de scholing van de vrijwilligers bieden internationale organisaties veel kansen, zowel 
inhoudelijk over stollingsstoornissen, behandelingen en belangenbehartiging als organisatorisch. 
Een overzicht van de deelname in 2020 (cursief = opgetreden als spreker):  
 

EHC Leadership Conference  Manon Degenaar-Dujardin 
Mariëtte Driessens 

EHC World Haemophilia Day Manon Degenaar-Dujardin 
EHC Annual Conference   Manon, Annebelle,Joyce 
EHC Conference on Women and Bleeding Disorders Lynnda Pekel, Manon Degenaar 
EHC Round Table  Mariette Driessens(zie overzicht op 

sharepoint) 
EHC Inhibitors Summit  Joyce Steenbergen 
EUPATI NL opleiding  Stephan Meijer 
EURORDIS Winterschool  Manon Degenaar-Dujardin 
Bayer Annual Global Advocacy Leadership Summit  Jeshua van Deijck  

Manon Degenaar-Dujardin  
Evelyn Grimbergen 

BioMarin Patient Advocacy Training  Mariette Driessens 
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Bestuur 
Guus Wijfjes | Chris Enklaar | Jan Schipper/Mariette Driessens | Lynnda Pekel | Manon Degenaar-
Dujardin |Stephan Meijer | Marianne de Jong 
Medio 2020 heeft Jan Schipper als gevolg van drukke zakelijke werkzaamheden zijn portefeuille 
neergelegd en heeft Mariette Driessens zijn portefeuille in de Werkgroep Zorg & Onderzoek tijdelijk 
overgenomen. Rond de jaar ultimo besloot Marianne de Jong om haar moverende reden het bestuur 
te verlaten. Adinda Diekstra versterkte het bestuur vanaf medio dit jaar. Omdat er geen ALV is 
gehouden heeft er nog geen formele benoeming kunnen plaatsvinden maar Adinda draait al wel full 
swing mee met de portefeuille Informatievoorziening en organisatie van het Jubileum. 
 
Het bestuur vergaderde zeven keer regulier, kwam één Heidag samen en had één digitale 
bijeenkomst met de Raad van Advies. Met het oog op de nodige transparantie houdt het bestuur een 
lijst van hoofd- en nevenfuncties bij. 
De Heidag werd vervolgd met een brainstormbijeenkomst onder leiding van An Maljers om richting 
te geven aan de inrichting en vormgeving van de NVHP in de nabije toekomst. Belangrijk punt daarbij 
is de hoge urenbesteding van bestuursleden die jaarlijks is toegenomen en schattenderwijs ca 5.000 
uur per jaar bedraagt. Deze belasting acht het bestuur onwenselijk wat samen met andere punten 
van zorg (dalend ledenaantal, binding jong volwassenen, kosten-financieringsstructuur, omvang van 
lotgenotenactiviteiten, vrijwilligers deelnamebereidheid) hiertoe dwingen. 
 
Raad van Advies 
Ongewijzigde samenstelling van de Raad van Advies. Door corona heeft in 2020 slechts één digitale 
vergadering plaatsgevonden. 
• Mr. Ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp - voorheen Tweede Kamerlid en Europarlementariër, CDA.  
• Prof. dr. E. (Ernest) Briët, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, oud-voorzitter NVHB, lid 

Raad van Toezicht LUMC Leiden, lid Raad van Toezicht stichting READE Amsterdam, Bestuurslid 
Stichting Haemophilia. 

• Dhr. mr. drs. W.J. (Wim) de Boer counsel gezondheidsrecht, emeritus cardio-thoracaal chirurg.  
• Dhr. prof. dr. C. (Cees) Breederveld, hoogleraar Global Health, rampengeneeskunde en algemene 

gezondheidszorg. Voorheen algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, (interim) 
ziekenhuisbestuurder, kinderhematoloog. Vader van een zoon met hemofilie.  

 
FBPN en personeel 
• De inzet van FPBN is conform prognose verlopen. Telefoontjes met aandoening gerelateerde 

vragen in 2020: Via telefoon: ca. 30, via mail/contactformulier website: ca. 50. 
• Marjolein Sparnaay verliet, na 9 jaar als beleidsmedewerker bij de NVHP gewerkt te hebben, per 

1 september de NVHP.  
• In de informatievoorziening werd een wijziging doorgevoerd. Femke Bovens wijdde zich als 

freelance medewerker exclusief op de realisatie van het Kennisplatform. Annabelle Nooteboom 
verzorgde de productie van Faktor en Faktueel. Daarnaast beheerde zij ook onze website en 
Facebookgroepen.  

