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INLEIDING

2017 was voor SON geen rustig jaar. En dat kwam 
tot uitdrukking in de resultaten. 
SON moest een stap terugzetten in financieel 
opzicht, qua donateursaantallen en op het gebied 
van activiteiten. De aandacht ging uit naar interne 
veranderingen; de facilitaire ondersteuning is per 
januari overgebracht naar een nieuwe leverancier 
en het voormalig bestuur besloot te bezuinigen 
op de staf (directeur en vrijwilligerscoördinator) 
en hun contracten daarom niet te verlengen. 

In tegenstelling tot de verwachting leidde dit 
tot minder financiële mogelijkheden en minder 
projecten. De fondsenwerving lag een periode 
stil en nieuwe projecten konden niet worden 
aangegaan. Eerst moest de interne organisatie 
weer draaien. 
Het ingeschakelde interim-management 
organiseerde wel de Week van de Schildklier, 
zodat de informatievoorziening en voorlichting 
doorgingen. Ook de informatiebijeenkomsten en 
lotgenotencontacten zijn in 2017 voortgezet door 
vrijwilligers. 
Na intensieve gesprekken traden de voormalig 
bestuursleden in het voorjaar af om persoonlijke 
redenen. Nieuwe bestuursleden traden aan en de 
bestuursadviseurs werden weer toegevoegd aan 
het bestuur en haar vergaderingen. 
Er is vanaf dat moment gebouwd aan herstel van 
de structuur, motivatie en vertrouwen. In verband 
met de bestuurswisseling is de conceptversie van 
een nieuw meerjarenbeleidsplan blijven liggen. 
In 2018 nemen we dit opnieuw ter hand.

Vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand nam in 2017 af, deels 
door genoemde veranderingen, deels door 
natuurlijk verloop en vaak na jarenlange trouwe 
dienst. SON is haar vrijwilligers enorm dankbaar 
voor hun inzet in roerige en rustige tijden. 
De ontwikkelingen van 2017 hebben geleid tot 
hernieuwd besef dat transparantie topprioriteit 
moet hebben om vrijwilligers blijvend te 
motiveren. Inspraak in beleidsbeslissingen, 
betrokkenheid bij procedures en een open 
gesprekscultuur zijn essentieel. In de loop van 

2017 is hard gewerkt om die cultuur te hervinden, 
hetgeen wordt voortgezet in de toekomst.

Medicijntekorten
Het Thyrax-tekort speelde nog tot april en 
SON besloot het Steunpunt Thyrax-tekort 
voort te zetten tot 1 juli. Daarmee konden we 
alle patiënten met vragen over het tekort en 
de gevolgen daarvan nog helpen. SON ontving 
hiervoor geen extra subsidie meer in 2017.
Een (betrekkelijk, gezien de aanleiding) 
hoogtepunt was de overhandiging in april 
van het onderzoeksrapport over de gevolgen 
van de overstap als gevolg van het Thyrax-
tekort. Het rapport toont aan dat wisselen van 
schildkliermedicijn risicovol is, vaak een negatief 
effect heeft op bloedwaarden en moet worden 
afgeraden. SON dankt het ministerie van VWS en 
ZonMw voor de mogelijkheid dit onderzoek uit te 
voeren.

De Thyrax-kwestie gaf de doorslag voor de 
minister om met een aantal maatregelen te 
komen om medicijntekorten vroegtijdig te 
signaleren. SON speelde hierin een actieve 
rol, onder andere als gesprekspartner van de 
Werkgroep Geneesmiddelentekorten. 
Medicijntekorten trekken een steeds grotere 
wissel op het geduld en de gezondheid  
van patiënten, en op de agenda van SON. 
Verschillende oorzaken van tekorten 

Beleidsdag met vrijwilligers

1. 
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spelen een rol, niet in de laatste plaats 
bezuinigingsmaatregelen. SON blijft 
benadrukken dat een te strikt doorgevoerd 
bezuinigingsbeleid op medicijnen te grote 
gezondheidsrisico’s voor patiënten meebrengt. 
Naast tekorten speelt het onnodig wisselen 
van merk schildkliermedicijn. In de loop van 
2017 ging SON samen met dertien andere 
patiëntenorganisaties aan de slag met een 
breed onderzoek naar patiëntervaringen met 
dit ongewenste wisselbeleid. In 2018 zijn de 
resultaten bekend. 

Samenwerking
SON heeft zich in 2017 terdege gerealiseerd 
dat zij kwetsbaar is en dat het voor de 
informatievoorziening en belangenbehartiging 
hard nodig is om samen te werken met andere 
patiëntenorganisaties en de koepels. 

