
JAARVERSLAG 2016

* steun van ervaringsgenoten 

* advies Aan beroepsgroepen

* voor belang van patiËnten

* informatie voor patiËnt en arts

* feedback onderzoeken

SBP voor:



Sociaal jaarverslag 2016 

& toelichting jaarrekening 2016

Stichting Bekkenbodem Patiënten

1. Doelstelling 
De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) is een door het Ministerie van VWS erkende Patiëntenorga-

nisatie en is actief sinds 2001. Zij is de spreekbuis en belangenbehartiger van ruim een miljoen mensen 

met bekkenbodemklachten (vrouwen, mannen én kinderen), waarvan ongeveer 400.000 mensen hulp 

zoeken.

SBP richtte zich in 2016 als patiëntenorganisatie op 4 pijlers:

• informatievoorziening;

• belangenbehartiging

• uitwisseling en ondersteuning door ervaringsdeskundigen

• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Als ANBI stichting legt SBP ook in 2016 graag verantwoording af over haar activiteiten.

Eind 2015 is een intentieverklaring tot verregaande samenwerking ondertekend door SBP, Patiëntenor-

ganisatie Gynaecologie Nederland (PGN) en Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP). In de loop van 

2016 wordt duidelijk dat het nieuwe ICP bestuur haar aandacht eerst op de interne organisatie wil rich-

ten, alvorens tot bestuurlijke fusie over te gaan. 

Hoewel samenwerking op uitvoerend niveau wordt gecontinueerd, betekent dit dat SBP en PGN het jaar 

2016 gaan benutten om beider organisaties ineen te vlechten om zo op 1 januari 2017 gereed te zijn 

voor de nieuwe Stichting Bekkenbodem4All. Een eigentijds platform voor álle mensen met bekkenbo-

demklachten.  Wij zijn er trots op dat dit gelukt is!

Marlies Bosch, voorzitter PGN, is toegetreden als secretaris a.i. van het bestuur SBP. Twee andere PGN 

bestuurders bemensen als ervaringsdeskundigen de gezamenlijke telefonische- en email hulplijn. 

Beide besturen van de SBP en de PGN zijn met externe begeleiding van de Sesam Academie gekomen 

tot een herijking van de nieuwe organisatie. Met de toetreding van PGN wordt bekkenproblematiek 

uitgebreid met alle goedaardige aandoeningen op gynaecologisch gebied. In de verantwoording van dit 

jaarverslag worden dan ook de activiteiten van SBP /PGN in één adem genoemd.
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            2. Bestuur 
Een belangrijke voorwaarde voor bestuursleden, medewerkers en adviseurs is een directe of indirecte 

betrokkenheid bij bekkenbodemproblematiek. Alle huidige bestuursleden, medewerkers en adviseurs 

voldoen aan deze voorwaarde.

De samenstelling van het bestuur SBP is in 2016 als volgt samengesteld:

M.Th. (Nicole) Schaapveld, RN Voorzitter en Relatiebeheer a.i. vanaf oktober 2016

W.F.M. (Willem) Mensink, gynaecoloog n.p, Vice voorzitter

A.P.M. (Ad) van der Vooren Penningmeester / Relatiebeheer tot 1 oktober 2016*        

* dhr v.d.Vooren wordt om gezondheidsredenen op interim basis vervangen door 

J.A. (Joke) Wolbers penningmeester vanaf 1 oktober 2016

G.G.A. (Alec) Malmberg, gynaecoloog, Bestuurslid Sociale Media

M.H. (Manon) Kerkhof, uro-gynaecoloog Algemeen Bestuurslid

M.E.C.C (Marlies) Bosch, fotograaf/journalist Secretaris a.i* vanaf 1 februari 2016.

*mw. Bosch is tevens voorzitter PGN

T.Boele: consulten

Dhr. J.M. (Hans) van Geelen, gynaecoloog n.p. en erevoorzitter, alsook mw. M. Boerlage blijven als advi-

seur aan SBP verbonden.

Links naar rechts:

Nicole Schaapveld, Willem Mensink, Manon Kerkhof, Marlies Bosch, Alec Malmberg, Thea Boele, 

Ad van der Vooren, Joke Wolbers. 
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Ook zijn er vragen over heftig bloedverlies, overgangsklachten en klachten op het gebied van seksuali-

teitsbeleving na operatie. 

