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Organisaties van mensen met een chronische 

aandoening, met een handicap, patiënten 

en GGz-cliënten vervullen een belangrijke 

maatschappelijke rol. Zij geven informatie en 

voorlichting aan hun leden en aan het brede 

publiek, organiseren lotgenotencontact en 

behartigen de belangen van hun achterban. 

Belangen die bestaan uit toegankelijke 

betaalbare zorg en tegelijkertijd gericht zijn 

op een volwaardige maatschappelijk positie 

en op maatschappelijke participatie. 

Al deze activiteiten vinden veelal buiten de 

schijnwerpers plaats. Bij beleidsbepalers 

en politiek is onvoldoende bekend wat deze 

organisaties allemaal doen, hoeveel mensen 

zij met hun activiteiten bereiken en welke 

resultaten zij behalen.

De samenleving investeert in organisaties 

van patiënten en gehandicapten door middel 

van subsidies. Met een monitor verzamelen 

wij gegevens over de prestaties die worden 

geleverd. Wij zijn er dan ook trots op om u 

door dit brancherapport te laten zien wat 

er zoal wordt gedaan en bereikt door onze 

organisaties.

In dit rapport vindt u uitgebreide informatie over 

organisaties van mensen met een chronische 

aandoening, met een handicap, patiënten en 

GGz-cliënten. U kunt lezen wat zij allemaal 

doen voor hun eigen achterban en voor het 

publieke domein. Ook kunt u lezen hoe deze 

organisaties functioneren en welke activiteiten 

zij ontplooien.

Dit rapport is er één in een reeks van vier 

rapporten die de wereld van patiënten-, 

gehandicapten- en ouderenorganisaties in 

beeld brengt. De andere rapporten gaan over 

regionale zorgbelangorganisaties, de prestaties 

van cliëntenraden en de vereniging van bud-

gethouders Per Saldo.

Veel leesplezier gewenst, 

Marjan ter Avest,

directeur Landelijk Platform GGz

Hadewych Cliteur,

directie Chronisch zieken en Gehandicapten 

Raad Nederland

Wim Drooger,

directeur Platform VG

Martin Vermeer,

directeur Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie
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Samenvatting

In opdracht van het samenwerkingsverband van koepels voor patiënten-, gehandicapten-  en 
ouderenorganisaties (CG-Raad, CSO, LOC,  LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en 
Zorgbelang Nederland) en in nauwe samenwerking met patiënten- en gehandicaptenorganisaties 
is in 2009 voor de vierde maal een Monitor uitgevoerd naar de activiteiten (in 2008) van 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties in Nederland. Ruim 150 van 200 aangeschreven  
or-ganisaties hebben gegevens voor de Monitor aangeleverd. In de meeste gevallen (79%)  
gaat het om patiëntenorganisaties. 
De Monitor heeft zowel een externe als een interne functie. Extern in die zin dat patiënten- 
en gehandicaptenorganisaties zich maatschappelijk kunnen verantwoorden. Ze laten zien welke 
resultaten zij boeken, welk bereik zij hebben en wat de effectiviteit is van de door de overheid 
ingezette subsidiemiddelen. De interne functie betreft verdere interne professionalisering en 
een betere functievervulling. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen op basis van 
de gegevens die zij aanleveren inzicht in hun prestaties en in die van andere, soortgelijke 
organisaties (zogenaamde spiegelrapportages).
Dit brancherapport rapporteert over de gegevens van de Monitor aan de hand van drie kerntaken: 
voorlichting en informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Een apart hoofdstuk is 
gewijd aan het verenigingsleven. ‘Good practices’ is dit jaar gekozen als verdie-pingsthema  
(zie hoofdstuk 6). Indien mogelijk zijn de gegevens vergeleken met die uit voorgaande jaren 
(2006 en 2007). Op deze manier worden trends in beeld gebracht. In het brancherapport zijn 
alleen gegevens opgenomen die de organisaties zelf op basis van registraties hebben aangeleverd, en die 
door hun besturen zijn geaccordeerd. De gegevens zijn in de periode april tot juli 2009 ingevoerd.

Voorlichting en informatieverstrekking blijft een belangrijke kerntaak van patiënten- en gehandicapten- 
organisaties. Het gaat daarbij vaak om de verspreiding van kennis, het versterken van de positie van de 
patiënten of het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en behandelaar. 
Het aantal vrijwilligers dat zich bezighoudt met voorlichting en informatie is in vergelijking 
met vorig jaar afgenomen. De website is nog steeds het belangrijkste medium. Alle ondervraagde 
organisaties hebben een website. Het aantal unieke bezoekers in 2008 komt uit op ruim 10 miljoen. 
Daarbij geldt: hoe groter de organisatie, hoe meer unieke bezoekers. 
Vaak worden ook interactieve media toegepast, zoals chatrooms, online vragen en antwoorden 
en elektronische vragenlijsten.
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen jaarlijks veel verzoeken om informatie. Dit aantal 
is overigens licht afgenomen ten opzichte van 2007. Veel informatievragen hebben betrekking op 
behandeling en diagnose, financiën en het aanbod van zorg of van de organisatie. 

Verder krijgen alle organisaties te maken met klachten. Deze hebben meestal betrekking op 
zorgaanbieders en overheidsinstanties. De aard van de klachten is divers, maar bejegening of 
behandeling worden vaak genoemd. Opvallend daarbij is dat klachten over bejegening vaker worden 
genoemd door grote organisaties en klachten over behandeling door middelgrote organisaties. 
De binnengekomen klachten worden serieus genomen. Een ruime meerderheid van de patiënten 
organisaties gebruikt ze altijd of in de meeste gevallen als input voor verbetering van de kwaliteit van 
dienstverlening en voor advisering richting instellingen binnen de gezondheidszorg.

Lotgenotencontact is een centrale functie. Het is met voorlichting en informatie de belangrijk-
ste activiteit van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. 
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Het gaat dan vooral om de uitwisseling van ervaring en om onderlinge steun via herkenning. 
De manier waarop lotgenoten elkaar treffen is meestal via groepsbijeenkomsten, maar ook telefonisch 
of via de website. Vaak wordt lotgenotencontact gecombineerd met andere activiteiten, zoals 
voorlichting. Lotgenotencontact richt zich in de meeste gevallen op de eigen patiënten/gehandicapten 
en op de ouders of partners van de patiënten. Kleine organisaties richten zich vaker op 
jeugdige patiënten, de grotere organisaties op kinderen van patiënten en mantelzorgers. 
Lotgenotencontact wordt in de meeste gevallen landelijk georganiseerd. Daarbij wordt vaak 
de website gebruikt. Een patiëntenorganisatie biedt in de meeste gevallen een vergaderruimte 
aan en aanvullende hulpmiddelen, zoals een beamer. Ongeveer de helft van de organisaties 
zet soms een beroepskracht in, een derde van de organisaties maakt echter nooit gebruik van 
professionals. In veel gevallen vindt er achteraf een evaluatie plaats. Dit komt bij grotere 
organisaties vaker voor dan bij kleinere organisaties. Het aandeel mondelinge evaluaties is in 
vergelijking met de vorige meting (over 2007) afgenomen. 

Belangenbehartiging is de derde kerntaak van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna alle 
organisaties houden zich ermee bezig. Belangrijkste doelen zijn het bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek en het verbeteren van diagnoses en behandelmethoden. Men richt zich daarbij vooral 
op zorgaanbieders en de landelijke overheid. Hoe groter de organisatie, hoe meer doelen men 
noemt en hoe meer partijen waarop de organisatie zich richt. 
Veel patiëntenorganisaties trekken in belangenbehartiging op met andere patiëntenorganisaties 
of met hun koepelorganisatie. 
Van alle patiëntenorganisaties heeft 42% contacten met zorgverzekeraars (vooral Agis, Menzis 
en Achmea). Grotere organisaties noemen relatief vaker Agis en Achmea als gesprekspartner.
Dit jaar is voor de eerste keer bekeken hoe men het effect van collectieve belangenbehartiging inschat. 
Het blijkt dat patiëntenorganisaties hun invloed op externe partijen relatief klein vinden en 
hun ervaringsdeskundigheid relatief groot. Daarbij geldt: hoe groter de organisatie, hoe groter 
de ervaringsdeskundigheid.
Tenslotte staan we stil bij individuele dienstverlening; concrete hulp met behulp van producten of 
diensten. Ruim de helft van de patiëntenorganisaties biedt dit aan. Het gaat dan in de meeste 
gevallen om het beantwoorden van hulpvragen en individuele keuzeondersteuning. 

