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Inhoudsopgave

INFOLIJN VOOR AL UW 

BEKKENBODEMKLACHTEN

Voor contact met onze ervaringsdeskundige kunt u bellen naar: 

  06 15 66 18 60

maandagochtend van 9:00-12:00 uur en

donderdagmiddag van 13:00-16:00 uur.

Voor patiënt gerelateerde vragen:

   thea.bekkenbodem4all@gmail.com 

Aanvraag infomateriaal en bestuursvragen:

   info@bekkenbodem4all.nl
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Sociaal Jaarverslag 2017

Stichting Bekkenbodem4All

& Toelichting Jaarrekening 2017
Doelstelling 
Stichting Bekkenbodem4All (B4A) is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen 
de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) en de Stichting Patiënten Gynaecologie 
Nederland (PGN). 

Samen zetten zij zich in voor patiënten (vrouwen, mannen, kinderen) met bekken-
bodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten, om een weloverwo-
gen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze aandoenin-
gen. 

B4A doet dit door
• het geven van objectieve informatie en voorlichting;
• het ondersteunen en met elkaar in contact brengen van ervaringsgenoten;
• het delen van de belangen van patiënten;
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.
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1. Doelgroep

4

De doelgroep blijft aanzienlijk. Eén miljoen mensen (jong, oud, man en vrouw) kampen met bek-

kenbodemklachten, waarvan 400.000 hulp zoeken. Dat betekent dat 600.000 niet in beeld zijn 

van de hulpverlening en (mogelijk in hun eentje) lopen te ‘tobben’. Jammer, omdat er steeds meer 

goede behandelopties zijn. Het blijft dan ook een voortdurende uitdaging voor B4A om de bewust-

wording te vergroten en het taboe rond deze aandoeningen te doorbreken. 

De website vormt daarvoor een belangrijke bron van informatie. Maar ook via ‘Social Media’ als 

Facebook en Twitter bereiken we een brede doelgroep, waaronder steeds meer jongeren.

Door de fusie is de doelgroep van B4A  uitgebreid met vrouwen met goedaardige gynaecologische 

klachten. B4A beoogt hiermee hét platform te bieden voor ALLE mensen met bekkenbodem gere-

lateerde klachten. Organisaties met een vergelijkbare doelstelling worden van harte uitgenodigd 

aan te haken en/of de mogelijkheden te onderzoeken om samen te werken en elkaar te versterken.

2. Bestuur

Een belangrijke voorwaarde voor bestuursleden, medewerkers en adviseurs is  ervaring, affiniteit 

en/of betrokkenheid bij bekkenbodemproblemen. Alle betrokkenen voldoen hieraan.

Per 31 december 2017 bestond het B4A bestuur uit:

Nicole Schaapveld, Voorzitter

Marlies Bosch, Secretaris en PR 

Joke Wolbers, Penningmeester ad interim

Thea Boele, Ervaringsdeskundig, Hulplijn, (telefoon + email) 

Lena Hillenga, Relatiebeheer      

Vrijwillige medewerkers, actief op beurzen 

en congressen: 

Trees de Winter, bekkenfysiotherapeut n.p.

Janny Nauta, ervaringsdeskundige

Resie Heijmans, ervaringsdeskundige
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Afscheid

Als nieuwe organisatie B4A nemen we ook afscheid van de drie medische professio-

nals binnen het bestuur. 

Willem Mensink, gynaecoloog n.p. vindt dit een mooi moment om een punt te zetten 

achter zijn jarenlange inzet en betrokkenheid als bestuurslid / redacteur B-wijzer ma-

gazine, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

Manon Kerkhof en Alec Malmberg nemen vanaf 1 januari 2017 zitting in de Medische 

Advies Raad, die het bestuur (on)gevraagd adviseert en optreedt als klankbord. 

5
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3. Beurzen en congressen
B4A is in 2017 als spreker en/of met een informatiestand actief geweest op tal van congressen, 

symposia en beurzen.