Email consulten

Manon Bitter beantwoordt vragen van vrouwen en ook mannen over een diversiteit aan bekkenbodem-

klachten. Er zijn in 2016 een honderdtal vragen binnengekomen en beantwoord. De onderwerpen zijn 

nagenoeg identiek aan die van de telefonische hulplijn. Eén geval viel op: de vraag van een jonge mos-

limvrouw die geen maagd weer was. Hoe kon ze dat voor de  familie en a.s. echtgenoot verbergen. Een 

van de MAR leden kwam met een oplossing: een zetpil laat na gemeenschap een rode vloed achter. De 

e-mail vragen betreff en minder acute problemen, waarvoor mensen juist liever willen bellen. 

Redactie B-Wijzer

Ilse van Ogtrop is als redacteur samen met bestuurslid Willem Mensink verantwoordelijk geweest voor 

de halfj aarlijkse B-wijzer. Marlies Bosch is als fotograaf tot de redactie toegetreden. 

4: Patiënten Ondersteuning: 

• Telefonische hulplijn: twee dagdelen per week kan  de 

vrijwilliger van de PGN als ervaringsdeskundige worden 

benaderd. 

Voor spreekuur tijden en telefoonnummer kunnen mensen 

op de SBP website kijken. (www.bekkenbodem.net : is nu 

niet meer in gebruik).

Op deze website is in 2016 informatie en aanvraagformulier 

voor verzoek voor een E-consult te vinden.

• E-consult: Een andere vrijwilliger PGN verzorgt als erva-

ringsdeskundige de e-consulten.

Telefonische hulplijn

De SBP telefonische hulplijn krijgt in 2016 65 telefoontjes te 

beantwoorden. Thea Boele is in 2016 degene die de tele-

foon beantwoordt.

Onderwerpen: verzakkingen, (baarmoeder- en andere 

operaties), pijn en klachten na plaatsing van mesh (matjes 

bij baarmoeder-en/of blaasverzakking), ongewild urinever-

lies,bekkenbodempijn, wat te doen na een operatie.
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5. Medische Adviesraad (MAR) Met het oog op de voorgenomen fusie  tussen de patiëntenor-

ganisaties SBP, PGN en ICP, zijn de individuele Medische Advies Raden in 2016 samengevoegd tot één 

integrale Raad. Op deze wijze kunnen de patiëntenorganisaties gebruik maken van een breed spectrum 

aan inhoudelijke expertise. Hoewel ICP er begin 2016 voor kiest om zich primair op de interne organisa-

tie te richten en de samenwerkingsonderhandelingen te beëindigen, blijft de krachtenbundeling van de 

drie Medische Advies Raden behouden. 

Voormalige Medische Adviesraad SBP:

 Dr. Bert Messelink, Uroloog/ seksuoloog UMCG

 Mw. Jolanda Sap, bekkenfysiotherapeut MSPT Amersfooort

 Mw. Lidy Rooks-van Driel, verpleegkundig specialist continentie Maasstad zkh R’dam 

 Dr. René Strobel, Colorectaal chirurg Bernhoven ziekenhuis Veghel

 Dr. Pien van Brummen, Huisarts in Baarn

Voormalige Medische Adviesraad PGN:

 Dr. Bram ter Harmsel, Gynaecoloog Rooseveltkliniek

 Dr. Gunilla Kleiverda, Gynaecoloog Flevoziekenhuis

 Prof. Dr. Huub van der Vaart, Hoogleraar Urogynaecologie UMCU en Bergman Clinics.

 Prof. Dr. Harry van der Wiel, Psycholoog en Seksuoloog, Wenckebach Instituut van het UMCG.

 Dr. Caroline Vos, Gynaecoloog Elisabeth ziekenhuis Tilburg.

Voormalige  Medische Adviesraad ICP:

 Dr. Erik Arendsen, Uroloog Andros kliniek Den Haag en Baarn

 Dr. Henk Elzevier, Uroloog, seksuoloog NVVS LUMC

 Dr. Bert Messelink, Uroloog UMCG

 Dr. Afina Glas, Uroloog, seksuoloog NVVS 

 Dr. Erich Taubert, Uroloog Slingeland Ziekenhuis

 Mw. Jolanda Sap, Bekkenfysiotherapeut MSPT
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6. Samengaan met partner-organisatie
Algemeen: 

Zoals bekend is het streven van subsidieverstrekker VWS dat er een nauwere samenwerking tussen di-

verse patiëntenorganisaties op gang komt. Om dit te bewerkstelligen heeft de Stichting PGO driemaan-

delijkse bijeenkomsten georganiseerd, met thema’s als: Fondsenwerving, Patiëntenbeleid, PR, werving 

bestuursleden, etc.