Meer dan de helft van de organisaties is alleen actief op landelijk niveau, de rest is actief op 
zowel landelijk als lokaal niveau. Men heeft in bijna alle gevallen individuele leden en verder 
heeft driekwart van de organisaties ook donateurs. 
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties richten zich voornamelijk op betrokkenen en op 
patiënten met een chronische aandoening. Informatie, voorlichting, belangenbehartiging en 
lotgenotencontact worden daarbij nog steeds gezien als de hoofdtaken. 
Raadpleging van de achterban is essentieel, bijvoorbeeld om de ervaringsdeskundigheid te 
vergroten, maar ook om meningen te peilen en besluiten te nemen. Net als in voorgaande jaren 
raadplegen de meeste organisaties hun achterban. Daarbij blijft het moeilijk, vooral voor kleine 
organisaties, om bepaalde doelgroepen te bereiken, zoals allochtonen en jongeren. De achterban 
is in vergelijking met 2007 vrijwel niet gegroeid. 

Inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor het bestaan van patiëntenorganisaties, zeker voor 
kleine organisaties die geen of weinig beroepskrachten in dienst hebben. De meeste vrijwilligers 
worden ingezet voor lotgenotencontact, gevolgd door informatievoorziening. De gemiddelde 
leeftijd is vergelijkbaar met die in 2007 (ongeveer 48 jaar). Van vergrijzing is geen sprake. 
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In 2008 heeft bijna de helft van de organisaties een vrijwilligersbeleid. De meeste organisaties 
bieden onkostenvergoeding en scholingsaanbod aan. Een groot deel maakt gebruik van interne 
of externe beroepskrachten.
De belangrijkste financieringsbronnen zijn: contributies van leden, particuliere (gezondheids-)
fondsen, donaties en subsidie van het Ministerie van VWS. Alle organisaties investeren relatief 
veel in informatie en voorlichting.
Een ruime meerderheid werkt samen met andere, vooral categoriale patiëntenorganisaties. Dit verloopt 
niet altijd vlekkeloos. Het heeft bijvoorbeeld te maken met culturele verschillen of de noodzaak om de 
eigen identiteit of autonomie te behouden. Bovendien worden er grote verschillen in professionaliteit 
geconstateerd of is er een gebrek aan beschikbare menskracht. 

De patiëntenorganisaties stellen dat ze op verschillende thema’s belangrijke resultaten 
hebben behaald. Het gaat dan met name om professionalisering (bijvoorbeeld uitbreiding 
van het bestuur of het aanpassen van beleid) en informatie en communicatie (bijvoorbeeld 
meer bekendheid bij de doelgroep, nieuwe communicatiemiddelen). Andere thema’s waarop 
belangrijke resultaten zijn behaald: richtlijnontwikkeling, zorginkoop, belangenbehartiging, 
lotgenotencontact, het organiseren van congressen en het opzetten en uitbreiden van het eigen 
netwerk. Daarnaast worden ook knelpunten geconstateerd, vooral bij kleine en middelgrote 
organisaties. De meest genoemde knelpunten hebben betrekking op overbelasting van actieve 
vrijwilligers en problemen bij het werven van nieuwe vrijwilligers. 

Dit jaar is het verdiepingsthema ‘good practices’, ofwel succesvolle praktijkvoorbeelden.  
Dit kan een techniek, methode, activiteit of methodiek zijn, die inspirerend is voor andere 
organisaties. De meeste ‘good practices’ hebben betrekking op informatie en communicatie. 
Veel organisaties ervaren namelijk een tekort aan kennis of een gebrek in het delen van kennis 
van de betreffende organisatie of aandoening. ‘Good practices’ zijn bijvoorbeeld het ontwik-
kelen van informatiemateriaal, bijeenkomsten of campagnes.  Andere thema’s die vaak worden 
genoemd zijn lotgenotencontact, ondersteuning en onderzoek en richtlijnontwikkeling. 
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1

1.1

Inleiding

Voor u ligt het brancherapport 2009 van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, dat jaarlijks (sinds 
2006) wordt uitgebracht door Prismant en het Verwey-Jonker instituut. Dit (vierde) brancherapport is 
in opdracht van de gezamenlijke koepels en platforms voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenor-
ganisaties opgesteld. In het samenwerkingsverband zitten de volgende partijen: CG-Raad, CSO, LOC,  
LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland.
 
De gegevens die in dit brancherapport worden gepresenteerd hebben betrekking op de resultaten van 
2008 (peildatum 31 december). De nadruk van de Monitor ligt op kwantitatieve gegevens. Dat maakt 
het mogelijk om organisaties met elkaar te vergelijken en van jaar tot jaar ontwikkelingen te volgen. 
Naast deze kwantitatieve gegevens zijn er ook enkele open vragen uitgewerkt.

De Monitor, die de basis vormt van het brancherapport, is uitgevoerd om zowel externe als 
interne redenen:

1.  De externe functie betreft het voorzien in een betere maatschappelijke verantwoording 
en profilering. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties laten zien welke resultaten zij 
boeken, welk bereik zij hebben en wat de effectiviteit is van de door de overheid ingezette 
subsidiemiddelen. Met objectieve gegevens over aanbod, bereik en inzet van burgers op 
het terrein van preventie en voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging treden 
de organisaties als een krachtige beweging naar buiten. Deze gegevens stellen hen ook in 
staat zich beter te profileren naar andere partijen, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
overheden en fondsen.

2.  De interne functie betreft verdere interne professionalisering en een betere functievervulling. 
In 2009 zullen patiënten- en gehandicaptenorganisaties toegang krijgen tot een interactieve 
benchmark zodat zij hun resultaten in beleid en bedrijfsvoering kunnen vergelijken met 
andere, soortgelijke organisaties. Dit versterkt het realiseren en optimaliseren van doelen, 
zoals ondersteuning en belangenbehartiging. Vergelijkingen met gegevens van eerdere jaren 
kunnen worden gebruikt om trendanalyses te maken.

Naast dit brancherapport voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties verschijnt dit jaar het 
brancherapport Zorgbelangorganisaties (13 organisaties), Kankerpatiëntenorganisaties (25),  
het brancherapport Cliëntenraden (Thuiszorgsector, Revalidatiesector, Ziekenhuissector en 
GGZ-sector) en het brancherapport Per Saldo.

Verdiepingsthema

Ieder jaar wordt een thema gekozen voor verdere verdieping. Dit jaar is er extra aandacht voor 
‘good Practices’. Een ‘good practice’ gaat er van uit dat er een techniek, methode, proces, 
activiteit of beloningsmethodiek is, die effectiever is om een bepaald resultaat te behalen 
dan een andere techniek of methode. Bij het concept ‘good practice’ staat praktijkervaring 
centraal. We presenteren enkele relevante resultaten die aantoonbaar effectief en overdraagbaar 
zijn, opdat andere organisaties kunnen leren van de ervaringen van de betreffende 
patiëntenorganisatie. 
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1.2 Verantwoording

In totaal hebben 152 patiëntenverenigingen hun medewerking verleend aan de Monitor.  
Daarmee komt de respons iets lager uit dan vorig jaar. De respons was toen 1731.
In de meeste tabellen hebben wij een onderscheid naar grootte aangebracht. Omdat een indeling 
in vier categorieën zou leiden tot te kleine groepen, hebben wij er deze keer voor gekozen om 
een indeling te maken op basis van drie categorieën. Deze indeling is als volgt: klein (<500 
leden2, 63 organisaties), middel (500 - 2000 leden, 50 organisaties) en groot (> 2000 leden, 
36 organisaties). Drie organisaties konden niet aangeven hoeveel leden zij in 2008 hadden (zie 
bijlage 1A). Daarnaast maken wij, indien relevant, onderscheid tussen categoriale patiëntenor-
ganisaties, familieorganisaties, gehandicaptenorganisaties en GGZ-organisaties3.  Dit doen wij 
op grond van de identiteit die de organisaties in de Monitor hebben aangegeven. De meeste 
organisaties (125) kozen voor de identiteit van patiëntenorganisatie (hieronder vallen ook de 
kankerpatiëntenorganisaties), negen kozen voor familieorganisatie, zeven voor gehandicapten-
organisatie, vijf voor GGZ-organisatie. Zes organisaties hebben aangegeven niet in een van 
deze categorieën te vallen. Zij zijn ingedeeld in de categorie ‘overige organisaties’. In bijna alle 
gevallen werd aangegeven dat het om een combinatie van categorieën ging, bijvoorbeeld een 
patiënten- en familieorganisatie (Zie bijlage 1B). Omdat de meeste groepen erg klein zijn, doen 
we bij opvallende, relevante verschillen alleen uitspraken over het aantal organisaties en worden 
geen percentages genoemd. 