SON was ook dit jaar actief in de netwerken van 
Patiëntenfederatie Nederland, PGOsupport, het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG), Schildkliernetwerken en collega-
patiëntenorganisaties. Deze trend zetten we ook 
in 2018 voort.

Het bestuur en de directie van SON spreken hun 
dank uit aan allen die hebben bijgedragen aan 
de ondersteuning van schildklierpatiënten. Een 
bijzonder woord van dank betreft de Medisch-
wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van SON. 
Mede dankzij hen konden het (nieuwe) bestuur 
en de directie verder bouwen aan een gezond 
kennis- en onderzoeksnetwerk.

2.1 | Organisatie
SON is een stichting; de betrokkenheid van 
vrijwilligers en donateurs is geregeld in een 
regeling invloed en zeggenschap. Daarnaast 
zijn er in 2017 extra vrijwilligersbijeenkomsten 
georganiseerd om het beleid en de koers 
van SON te bespreken. Deze openheid bleek 
verfrissend en leidt tot transparantere 
procedures en een directe bereikbaarheid van 
bestuursleden waar nodig.

SON communiceert tevens actief door:
• Website en magazine
• Twitter en Facebook 
• Contacten per telefoon en per e-mail   

(telefonische bereikbaarheid voor donateurs 
en patiënten algemeen) 

• Kaderdagen en informatiebijeenkomsten

De organisatie heeft regionale en landelijke 
werkgroepen die, meestal samen met 
ziekenhuizen, bijeenkomsten organiseren rond 
diagnosegroepen, te weten hypothyreoïdie, 

hyperthyreoïdie, schildklierkanker, kinderen met 
aangeboren schildklieraandoening CHT en jonge 
mensen met een schildklieraandoening (SjONg).
SON is een vrijwilligersorganisatie met een 
beperkte staf (1,4 fte).

Contactgegevens SON
Bezoekadres: Het Ondersteuningsburo (HOB)
  Stationsstraat 79 G 
  3811 MH Amersfoort
Postadres : Schildklier Organisatie Nederland
  Postbus 60, 3940 AB Doorn
Email:  info@schildklier.nl
Telefoon:  085-489 12 36

Overige gegevens
SON is door de belastingdienst aangemerkt 
als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
In het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel staat SON ingeschreven onder RSIN 
850577251.
Onze organisatie is lid van de Patiëntenfederatie 
Nederland. 

2. ORGANISATIE, MISSIE, VISIE EN BESTUUR

Bertil van Kleef
Voorzitter SON   
   

Rietje Meijer
Directeur SON
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2.2 | Missie
SON zet zich in voor de schildklierpatiënt en 
is gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van leven; zij richt zich op preventie door het 
bevorderen van bewustwording van zorgverleners 
en patiënten die nog niet gediagnosticeerd 
zijn. Zij wil er alles aan doen om mensen te 
ondersteunen bij het zelfmanagement van de 
schildklierpatiënt.
SON is:
• Een door patiënten en betrokkenen gedragen  
   samenwerkingsverband
• Dat streeft naar (h)erkenning en zichtbaarheid 
   van schildklieraandoeningen
• En zoekt naar oplossingen in plaats van 
   symptoombestrijding 
• SON stimuleert patiënten, betrokkenen en 
   instanties om zelf tot actie te komen

2.3 | Visie
SON is een netwerkorganisatie. SON is compact, 
professioneel, bekend, wendbaar en faciliterend.
Onze kernactiviteiten zijn:
• Kennisnetwerk 
• Lotgenotencontact/informatievoorziening
• Agendasetting/signaleren/lobby/
   belangenbehartiging.

2.4 | Bestuur
Uitgetreden in 2017: Henry Valk, Stefan de Zeeuw 
en Marian de Ruijter.

Bestuurlijke samenstelling per 31-12-2017
Naam    Functie
Bertil van Kleef  Voorzitter
Dominika Tulp   Penningmeester
Anneke Wijbenga   Bestuursadviseur
Joke Bottema   Bestuursadviseur

In december 2017 startte de procedure met twee 
nieuwe kandidaat-bestuursleden. 

2.5 | Bestuursactiviteiten
Het bestuur hield zich in 2017 bezig met:

het intensief contact onderhouden met 
vrijwilligers, telefonisch, groepsgewijs en in 
persoonlijke gesprekken;
de inzet van interim-management 

en vervolgens het afbouwen daarvan 
en de terugkeer van directie en 
vrijwilligerscoördinatie;
het afscheid van bestuursleden en werving en 
inwerken van nieuwe bestuursleden;
het zelf opstellen van bestuursverslag en 
jaarrekening;
het opnieuw instellen van werkgroepen en 
commissies en het benaderen van voorzitters 
daarvoor (kenniscommissie, internationaal);
het uitrollen van SON Virtueel en het 
ondersteunen van verbetering van 
administratieve processen;
het opnieuw beoordelen van de huisvesting 
van SON en de vergaderfaciliteiten, met als 
resultaat de verhuizing terug naar de locatie 
van het HOB;

Het bestuur vergaderde acht keer, waarvan 
tweemaal per Skype.

