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1. Doelstelling

De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) is sinds 2001 actief. Zij zet zich in voor mensen met 

bekkenbodemklachten door middel van:

• het geven van voorlichting over bekkenbodemklachten (bewustwording), behandelmogelijkheden 
  en hulpmiddelen;
• het met elkaar in contact brengen van lotgenoten;
• het ondersteunen van mensen met bekkenbodemproblemen via e-mail en telefonische 
           consulten door ervaringsdeskundigen;
• het dagelijks updaten van relevante informatie op de website;
• het opkomen voor de belangen van patiënten;
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

De doelgroep blijft aanzienlijk: een miljoen mensen – jong en oud, man en vrouw – waarvan 
400.000 hulp zoeken. De website vormde ook in 2015 een belangrijke bron van informatie. Met 
het constante bijhouden van de website, en informatie pagina’s op de ‘Social Media’ zoals Face-
book en Twitter, bereiken we een brede doelgroep, inclusief de jongere patiënt. 

In 2015 is de samenwerking met andere betrokken partijen geïntensiveerd. Dit zijn: 
• Urologen, gynaecologen, continentieverpleegkundigen en bekkenfysiotherapeuten: specia
           listen die hun diensten individueel maar ook gezamenlijk aanbieden tijdens BB-Centra 
           bekkenbodem spreekuren. 
• Er werd in 2015 intensievere samenwerking gezocht met twee  patiëntenverenigingen met 
           gelijkwaardige aandoeningen:
- Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP);
-          Stichting Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland (PGN).
• Ook werd contact gezocht met de Incoclub: de SBP biedt hen de mogelijkheid haar hulp- 
           en informatiezoekende donateurs een forum en chatmogelijkheid.
• De SBP werd in toenemende mate betrokken bij patiënten voorlichtingsmateriaal van de
           NPCF (inmiddels Patiënten Federatie NL), de diverse beroepsverenigingen van gynaecolo
           gen, urologen, huisartsen en bekkenfysiotherapeuten. 
• Ook gaf de SBP advies bij aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, het vaststellen van  
           richtlijnen, standaarden en protocollen van zorgaanbieders, 
• Daarnaast onderhield de SBP contacten met leveranciers van hulpmiddelen en behandelin
           gen, waarvan een aantal bedrijven de SBP sponsort.

Conclusie: De SBP speelt als patiëntenvereniging een belangrijke ‘derde rol’ om met de aanbie-

ders van zorg en de verzekeraars, zowel de kosten als de kwaliteit van de gezondheidszorg voor 

mensen met bekkenbodem problematiek te bewaken. 

Voorzitter Nicole Schaapveld (SBP) Marlies 
Bosch (PGN) en Lynne van Poelgeest (ICP)



2. Bestuur

Een belangrijke voorwaarde voor bestuursleden, medewerkers en adviseurs is een directe of 
indirecte betrokkenheid bij bekkenbodemproblematiek; huidige bestuursleden, medewerkers en 
adviseurs voldoen aan deze voorwaarde. 

Per eind december 2015:
M.Th. (Nicole) Schaapveld,   RN Voorzitter 
W.F.M. (Willem) Mensink, gynaecoloog   Vicevoorzitter
A.P.M. (Ad) van der Vooren    Penningmeester / Relatiebeheer 
G.G.A. (Alec) Malmberg, gynaecoloog  Sociale Media
M.H. (Manon) Kerkhof, gynaecoloog           Bestuurslid
M.E.C.C  (Marlies) Bosch, fotograaf/journalist Secretaris a.i. 
*mw. Bosch is tevens voorzitter van de PGN

Dr. Kerkhof effectief april 2015; dhr. van der Vooren en dr. Malmberg effectief september 2015. 
Mw. Bosch effectief februari 2016 vervangt op een interim basis de in december uitgetreden mw. 
Schouten-van der Vorst.  