Bij veel cijfermatige vragen geven we, naast het aantal of het gemiddelde ook regelmatig de 
mediaan4 en de minimale en maximale score weer. 

Indien mogelijk hebben we op hoofdpunten de gegevens vergeleken met die van 2006 en 2007.  
Zo krijgen we zicht op de dynamiek van de verschillende activiteiten van patiënten- en gehandicapten 
organisaties. Ook kunnen trends over de afgelopen jaren in beeld worden gebracht. Dit betreft 
uiteraard alléén de organisaties waarvan over meerdere jaren data beschikbaar zijn. Alleen zij 
worden meegenomen in deze analyse (zie bijlage).
In vergelijking met 2007 hebben 24 nieuwe organisaties meegedaan. Daar staat tegenover dat 
45 organisaties die in 2007 meededen, hebben afgehaakt5. 

In het brancherapport zijn alleen gegevens opgenomen die de organisaties zelf op basis van 
registraties hebben aangeleverd. Ook hebben we aan de organisaties gevraagd om de ingevulde 
vragenlijst door het bestuur te laten accorderen. De verantwoordelijkheid voor het correct aan-
leveren van gevraagde gegevens ligt derhalve bij het bestuur van de organisaties. De gegevens 
zijn in de periode april tot juli 2009 ingevoerd.

1  De Hartziektenpatiëntenorganisaties zijn recent gefuseerd. Zij hebben aangegeven dat dit de reden was dat ze dit 

jaar de Monitor niet hebben ingevuld.
2  Onder leden verstaan wij hier leden en donateurs.
3  Dit gebeurt mede op verzoek van de stuurgroep patiëntenmonitor. De gegevensverzameling is nu gebaseerd op 102 

patiëntenorganisaties, 9 familieorganisaties, 7 gehandicaptenorganisaties en 5 cliëntenorganisaties in de GGZ. 
4  De mediaan is de middelste score. Per definitie is 50% van de waarnemingen lager en 50% hoger dan de mediane waarde.
5  Dit zijn onder andere de Diabetes Vereniging Nederland, Reumapatiëntenbond en de Nierpatiëntenvereniging. 
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Leeswijzer

Dit brancherapport presenteert gegevens en resultaten van alle deelnemende patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 belichten wij de kerntaken: informa-tie en 
voorlichting (hoofdstuk 3), lotgenotencontact (hoofdstuk 3) en belangenbehartiging (hoofdstuk 
4). In hoofdstuk 5 worden de gegevens gepresenteerd over het verenigingsleven. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om identiteit, ledental en bereik van de doelgroep, financiën, samenwerking en de 
behaalde resultaten. In hoofdstuk 6 volgen de ‘good practices’.  
Hoofdstuk 7 bevat de belangrijkste conclusies. Het brancherapport wordt afgesloten met  
een slotbeschouwing door de onderzoekers.

1.3
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Informatie en voorlichting

Inleiding

Informatie en voorlichting is een belangrijke taak van patiënten- en gehandicaptenorganisaties.  
Deze functie hangt nauw samen met de andere kerntaken; belangenbehartiging en lotgenotencontact.  
Het aantal mensen dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties bereiken, is vele malen groter dan het 
aantal leden. Dit gebeurt vooral via de uitgave van tijdschriften en nieuwsbrieven en via de websites. 

In dit hoofdstuk komen de verschillende soorten informatiebronnen, thema’s van informatie en voor-
lichting, publicaties, bereik van informatieproducten én vragen en klachten aan bod. Welke media 
gebruiken de organisaties? Geven ze tijdschriften, nieuwsbrieven, boekjes of folders uit? 
Hoeveel informatievragen en klachten komen er ieder jaar binnen? Heeft de organisatie een website 
en wat is het bereik daarvan? 

Activiteiten en doelen van informatie en voorlichting 

Per organisatie houden zich (gemiddeld) 30 vrijwilligers bezig met informatie en voorlichting.  
In vergelijking met 2007 lijkt het aantal vrijwilligers dat zich bezighoudt met informatie en 
voorlichting af te nemen (van 34 naar 29). 

2.21 Belangrijkste activiteit: het verspreiden van kennis over diagnostiek en behandeling

We hebben de organisaties gevraagd naar hun activiteiten op het gebied van informatie en voorlichting. 
De volgende activiteiten komen het meest voor: 

 1. het verspreiden van kennis over diagnostiek en behandeling (91%) 
 2. het versterken van de positie van mensen met deze aandoening (82%)
 3. het verbeteren van de communicatie tussen patiënten en behandelaars (80%)

Op deze top-drie volgen: het bijdragen aan de zelfstandigheid van mensen met deze aandoening 
(73%), advisering over zorgverlening en behandelmogelijkheden (69%), informatieverstrekking 
over regelgeving (56%), de begeleiding van of nazorg aan familieleden (50%), informatie geven 
over zorgverzekering (40%) en tenslotte informatieverstrekking over onderwijs (17%).

Wanneer we kijken naar de grootte van organisaties, dan is er een aantal opvallende verschillen 
(zie bijlage 2 tabel 1). Kleine organisaties zijn op bijna alle onderwerpen minder actief. Alleen op 
de onderwerpen ‘begeleiding van of nazorg aan familieleden’ (46%) en ‘informatie over onderwijs’ 
(12%) zijn middelgrote organisaties het minst actief. Wanneer we kijken naar de grote organisaties, 
dan zien we dat bijdragen aan de zelfstandigheid van mensen met een aandoening voor hen relatief 
belangrijk is (92%). Ook houden grote organisaties zich meer dan kleine- en middelgrote organisaties 
bezig met het verstrekken van informatie over regelgeving en begeleiding van of nazorg aan 
familieleden. 

Als de verschillende typen organisaties met elkaar worden vergeleken, zijn er ook verschillen. 
Gehandicaptenorganisaties zijn minder bezig met het verbeteren van de communicatie tussen 

2
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patiënten en behandelaars (één van zeven organisaties is hiermee bezig) en met begeleiding of 
nazorg van familieleden (twee van zeven). Slechts weinig GGZ-organisaties zijn bezig met in-
formatieverstrekking over regelgeving; 20% is op dit terrein actief. GGZ-organisaties geven ook 
geen informatie over onderwijs. Alle gehandicaptenorganisaties en GGZ-organisaties zijn bezig 
met het vergroten van de zelfstandigheid van mensen met een aandoening en het versterken van 
hun positie. Patiëntenorganisaties houden zich meer bezig met het geven van informatie over 
zorgverzekering (44%) dan andere organisaties (Zie bijlage 2 tabel 22.3 Informatiebronnen).

Informatiebronnen

De organisaties maken gebruik van verschillende media. Deze zijn te onderscheiden in thema-
gebonden publicaties, zoals boeken, brochures, folders en persberichten, en meer algemene 
uitgaven zoals tijdschriften, nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, panels en websites. 
Hieronder bespreken wij de informatiebronnen.