2.6 | Medisch-wetenschappelijke Adviesraad
De MAR geeft het bestuur en andere vrijwilligers 
van SON advies en beantwoordt medische en 
medisch-wetenschappelijke vragen. In 2017 
werkten we extra samen met betrekking tot de 
Thyrax-zaak en het Thyrax-onderzoek.
De MAR en het SON-bestuur vergaderden samen 
twee keer. Daarnaast vond er tussentijds overleg 
plaats met de voorzitter van de MAR over de 
bestuursproblematiek binnen SON.

Samenstelling MAR ultimo 2017
Prof. Dr. Eric Fliers, voorzitter 
Internist-endocrinoloog AMC Amsterdam
Prof. Dr. Thera Links 
Internist-endocrinoloog UMC Groningen
Prof. Dr. Robin Peeters 
Internist-endocrinoloog Erasmus MC Rotterdam
Dr. Rachel Kalmann 
Oogarts afdeling oogheelkunde UMC Utrecht
Prof. Dr. Paul van Trotsenburg 
Kinderarts Endocrinoloog AMC Amsterdam
Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo 
Hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde LUMC 
Leiden

•

•

•

•

•

•

 (MAR)



Jaarverslag 2017  Schildklier Organisatie Nederland

6

NETWERKORGANISATIE

3.1 | Donateurs 
Het aantal donateurs daalde in 2017 met 338. 
Einde 2017 heeft SON 9.764 vaste donateurs. De 
stabilisatie die in 2016 zichtbaar leek, heeft zich 
helaas niet voortgezet. Door minder donateurs, 
minder incidentele donaties en door verhoogde 
uitgaven inzake interim-management en 
voortzetting van het Steunpunt Thyrax-tekort, 
moest 2017 met een negatief resultaat worden 
afgesloten. 

Ontvangen contributie en resultaat 

Contributie 335.207 330.289

Resultaat   18.973            - 13.336

3.2 | Facilitaire ondersteuning
Per januari 2017 is de facilitaire ondersteuning 
ondergebracht bij het bureau Non Profit 
Support (NPS) te Doorn. Zij verzorgen 
de ledenadministratie, boekhouding en 
ondersteuning bij (promotionele) activiteiten. 
In het eerste kwartaal van dit jaar is tijd 
genomen om de procedures in kaart te brengen 
en afspraken te maken. Gedurende het eerste 
half jaar van 2017 was er wekelijks contact 
tussen NPS en de uitvoerenden (medewerkers/
vrijwilligers) om alles in goede banen te leiden.

Per 1 januari 2017 is SON verhuisd naar het 
Huis voor de Gezondheid. In de loop van 2017 
ondervonden de medewerkers hiervan te veel 
nadelen. Einde 2017 is daarom besloten om 
per januari 2018 weer terug te gaan naar de 
voorgaande locatie bij het Ondersteuningsburo 
(HOB). Dit kon budgetneutraal worden 
gerealiseerd. 

De aanmeldingsprocedure voor regionale 
bijeenkomsten wordt ondersteund door de 
communicatiemedewerker; deze taak werd 
voorheen door het secretariaat verzorgd en zal 
daar ook weer worden teruggelegd. 

3.3 | Nieuwe programma’s/systemen
E-captain
In 2017 namen we het programma E-captain 
in gebruik. Dat is een online CRM-programma, 
waarmee SON haar donateurs-, vrijwilligers- en 
relatie-bestanden kan beheren. 

Declaree
Per 1 januari 2017 introduceerden we ook 
een nieuw declaratiesysteem: ‘Declaree’. 
Alle vrijwilligers hebben op de laatste dag 
van 2016 een instructie ontvangen en ook de 
benodigde individuele inlogcodes. De eerste 
opstartproblemen lijken overwonnen en de 
declaraties komen gestaag binnen. 

SON Virtueel (SV)
In 2017 continueerde SON de verdere inrichting 
en uitrol van het virtueel kantoor, zodat op één 
centrale plaats alle documenten opgeslagen 
worden. Eind 2017 is het kantoor, onder de naam 
SON Virtueel, operationeel.

3.4 | Ontwikkelingen vrijwilligers 
In de werkgroepen waren veel wijzigingen in 
het vrijwilligersbestand, zowel vertrekkend 
als ingekomen. Ook zijn diverse vrijwilligers 
geruisloos vertrokken of niet meer actief 
geweest. Het totaalbestand van vrijwilligers 
bestaat eind 2017 uit 94 personen (in 2016: 124).