Dr. J.M. (Hans) van Geelen, gynaecoloog blijft actief als Erevoorzitter SBP, en vertegenwoordigt 
de SBP op een jaarlijkse basis bij de IUGA. Maria Boerlage uitgetreden in oktober 2015 (en schrij-
ver Jaarverslag 2015) blijft eveneens geïnvolveerd als adviseur.    

De volgende bestuursleden namen afscheid van de SBP gedurende 2015: 
B. de Wit        Penningmeester (april)
M.H. (Monique) Schouten-van der Vorst   Secretaris (december)
M.P. (Maria)  Boerlage, MScMBA    Relatiebeheer (oktober)
R.S. (Raisa) Wikarta, MSc    Sociale Media (februari)

3. Medewerkers

• Infolijn: Thea Boele (vrijwilliger PGN) 
•  E-consult: Manon Bitter (vrijwilliger PGN)
• Redactie B-Wijzer: Ilse van Ogtrop

De Infolijn geeft de mogelijkheid voor een direct telefonisch contact twee keer per week. Voor 
spreekuur tijden en telefoonnummer zie ‘Infolijn voor bekkenbodemklachten’ op de SBP website: 
www.bekkenbodem.net

Deze website pagina geeft ook informatie en aanvraagformulier voor verzoek voor een E-consult. 



4. Medische Adviesraad (MAR)

  
• Drs. E.J. (Bert) Messelink, uroloog, UMCG/ Universitair Medisch Centrum Groningen 
• Jolanda Sap, bekkenfysiotherapeut te Amersfoort
• Dr. René Strobel, colorectaal chirurg, Ziekenhuis Bernhoven in Uden
• Dr. P.J. (Pien) van Brummen, huisarts te Baarn 
• Lidy van Driel-Rooks, Verpleegkundig Specialist MDL, Maasstadziekenhuis  

Zowel drs. Messelink als mw. Sap zijn betrokken als MAR lid bij de eerder onder 
samenwerking genoemde gerelateerde patiëntenvereniging ICP.    

5. Administratieve Ondersteuning

De SBP wordt ondersteund door Stichting APN voor administratief en donateur beheer, en 
bij het samenstellen van de Jaarlijkse Financiële verantwoording aan VWS.



6. Hoogtepunten in 2015

A: Samenwerking

Zoals bekend is het streven van subsidieverstrekker VWS dat er een nauwere  samenwer-
king tussen diverse Patiëntenorganisaties op gang komt. Om die te bewerkstelligen heeft 
de Stichting PGO driemaandelijkse thema bijeenkomsten georganiseerd, met thema’s als: 
Fondsenwerving, Patiëntenbeleid, etc. 

Onder hun begeleiding is de SBP sinds 2013 actief bezig een nauwere samenwerking te 
bewerkstelligen met ICP en PGN. 

De drie besturen ondertekenden eind 2014 een intentieverklaring om toe te werken naar een 

‘federatief verband’ per 1 januari 2016, door middel van praktische uitvoeringsactiviteiten 
met als voorbeeld:

• Beschikbaarheid en/of overkoepeling van medische georiënteerde adviseurs ter beschik-
king van de individuele organisatie; momenteel reeds het geval m.b.t. Drs. Messelink en 

Mw. Sap. 
• Krachtenbundeling met onder anderen de bemensing van de hulplijn, het e-mail consult, 
het blad de B-wijzer en het toewerken naar een gezamenlijke  website. 
• Ook de Medische Advies Raad (MAR) is betrokken bij het bereiken van deze samenwer-
king. Een bijeenkomst vond plaats op 20 april 2015 voor het opstellen van een (MAR) com-
petentieprofiel in samenwerking met  de bestuursleden van de drie Patiëntenverenigingen. 
De Medische Adviesraden waren ieder door drie leden vertegenwoordigd. 

Eind 2015 is aan de begeleiding van het PGO (onder leiding van de heer René Borkus) een 
eind gekomen omdat de SBP en PGN het besluit namen om te fuseren en voor dat traject 
een jaar de tijd te nemen. Op de langere termijn kunnen  ICP of andere soortgelijke organi-
satie alsnog aansluiten. 