17 jan  Fecale incontinentie ‘op een grote hoop’ Maasstadziekenhuis Rotterdam

20 jan  Post ICS/IUGA congres bekkenfysiotherapie in Bunnik

2-5 feb  Nationale Gezondheidsbeurs (Zus & Zorgplein) in de Jaarbeurs Utrecht

30 mrt  Voorjaars Congres Werkgroep Bekkenbodem NVOG

31 mrt  NVFB congres ‘dit is de druppel’ in NBC Nieuwegein

19 apr  Spreker op Regionale BekkenBodemBijscholing DIAK in Utrecht                                      

apr  B4A als spreker op ICP leden contactdag Aristo Utrecht

18 mei  Patiënten avond fecale incontinentie Maasstadziekenhuis Rotterdam

21 sep  Nationale Plasdag Jaarbeurs Utrecht

19-23 sep Nationale 50 plus beurs in de Jaarbeurs Utrecht

30 sep-1okt LEEF event Groningen (Zus & Zorgplein)

5 okt  Gender en Gezondheid, Women Inc Rijtuigenloods Amersfoort

4 nov  Prikkelbare Darm Syndroom Patiënten dag in Aristozalen Utrecht

8 Nov  B4A als spreker op Lichen Sclerosus Patiënten dag, v.d. Valk in Houten                                                                            

17 nov  NHG congres in de Rai Amsterdam

24 nov  B4A als spreker op B-Fysic congres ‘Bekkenbodem in Optima Forma’ Eindhoven

6-7 dec Nursing Experience voor verpleegkundigen/verzorgenden in opleiding
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4. Patiënten Ondersteuning
Thea Boele beantwoordt twee dagdelen per week de telefoon en beantwoordt de e-mails met 

hulpvragen van mensen met bekkenbodemproblemen. Zij doet dat als ervaringsdeskundige met 

expertise op tal van klachten. Uitgangspunt is dat een ervaringsdeskundige mensen ondersteunt 

bij het zoeken naar oplossingen en het stellen van de juiste vragen aan de behandelende arts, niet 

dat zij op de stoel van de arts gaat zitten. Desgewenst kan ze mensen de namen of adressen geven 

van artsen die bekend staan als specialist op een bepaald medisch terrein. Daarbij kan zij altijd te-

rugvallen op de medische beroepsbeoefenaren die vertegenwoordigd zijn in de Medische Advies-

raad van  B4A.  

In 2017: 

• Aantal telefoonconsulten: 50 

• Email consulten: 25

De onderwerpen waren zeer gevarieerd o.a.: bekkenpijn, overactieve bekkenbodem, incontinentie-

klachten, baarmoederverwijdering, blaasklachten, interstitiële cystitis, onrustige cellen in baarmoe-

der, vulvodynie, myoom, eierstokcyste. Het meest besproken onderwerp is klachten na het plaatsen 

van een matje of TVT- bandje bij verzakkingen. De meeste onderwerpen zijn verzakkingsklachten 

van blaas, endeldarm en baarmoeder, soms gecombineerd. Ook zijn er vragen gesteld over heftig 

bloedverlies, overgangsklachten en klachten op het gebied van seksualiteitsbeleving na operatie.

5. Medische Adviesraad (MAR) 
In de aanloop naar de nieuwe organisatie B4A (2017) zijn de afzonderlijke Medische Advies Raden 

van de toen beoogde fusiepartners (SBP, PGN en ICP) sinds 2016 samengevoegd tot één integra-

le Raad. Dit biedt meer kansen voor een bredere inzetbaarheid van schaars beschikbare medisch 

inhoudelijke expertise. 

Hoewel ICP er begin 2016 voor kiest om zich primair op de interne organisatie

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

de drie Medische Advies Raden behouden.

Op 31 december 2017 ziet de geïntegreerde MAR er als volgt uit.

Dr. Bert Messelink, Uroloog/ Seksuoloog NVVS, UMCG

Mw. Jolanda Sap, Bekkenfysiotherapeut MSPT Amersfooort

Dr. René Strobel, Colorectaal chirurg Bernhoven ziekenhuis Veghel

Dr. Bram ter Harmsel, Gynaecoloog Rooseveltkliniek

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

Prof. Dr. Harry van der Wiel, Psycholoog/Seksuoloog NVVS, Wenckebach Instituut UMCG.

Dr. Caroline Vos, Gynaecoloog Elisabeth ziekenhuis Tilburg.