3. 

Jaarlijkse kaderdag

2016 2017
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Bijeenkomsten
In 2017 vonden zes vrijwilligersbijeenkomsten 
plaats, te weten vier bijeenkomsten met het 
bestuur op 21 januari, 25 maart, 22 en 29 april, 
en een voorzittersoverleg op 18 maart. Op 
7 oktober vond de jaarlijkse Kaderdag plaats. 
Deze dag bood gesprekken over beleid en 
communicatie, maar ook informatie over 
een medisch onderwerp (schildklier en 
zwangerschap), over SON Virtueel en over de 
kenniscommissie.

Regionale bezoeken
Om het contact te herstellen en te proeven wat 
er in de regio’s plaatsvindt bezocht de directeur 
in de tweede helft van 2017 zes regionale 
informatiebijeenkomsten. 
Ook bezocht zij de voorzitter van de TCP-ers 
(telefooncontactpersonen) in Zeeland. 
Zowel de vrijwilligersadviseur als de 
communicatiemedewerker gaan regelmatig 
naar verschillende bijeenkomsten in de regio. 
Dit soort contacten dragen bij aan de open 
gesprekscultuur, wederzijds begrip en interesse.

Vrijwilligersadviseur
In het najaar is, na een half jaar afwezigheid, 
de vrijwilligerscoördinator weer ingezet voor 
12 uur per week. Voorheen was dit 16 uur per 
week; daarom is er minder tijd voor persoonlijk 
contact en moet zij meer optreden als adviseur. 
Dit is in de functienaam uitgedrukt, te weten 
“vrijwilligersadviseur”. 

Of dit een werkbare invulling is, staat nog te 
bezien. De adviseur heeft een notitie geschreven 
en deze met de vrijwilligers besproken. Hierin 
wordt de zelfredzaamheid meer benadrukt, 
de nieuwe rol van ‘adviseur’ toegelicht, en een 
samenvoeging van enkele regio’s voorbereid. 
Dat laatste bleek nodig in verband met de 
terugloop in het vrijwilligersbestand. 

3.5 | Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden via 
PGOsupport voor diverse cursussen. In 2017 
werd deelgenomen aan:

Training groepslotgenotencontact voor 
een patiëntenvereniging (3 personen)
Training journalistiek schrijven 
(1 persoon, redactie Schild)
Masterclass Storytelling 
(1 persoon, redactie Schild)

De Telefonisch Contactpersonen, zowel van het 
Steunpunt Thyrax-tekort als regulier, kregen een 
training-‘op-maat’ op 30 mei. Daarnaast maken 
bestuursleden en adviseurs gebruik van overleg- 
en cursusmogelijkheden van de koepels. In 2017 
is dit beperkt gebeurd.

•

•

•

Jaarlijkse kaderdag
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INFORMATIEVOORZIENING 
EN VOORLICHTING 

4.1 | Mediamix
Kennis en informatievoorziening zijn de 
corebusiness van SON. Een uitgebreid 
netwerk van regio’s en vrijwilligers voorziet 
in informatievoorziening, in de vorm van 
informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact. 

Communicatiemedewerker
Om de communicatie te ondersteunen is besloten 
het gehele jaar door te gaan met de inzet van een 
communicatiemedewerker. Zij regelt de externe 
communicatie, ondersteunt de vrijwilligersadviseur 
bij interne groepsbijeenkomsten, regelt de stands 
op beurzen en is daar aanwezig, coördineert 
mede de nieuwsbrief en maakt artikelen en 
persberichten publicabel voor website en sociale 
media. Dit laatste doet zij in nauw overleg met 
en met grote inzet van vrijwilligers, onder wie de 
websitebeheerder, die dagelijks veel tijd steekt in 
SON. 

Magazine
Het magazine Schild zorgt viermaal per jaar voor 
verdieping door artikelen en het toegankelijk 
maken van onderzoek en projecten. De directeur 
schrijft elke editie een column namens SON, 
waarin zij aandacht besteed aan trends en 
ontwikkelingen, patiëntenzorg en schrijft 
over speerpunten van de organisatie en in het 
veld. Daarnaast levert zij artikelen over de 
medicijnproblematiek.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen vijfmaal in 2017. 
Deze wordt in samenwerking tussen een 
vrijwilliger en de communicatiemedewerker 
uitgebracht.

Website
De website voorziet in algemene informatie, 
nieuws en ontwikkelingen. De sociale media 
spelen snel in op de actualiteit en bieden een 
platform voor donateurs en niet-donateurs. 
Zowel mensen met een schildklieraandoening 
als anderen maken gebruik van de informatie 
van SON. Zo heeft SON impact op een grote 
doelgroep van een half miljoen Nederlanders.