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:

* Krachtenbundeling van SBP en PGN met onder andere 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 door middel van de integratie van de drie afzonderlijke raden

betrokken bij het bereiken van deze samenwerking. 

De heren Niek van der Linden en Willem Neisingh van de Sesam Academie begeleiden de fusie van SBP en 

PGN. In de loop van dit traject wordt duidelijk dat  de PGN zich zal opheff en en de overgebleven middelen over-

hevelt naar de SBP.  De SBP zal per 1-1-2017 een naamswijziging ondergaan. Besloten is om de alomvattende 

naam Stichting Bekkenbodem4All te gaan gebruiken. Op de langere termijn kunnen ICP of andere soortgelij-

ke organisatie alsnog aansluiten
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7: Belangenbehartiging 

Steeds vaker worden SBP en PGN benaderd om vanuit patiëntenperspectief  mee te denken over onder-

zoeksvoorstellen, subsidie- aanvragen, protocollen, landelijke richtlijnen, etc. Soms beperkt zich dat tot 

een kritische beoordeling van een onderzoeksvoorstel of richtlijn. Soms worden SBP en PGN gevraagd 

als adviseur voor een onderzoek bv. met focus groepen, of samen met de Incoclub. Ook als deelnemer 

aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling zoals in de werkgroepen van VWS over richtlijnontwikkeling 

‘Kwaliteit Continentie Hulpmiddelen’ ’. In 2016 hebben wij vanuit diverse beroepsgroepen verzoeken 

gekregen mee te werken aan patiëntenvoorlichtingsmateriaal.

De SBP/PGN is gevraagd een lezing te geven over de ‘matjes’ problematiek en de opvang van vrouwen 

met klachten in Nederland door de Vlaamse Vereninging voor Obstetrie en Gynaecologie. Deze activitei-

ten vragen veel tijd en expertise en de aanvragen nemen toe, vooral nu de mantra ‘De Patiënt Centraal’ 

steeds vaker gehoord wordt. 

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) 

Zorgverzekeraarss:

- Zorgverzekeraars: betreffende ‘zorgstandaard incontinentie’.

- Achmea en VGZ betreffende vergoedingen van zorgproducten.

Marlies Bosch bij VVOG (Vlaamse Vereniging Obstetrie Gynaecologie
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8. Partners 

In 2016 is de samenwerking met ketenpartners en stakeholders geïntensiveerd.

1. WeFRU . Constructieve kennismaking en overleg tussen het bestuur van de SBP/PGN en de werkgroep

Functionele en Reconstructieve Urologie. Tevens is SBP vertegenwoordigd op het jaarlijkse congres

van de NVU.

2. SBP/PGN hebben in 2016 als buitengewoon lid van de Werkgroep Bekkenbodem (WBB) van de

NVOG voorafgaand aan het voorjaarsymposium een jaarlijks overleg gehad met het WBB bestuur. Over

patiëntencommunicatie en participatie.

3. NVFB: De plezierige samenwerking tussen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysio-

therapeuten komt tot uiting in de aanwezigheid van SBP op het jaarlijkse NVFB congres. Daarnaast is

er bereidheid om voordrachten te houden op het Zus & Zorgplein (Gezondheidsbeurs Utrecht).

4. CV&V: Sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter van het bestuur Continentie Verpleegkundigen

& Verzorgenden is een vruchtbare samenwerking ontstaan. Deze uit zich in een zeer intensief

samen optrekken bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Kwaliteit Continentie Hulpmiddelen’ alsook in onze

aanwezigheid op het jaarlijkse CV&V congres. We maken ook actief gebruik van elkaars social media ka-

nalen om wetenswaardige informatie te delen.

5. Incoclub: De samenwerking met de Incoclub is in het verslagjaar geïntensiveerd: De Incoclub is een 

chat community die een actief (elke doordeweekse avond) forum onderhoudt voor ruim 400 leden, waar 

ook SBP donateurs gebruik van kunnen maken voor praktische adviezen van ervaringsdeskundigen.