2.3.1 Aantal publicaties maximaal 3 per jaar

In 2008 gaven 99 patiënten- en gehandicaptenorganisaties in totaal 573 brochures, boekjes en 
folders uit. Het verschil tussen de organisaties is groot. Bij ongeveer de helft blijft het aantal 
publicaties beperkt tot maximaal drie per jaar. Van de andere helft publiceert het merendeel jaarlijks 
vier tot tien brochures, boekjes of folders. Grote organisaties publiceren meer dan kleine en middel- 
grote organisaties. Tabel 2.1 bevat gegevens over het aantal uitgegeven boeken, brochures en 
folders naar ledental van de organisaties.
Ook werden in 2008 door 64 patiënten- en gehandicaptenorganisaties 838 persberichten uitgegeven. 
Het aantal persberichten per organisatie varieert van één tot 250, en het aantal perscontacten 
van één tot 73.

Tabel 2.1 Uitgave themagebonden publicaties naar ledental

Ledental organisatie N Mediaan ³ Min - Max

<500 28 2 1 - 18

500 - 2000 36 2 1 - 33

>2000 32 6 1 - 25

Totaal 99 3 1 - 23

2.3.2 Publicaties geven in de meeste gevallen informatie over de aandoening  

De themagebonden publicaties behandelen zeer uiteenlopende onderwerpen, zie tabel 2.2. 
De uitgegeven boeken, brochures en folders behandelen vooral specifieke informatie over de 
aandoening of het ziektebeeld, gevolgd door informatie over de eigen organisatie en informatie 
over behandelmethoden.

Wanneer we kijken naar het gemiddeld aantal publicaties dat door organisaties wordt uitgegeven, 
dan is dit niet veranderd ten opzichte van 2006 en 2007. Het gemiddeld aantal uitgegeven 
persberichten is ook niet verschillend van voorgaande jaren. Uiteraard worden hierbij alleen 
organisaties vergeleken die in al deze jaren de vraag hebben beantwoord.

2.3
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Tabel 2.2 Onderwerpen in publicaties

Onderwerp:   

Specifieke informatie over de aandoening of ziektebeeld 81%

Informatie over uw organisatie 68%

Informatie over behandelmethoden 59%

Informatie over lichamelijke en psychische gevolgen 48%

Medische informatie 46%

Informatie over hulpmiddelen 26%

Informatie over preventie 22%

Informatie over gezonde leefwijze 17%

Informatie over werk 14%

Anders 34%

2.3.3 Het informeren gebeurt het meest via de website en informatiebijeenkomsten 

De volgende vraag was op welke wijze organisaties hun leden, belangstellenden, zorgverleners en af-
delingen binnen de eigen organisatie informeren. Daarbij waren verschillende antwoorden mogelijk. 
Het meest worden als informatiebronnen de website (99%) en informatiebijeenkomsten (90%) 
genoemd. Andere veel gebruikte manieren om mensen te informeren zijn persoonlijke contacten 
(81%), e-mails (74%) en tijdschriften (61%) (zie bijlage 2 tabel 3). 

Bereik van informatieproducten

We hebben de organisaties gevraagd wat het bereik is van de verschillende informatiebronnen en 
producten die zij gebruiken. Het gaat dit jaar voor het eerst om zowel schriftelijke als elektronische 
oplagen  en om het bereik van de website. Omdat de vraagstelling dit jaar anders is geformuleerd  
is hier geen vergelijking met 2006 en 2007 gemaakt. 

 2.4.1 Meeste mensen bereikt via website

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bereik van verschillende informatieproducten. 
Verreweg de meeste mensen worden bereikt door middel van de website. 
 

Tabel 2.3 Bereik van informatie 

Oplage tijdschrift (n=88) 406.350

Oplage schriftelijke nieuwsbrief (n=69) 74.183

Oplage elektronische nieuwsbrief (n=53) 57.683

Aantal unieke bezoekers website (n=81) 10.288.916

Aantal unieke bezoekers forum/chatroom (n=23) 281.556

 
6  Oplage: dit wil zeggen de (gemiddelde) hoeveelheid gedrukte of elektronische exemplaren per keer dat het uit 

wordt gegeven.
7  Zo is dit jaar gevraagd naar het aantal unieke bezoekers van de website (een unieke bezoeker kan elke dag 

een website maximaal 1 keer bezoeken) in plaats van het aantal bezoekers in de voorgaande jaren.

2.4
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2.4.2 Zes van de tien organisaties brengen een tijdschrift uit

60% van de organisaties informeert leden en belangstellenden met een tijdschrift. Ongeveer 
tweederde hiervan doet dit viermaal per jaar. De helft van de organisaties geeft een schriftelijke 
nieuwsbrief uit; in de meeste gevallen viermaal per jaar. Ongeveer een derde geeft een elektronische  
nieuwsbrief uit. De frequentie hiervan loopt sterk uiteen; van tweewekelijks tot jaarlijks. Het aantal 
organisaties dat een elektronische nieuwsbrief uitgeeft, is niet veranderd ten opzichte van 2007.  

2.4.3 Alle patiëntenorganisaties hebben een eigen website

Zoals ook al in brancherapporten van voorgaande jaren viel te constateren, wordt internet een 
steeds belangrijker medium. Alle patiëntenorganisaties die aan het onderzoek deelnamen, hebben 
een eigen website8. Deze websites bereiken in totaal ruim 10 miljoen unieke bezoekers. Vergelijking 
met 2007 is helaas niet mogelijk, door de gewijzigde vraagstelling. Interactieve media die het 
meest worden gebruikt, zijn chatrooms9 (56%), online vraag en antwoord (39%) en elektronische 
enquêtes (23%). Grotere organisaties maken vaker gebruik van deze mogelijkheden dan kleine. 

2.4.4 Hoe groter de organisatie hoe hoger de oplage en het aantal bezoekers

Dit jaar maken we onderscheid tussen schriftelijke en elektronische nieuwsbrieven. Bij beide is 
de gemiddelde oplage groter naarmate de organisatie groter is. Hetzelfde geldt voor het aantal 
unieke bezoekers van de website: hoe groter de organisatie hoe meer unieke bezoekers. 
Zie onderstaande tabel:

Tabel 2.4 Bezoek website naar ledental

 N Gemiddelde Min - Max

<500 25 45.578 0-359.000

500 - 2000 26 77.267 46-400.000

>2000 28 254305 37-2.000.000

Totaal 80 128.360 0-2.000.000

2.4.5 Driekwart organiseert cursussen of themabijeenkomsten

In de Monitor is ook aandacht voor klassieke communicatievormen. Een derde van de patiënten- 
bewegingen noemt enquêtes en netwerkdagen, ongeveer 18% maakt gebruik van panels. Verder 
blijkt dat 72% van de organisaties in 2008 cursussen of themabijeenkomsten heeft georganiseerd; 
in de meeste gevallen voor eigen leden (90%) of voor (familieleden van) patiënten (53%). 

8  58% van de patiëntenorganisaties registreert het aantal unieke bezoekers van hun website.
9  29% van de patiëntenorganisaties registreert het aantal unieke bezoekers van hun chatroom (een unieke 

bezoeker kan elke dag een chatroom maximaal 1 keer bezoeken).
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Informatievragen hebben vaak betrekking op behandeling en diagnose

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen jaarlijks veel vragen om informatie. 
Ongeveer 64 organisaties (60%) registreren deze vragen. 

2.5.1 Organisaties kregen dit jaar gemiddeld 730 informatievragen 

Deze vragen komen meestal binnen per e-mail (99%), telefonisch (93%) of via de website 
(74%). In totaal gaat het om 37.214 informatievragen. Gemiddeld zijn dat 730 informatievragen 
per organisatie. Het totale aantal informatievragen is sterk afhankelijk van de grote van de 
organisatie. Grote organisaties kregen in 2008 gemiddeld 1301 informatievragen, middelgrote 
organisaties 678 en kleine organisaties 291. 

2.5.2 Aantal informatievragen lijkt te zijn afgenomen ten opzichte van 2007

Bij de 32 organisaties die deze vraag over 2007 en 2008 hebben beantwoord, is het totaal aantal 
informatievragen afgenomen van gemiddeld 1124 naar 928. 