  

Kort overzicht:
De website heeft in 2017 substantieel meer 
bezoeken en bezoekers dan in 2016 (en 2015), 
waarvan 7.5% meer nieuwe bezoeken;
Actieve(re) opstelling van redactieteam vertaalt 
zich in een stijging van bezoeken en bezoekers 
vanaf april;
Het aantal pagina’s per sessie en de sessieduur 
is verminderd;
Het percentage bounce (direct vertrekken 
van de pagina van binnenkomst) is significant 
verminderd;
De populairste pagina’s zijn: bloedonderzoek, 
hypothyreoïdie, ‘heb ik het aan mijn schildklier’ 
en hyperthyreoïdie;
Voor het aantrekken van bezoekers zijn 
zoekmachines en sociale media erg belangrijk, 
waarbij de zoekmachines voorop staan (Google 
en Bing), gevolgd door Facebook (vooral 
mobiel)
Het bezoek met mobiele telefoon en tablet 
is nog steeds stijgende ten opzichte van de 
desktop. In 2016 gebruikte bijna 40% nog de 
desktop voor een bezoek aan de website; in 
2017 is dat nog maar 33%. De helft van de 
bezoekers gebruikt de mobiele telefoon.

4. 

2015
533.000
330.000
1.65 milj.
febr./mrt

2016
362.000
240.000
1,10 milj.
jan/feb.

2017
582.000
405.000
1,4 milj.
vanaf april

Jaar
Bezoeken
Bezoekers
Pagina’s
Pieken

•

•

•

•

•

•

•

Covers van Schild
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Sociale media
De openbare Facebookpagina heeft 10.436 
volgers op 31 december 2017. De besloten groep 
heeft 7.300 leden en laat een groei zien van bijna 
10% in vergelijking met 2016. Dit ligt in lijn met 
de trend van verschuiving van het zoeken van 
informatie op websites naar Facebook, waar het 
accent ligt op ervaringen uitwisselen en (actuele) 
informatie. Op Twitter heeft SON 3.000 volgers 
(2016: 2.799).

De Kloutscore wordt door PGOsupport gebruikt: 
hoe actief en invloedrijk zijn organisaties op 
sociale media? In 2017 maakt SON niet langer 
deel uit van de top 10.
Het SON forum staat op non-actief vanwege het 
ontbreken van een moderator. 

4.2 | Bijeenkomsten voor patiënten en hun 
          naasten
Informatie- en lotgenotenbijeenkomsten
Er waren in 2017 46 inloop- en 
informatiebijeenkomsten door het hele land, 
waarvan 14 informatiebijeenkomsten en 32 
lotgenotenbijeenkomsten. Dit is inclusief 
23 bijeenkomsten tijdens de Week van de 
Schildklier. Het gemiddelde aantal bezoekers van 
informatiebijeenkomsten bedroeg 75.

De werkgroep Zuid-Holland maakte een 
jaarverslag 2017 van hun regionale activiteiten. 
Dit jaarverslag geeft een mooie inkijk in 
de acties die nodig zijn om een regio en de 
informatievoorziening aldaar succesvol te maken. 
Dit verslag dient als voorbeeld voor andere 
regio’s. Het kan nu ook beter worden benut 
sinds de toegang tot SON Virtueel tot stand is 
gekomen.

Telefonische lotgenotencontacten
Dertien telefooncontactpersonen (TCP-ers) zijn 
wekelijks bereikbaar voor patiënten en hun 
naasten van maandag t/m vrijdag. Zij zorgden 
in 2017 samen voor 20 contactmomenten in de 
week. 

Een overzicht:
Totaal telefooncontacten   994
Waarvan medisch-inhoudelijk 965

Verdeeld over (meerdere vragen per 
gesprek) 
- Hypothyreoïdie   735
- Hyperthyreoïdie     17
- Graves      75
- Oogklachten      26
- Struma      14
- Multinodulair struma    14
- Cyste/nodus      31
- Schildklierkanker     31
- Quervain        4
- Bijschildklier        3
- Zwangerschap     45
- Psychische klachten   134
- Laboratoriumwaarden  567
- Medicijngebruik   743
- Behandeling met jodium 131   31
- Operatie      27
- Alternatieve geneeswijzen      4
- Familiair      29