6. NPCF: SBP wordt in 2016 vaak betrokken bij patiëntenvoorlichtingsmateriaal van de NPCF (inmiddels

Patiëntenfederatie NL), de diverse beroepsverenigingen van gynaecologen, urologen, huisartsen,

continentieverpleegkundigen en bekkenfysiotherapeuten.
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Conclusie: SBP/PGN spelen als patiëntenorganisaties een steeds belangrijkere rol om als ‘derde partij’ samen 

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

mensen met bekkenbodem problematiek te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

9. (Wetenschappelijke) Projecten: 

Steeds vaker worden door SBP/PGN adviezen gegeven bij aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek,

het vaststellen van richtlijnen, standaarden en protocollen van zorgaanbieders. Daarnaast onderhoudt 

SBP contacten met leveranciers van hulpmiddelen en behandelingen, waarvan een aantal bedrijven de 

SBP sponsort. Monique Schouten, voormalig bestuurslid, vertegenwoordigt de SBP samen met vijf ande-

re patiëntenorganisaties in het derde voucherproject van VWS:  ‘de patiënt vernieuwend versterken’. Het 

eerste project was: ‘Goud in handen’, het tweede: ‘Hoe gaat het echt met u?”

Door een deel van de subsidie in de vorm van een voucher te verstrekken, tracht VWS de samenwerking 

tussen patiëntenorganisaties te stimuleren. 

Eerdere projecten waaraan SBP/PGN in 2016 waren betrokken zijn:

•  Participatie tijdens De Nationale Plasdag: samen met de CSN (Continentie Stichting Nederland)

   tijdens de 50-Plus Beurs, met een interactieve ‘PisQuiz’ vanuit een stand genaamd ‘The Plees To Be’. 

• I.o.v. de NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap): standaard incontinentie bij vrouwen.

• Project adviseur bij een subsidie aanvraag naar een studie met mannen met aspecifi eke mictie

  klachten, een initiatief van de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG (Universitair Medisch

  Centrum Groningen). Aanvraag door afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde van het UMCG

  bij Zon Mw.

• I.o.v. Erasmus Universiteit, bij Zon Mw:  Feedback op studie ‘Intermittent sacral neurostimulation 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, i.o.v. Radboud Ziekenhuis werkgroep 

   uro-gynaecologie.

• Aanbevelingsbrief voor een IUGA (International Urogynecological Association) research grant voor het   

  Radboud Ziekenhuis.

• ‘Longterm eff ects of multidisciplinairy assessment of pre-and postpartum Pelvic Floor Muscle      

   Training in primigravida’, Maastricht Universitair Medisch Centrum.

• Participatie richtlijn ontwikkeling ‘Kwaliteit Continentie Hulpmiddelen’ van VWS.
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Samenvatting wetenschappelijke projecten: 

NVOG :        Indicatoren baarmoederhals afwijkingen

NVOG :         Indicatoren stress incontinentie 

Erasmus UMC:      Uitkomstmaten functionele blaasstoornis

NVOG:         Richtlijn cervix cytologie

Kennis Instituut:  Raamwerk rectum prolaps 

NHG:        Bijscholing huisartsen op gebeid van bekkenbodemproblematiek

NHG:        Uitstel menstruatie

VWS:        Incontinentie hulpmiddelen  project

NPCF:        Option grid vergroot ovarium; option grid heftig bloedverlies

NVOG:        Richtlijn buitenbaarmoederlijke zwangerschap: tubaire eug

NVOG:        Richtlijn urineweginfecties

NPCF:        Vulvodynie en hormoon therapie

NVOG:        Lid werkgroep bekkenbodem (WBB)

VWS:        Lid werkgroep richtlijn incontinentiematerialen
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          10. PR en Social Media
Het realiseren van een aanwezigheid op Social Media is meer en meer van belang om ook minder traditi-

onele doelgroepen – jongere patiënten en jongere professionals – te bereiken.

De website vormt ook in 2016 een belangrijke bron van informatie. Met het oog op de samenvoeging 

van SBP en PGN in patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All wordt een nieuwe website opgezet. Ook de 

activiteiten op Facebook en Twitter worden geïntensiveerd om zodoende een bredere doelgroep, inclu-

sief de jongere patiënt te bereiken.

B-Wijzer
Naast bovengenoemde activiteiten verschijnt twee keer per jaar het Tijdschrift ‘B-Wijzer’ met daarin op 

de doelgroep geschreven actuele informatie over aandoeningen en behandelingen en hulpmiddelen op 

het gebied van de bekkenbodem. Het is een Magazine in een oplage van 2500 exemplaren en ligt in alle 

wachtkamers van betrokken behandelaars. Het blad wordt gratis toegestuurd aan alle donateurs/leden 

en bezoekers van congressen en symposia. 
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Financieel Jaarverslag 2016: Toelichting Baten & Lasten 

Subsidie & Totale Inkomsten
Het CIBG (uitvoeringsorganisatie VWS) subsidiebedrag bedroeg € 35.000; dit bedrag was gelijk aan 2015. 