Dr. Erik Arendsen, Uroloog Andros kliniek DH/Baarn (primair aandachtsgebied IC)

Dr. Erich Taubert, Uroloog Slingeland Ziekenhuis (primair aandachtsgebied IC)

Dr. Hans van Geelen, Gynaecoloog n.p. en voormalig voorzitter SBP

Dr. Manon Kerkhof, uUogynaecoloog Curilion (trad terug uit bestuur en treedt toe tot MAR)

Dr. Alec Malmberg, Gynaecoloog UMCG ( (trad terug uit bestuur en treedt toe tot MAR)

In het verslagjaar hebben we afscheid genomen van de volgende MAR leden

Dr. Gunilla Kleiverda, Gynaecoloog Flevoziekenhuis

Dr. Henk Elzevier, Uroloog, Seksuoloog NVVS LUMC

Dr. Afina Glas, Uroloog, Seksuoloog NVVS

Dr. Pien van Brummen, Huisarts te Baarn

Mw. Lidy Rooks-van Driel, Verpleegkundig specialist continentie Maasstad zkh

7
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6. Terugblik op één jaar samen
Algemeen:
Vanaf het begin af aan hebben wij gemerkt dat een nieuwe website/ logo en eigentijdse naam ons 

behulpzaam zijn geweest om het wat stoffig imago dat patiëntenorganisaties soms lijkt te omrin-

gen, van ons af te schudden. 

Tel daarbij de mogelijkheden op om samen met andere organisaties een nog bredere doelgroep 

te kunnen bedienen en alle ingrediënten zijn aanwezig om een succesvol en krachtig platform te 

vormen. Daar zijn we dan ook voor gegaan!

Met enthousiasme, vallen en opstaan gingen we op zoek naar een nieuwe werkbare dynamiek, 

waarbij ervarings- en inhoudsdeskundigheid ekaar versterken en zo het beste tot hun recht komen. 

De artsen binnen ons bestuur hebben zitting genomen in de Medische Advies Raad en als vrijwilli-

gersorganisatie leerden wij steeds beter om met name die thema’s op te pakken, waarin wij daad-

werkelijk het verschil kunnen maken. Dit motiveert en stimuleert om onze (ervarings)deskundig-

heid succesvol in te blijven zetten. 

Een leerpunt dat we meenemen naar een volgend jaar is  dat we er nog onvoldoende in slagen  om 

meer vrijwilligers enthousiast te maken voor het betekenisvolle aandeel dat wij, samen met me-

disch professionals en andere ketenpartners kunnen hebben om de positie van de patiënt te ver-

sterken. Deze vrijwilligers zijn des te harder nodig nu partijen ons merkbaar beter weten te vinden 

om het patiënten perspectief in te brengen in richtlijnen, keuzetools, focusgroepen, kwaliteitstan-

daarden en protocollen.

Belangenbehartiging heeft in het verslagjaar een steeds groter beslag gelegd op de activiteiten 

van B4A en het is dan ook terecht dat VWS deze activiteiten, naast informatievoorziening en lotge-

notencontact vanaf 2017 financiert.

Folders (wat is en doet een bekkenbodem) zijn in een nieuw jasje gestoken en er is een routekaart 

ontwikkeld om de Bekkenbodem en daarmee tevens B4A beter op de Kaart te zetten.

Na het succes van de eerste Bekkenbodem Dag in 2015 is het verslagjaar 2017 ook gebruikt om de 

voorbereidingen te treffen voor de 2e BekkenbodemDag die in januari 2018 plaatsvindt en in het 

teken staat van ontmoeten, uitwisselen, leren en inspireren van inhouds- ervaringsdeskundigen, 

mantelzorgers en belangstellenden. 
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7. Administratieve Ondersteuning 

B4A wordt ondersteund door APN voor admi-

nistratief en donateur beheer, en bij het sa-

menstellen van de jaarlijkse financiële verant-

woording aan VWS.

8. Externe projecten
Inleiding: 

Steeds vaker wordt B4A - als patiëntenorganisatie - gevraagd een mening of aanbeveling te geven 

en mee te denken over onderzoeksvoorstellen, subsidie aanvragen, protocollen, landelijke richtlij-

nen, patiënteninformatie etc. Soms beperkt zich dat tot een kritische beoordeling van een onder-

zoeksvoorstel of richtlijn, soms wordt  B4A gevraagd als adviseur voor een onderzoek bv. met focus 

groepen, soms als deelnemer aan multidisciplinaire werkgroepen zoals de ontwikkeling van een 

kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en een module Continentie. 