4.3 | Overige activiteiten in 2017 
De Week van de Schildklier
Van 15 t/m 21 mei vond de Week van de 
Schildklier plaats, met als thema: “Je bent meer 
dan je schildklieraandoening!”. Gedurende de 
week waren er 23 stands of bijeenkomsten, 
waarbij de vrijwilligers met 
zo’n 450 - 500 personen 
in gesprek gingen, een 
luisterend oor boden, 
hen voorzagen van 
informatie en vragen 
beantwoordden. Zo’n 
35 vrijwilligers zetten 
zich op de een of 
andere manier in voor 
deze week. Over de week 
van de Schildklier is een 
separaat evaluatieverslag geschreven.
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Nationale Gezondheidsbeurs
SON nam deel aan de Nationale 
Gezondheidsbeurs van 2 tot 5 februari. Ruim 500 
personen bezochten onze stand. De bezoekers 
van deze beurs zijn naar onze inschatting 
meer dan gemiddeld geïnformeerd over 
gezondheidszaken/menselijk lichaam. Middels 
de quiz “Wat weet ú van de schildklier?” hebben 
we veel vragen van zowel mensen met een 
schildklieraandoening als geïnteresseerden 
kunnen beantwoorden. De quiz sloeg goed aan en 
gaf een makkelijke ingang tot een gesprek. Ook 
van deze beurs is een verslag beschikbaar.

BIG-5 congres 
SON nam op 9 november ook deel aan het 
jaarlijkse BIG-5 congres. Dit congres behandelt 
de “vijf grote endocrinologische problemen in de 
huisartsenpraktijk” en geeft veel aandacht aan 
de schildklierproblematiek. SON was aanwezig 
met een stand en nam deel aan het congres en 
de workshops in de middag. Vier vrijwilligers, de 
communicatiemedewerker en de directeur waren 
present op dit congres. 

Werkgroep schildklierkanker
Leden van de werkgroep schildklierkanker 
hebben e-mailcontact met een aantal patiënten 
met ernstig uitgezaaide schildklierkanker. 
Zij bieden hulp en een luisterend oor. Ook 
via Facebook komen vragen binnen die zij 
beantwoorden. Het telefonisch spreekuur 

schildklierkanker wordt bemenst door een 
vrijwilliger uit de werkgroep.
In december vond nader overleg plaats met IKNL 
(kenniscentrum kanker) en NFK (koepel van 
kanker-patiëntenorganisaties). De werkgroep 
maakt zich samen met hen sterk om de 
zorg voor schildklierkanker te verbeteren en 
meer te concentreren in een beperkt aantal 
expertisecentra.

Internationaal
De voorzitter van de werkgroep 
schildklierkanker is tevens internationaal actief 
(TCA, Endo-ERN). Dat is des te belangrijker omdat 
het hier gaat om een zeldzame ziekte waarbij 
internationale onderzoekslijnen en 
samenwerking bijzonder relevant zijn. Namens 
de TCA (Thyroid Cancer Association) neemt de 
voorzitter deel aan de TFI (Thyroid Federation 
International). In september werd de awareness 
month: #thyroidcancerfaces “georganiseerd. 
Ook hier nam SON aan deel. http://
thyroidcanceralliance.org/thyroid-cancer-faces/

Posters gepresenteerd tijdens de BIG 5

World congress on thyroid cancer 5k run/walk, Boston / VS
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4.4 | Kennisnetwerk en MAR
Nadat de kenniscommissie tijdelijk niet actief 
was, kwam er in het voorjaar van 2017 een 
doorstart. Goede gesprekken over deze kerntaak 
van SON en een gemotiveerde groep vrijwilligers 
zorgden voor actie. Dit geeft voor de toekomst 
terecht optimisme dat deze taak met nieuw elan 
voortvarend wordt opgepakt. 

Hechte samenwerking
Dat kennisontwikkeling ook in 2017 uit de verf 
kwam, is te danken aan de hechte samenwerking 
binnen het Steunpunt Thyrax-tekort met de 
Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR). 
Dit kwam mede naar voren bij de presentatie 
door professor Eric Fliers van het in gezamenlijke 
inspanning tot stand gekomen Thyrax-rapport op 
woensdag 19 april. Professor Fliers overhandigde 
het rapport tijdens de bijeenkomst aan dr. 
Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en 
Medische Technologie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
Henk Smid, directeur van ZonMw.

 

Contactmomenten
Op 11 april en op 10 oktober vonden de 
vergaderingen met de MAR plaats. Op 10 oktober 
is onder grote dank afscheid genomen van 
Professor Dr. Jan Smit (Radboud), die na vele 
jaren MAR-lidmaatschap is afgetreden. SON 
heeft als nieuw MAR-lid mevrouw Professor 

Dr. Jacobijn Gussekloo (LUMC) verwelkomd. 
Zij is hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde.
SON ontmoet de MAR-leden niet alleen tijdens de 
vergaderingen, maar legt ook werkbezoeken af. 
In 2017 bezocht de directeur vier MAR-leden om 
de agendapunten mede voor te bereiden en het 
kennis- en onderzoeksbeleid te bespreken.