De totale inkomsten in 2016 bedroegen € 66.479 (vs. € 75.093 in 2015), waaronder inkomsten van dona-

teurs € 8.715 en sponsoren € 16.545.Het verschil in inkomsten komt voor het merendeel uit sponsoren en 

advertentie inkomsten, zie hieronder.

Donateurs
Het aantal donateurs in 2016 daalde naar 366 (van 398 in 2015). Deze ontwikkeling past bij de huidige 

tijd, waarbij mensen minder snel lid worden van worden van een patiëntenvereniging, maar informatie  

halen van internet. 

Sponsoren
In vergelijking met 2015, was het gerealiseerde sponsoren inkomen 2016 lager € 16.545 vs.€ 20.805 in 

2015.  De extra inkomsten 2015 waren toe te schrijven aan de 1e Bekkenbodemdag.

Voorlichting
Besteding was € 30.986 t.o.v. een begroting van € 22.650. Dit is met name besteed aan de website, 

B-Wijzer, beurzen, informatiefolders en syposia. De meerkosten zijn met name besteed aan de lancering 

van de logolijn van nieuwe organisatie. Voorts werd een begin gemaakt met het ontwerpen van nieuwe 

banners voor de lancering van de nieuwe naam tijdens de Relatiebijeenkomst, waar alle nieuwe media 

uitingen werden gepresenteerd. 

Website
In 2016 zijn voorbereidingen getroff en om de nieuwe gezamelijke website voor de nieuwe organsiatie 

op te zetten: de Bekkenboden4All site per 1 januari 2017. De reguliere website ondergaat frequente 

updates.

Beurzen/Symposia
Deelname aan het aantal beurzen en symposia was zoals gepland, waaronder de jaarlijkse CV&V (Conti-

nentie Verpleegkundigen en Verzorgenden), NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bek-

kenbodemproblematiek) en NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie) congressen, 

en waar mogelijk aanwezigheid bij doelgerichte medische congressen.

Hulpmiddelengids/Drukwerk (inclusief verzendkosten)
Het drukwerk budget was toereikend in 2016. 



13

Lotgenotencontact

Informatielijn
Telefonische hulp- en informatielijn wordt door ervaringsdeskundige Thea Boele verzorgd voor twee 

dagdelen per week. Voor inhoudelijke vragen kan ze ondersteund worden door leden van de Medische 

Adviesraad. Aanvragen voor publicaties en m.b.t. donateurschap werden doorgestuurd naar administra-

tiekantoor APN.

Medische Adviesraad (MAR)
In december 2016 zijn in een werkconferentie met bestuur en MAR een vijftal thema’s benoemd, die in 

2017 verder uitgewerkt worden. Thema’s waren: Invulling tweede Nationale Bekkenbodendag, Kwaliteits-

criteria Bekkenbodem centra, Participatie Patiëntenorgansiatie Richtlijnontwikkeling, Actualisatie Infor-

matie materiaal, met het oog op de nieuwe organisatie.

Sociale Media & Internet
Dit budget is gebruikt voor alle media uitingen m.b.t. de vorming van Stichting Bekkenbodem4All

Belangenbehartiging/Advieskosten
Besteding was € 1.242 voor begeleiding door de Sesam Academie van de bestuurlijke organisatie voor 

de oprichting van Stichting Bekkenbodem4All.

Lidmaatschappen
Stichting B4All is lid van Werkgroep Bekkenbodem van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 

en Gynaecologie), de koepelorganisatie Iederin en Patiëntenfederatie Nederland (vvormalige NPCF).

Frictiekosten
De kosten voor de individuele posten waren voor het merendeel in overeenstemming met gemaakte 

kosten in 2016. Bestuursleden ontvangen een vrijwilligers onkosten vergoeding welke in lijn is met VWS 

‘vacatiegelden’.

Voorzitter maakt proefrondje op het circuit 

van de ‘plees to be’, tijdens de nationale 

Plasdag. 
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Colofon:

Bijdragen van: 

Thea Boele

Nicole Schaapveld

Joke Wolbers

Marlies Bosch

Vormgeving en fotografi e: Marlies Bosch