B: Bekkenbodemdag
Een mijlpaal werd bereikt met de bewezen participatie tijdens de 1e nationale BekkenbodemDAG 
op 24 januari 2015.

Bekkenbodemproblemen zijn op zichzelf al een penibel onderwerp. Desondanks slaagde Gregor 
Bak, Televisie Presentator, pianist en muziekwetenschapper er in het  dagprogramma op een 
aantrekkelijke manier te presenteren, inclusief een door hem voor deze dag gecreëerd Bekkenbo-
demdag lied.

Het dagprogramma bestond uit een variëteit aan:

Presentaties: niet alleen de meest algemeen voorkomende problemen, maar ook de indirecte 
gevolgen van bekkenbodemproblemen, met onder andere chronische  pijn en  impact op seksuali-
teitsbeleving.

Workshops: over aan bekkenbodem gerelateerde onderwerpen.

Speeddaten: tien minuten met een ervaringsdeskundige professional–

Het toneelstuk ‘Viviane’: de impact op het leven van een vrouw met incontinentie problemen door 
Frederiek Voskens
Vooral het speeddaten en de workshops waren een uitzonderlijk succes. 



Een op de dag zelf gehouden enquête gaf aan dat:
• bijna 100% van de aanwezige Patiënten, Zorgprofessionals en Belangstellenden deze dag aan-
bevelenswaardig vond;
• meer dan 90% van specifiek de Patiënten gaf aan een soortgelijke dag wederom te bezoeken.
Met betrekking tot het programma: sommige van de aanwezigen vonden het jammer dat de work-
shops simultaan met de presentaties plaats vonden.   

Meer informatie over de BekkenbodemDAG vindt u op de SBP website: www.bekkenbodem.net  
inclusief de door de sprekers gemaakte presentaties, en enquête details. 

Accreditatie voor zorgprofessionelen was ontvangen voor verpleegkundigen (vijf punten) en conti-
nentieverpleegkundigen (4 punten).  

Belangrijk bij de logistiek en uitvoering van deze dag was de samenwerking met het ProFundum 
Instituut. 
Het ProFundum Instituut organiseerde op de dag voor de BekkenbodemDAG (vrijdag 23 januari) 
een op zorgprofessionelen gerichte bijeenkomst: ‘post ICS/IUGA’.

C: Andere Activiteiten
- Remedica 
Begin oktober 2014 ontving de SBP een uitnodiging van Johnson & Johnson om te participeren in 
door Remedica georganiseerde bijeenkomsten voor vrouwenorganisaties.
Het totaal aantal bijeenkomsten bedroeg ca. 100, tussen oktober 2014 en mei 2015, met een be-
reik van 4000 tot 5000 vrouwen.  
Aansluitend op de door een medisch adviseur gegeven presentatie over de bekkenbodem – en 
indirect ook incontinentie problemen – voor een leeftijdsgroep die aansloot bij het vrouwelijke deel 
van de SBP doelgroep, werden de deelnemers geïnformeerd over de BekkenbodemDAG op 24 
januari 2015 via vermelding aan het einde van de presentatie en bijsluiter in een ‘goodiebag’. 
Na januari werd de ‘Wat is en doet een bekkenbodem?’ brochure als bijsluiter gebruikt.  

- Het Voucher Project ‘Hoe gaat het echt met je?’ ging van start in januari 2013. 
Zeven patiëntenverenigingen werkten samen om het patiënten perspectief in te brengen bij de 
ontwikkeling en validatie van een ziekte specifiek instrument, met als doel de integrale gezond-
heidstoestand in kaart te brengen en het ontwikkelen van een vermoeidheids-meetinstrument. De 
resultaten van dit project zijn in de herfst 2015 gepubliceerd.
Dit voucher project is het tweede waaraan de SBP actief deelneemt (het eerste was ‘Goud in 
Handen’), en onderstreept het belang dat subsidieverstrekker VWS hecht aan de samenwerking 
binnen patiëntenverenigingen.       
Dr. Mensink vertegenwoordigt de SBP in de stuurgroep. Prof. dr. C.H. van der Vaart neemt deel in 
de klankbordgroep.