Onderzoeksagenda 
Einde 2017 is in de MAR-SON vergadering 
besloten om in 2018 een bijeenkomst te 
organiseren met als doel een gezamenlijke 
onderzoeksagenda schildklieraandoeningen op 
te stellen. Gezamenlijk wil zeggen: patiënten, 
onderzoekers en medici. Deze bijeenkomst 
wordt voorbereid door de MAR-voorzitter 
Eric Fliers, bestuursadviseur Anneke Wijbenga, 
de deskundige van PGOsupport/CBG Annemiek 
van Rensen en de directeur SON.

4.5 | Projecten
Voucherproject “Vernieuwend de patiënt 
versterken” 2016-2018 
SON is participant in dit project waarin 
“digitale informatievoorziening op maat” 
wordt ontwikkeld. Hiermee kan een 
patiëntenorganisatie anticiperen en aansluiten 
op de fase waarin een patiënt zich in zijn/
haar ziekteproces bevindt. In 2017 werd SON 
vertegenwoordigd door de voorzitter van 
haar kenniscommissie en nam MAR-lid 
prof. dr. Robin Peeters deel aan de
klankbordgroep. In 2018 worden de resultaten 
bekend.

Ondersteuning Graves-patiënten
SON diende tevens een aanvraag in bij het 
Zorginstituut Nederland voor ondersteuning 
van Graves-patiënten. Dit project belicht de 
moeilijke keuzes voor deze diagnosegroep 
en de psychosociale gevolgen van hun 
behandelingsopties. SON wil Graves-patiënten 
een instrument bieden ter ondersteuning. 
De aanvraag werd afgewezen; in 2018 bekijkt 
SON of er andere wegen mogelijk zijn.

Prof. dr. E. Fliers overhandigt Thyrax-rapport
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BELANGENBEHARTIGING

Patiëntenfederatie Nederland
Op 14 maart werd het aspirant lidmaatschap 
van de Patiëntenfederatie Nederland omgezet 
in een volwaardig lidmaatschap. Hierdoor 
is SON betrokken bij landelijk beleid en 
belangenbehartiging. Het accent ligt voor SON op 
de medicatievoorziening. De Patiëntenfederatie 
geeft SON toegang tot relevante bestuurders en 
biedt veel informatie.
SON is actief deelnemer aan het directieberaad 
(directeur) en de ledenraad (bestuur).

Thyrax-tekort
SON was ook dit jaar actief inzake het Thyrax-
tekort. Zo droegen we bij aan de “twintig 
oplossingen van VWS”, zetten we het Steunpunt 
Thyrax-tekort voort, en onderhielden we het 
contact met het CBG. Resultaten publiceerden 
we telkens op de website, op Facebook, in Schild 
en in de Nieuwsbrief. De presentatie van het 
onderzoeksrapport te Den Haag leverde opnieuw 
veel media-aandacht op, zowel in landelijke 
kranten en op websites als in de vorm van radio-
interviews. Van de bevindingen van het Steunpunt 
(operationeel tot 1 juli) is separate rapportage 
beschikbaar. Derhalve op deze plek geen 
uitgebreid verslag. 

Samenwerking Nederlandse Hypofyse Stichting
In de belangenbehartiging werken we steeds 
meer samen met de Nederlandse Hypofyse 
Stichting. Vooral op het gebied van medicatie 
liggen veel gezamenlijke belangen. Daarnaast 
is het prettige persoonlijke contact een 
succesfactor voor voorspoedige samenwerking.

Overig
Naast bovengenoemde relaties waren er in 
2017 contacten met het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG), het ministerie 
van VWS, het bijwerkingeninstituut LAREB, de 
apothekersorganisatie KNMP en de Inspectie 
IGZ (in 2018: IGJ).

5.1 |Samenwerking met de farmaceutische 
         industrie
SON houdt zich aan de regelgeving in de 
contacten met de farmacie en heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van de Gedragscode 
Fondsenwerving van de Patiëntenfederatie 
Nederland (vast te stellen in 2018). We hadden 
overleg met Sanofi-Genzyme (met name op 
het gebied van schildklierkanker), Merck (over 
Euthyrox), Aspen (over de Thyrax-zaak) en 
Goodlife (Tirosint-ontwikkelingen). SON ontving 
in 2017 geen sponsorgelden.