2.5.3 Bijna de helft van de vragen gaan over behandeling en diagnose

Het totaal aantal informatievragen bestaat uit een optelling van het aantal informatievragen over 
verschillende onderwerpen. Het gaat om de volgende categorieën:

Tabel 2.5 Onderwerpen informatievragen 

  N Mediaan Min - Max

Behandeling en diagnose 45 113 3 - 2620

Aanbod van zorg/dienstverlening 35 19 1 - 720

Aanbod/functie van uw organisatie 37 61 2 - 1065

Financiën (uitkering, verzekering, subsidie etc.) 36 15 1 - 400

Wet- en regelgeving 31 15 1 - 360

Hulpmiddelen 22 11 1 - 250

Klachten 27 7 1 - 460

Wonen 10 8 2 - 170

Maatschappelijke participatie 16 18 1 - 400

Anders 23 60 1 - 1500

Totaal 51 306 15 - 3746

Bijna de helft van de vragen heeft betrekking op behandeling en diagnose. Circa 17% van de 
vragen heeft te maken met het aanbod/de functie van de organisatie. Ook de restcategorie ‘anders’ 
wordt vaak genoemd, namelijk in 14% van de gevallen. Zie onderstaande grafiek. 

Klachten

Ongeveer de helft (46%) van alle organisaties ontvangt klachten. Een kwart registreert de binnen- 
gekomen klachten. 

2.5
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Behandeling en diagnose (44%) 

Aanbod van zorg/dienstverlening
(9%)
Aanbod/functie van uw
organisatie (17%)
Financiën(uitkering, verzekering,
subsidie etc) (5%)
Wet-en regelgeving (4%)

Hulpmiddelen (2%)

Klachten (2%)

Wonen (1%)

Maatschappelijke participatie
(2%)
Anders (14%)

2.6.1 Organisaties kregen dit jaar gemiddeld 69 klachten

De meeste klachten komen telefonisch (90%) of via e-mail (87%) binnen. In totaal hebben de 
organisaties afgelopen jaar 2.064 klachten binnengekregen, gemiddeld 69 per organisatie.  
Het aantal klachten is sterk afhankelijk van de grootte van de organisatie. Grote organisaties kregen 
in 2008 gemiddeld 222 klachten, middelgrote organisaties kregen er gemiddeld 16 en kleine 
organisaties 10. Vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk, omdat de ant-woordcategorieën 
zijn veranderd.

Grafiek 2.1 Percentage informatievragen naar onderwerp

2.6.2 Zorgaanbieders: grootste bron van klachten

Het totaal aantal klachten bestaat uit een optelling van het aantal klachten over verschillende 
onderwerpen. Het gaat om de volgende categorieën: 
 

10  Er zijn twee antwoordcategorieën toegevoegd, te weten ‘onderwijsinstellingen’ en ‘anders’. Hierdoor is vergelijking 

met voorgaande jaren niet mogelijk.
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Tabel 2.6  Onderwerpen klachten

  N Mediaan Min - Max

Zorgaanbieders 11 2 1-313

Zorginstellingen 8 3 2 - 46

Zorgverzekeraars 13 2 1 - 10

Overheidsinstanties  10 7 101 - 270

Eigen organisatie 13 2 24 - 48

Hulpmiddelen 5 3 12 - 21

Medicatie 7 4 75 - 114

Behandeling 8 9 40 - 118

Zorgverlening 4 33 75 - 145

Onderwijsinstellingen  5 4 8 - 25

Anders  6 6 1 - 454

Totaal 30 306 1 - 604

Veel klachten hebben te maken met zorgaanbieders (17%) en overheidsinstanties (13%). 
Ook de categorie anders (41%) wordt erg vaak gebruikt. Zie onderstaande grafiek.

Grafiek 2.2 Percentage klachten naar onderwerp

2.6.3 Bejegening en behandeling het vaakst onderwerp van klacht

De volgende onderwerpen komen bij klachten het meeste voor:
1. Bejegening (46%)
2. Behandeling (43%)
3. Informatie/voorlichting (34%)

Bij grote organisaties wordt vaker bejegening genoemd (bij 53% in de top-drie ten opzichte van 
40% bij kleine en middelgrote organisaties). Behandeling en informatie/voorlichting worden 
vaker door middelgrote organisaties genoemd (bij 50% in de top-drie ten opzichte van 30% bij 
kleine en 27% bij grote organisaties). 

 

Zorgaanbieders (17%)

Zorginstellingen (4%)

Zorgverzekeraars (2%)

Overheidsinstanties (13%)

Eigen organisatie (2%)

Hulpmiddelen (1%)

Medicatie (6%)

Behandeling (6%)

Zorgverlening (7%)

Onderwijsinstellingen (1%)

Anders (41%)
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2.6.4 Klachten worden steeds vaker binnen eigen organisatie afgehandeld 

De afhandeling van de klachten vindt in de meeste gevallen (83%) plaats binnen de eigen organisatie. 
Vooral grote en kleine organisaties handelen klachten zelf af, respectievelijk 92% en 90%. 
Voor middelgrote organisaties is dit 71%. We zien een stijging in het zelf afhandelen van klachten 
vergeleken met voorgaande jaren. Wanneer we kijken naar de organisaties die zowel over 2008 
als 2007 deze vraag hebben beantwoord, dan constateren we een duidelijk verschil (84% tegen 
73%). In 2006 was dit maar 69%

2.6.5 Meeste klachten worden afgehandeld door het geven van advies

De organisaties noemen advies (88%) in veruit de meeste gevallen als dé manier van afhandeling 
van de klachten. Bij bijna de helft van de organisaties (48%) wordt gekozen voor bemiddeling. 
In 26% van de gevallen wordt de klacht doorgestuurd naar de informatie- en klachtenbureaus 
Gezondheidszorg. Dat klachten serieus worden genomen blijkt ook uit het feit dat 62% van de 
patiëntenorganisaties ze altijd of in de meeste gevallen gebruikt als input voor verbetering van de 
kwaliteit van dienstverlening van de eigen organisatie en voor advisering richting zorginstellingen.

Inform
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Onder lotgenotencontact verstaan wij het uitwisselen van kennis, ervaring en steun tussen mensen 
met een aandoening of handicap.

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het doel, de diverse vormen, de omvang en de gebruikte 
faciliteiten van lotgenotencontact bij alle ondervraagde patiëntenorganisaties. Indien mogelijk 
vergelijken we deze met de uitkomsten van voorafgaande jaren.

Vormen en doelen van lotgenotencontact

Op twee organisaties na houden alle patiëntenorganisaties (99%) zich bezig met lotgenotencontact. 
We hebben de organisaties gevraagd wat het doel is van lotgenotencontact en in welke vormen 
dit plaatsvindt. 

3.2.1 Belangrijkste doel is uitwisseling van ervaring.

Ten eerste hebben de patiëntenorganisaties de vraag voorgelegd gekregen wat het doel is van 
lotgenotencontact. De top-drie ziet er als volgt uit:

1. Uitwisseling van ervaring (99%)
2. Onderlinge steun via herkenning (97%)
3. Informatieverschaffing (94%)

Zoals ook bij de vorige meting werd geconstateerd zijn er slechts kleine verschillen tussen kleinere 
en grotere organisaties. 

3.2.2 Meest voorkomend zijn de groepsbijeenkomsten

Het lotgenotencontact kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het meest voorkomend zijn 
de groepsbijeenkomsten (89%), telefonische gesprekken (81%) en lotgenotencontact via 
de website (78%). Zie onderstaande grafiek11.
 
Bij de categorie ‘anders’ wordt bijvoorbeeld genoemd: inloopdagen of uren, via het blad of de 
nieuwsbrief, via het forum, via hyves, wandelingen en sportdagen. 

3.2.3 Lotgenotencontact wordt vaak gecombineerd met voorlichting
Bij 87% van de organisaties wordt lotgenotencontact gecombineerd met andere activiteiten.  
In verreweg de meeste gevallen gaat het om voorlichting (91%), gevolgd door een recreatieve 
activiteit (50%) of zelfhulp (21%). Onderstaande grafiek toont de verschillende combinatie-
vormen en de mate waarin ze voorkomen. Er is weinig verschil met voorgaande jaren. 

11 Bij de meting over 2008 is een extra antwoordmogelijkheid aan deze vraag toegevoegd, namelijk ‘via e-mail’.

3.1
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Grafiek 3.1 Diverse vormen van lotgenotencontacten

Grafiek 3.2 Activiteiten waarmee lotgenotencontact wordt gecombineerd

Bij deze vraag wordt bij de categorie ‘anders’ opvallend vaak (algemene) ledenvergadering genoemd, 
en verder informatiedagen, themadagen, jaarcongres, etc. 
Ook uit de vorige meting bleek dat combinaties vaker voorkomen naarmate de organisatie meer 
leden telt. Het meest duidelijk is dit te zien bij recreatieve activiteiten, samen sporten/bewegen 
en vakantie. 