Samen met zeven andere patiëntenvereniging gaat de SBP zich de komende drie jaar actief inzet-

ten voor ‘het op vernieuwende wijze versterken van de patiënt’. Een samenwerkingsproject dat 

opnieuw gefinancierd wordt met behulp van een voucher van VWS. 



D: Belangenbehartiging

Steeds vaker wordt de SBP - als patiëntenvereniging - gevraagd een mening of aanbeveling te 
geven om mee te denken over onderzoeksvoorstellen, subsidie aanvragen, protocollen, landelijke 
richtlijnen etc. Soms beperkt zich dat tot een kritische beoordeling van een onderzoeksvoorstel of 
richtlijn, soms wordt de SBP gevraagd als adviseur voor een onderzoek bv. met focus groepen, 
soms als deelnemer aan multidisciplinaire werkgroepen zoals in de werkgroepen van VWS over 
richtlijn ontwikkeling ‘Continentie’. In 2015 kwamen van diverse beroepsgroepen verzoeken bin-
nen om mee te werken aan patiënten voorlichtingsmateriaal. 

Deze activiteiten vragen veel tijd en expertise en de aanvragen nemen toe, vooral nu de mantra 
‘De Patiënt Centraal’ steeds vaker gehoord wordt.
In het op de ‘Hoogtepunten’ volgende Addendum zijn de details van deze activiteiten te vinden.    

Nationale Plasdag: de SBP participeerde samen met de CSN (Continentie Stichting Nederland) 
tijdens de 50-Plus Beurs, met een interactieve ‘PisQuiz’ vanuit een stand genaamd ‘The Plees To 
Be’. 

In 2015 waren er - buiten  de BekkenbodemDAG - wederom diverse thema voorstellingen ge-
naamd ‘Het Verlies van Viviane’. Voor meer informatie contacteer: Frederiek Voskens, info@
podium.nu of www.podiumt.nu 

Het realiseren van een aanwezigheid op Social Media is meer en meer van belang om ook minder 
traditionele – jongere patiënten en jongere professionals – doelgroepen te bereiken. 



Addendum Hoogtepunten

Belangenbehartiging details

Zorgverleners:

- Bekkenfysiotherapeuten op bestuurlijk niveau.
- CV&V (Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden)
- NVOG: (Uro)Gynaecologen via ‘Werkgroep Bekkenbodem’
- NVU (Nederlandse Vereniging Urologen) / WeFRU (Werkgroep Functionele & Reconstructieve 
  Urologie) - geplande samenwerking

Betalers:

- Zorgverzekeraars: betreffende ‘zorgstandaard incontinentie’.
- Achmea en VGZ betreffende vergoedingen van zorgproducten.

Onderzoeken en richtlijnen:   
- De NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) standaard incontinentie bij vrouwen.
- Project adviseur bij een subsidie aanvraag naar een studie met mannen met aspecifieke 
           mictie klachten, een initiatief van de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG (Univer
           sitair Medisch Centrum Groningen). Aanvraag door afdeling huisarts-  en ouderengenees
           kunde van het UMCG bij Zon Mw.
- Advies studie dr. Blok, Erasmus Universiteit, bij Zon Mw: ‘Intermittent sacral neurostimula- 
           tion as treatment for ideopathic overactive bladder’.
- Projectadviseur ‘Stop-trial alpha blokkers’ UMCG – afdeling  huisartsgeneeskunde. 
- Partner en beoordelaar van ‘Bekkenbodem (dys)functie bij mannen met plasklachten of 
           urine incontinentie’, door afdeling huisartsgeneeskunde UMCG.
- Aanbevelingsbrief voor Zon Mw project ‘Doelmatigheidsonderzoek’.
- Aanbeveling bij de studie keuzehulp stressincontinentie, Radboud Ziekenhuis werkgroep 
           uro-gynaecologie.
- Aanbevelingsbrief voor een IUGA (International Urogynecological Association) research 
           grant, voor dr. Alejandra M. Reiz-Zapata verbonden met het Radboud Ziekenhuis.
- ‘Longterm effects of multidisciplinairy assessment of pre-and postpartum Pelvic Floor 
           Muscle Training in primigravida with usi compared to care as usual’, prof. dr. M.E. 
           Spaanderman, Maastricht Universitair Medisch Centrum. 
- Participatie richtlijn ontwikkeling ‘Continentie’ van VWS

