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Onderwerp: structurele financiering nieuw PG-beleidskader 2023 

Bussum, 14 maart 2022 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, 

Als Schildklier Organisatie Nederland zetten wij ons in voor de belangen van de ongeveer 1.000.000 
mensen die kampen met een aandoening aan hun schildklier. Ruim de helft hiervan slikt hiervoor dagelijks 
medicatie. De andere helft is zich, door onwetendheid, niet bewust van het feit dat zij een aandoening aan 
hun schildklier hebben. Wat onnodige ellende, maatschappelijke kosten en op termijn extra medische 
kosten met zich meebrengt. Het vergroten van de bewustwording van de werking van de schildklier en alles 
wat daarmee samenhangt is dan ook een belangrijk onderdeel van ons werk. 

Als patiëntenorganisatie zijn we blij met de erkenning van het belang van de PG-beweging en willen we 
graag bijdragen aan beleidsdoelen zoals Juiste zorg op juiste plek en Passende zorg. Deze beleidsdoelen en 
gekoppelde transities als meer eHealth en zorg op afstand (incl. invoering van PGO) vereisen zorgvuldige 
voorbereiding en begeleiding. Niet alleen voor onze donateurs, maar voor de totale potentiële doelgroep 
(minstens 1 miljoen mensen).  

Deze geweldige inspanning is alleen haalbaar wanneer er ook structureel extra middelen beschikbaar 
worden gesteld. Vandaar dat wij u bijgevoegde brief sturen met de dringende vraag: 

Wilt u de minister vragen om op korte termijn voldoende structurele financiële middelen beschikbaar te 
stellen voor de benodigde inzet van de PG-beweging, die belangrijk is voor transities zoals het Integraal 
Zorgakkoord, Juiste zorg op juiste plek, preventie, passende zorg, GGZ, VN-verdrag Handicap?  

Als onze volksvertegenwoordigers vraag ik u nadrukkelijk, namens de 1.000.000 patiënten die al dan niet 
bewust met een schildklieraandoening kampen, vraag aandacht aan de minister voor onze zaak en stel 
namens ons allen bovenstaande vraag. 

Alvast veel dank! 

Met vriendelijke groet, 

Marlies Mohr 
Directeur Schildklier Organisatie Nederland 