Doelgroep en deelname

Voor wie wordt het lotgenotencontact georganiseerd? Op welk niveau (lokaal en landelijk)? 
Welke communicatiemiddelen worden ingezet? 

Lotgenotencontact
3
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Grafiek 3.2 Activiteiten waarmee lotgenotencontact wordt gecombineerd 
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3.3.1 Gericht op eigen patiënten

Lotgenotencontact richt zich in 89% van de gevallen op volwassen patiënten/gehandicapten 
en in 60% op jeugdige patiënten/gehandicapten. Ook de partners (71%) en ouders (66%) van 
patiënten/gehandicapten vormen een grote groep (zie onderstaande grafiek). In vergelijking met 
het voorgaande jaar is geen verandering te zien. 
Als we kijken naar de grootte van organisaties valt op dat kleinere organisaties zich vaker richten 
op jeugdige patiënten/gehandicapten en ouders van patiënten/gehandicapten. Grotere organisaties 
richten zich vaker op kinderen van patiënten/gehandicapten en mantelzorgers. 

Grafiek 3.3 Voor wie wordt lotgenotencontact georganiseerd

3.3.2 Meestal op landelijk niveau

Lotgenotencontact vindt bij de meeste organisaties op landelijk niveau plaats (95%), en in de 
helft van de gevallen zowel op landelijk als lokaal niveau. Het gaat gemiddeld om 84 bijeen-
komsten op lokaal niveau (in totaal 6.842 bijeenkomsten) en gemiddeld 7 bijeenkomsten op 
landelijk niveau (in totaal 963 bijeenkomsten). 

In de meeste gevallen wordt het aantal deelnemers geregistreerd. Op lokaal niveau registreert 
63% van de organisaties het aantal deelnemers, op landelijk niveau 88% . 
In totaal gaat het om 42.775 deelnemers op lokaal niveau en 31.844 deelnemers op landelijk 
niveau.

3.3.3 Website vaak gebruikt

Bij 72% van alle ondervraagde patiëntenorganisaties wordt de website gericht ingezet voor 
lotgenotencontact. Een kwart van deze organisaties registreert daarbij ook het aantal deel-
nemers. Op basis van de informatie die de patiëntenorganisaties hebben kunnen achterhalen, 
hebben in totaal 1.626 personen dagelijks contact met lotgenoten via de website van hun
patiëntenorganisatie. 
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Uitvoering

In deze paragraaf worden de randvoorwaarden besproken om tot een goede uitvoering van lotgenoten 
contact te komen. Het gaat dan om de inzet van professionals, faciliteiten, hulpmiddelen en het 
al dan niet uitvoeren van een evaluatie.

3.4.1 Meestal geen beroepskrachten aanwezig, veel faciliteiten en hulpmiddelen

Lotgenotencontact vindt in 19% van de gevallen plaats in aanwezigheid van een beroepskracht. 
In bijna de helft van de gevallen (47%) wordt soms een beroepskracht ingeschakeld,  een derde 
van de organisaties (34%) maakt nooit gebruik van een beroepskracht . 

Voor het organiseren van lotgenotencontacten, zeker als deze op grote schaal plaatsvinden, zijn 
extra faciliteiten belangrijk. Deze worden door bijna alle organisaties (91%) aangeboden. 
Onderstaande grafiek laat zien om welke faciliteiten het gaat. 

Grafiek 3.4 Gebruik faciliteiten 

85% van de organisaties biedt vergaderruimte aan. De antwoorden die worden gegeven bij ‘Anders’ 
zijn zeer divers. Het gaat bijvoorbeeld om vergoeding van reis- of verblijfkosten, scholing, in-
breng van expertise en intervisie. Een derde van de organisaties maakt gebruik van hulpmiddelen. 
In de meeste gevallen gaat het om een beamer (80%), een laptop/computer (78%) en schrijf- 
benodigdheden zoals papier en pennen (65%). Ten opzichte van 2007 is het aanbod van de 
meeste faciliteiten niet veranderd. In 2008 hebben iets minder organisaties vervoer aangeboden 
(13% ten opzichte van 20% in 2007). Het percentage dat vervoer aanbiedt is daarmee weer 
gelijk aan 2006. 

12 Vergelijking met vorig jaar niet mogelijk door veranderde vraagstelling.
13 Vergelijking met vorig jaar niet mogelijk door veranderde vraagstelling. 
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3.4.2 Evaluatie meestal schriftelijk

Bijna tweederde van de organisaties (61%) neemt de tijd om het lotgenotencontact te evalueren. 
Grotere organisaties doen dat relatief vaker (76%) dan kleinere organisaties (53%). 

Evaluatie vindt in de meeste gevallen plaats door schriftelijke raadpleging van deelnemers (54%), 
mondelinge evaluatie met de deelnemers (54%) of evaluatie met gespreksleiders (44%) (zie 
onderstaande grafiek). Sommige organisaties noemen nog andere vormen, zoals evaluatie binnen 
het bestuur, evaluatie door middel van enquêtes of vermelding in de nieuwsbrief.
Schriftelijke raadpleging van deelnemers en evaluatie met gespreksleiders komt vaker voor bij 
grotere organisaties. Het aandeel mondelinge evaluatie met groepsdeelnemers is ten opzichte van 
2007 afgenomen (van 64% naar 51%). 

Grafiek 3.5 Evaluatie lotgenotencontactgroepen 
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Belangenbehartiging

Inleiding 

Onder belangenbehartiging verstaan wij het beïnvloeden van het beleid van overheden, financiers, 
zorgaanbieders, bedrijven en dienstverleners om de zorg voor mensen met een aandoening of 
handicap te verbeteren en hun maatschappelijke positie te versterken.

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de gegevens met betrekking tot belangenbehartiging in 
2008. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het doel, de betrokken partijen en de omvang. Er wordt 
een onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele belangenbehartiging. Indien mogelijk 
vergelijken we deze gegevens met de uitkomsten van voorafgaande jaren. 

Doelen en partijen

In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste doelen van collectieve belangenbehartiging, de 
partijen waar patiëntenorganisaties zich op richten en partners waarmee ze naar buiten treden. 

4.2.1 Belangrijkste doelen zijn het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het 

verbeteren van diagnoses en behandelmethoden

Een zeer ruime meerderheid van de patiëntenorganisaties (91%) houdt zich bezig met belangen- 
behartiging. Aan organisaties is de vraag voorgelegd waar de activiteiten met betrekking tot 
collectieve belangenbehartiging zich op richten. De volgende doelen worden het meest genoemd 
(zie ook onderstaande grafiek). 

1. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek (74%)
2. het verbeteren van diagnoses en behandelmethoden (74%)
3. Kwaliteitsverbetering en vernieuwing van de zorg (66%) 

Opvallend is dat het percentage organisaties dat het betreffende doel noemt in bijna alle gevallen 
toeneemt naarmate de organisatie groter is. Bij de doelen ‘erkenning en toelating van genees-
middelen’, ‘vervoer’, ‘het bewerkstelligen van een gezonde leer- en/of werkom-geving’ en ‘actieve 
bemoeienissen met zorginkoop’ is zelfs sprake van een minimale verdubbeling van het percentage 
bij grotere organisaties ten opzichte van kleinere organisaties. 

4.2.2 Organisaties richten zich vooral op zorgaanbieders en landelijke overheid

Op welke partijen richten deze organisaties zich bij hun belangenbehartiging? Voor alle organisaties 
geldt dat zorgaanbieders de belangrijkste partij zijn waarop hun belangenbehartiging is gericht 
(78%). Ook de landelijke overheid wordt veel genoemd (60%). Op de derde plaats komen de 
zorgverzekeraars (55%).  

Ook bij dit onderdeel valt op dat het percentage organisaties dat een partij noemt in de meeste 
gevallen toeneemt naarmate de organisatie groter is. Uitschieters zijn de zorgverzekeraars en de 
overheden (lokaal, provinciaal en landelijk).

