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Meer weten?  
Kijk op  

www.schildklier.nl/ 
schildklieraandoeningen/ 

bijschildklieren/

SON is er ook voor jou!  
 
Schildklier Organisatie Nederland (SON) is dé patiëntenorganisatie voor zo’n 500.000 mensen met een schild-
klieraandoening en zo’n 4.500 mensen met een aandoening aan de bijschildklieren. Wij zetten ons actief in voor 
de belangen van deze patiëntengroepen.  
 
Al onze activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van patiënten. Ze komen voort uit de 
wensen van mensen met een (bij)schildklieraandoening (patiëntenperspectief) en worden uitgevoerd door en-
thousiaste medewerkers en ervaringsdeskundige vrijwilligers.  
 
Wat vind je bij SON? 
Tijdens alle fases rondom je aandoening – klachten, diagnose en behandeling – kun je bij ons terecht voor: 
• informatie via diverse kanalen, zoals website, nieuwsbrief, sociale media, magazine Schild en bijeenkomsten;  
• (lotgenoten)contact en bijeenkomsten, zowel fysiek als online en via sociale media; 
• de (bij)schildkliertelefoon voor persoonlijk contact, een luisterend oor, informatie en vragen. 
 
Je vindt bij ons gedegen kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek. Die kennis is verankerd in onze 
 Kenniscommissie en Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR), bestaande uit vooraanstaande artsen. 
Samen met hen beantwoorden wij je vragen, bevorderen we kennis en stimuleren we onderzoek.  
 
Hoe wij ons inzetten voor jouw belangen? 
Door jouw stem sterker te laten horen bij de huisarts, de specialist, de apotheker, de zorgverzekeraar en - niet 
te vergeten - politiek Den Haag. Samen zorgen we voor een betere afstemming tussen de voorgestelde be -
handeling en de zorg en behoefte van de patiënt, maar ook tussen medisch-wetenschappelijk onderzoek en de 
wensen en behoeften van de patiënt. Tot slot kijken wij naar hoe leefstijl – zoals voeding en bewegen – kan bij-
dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met een (bij)schildklieraandoening. 
 
Wil je ons helpen? 
Je bent welkom in onze werkgroep Bijschildklieren (in oprichting), als ervaringsdeskundige bij de (bij)schildklier-
telefoon of als algemeen vrijwilliger. Interesse? Meld je dan aan via bijschildklieren@schildklier.nl. Of word 
 donateur. Ook zo help je ons jou helpen. 
 
Fijn om van je te horen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Mohr  
Directeur Schildklier Organisatie Nederland


