
 
 
 
 
 
 

 
Beleidsplan SON 2021-2022 
 
Missie 
Onze missie is tweeledig, namelijk enerzijds het behartigen van de belangen van alle patiënten 
met een schildklieraandoening en anderzijds het creëren van meer bewustwording voor deze 
problematiek met als doel om de vage klachten van mensen die schildklier gerelateerd zijn, 
eerder herkend en gediagnosticeerd te krijgen. Dit alles om te streven naar een zo optimaal 
mogelijke kwaliteit van leven. 

 
Visie 
Onze visie is dat elke schildklier patiënt in Nederland recht heeft op een zo optimaal mogelijke kwaliteit 
van leven. 
 
Definitie schildklierpatiënt en schildklieraandoeningen 
Onder de schildklierpatiënt verstaan wij elke patiënt die gediagnosticeerd is met: 
• Een (te) traag werkende schildklier 
• Ziekte van Hashimoto 
• Een (te) snel werkende schildklier 
• Ziekte van Graves 
• Oogziekte van Graves 
• Struma en knobbels 
• Schildklierontsteking 
• Kinderen met CHT 
• Ouderen vanaf 18 jaar met CHT 
• Schildklierkanker 
• Bijschildklieraandoeningen 

 
Uitgangspunten voor SON zijn: 
• Het patiëntenperspectief is leidend. 
• De behoeften van de patiënt zijn uitgangspunt (persoonsgerichte zorg) 
• Zoveel mogelijk eigen regie/zelfmanagement (voor zover gewenst en mogelijk) 
• Vroegtijdige inzet van ervaringsdeskundigheid  

Speerpunten SON 2022 
1. Creëren van bewustwording van en kennis over de schildklierproblematiek in al haar 

hoedanigheden 
2. Verdere uitbouw van het onderlinge contact tussen patiënten, zowel op aandoeningen- als 

thematisch overkoepelend niveau 
3. Verdere ontwikkeling van (ervarings)kennis/onderzoek omtrent schildklieraandoeningen 
4. Vertegenwoordigen op bestuurlijk niveau bij met name het Ministerie van VWS, het College 

ter Beoordeling van Geneesmiddelen en bij de Patiëntenfederatie Nederland 
 
  



 
 
 
 
 
 

1. Creëren van meer bewustwording van en kennis over de schildklierproblematiek 
• Uitgebreide website met informatie over de verschillende aandoeningen 
• Folders/boeken/artikelen in kennisbank over schildklier - en schildkliergerelateerde zaken 
• Magazine Schild met nieuwe ontwikkelingen, informatie en ervaringsverhalen 
• Organiseren van fysieke events in ziekenhuizen en 1e lijns-praktijken 
• Organiseren van webinars 
• Produceren van podcasts 
• Produceren van filmpjes met medisch - en ervaringsdeskundigen, waaronder jongeren, hyper-/hypo 

patiënten/Hashimoto/CHT kids/CHT18+/SKK/Graves/bijschildklierpatiënten 
• Continue campagne gericht op het brede publiek (free publicity) 

 
2. Verdere uitbouw van het onderlinge contact tussen patiënten 
• Online bijeenkomsten met lotgenoten onder leiding van goed opgeleide ervaringsdeskundigen  
• Fysieke bijeenkomsten met lotgenoten onder leiding van goed opgeleide ervaringsdeskundigen  
• Thema-specifieke bijeenkomsten, zowel fysiek als online met medisch betrokkenen 
• Bemensen Schildkliertelefoon door goed opgeleide ervaringsdeskundigen om 

vragen/zorgen/problemen van patiënten aan te horen en verder te helpen in hun zoektocht naar 
antwoorden 

• Moderaten besloten en open Facebook groepen 
• Activiteiten voor jongeren met een schildklieraandoening, waaronder Expeditie SON 

 
3. Verdere ontwikkeling van (ervarings)kennis/onderzoek omtrent schildklieraandoeningen 
• Signaleren kennishiaten / stimuleren wetenschappelijk onderzoek (Kennisagenda) 
• Invulling geven aan de visie op goede schildklierzorg [of: … aan verbeteringen in de schildklierzorg], 

o.a. het landelijk patiëntenonderzoek (Q4 2021-Q1 2022), het project schildklierpoli’s, de campagne 
‘Samen beslissen’ / PGO, ontwikkelen instrumenten zoals keuzehulpen en verbeteringen in de 
huisartsenzorg.  

• De Kenniscommissie 
o geeft antwoord op (medische) vragen 
o becommentarieert onderzoeksaanvragen 
o draagt bij aan herzieningen van medische richtlijnen 

• De Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR) adviseert en informeert bestuur en directie van SON 
over medische vraagstukken 

• Adviesfunctie VSOP bij aanvragen expertisecentra voor zeldzame (schildklier)aandoeningen 
 

4. Vertegenwoordigen op bestuurlijk niveau 
• Continu inzet om lopende problemen en vraagstukken aanhangig te maken bij instituten als het 

ministerie van VWS/CBG/politieke partijen, bijvoorbeeld de Lijst Wisselen Ongewenst en het 
preferentiebeleid voor levothyroxine.   

• Deelname in bestuurlijke commissies als commissie Leidraad Verantwoord Wisselen 2.0 met 
PFN/FMS/VWS/KNMP/NVH  

• Deelname in overige bestuurlijke commissies bij PFN, zoals bijvoorbeeld de werkgroep multi-
morbiditeit en de commissie Patiënt en Consument bij het CBG 

• Gelijkwaardige gesprekspartner van de zorgverzekeraars en de KNMP 
• Gelijkwaardige gesprekspartner van verschillende farmaceuten 
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