4.1

4.2

4
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Tevens is gevraagd met welke partijen de organisaties gezamenlijk naar buiten treden bij het 
behartigen van de belangen van de achterban. In verreweg de meeste gevallen worden ‘collega 
patiëntenorganisaties en/of de koepelorganisatie’ genoemd (63%). Grote organisaties noemen 
opvallend vaak zorgverzekeraars en landelijke overheid. In 14% van de gevallen vindt er geen 
gezamenlijke belangenbehartiging plaats.

Van alle patiëntenorganisaties heeft 42% contacten met zorgverzekeraars. Dit is niet veranderd 
ten opzichte van het voorafgaande jaar. In onderstaande grafiek is te zien welke zorgverzekeraars 
het meest worden genoemd: Agis (61%), Menzis (41%) en Achmea (34%). Vooral grotere patienten- 
en gehandicaptenorganisatie noemen Agis en Achmea. De organisaties konden overigens meer-
dere antwoorden geven.
 

Grafiek 4.3 Zorgverzekeraars waarmee men contact onderhoudt

4.2.3 Invloed collectieve belangenbehartiging relatief groter bij grote organisaties

Aanvullend is een viertal zogenaamde schaalvragen voorgelegd. De patiëntenorganisaties is gevraagd 
om per vraag aan te geven (op een schaal van 0 t/m 100) in hoeverre men het ermee eens is. 
Zie nevenstaande grafiek.
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Grafiek 4.4 Schaalvragen met betrekking tot collectieve belangenbehartiging

De gemiddelde score ligt bij alle schaalvragen rond de 50. De invloed op externe partijen scoort relatief 
laag (gemiddelde 41) en de ervaringsdeskundigheid relatief hoog (gemiddelde 53). Grote organisaties 
schatten hun ervaringsdeskundigheid op gemiddeld 64, terwijl dit bij middelgrote 54 en kleine 
organisaties 44 is. Hoe groter de organisatie, hoe groter de erva-ringsdeskundigheid. 
Kleine organisaties schatten de invloed die zij hebben op externe partijen gemiddeld lager in 
(35) dan grote organisaties (48). Over het algemeen geldt dat grotere organisaties hoger scoren 
op de schaalvragen. 

Individuele belangenbehartiging

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staan we stil bij individuele belangenbehartiging. 
Bieden de patiëntenorganisaties dit aan? In welke vorm gebeurt dat? 

4.3.1 Het gaat meestal om het beantwoorden van hulpvragen

Ruim de helft (57%) van de patiëntenorganisaties houdt zich bezig met individuele belangen-
behartiging. Dit is individuele dienstverlening in de vorm van concrete hulp via producten en 
diensten aan individuen die gebruik maken van zorg en welzijn.  
Deze (79) organisaties hebben 67.801 patiënten geholpen. Het gaat om verschillende vormen 
van dienstverlening (men kon meerdere antwoorden geven). Het beantwoorden van hulpvragen 
(89%) komt het meeste voor, gevolgd door individuele keuzeondersteuning (56%). Bij de 
categorie ‘anders’ worden onder andere genoemd: doorverwijzen, lobbyen, ondersteuning bij 
aanvragen en juridische hulp.
Grotere organisaties laten bij alle antwoordcategorieën een iets hogere score zien. Datzelfde geldt 
voor het gemiddeld aantal geholpen patiënten (1.836 ten opzichte van 746 bij middelgrote 
organisaties en 145 bij kleine organisaties). Het aandeel patiëntenorganisaties dat individuele 
dienstverlening biedt en het gemiddeld aantal geholpen patiënten is gelijk gebleven aan 2007.
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Verenigingsleven

Inleiding

Het interne verenigingsleven van patiënten- en gehandicaptenorganisaties staat onder druk. 
Steeds meer partijen doen een beroep op de kennis en ervaringsdeskundigheid van patiënten-
organisaties, terwijl het moeilijk is om (capabele) vrijwilligers te werven voor de vele taken die 
moeten worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk presenteren wij de gegevens over het verenigings-
leven van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
identiteit en bestuursvorm, ledental en bereik van de doelgroep, vrijwilligers en betaalde krachten, 
financiën, samenwerking en behaalde resultaten.

Identiteit en bestuursvorm

Verreweg de meeste organisaties (82% van 152) die hebben deelgenomen aan de Monitor omschrijven 
zichzelf als patiëntenorganisatie. Andere typen organisaties komen in mindere mate voor (3% tot 6%). 
Zie tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Type organisaties

Type organisatie Aantal Percentage

Patiëntenorganisatie 125 82%

Gehandicaptenorganisatie 7 5%

Familie/ouderorganisatie 9 6%

Cliëntenorganisatie GGZ 5 3%

Anders 6 4%

Onder de categorie ‘anders’ vallen onder meer: organisaties voor verstandelijke beperking, 
organisaties die een combinatie zijn van verschillende typen organisaties en een organisatie 
voor volwassenen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt.

Meer dan de helft van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties (55%) is alleen actief op 
landelijk niveau, de overige 45% is actief op zowel landelijk als lokaal niveau. Opvallend is dat 
bijna alle cliëntenorganisaties GGZ en gehandicaptenorganisaties actief zijn op zowel landelijk 
als lokaal niveau. Kleine organisaties zijn voor het grootste deel alleen actief op landelijk niveau 
(76%), grote organisaties zijn voornamelijk actief op zowel landelijk als lokaal niveau (83%).

De meeste patiënten- en gehandicaptenorganisaties (70%) hebben de vereniging als bestuursvorm, 
de overige organisaties (30%) hanteren de stichtingsvorm. Er zijn in dit opzicht geen verschillen 
met 2006 en 2007. Opvallend is dat gehandicaptenorganisaties en familie/ouderorganisaties 
overwegend verenigingen zijn. 

5
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Totale achterban in 2008 stabiel

Bijna alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties die een vereniging zijn (97%) hebben individuele 
leden. Ruim 78% heeft daarnaast ook donateurs. In totaal heeft 79% van de patiënten- en gehandicapten 
organisaties donateurs (zie tabel 5.2). 19 organisaties hebben donateurs, maar geen familieleden. 
Slechts vier patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben ook lidorganisaties als achterban.

Tabel 5.2 Opbouw achterban patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2008 (verenigingen)

Achterban Percentage Gemiddeld Mediaan** Minimum Maximum

 organisaties aantal leden  aantal aantal

Individuele leden 97% 3.211 823 45 71.797

Familieleden 28% 170 50 3 2.752

Donateurs 79% 87 41 0 6.447

Lidorganisaties* 4% --  -- --

* Bij lid organisaties zijn geen aantallen weergegeven.

** 50% van de respondenten.

De 46 patiënten- en gehandicaptenorganisaties die de stichtingsvorm hanteren, hebben bijna 
allemaal (96%) een achterban14 die bestaat uit donateurs. Gemiddeld hebben de stichtingen 
423 donateurs (mediaan is 1095). 

De achterban van patiënten- en gehandicaptenorganisaties bestaat in 2008 gemiddeld uit 1.924 
personen. De mediaan (50% van de respondenten) ligt op 345. Er zijn geen grote verschillen 
tussen het type organisatie en de grootte van de achterban. Wel hebben gehandicaptenorganisaties 
(gemiddeld) de grootste en cliëntenorganisaties GGZ de kleinste achterban (zie tabel 5.3).

Tabel 5.3 Totale achterban patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Type organisatie Gemiddelde Aantal

 achterban organisaties

Patiëntenorganisatie 2.409 125

Gehandicaptenorganisatie 5.552 7

Familie/ouderorganisatie 1.221 9

Cliëntenorganisatie GGZ 1.007 5

Anders 5.761 6

In dit brancherapport is de achterban opgedeeld in drie groepen: kleine organisaties (minder dan 
500 personen), middelgrote organisaties (500 – 2000 personen) en grote organisaties (meer dan 
2000 personen). Deze indeling is gebruikt bij diverse analyses. In tabel 5.4 is weergegeven hoe 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn verdeeld over deze drie groepen. 