5.2 | Internationaal
Internationale contacten maken SON sterker 
in de belangenbehartiging. SON is lid van de 
Thyroid Federation International. Dit is de 
wereldwijde belangenorganisatie voor patiënten 
met schildklieraandoeningen. 
Deelname aan de jaarlijkse vergadering, 
ditmaal in Belgrado, wordt gecombineerd met 
het congres van de internationale organisatie 
van schildklierspecialisten, de ETA. Dat biedt 
SON de kans voor kennisverwerving en voor het 
netwerken met de specialisten.
Het bestuur vindt deelname belangrijk omdat de 
allernieuwste inzichten aan de orde komen, het 
patiëntperspectief versterkt wordt, en de banden 
met onze Nederlandse endocrinologen - daar 
allen aanwezig - worden aangehaald. Belangrijke 
thema’s voor patiënten zijn onderzoek 
naar oorzaken, erfelijke eigenschappen en 
alternatieve behandelmethodes. Ook het 
probleem van restklachten wil SON hoog op de 
agenda hebben.
SON neemt tevens deel aan de internationale 
alliantie die specifiek op schildklierkanker is 
gericht, de TCA (Thyroid Cancer Alliance). Onze 
vertegenwoordigers in 2017 waren Marion 
Hamers (TFI) en Marika Porrey (TCA).

5. 

Team Steunpunt Thyrax-tekort
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FINANCIËN

VWS heeft de subsidie incidenteel verhoogd met 
tweemaal € 10.000. SON ontvangt daarmee in 
2017 een instellingssubsidie (DUS-I) van 
€ 90.000 (tweemaal € 45.000). In 2017 zijn geen 
sponsorbedragen van de farmacie ontvangen, 
wel een kleine bijdrage vanuit de Vriendenloterij 
(€ 763).

De inkomsten uit sponsoring en giften zijn sterk 
teruggelopen, van ruim € 34.000 naar ruim 
€ 6.000 (waaronder een legaat van € 1.000). Dit is 
te verklaren doordat er geen sponsoraanvragen 
zijn gedaan en geen briefings zijn verzonden voor 
projectinkomsten.
VWS heeft voor de afronding van het Thyrax-
onderzoek nog € 11.329 extra bijgedragen.

In de financiële toelichting 2017 (bijlage) wordt 
de financiële positie van SON verder beschreven. 
In de afgelopen jaren is een mooie algemene 
reserve opgebouwd van ruim € 100.000, 
waardoor het negatieve resultaat van 2017 kan 
worden gedragen.

 
VOORUITBLIK 2018

Subsidie
In 2018 wordt binnen de leden van 
Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) 
gesproken over het subsidiekader 2019-2022. 
Omdat de subsidie jarenlang niet is verhoogd 
en de taken zijn toegenomen nemen de 
patiëntenorganisaties geen genoegen met een 
stabilisatie van de subsidie. SON zal deelnemen 
aan de gesprekken over dit onderwerp.

Medicijntekorten
Ook in 2018 verwachten we medicijntekorten; 
dit dossier zal voortdurend de aandacht blijven 
vragen.

Samenwerking
Samenwerking met andere patiëntenorganisaties 
moet hoog op de agenda staan; dit ook 
vanwege toekomstig overheidsbeleid waarin 
samenwerking wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd.

Interne organisatie
Intern is de uitdaging om in 2018 de open 
cultuur verder te stimuleren en om weer tot een 
volledig bezet bestuur te komen. De werving 
voor bestuursleden is in volle gang. Ook wordt 
een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld 
in nauwe samenspraak met vrijwilligers en 
donateurs. Hierin zal ook aan de orde komen hoe 
een optimale professionele ondersteuning en 
stafbezetting moet worden gerealiseerd.

Onderzoeksagenda
Voor wat betreft onderzoek zijn de verwachtingen 
hoog nu er een aanzet is gemaakt voor een 
onderzoeksagenda vanuit patiëntenperspectief.

Begroting 2018

Baten
Contributies/bijdragen donateurs € 323.200
Subsidies    €   90.000
Overige baten    €   22.000
     € 435.200
Lasten
Lotgenotencontact   €   21.000
Informatievoorziening   € 159.500
Belangenbehartiging   €   40.500
Instandhoudingskosten *  € 206.500
Projecten    €     7.700
     € 435.200 
Saldo/resultaat   €   0

* Instandhoudingskosten = inclusief professionele ondersteuning 

   en secretariaat

6. 

7. 
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BIJLAGE  TOELICHTING FINANCIËN 2017
BIJLAGE  Toelichting financiën 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Staat van baten en lasten over 2017 

je ziet hier nog wat tekst. Kun je dat wegwerken? 

 

 



www.schildklier.nl

Bezoekadres: 
Het Ondersteuningsburo (HOB)
Stationsstraat 79 G 
3811 MH Amersfoort

Postadres : 
Schildklier Organisatie Nederland
Postbus 60, 3940 AB Doorn

Email: info@schildklier.nl

Telefoon: 085-489 12 36