In 2015 vond een kennismakingsgesprek plaats met Mw. Georgette Mentink van VWS. Bij deze 
gelegenheid werden onder meer de fusieplannen van de SBP met de PGN besproken, en het 
voucherproject: ‘het op vernieuwende wijze versterken van de patiënt’. Mw. Mentink is beleidsme-
dewerker Directie Markt en Consument.



Toelichting Baten & Lasten 

Subsidie & Totale Inkomsten
Het CIBG (uitvoeringsorganisatie VWS) subsidiebedrag bedroeg € 35.000; dit bedrag was gelijk 
aan 2014. De totale 2015 inkomsten bedroegen  € 75.093 (vs. 
€ 78.494 in 2014), waaronder inkomsten van donateurs € 10.278, sponsoren 
€ 20.805, en advertenties € 6.945. Het verschil in  inkomsten komt voor het merendeel uit sponso-
ren en advertentie inkomsten, zie hieronder.   

Donateurs 

Het aantal donateurs in 2015 steeg naar 398 (van 342 in 2014). Deze positieve ontwikkeling 
reflecteert de vermeerdering van activiteiten, en de hieraan gerelateerde publiciteit, met als voor-
beeld de aangemelde donateurs tijdens de in januari 2015 gehouden BekkenbodemDAG.   

De actueel gehouden website heeft waarschijnlijk een ‘onbedoeld effect’ voor het betalend dona-
teurschap (actueel, toegankelijk, informatief), en hoewel door haar professionele uitstraling moge-
lijk ook een vorm van donateur werving, genereert dit op zich weinig of geen extra donateurs. 

Sponsoren
In vergelijking met 2014, was het gerealiseerde sponsoren inkomen hoger   
€ 20.805 vs. € 18.505 in 2014. Om sponsorschap te stimuleren is het sponsorschap –  sinds 2013 
- inclusief een advertentie in de B-Wijzer:
• een (1/1) pagina vanaf € 2.000 sponsorschap; 
• een halve (1/2) pagina vanaf € 1.000.

Advertenties

In 2015 werd een advertentie inkomen van € 6.945 gegenereerd vs. € 4.125 in 2014. Het verschil 
verdeeld over zowel de December B-Wijzer en de in een hogere oplage herdrukte Hulpmiddelen-
gids, met een enigszins hoger advertentie tarief. Zoals reeds vermeld onder  ‘Sponsoren’, en om 
het sponsorschap aantrekkelijker te maken, werd in 2013 begonnen met het aanbieden van ‘inclu-
sief’ advertentie(s).  

7.1 Voorlichting 

Besteding was € 22.911 t.o.v. een begroting van € 22.650.  

Website
Aanvullend op de reguliere website werd voor de BekkenbodemDAG een aparte website gecre-
eerd. De ‘reguliere’ website ondergaat frequente updates.  

B-Wijzer: magazine voor donateurs
Sinds begin 2013 is de B-Wijzer teruggebracht van vier uitgaven naar twee per jaar. De verminde-
ring – de B-Wijzer als ‘bron’ van informatie – wordt gecompenseerd door plaatsing van informatie 
op de website, en via Sociale Media. 
Redacteur van de B-Wijzer is mw. Ilse van Ogtrop. Voor de inhoud van het tijdschrift wordt zij bij-
gestaan door voornamelijk bestuurslid dr. Willem Mensink. 