Bijzonder hieraan is dat deze richtlijn daadwerkelijk de patiënt als uitgangspunt heft, hetgeen 

duidelijk wordt door het feit dat de patiëntenorganisaties B4A en DON (Dwarslaesie Organisatie 

Nederland) en de Patiëntenfederatie eigenaars zijn van deze richtlijn. 

In 2017 kwamen van diverse beroepsgroepen verzoeken binnen om mee te werken aan patiënten 

voorlichtingsmateriaal.

Zo  werd  B4A 28 keer benaderd door Wetenschappelijke- en Beroepsverenigingen als NVOG, NVU, 

NHG, maar ook het Zorginstituut, Patiënten Federatie, Federatie Medisch Specialisten, ZonMw, en 

Zelfstandige Behandel Centra om adviezen, feedback te geven op wetenschappelijk onderzoeks-

projecten, het vernieuwen van protocollen, richtlijnen of standaarden van zorgaanbieders en het 

meedenken over consultkaarten of patiënten informatie. 

Het wordt steeds duidelijker dat meedenken vanuit patiënten perspectief van cruciaal belang is 

voor financiering van dergelijke onderzoeken. Voor deze dienstverlening heeftB4A een eigen richt-

lijn ontwikkeld voor het financieel vergoeden van tijd en energie. Deze informatie hebben we op 

onze websise geplaatst. 
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A:  Wetenschappelijke Onderzoeken die in 2017 gestart zijn:
•  Onderzoek preventief verwijderen eierstokken ter voorkoming van eierstokkanker: 

   Radboud Nijmegen

•  Onderzoek naar pre operatieve oestrogenen versus placebo, AMC Amsterdam

•  Onderzoek gebruik Alpha blokkers door mannen, UMCG, Groningen

•  Bekkenbodem symptomen bij mannen en vrouwen: UMCG 

•  Overactieve blaasklachten: UMCG

•  Betrouwbaarheid echomodellen bij eierstok cystes: MUMC

•  Vergelijkende studie tussen 2 operaties bij vrouwen met baarmoederverzakking 

   Radboud UMC

•  Onderzoek naar toepassing Esmya tegen overmatig bloedverlies bij myomen: VU Amterdam

•  Onderzoek naar gender en gezondheid: UMCG

•  Onderzoek naar overactieve blaas: UMCG

•  Onderzoek Urine control: verschil behandeling via app of huisarts van incontinentie. UMCG

•  Onderzoek naar genen identificatie betrokken bij het ontstaan van incontinentie en 

   verzakking: Radboud UMC

B: Deelname en feedback op diverse projecten rondom aanvulling/ontwikkeling 

van richtlijnen, standaarden, protocollen en patiënten informatie. 

•  Consultkaart vergroot ovarium

•  Geboortezorg Zorginstituut Zinnige Zorg

•  Indicator stress incontinentie: NPF/NVOG

•  Indicatoren baarmoederhals afwijkingen

•  Informatie rectum verzakking: NPF

•  Keuzehulp Verzakking. Patiënt +

•  Keuzehulpen Beslist Samen! Patiënt +

•  Leefregels na prolaps. UMC Utrecht

•  Patiënten dialoog. VWS, IEDER(in)

•  Richtlijn LUTS (Lower Urinary Tract Syndrom) bij mannen:  Federatie Medisch Specialisten

•  Richtlijn Menopauze Management. NVOG

•  Richtlijn Rectum Prolaps. Patiënten Federatie

•  Richtlijn vergroot ovarium. Federatie Medisch Specialisten

•  Richtlijn Vulvodynie. (vulva klachten) NVOG

•  Slotadvies van enquête zeldzame ziektes. VSOP

C. Participatie in het VWS Voucherproject: ‘De patiënt vernieuwend versterken’. 
Samen met vijf patiëntenorganisaties ontwikkelt B4A een applicatie voor haar doelgroep om meer 

regie over haar eigen aandoening (verzakkingsproblematiek), te kunnen voeren.  

D. Subsidie aanvraag bij de International Medtronic Foundation:
Voor de doorontwikkeling van de onder C genoemde patiënten app met een module ‘incontinen-

tie’ en ‘chronische pijn’.
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9. Relaties 
B4A dankt de volgende sponsoren voor de plezierige samenwerking in 2017

• Attends BV. 