• Per 1 april startte Gemma Cooymans met haar werkzaamheden als bureaumedewerker. Zij nam 
veel taken van Marjolein over en in die coördinerende en secretariële rol betrokken bij o.a. HBC-
gesprekken, organisatie van de digitale ALV en jubileumactiviteiten. 

 
Financiën: subsidiegever, sponsoren, contributies, donaties 
Door Covid-19 was wijziging van de Begroting noodzakelijk. Desalniettemin bleken sponsoren 
opnieuw bereid de NVHP bij te staan. De PGO/VWS subsidie werd door de wijziging in activiteiten 
alvast tussentijds verlaagd. Voor 2023 is wijziging van de subsidieopzet te verwachten waarbij 
subsidie gekoppeld wordt aan nog niet gedefinieerde criteria zoals “Impact en bereik” van de te 
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subsidiëren activiteiten. Het lijkt erop dat subsidie losgemaakt wordt van de operationele 
kostenstructuur van Patiëntenorganisaties. Gezien het belang van deze subsidie voor de NVHP volgt 
het bestuur de ontwikkelingen op de voet. Per saldo is het in 2019 en 2020 weer gelukt om het 
boekjaar sluitend af te ronden.  
 
Sponsors/Farmaceuten blijven bijdragen 
Ook in 2020 was de bijdrage van sponsoren materieel (€ 58.500,-) Per saldo zijn een groot deel van 
de lotgenotencontactkosten, de Informatievoorzieningskosten en belangenbehartigingskosten door 
hun meegefinancierd. 
Ingegeven door de CGR (de ethische gedragscode) voor de farmaceutisch industrie verlangen 
sponsorende farmaceuten vooraf steeds scherper omlijnde doelen en achteraf meer gedetailleerde 
verantwoording. dan voorheen. Een klein bedrag van de sponsoring is terugbetaald. 
 
Hartverwarmende donaties 
Bestuur en leden zijn heel blij met de spontane acties van mensen die zich persoonlijk betrokken 
voelen bij de NVHP: In 2020 ontving de NVHP €1225,-  

VI. Externe relaties 
 

Nationaal 
Bestuursleden zijn veelvuldig in overleg met relevante partijen en spreken op bijeenkomsten van 
derden: 

Gesprek met VWS, RIVM, Sanquin over MSM / Plasmaproducten. 
Bestuurlijk Overleg NVHB 
Concensus-overleggen Richtlijnherziening 
Bestuurlijk Overleg NVHV 
ALV Patientenfederatie 
Geneesmiddelen overleg Patientenfederatie 
ALV VSOP 
Landelijke Gebruikersraad Sanquin 
SYMPHONY project 
Gastspreker voor Hemostase Artsencursus 
Gastspreker op HBC-bijeenkomsten 
Gastspreker op ander (internationale) bijeenkomsten 
Representatieve afvaardigingen: In verband met COVID – 19 zijn nagenoeg alle 
representatieve afvaardigingen niet doorgegaan.  

 

Internationaal 
EHC (European Haemophilia Consortium) en WFH (World Federation of Hemophilia) 
In 2020 werden de bijeenkomsten van EHC en WFH digitaal vormgegeven. Aan de hand van 
community calls, thema bijeenkomsten en de congressen werden alle NMO’s op de hoogte 
gehouden van belangrijke ontwikkelingen. De NVHP was bij alle bijeenkomsten vertegenwoordigd 
door de aanwezigheid van vrijwilligers uit de verschillende NVHP werkgroepen en bestuurslid 
Degenaar-Dujardin die de portefeuille internationaal in beheer heeft.  
  



 

13 
NVHP Jaarverslag 2020 

 
NVHP-leden in EHC-functies op 31 december 2020 
Minette van der Ven   Vicepresident Finance 
Evelyn Grimberg:    Lid Women Workinggroup herkozen in 2020  
Mariëtte Driessens en Ilmar Kruis,  Lid New Products Working Group 
Manon Degenaar-Dujardin:  Voorzitter Von Willebrand Working Group 
 
EHC Conference 2021 
Met een zeer uitgebreid bidbook probeerde de NVHP om de EHC Conference 2021 naar Amsterdam 
te halen. Dit is niet gelukt wat gezien Covid-19 achteraf gezien niet betreurenswaardig was. De 
stemmen gingen naar het Oost-Europese Kroatië. De kennelijk alternerende afwisseling tussen Oost 
en West leek ons parten te spelen. In 2020 is de conferentie in Kopenhagen digitaal verlopen. 
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