Beurzen/Symposia
Deelname aan het aantal beurzen en symposia was zoals gepland, waaronder de jaarlijkse CV&V 
(Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden), NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiothe-
rapie bij Bekkenbodemproblematiek) en NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynae-
cologie) congressen, en waar mogelijk aanwezigheid bij doelgerichte medische congressen. 



Hulpmiddelengids/Drukwerk (inclusief verzendkosten) 
Het drukwerk budget was toereikend in 2015. Een deel van het voor de BekkenbodemDAG  ge-
creëerde drukwerk was reeds geabsorbeerd in 2014. 

7.2 Lotgenotencontact
Besteding was € 19.499 t.o.v. een begroting van € 12.000. Het verschil betrof de extra uitgaven 
voor de organisatie van de nationale  BekkenbodemDAG.
Zie ook het verslag van deze dag onder ‘Hoogtepunten’.  

Regionale bijeenkomsten
Zoals vermeld in het 2014 jaarrapport vroeg deze post om een andere aanpak, uiteindelijk gereali-
seerd in de ‘nationale’ BekkenbodemDAG. 
Deze dag vond plaats op 24 januari 2015 in samenwerking met:
-  Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP);
-  Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland (PGN).

Informatielijn
Voor haar telefonische bereikbaarheid maakte de SBP voor een deel van het jaar nog gebruik van 
REGUS, leverancier van kantoordiensten.  Aanvragen voor publicaties en m.b.t. donateurschap 
werden doorgestuurd naar administratiekantoor Stichting APN. Tijdens deze periode werden me-
dische vragen buiten haar kennis/ervaring doorgegeven aan vicevoorzitter dr. Mensink, gynaeco-
loog en/of aan leden van de Medische Adviesraad.

Voor het latere deel van 2015 werd er – in samenwerking met de PGN -  een Infolijn in het leven 
geroepen. De Infolijn geeft de mogelijkheid voor een direct contact twee keer per week. Voor 
spreekuur tijden en telefoonnummer zie ‘Infolijn voor bekkenbodemklachten’ op de SBP website: 
www.bekkenbodem.net
Deze website pagina geeft ook informatie en aanvraagformulier met verzoek voor een E-consult. 

Medische Adviesraad (MAR)

De 2014 meeting gepland voor november werd doorgeschoven naar 2015 in de aanloop naar een 
gezamenlijk te vormen MAR van de drie patiëntenverenigingen, deze vond plaats in april (zie ook 
Hoogtepunten).   

Sociale Media & Internet 
Dit budget is voornamelijk besteed aan het creëren van een specifieke BekkenbodemDAG web-
site.  

7.3 Belangenbehartiging/Advieskosten 
Besteding was € 1.256 voor advies bij totstandkoming van een driejarig Beleidsplan. 

Het ‘Uitbesteden Secretariaat’ (Stichting APN) is een jaarlijks wederkerende post, voor 2015 on-
dergebracht onder Frictiekosten. 

7.4 Lidmaatschappen
Hieronder vallen de CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland), NVOG  
(Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie).

Binnen het SBP bestuur vervullen zowel de erevoorzitter (Dr. Hans van Geelen) en de vicevoorzit-
ter (Dr. Willem Mensink) een rol binnen de Werkgroep Bekkenbodem van de NVOG.



Frictiekosten
De kosten voor de individuele posten waren voor het merendeel in overeenstemming met ge-
maakte kosten in 2014. De uitzondering hierop was de post ‘Alg. Bestuurskosten’, lager dan in 
2014,  een reflectie van een vermindering in het aantal bestuursvergaderingen. Ook de onder-
steuning van Stichting APN :  onderging een transformatie:  een interne medewerkers organisatie 
inclusief kantoorruimte met een verandering van adres.    

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligers onkosten vergoeding welke in lijn is met VWS ‘vacatie-
gelden’. 
  