• Mediq Medeco,  

• Medtronic Trading NL BV

• Novuqare Hospital Equipment B.V.

• Profundum Instituut B.V.

• Essity SCA HP Zeist  B.V.

• Schwa Medico

• BENU Direct

• Urogyn BV

• Roosevelt Kliniek

•  Abena

•  Astellas

Mede dankzij hun inhoudelijke en financiële bijdragen heeft B4A haar betekenisvolle ondersteu-

ning aan één miljoen mensen met bekkenbodemproblemen kunnen realiseren.

In 2017 is de samenwerking met ketenpartners en stakeholders geïntensiveerd.

1. WeFuRU . De  kennismaking  tussen het bestuur van de B4A en de werkgroep Functionele en 

Reconstructieve Urologie heeft geleid tot een uitnodiging voor structureel overleg, welke hopelijk 

in 2018 zal worden verzilverd

2. B4A is buitengewoon lid van de Werkgroep Bekkenbodem (WBB) van de NVOG. Op het voorjaars-

symposium kreeg B4A spreektijd om de nieuwe organisatie en de routekaart te presenteren die 

zij in dat kader heeft ontwikkeld om Bekkenbodemproblematiek en daarmee de nieuwe stichting 

beter op de kaart te zetten.

Twee maal per jaar voorafgaand aan het voor/najaarsymposium heeft zij structureel  overleg met 

het WBB bestuur. De thema’s in 2017 betroffen  patiënten communicatie en participatie. Beide 

uitten de wens om hierin nadrukkelijk samen op te trekken, wat zich onder meer uit in het gebruik 

maken van elkaars social media kanalen als nieuwsbrief en magazine. Vanuit patiënten perspectief 

heeft B4A tevens input geleverd voor de kennisagenda NVOG.

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

kenfysiotherapeuten komt tot uiting in de aanwezigheid van B4A op het jaarlijkse NVFB congres. 

Daarnaast is er bereidheid om voordrachten te houden op het Zus & Zorgplein (Gezondheidsbeurs 

Utrecht).

11
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10. PR en Social Media 
Publicaties: 
In 2017 hebben diverse ontwikkelingen plaats gevonden op het vernieuwen van een aantal uit-

gaven. Zo is de brochure: ‘Wat is en doet de bekkenbodem’ geactualiseerd en in een nieuw jasje 

gestoken en deels herschreven. 

Er kwamen nieuwe banners voor beurzen en andere activiteiten, en er werd besloten om een nieu-

we huisstijl te ontwikkelen, onder begeleiding van het bureau Novel Monday. 

Met het vooruitzicht op de Tweede Nationale BekkenbodemDag begin 2018 hebben we een rou-

tekaart ontwikkeld, genaamd: Bekkenbodem Op de Kaart, waarin helder en in eigentijdse stijl het 

hoe en wat van onze stichting en haar activiteiten en doelen uiteen wordt gezet. 
Aansluitend daarop werd ook het Magazine van de stich-

ting, de B-Wijzer van deze nieuwe stijl voorzien en om-

gedoopt tot Bekkenbodem Op de Kaart. Vanaf nu zal dit 

magazine twee maal per jaar verschijnen in een oplage 

van 2500 exemplaren en ligt in alle

wachtkamers van de Bekkenbodem Centra en betrokken 

behandelaars. Het blad wordt gratis toegestuurd aan alle 

donateurs/leden en bezoekers van congressen en sympo-

sia. De magazines worden ingericht rondom een bepaald 

thema.

In  2017 waren de  thema’s;. ‘Onderzoek’ en een special 

over de 2e Nationale BekkenbodemDag die op 20 januari 

2018 zou plaatsvinden.

Social media
Het realiseren van een aanwezigheid op Social Media is 

meer en meer van belang om ook minder traditionele 

doelgroepen – jongere patiënten en jongere professio-

nals – te bereiken. 

Bestuurslid Thea Boele twittert twittert samen met MAR 

lid Alec Malmberg en zet berichten op Facebook bij iede-

re activiteit waaraan de Stichting deelneemt. 

De  in 2017 vernieuwde website vormt een belangrijke 

bron van informatie. Deze wordt continue bijgewerkt naar 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van  bekkenbo-

dem gerelateerde klachten.
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11. Financieel Jaarverslag 2017
Toelichting Baten & Lasten
Subsidie & Totale Inkomsten:
De instellingssubsidie (uitvoeringsorganisatie VWS) bedroeg € 40.250,-; dit bedrag was € 5.250,- hoger 

dan in 2016. De maximum aan te vragen subsidie bedraagt over 2017 €45.000,- . Een deel van de 2e 

BekkenbodemDAG (€4750,-) is betaald uit eigen middelen. De totale inkomsten bedroegen in 2017 € 

67.551 (vs € 66.479 in 2016), waaronder inkomsten van donateurs € 8.595,-, en sponsoren € 13.770,-.

Donateurs:
Het aantal donateurs was op 31 december 2017 367

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 is, genereert dit op zich weinig of geen extra donateurs.

Sponsoren:
In vergelijking met 2016, was het gerealiseerde sponsoren inkomen lager

€ 13.770,-  vs. € 16.545,- in 2016. 

7.1 Voorlichting:
Besteding was € 18.749,- t.o.v. een begroting van € 21.100,-.

Website: Aanvullend op de reguliere website werd voor de 2e BekkenbodemDAG een apart deel op 

de website gecreëerd. De ‘reguliere’ website ondergaat frequente updates.

B-Wijzer: magazine voor donateurs, waarvan de naam in oktober 2017 is gewijzigd naar Bekkenbo-

dem op de Kaart.

Dit magazine verschijnt 2 keer per jaar. De Bekkenbodem op de Kaart als ‘bron’ van informatie – 

wordt aangevuld door plaatsing van informatie op de website, en via Sociale Media.

Media:
In 2017 is gekozen voor een nieuw concept, met een andere aanpak. Het tijdschrift wordt voor een 

groot deel samengesteld door bestuurslid/hoofdredacteur Marlies Bosch.

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 Fysiothera-

pie bij Bekkenbodemproblematiek) en NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecolo-

gie) congressen, en waar mogelijk aanwezigheid bij doelgerichte medische congressen.

Hulpmiddelengids/Drukwerk (inclusief verzendkosten)

Het drukwerk budget was toereikend in 2017. Een deel van het voor de 2e  BekkenbodemDAG 

2018 gecreëerde drukwerk is in 2017 uitgegeven .

7.2 Lotgenotencontact:
Besteding was € 9.806,- t.o.v. een begroting van € 8.950. Het verschil betrof de extra uitgaven voor 

de organisatie van de 2e BekkenbodemDAG.

Voor haar telefonische bereikbaarheid maakte Bekkenbodem4All deels gebruik van Administratie-

kantoor APN. Aanvragen voor publicaties en m.b.t. donateurschap werden ook doorgestuurd naar 

Administratiekantoor APN. 

Stichting Bekkenbodem4All beschikt over een telefonische Infolijn, waar bestuurslid Thea Boele 

twee keer per week informatie verstrekt. Voor spreekuur tijden en telefoonnummer zie “Contact” op 

de website: www.stichting bekkenbodem4all.nl.

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

Medische Adviesraad (MAR)

In 2016 is er een vergadering georganiseerd in december, hierdoor heeft in 2017 geen MAR bijeen-

komst plaatsgevonden. 
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7.3 Belangenbehartiging
De totale kosten voor 2017 bedroegen € 7.014,- t.o.v. een begroting van  € 9.500,-Dit verschil is ontstaan 

door minder uitgaven aan congressen, beurzen en PR kosten 

7.4 Lidmaatschappen
De stichting is lid van Ieder(in) en NVOG

7.5 Instandhoudingskosten
In 2017 waren de kosten voor de individuele posten  € 9.748,- Deze sterke daling t.o.v. de uitgaven in 

2016 € 19.474,- heeft een paar oorzaken. Deels zijn in 2016 de kosten hoger, omdat de samenvoeging 

van PGN en SBP in 2016 heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt voor vergaderingen ook gebruik ge-

maakt van Skype. Administratiekantoor APN heeft in 2017 €3.652,- gekost, t.o.v. € 4.550,- in 2016.

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligers onkosten vergoeding welke in lijn is met VWS ‘vacatiegelden’.