14 Met achterban wordt bedoeld leden en/of donateurs.
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Tabel 5.4 Indeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties naar grootte

Grootte organisatie Aantal organisaties Percentage

Klein < 500 63 42%

Midden 500 - 2000 50 34%

Groot > 2000 36 24%

Uit onderstaande tabellen mag geconcludeerd worden dat er in 2008 vrijwel geen groei van de 
achterban heeft plaatsgevonden. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat een verge-
lijking van de totale achterban van 2007 en 2008 niet mogelijk is, omdat er op verschillende 
manieren werd gemeten. Wel is de achterban in 2007 (in absolute zin) beduidend sterker toe-
genomen dan in 2008 (zie tabel 5.8).

De gemiddelde groei van het aantal individuele leden per organisatie is in 2008, net als in 2006 en 
2007, gelijk gebleven (zie tabel 5.5). Het aantal familieleden  is in 2008 toegenomen (2,4%) en het 
aantal donateurs afgenomen (-6%). Ook is opvallend dat in 2006 en 2007 beduidend meer nieuwe 
donateurs zijn geworven. Ook zijn in 2007 meer donateurs gestopt met hun donaties.

Tabel 5.5 Groei aantal individuele leden

Individuele leden

 2008 2007 2006

Nieuwe leden 213 241 174

Lidmaatschap opgezegd 213 243 226

Groei t.o.v. totaal aantal leden 0,0% -0,0% -0,02%

Tabel 5.6 Groei aantal familieleden

Familie- en gezinsleden

 2008 2007 2006

Nieuwe leden 19 -- --

Lidmaatschap opgezegd 15 -- --

Groei t.o.v. totaal aantal leden +2,4% -- --

Tabel 5.7 Groei aantal donateurs

Donateurs

 2008 2007 2006

Nieuwe donateurs 8 44 35

Afmelding donateurs 13 39 --

Absoluut verschil -5 +5 

Groei t.o.v. totaal aantal donateurs* -6% -- --

* Het totale aantal donateurs is in 2007 op een andere wijze vastgesteld en daardoor niet vergelijkbaar met 2008.
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Tabel 5.8 Groei totale achterban

Totale achterban

 2008 2007 2006

Toename achterban 240 516 --

Afname achterban 241 374 --

Absoluut verschil -1 +142 

Groei t.o.v. totale achterban* -0,01% -- --

* De achterban is in 2007 op een andere wijze vastgesteld en daardoor niet vergelijkbaar met 2008.

Slechts 33% van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties heeft ervaring met campagnes gericht 
op het werven van leden en/of donateurs. In 6% van de gevallen ontvangen de organisaties daar-
voor ondersteuning van de koepelorganisatie. De overige 94% ontvangt geen ondersteuning. 
De helft van de organisaties die ervaring hebben met wervingscampagnes , maar geen ondersteu-
ning krijgen van de koepelorganisaties, heeft echter wel behoefte aan ondersteuning.

Doelgroepen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties richten zich overwegend op betrokkenen (83%)  
en op patiënten met een chronische aandoening. Uitzonderingen zijn gehandicaptenorganisaties 
en familie/ouderorganisaties; zij richten zich respectievelijk op gehandicapten en ouders.  
In grafiek 5.1 zijn de doelgroepen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties weergegeven. 
Onder de doelgroep ‘anderen’ wordt verstaan: mantelzorgers, kerken, werkgevers, arbeids- 
kundigen/bedrijfsartsen en ex-patiënten.

Grafiek 5.1  Doelgroepen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (N=149)  

* Directe kring om patiënten en gehandicapten heen, zoals familie, vrienden en kennissen.

** Niet-gebruikers van de gezondheidszorg.

15  Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar de groei van het aantal familieleden. 

Daarom is geen vergelijking met voorgaande jaren mogelijk.
16   Enkele organisaties geven aan dat zij als campagne geen ‘groot’ evenement organiseren, 

maar een speciaal communicatieplan hebben.
16   Doelgroep betekent de categorie(en) personen waarop de activiteiten van de betreffende organisatie op gericht.
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De mediaan (middelste getal van alle respondenten) van de omvang van de doelgroep van alle 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties ligt op 1.500 personen. Gemiddeld heeft de doelgroep 
van patiënten- en gehandicaptenorganisaties een omvang van 272.329 personen (minimaal 8 
personen en maximaal 16.000.000 personen). Aan de uitschieters kan men aflezen dat het voor 
veel organisaties moeilijk is om de omvang van hun doelgroep te bepalen. Het gemiddelde is in 
ieder geval geen betrouwbare maat voor de omvang van de doelgroep. Daarom wordt hieronder 
de mediaan weergegeven.

In de tabellen 5.9 en 5.10 is de omvang van de doelgroepen weergegeven naar grootte en typen 
van patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
 

Tabel 5.9 Gemiddelde omvang doelgroep naar grootte van organisatie (N=134)

Grootte organisatie Mediaan omvang Minimum Maximum

 doelgroep 

Klein < 500 475 8 1.652.970

Midden 500 - 2000 3.250 10 16.000.000

Groot > 2000 25.000 15 2.000.000

Tabel 5.10 Omvang doelgroep naar type organisatie (N=137)

Type organisatie Mediaan omvang Minimum Maximum

 doelgroep

Patiëntenorganisatie 1.250 8 16.000.000

Gehandicaptenorganisatie 25.000 1.200 1.500.000

Familie/ouderorganisatie 1.135 200 25.000

Cliëntenorganisatie GGZ 300 250 1.000.000

Anders 10.000 250 4.000.000

Totaal 1.500 8 16.000.000

Enkele patiënten- en gehandicaptenorganisaties rekenen de gehele Nederlandse bevolking tot 
hun doelgroep. Sommige organisaties geven aan dat de omvang van hun doelgroep lastig is in te 
schatten.

Raadpleging achterban essentieel

Goede raadpleging van de achterban is essentieel om de ervaringsdeskundigheid van patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties te vergroten, maar ook om meningen te peilen en besluiten te nemen. 
Net als in voorgaande jaren raadpleegt 72% van de organisaties de achterban via de leden- of donateur- 
vergadering, 82% doet dit door middel van onder andere de website, digitale nieuwsbrief of het verengings 
magazine, 20% van de organisaties raadpleegt de achterban via de afdelingsbesturen. Andere vormen 
van achterbanraadpleging zijn schriftelijke en digitale ledenenquêtes, een cliëntenpanel en lotgenoten-
contact.

Tenslotte voert 80% van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties jaarlijks een tevredenheidsmeting 
uit onder de achterban18.

18  Met achterban wordt bedoeld leden en/of donateurs.
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Moeilijk bereikbare doelgroepen

Enkele specifieke doelgroepen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn moeilijk te bereiken. 
Het gaat voornamelijk om ‘allochtonen’, ‘jong volwassenen (18-30)’ en ‘jongeren (13-18)’. Dit betekent 
dat de organisaties onvoldoende in staat zijn om succesvolle activiteiten te ontwikkelen om 
deze groepen te bereiken (zie grafiek 5.2). Kleine organisaties hebben hier overigens de meeste 
problemen mee.

Grafiek 5.2 Moeilijk bereikbare doelgroepen (N=140))

 * Volwassenen 30+ is in de Monitor van 2009 een nieuwe antwoordcategorie.

** ‘Patiënten’ is in de Monitor van 2009 geen antwoordcategorie meer.

Vrijwilligers 

Werving van vrijwilligers is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties een noodzaak.  
Dat geldt zeker voor organisaties die geen of nauwelijks beroepskrachten hebben. Vrijwilligers 
kunnen voor patiëntenorganisaties zowel landelijk als lokaal, dan wel alleen landelijk of alleen 
lokaal actief zijn. Gemiddeld waren in 2008 85 vrijwilligers per organisatie actief. Het minimum 
aantal actieve vrijwilligers is 3 en het maximum is 3.100. Deze spreiding is vergelijkbaar met voor 
gaande jaren (2006 en 2007). Het gemiddelde aantal actieve vrijwilligers is ten opzichte van 2006 
en 2007 licht afgenomen. 

Kleine patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer actieve vrijwilligers dan grote organisaties. 
In tabel 5.11 is het gemiddelde aantal actieve vrijwilligers naar grootte van organisatie weer- 
gegeven. 
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Tabel 5.11 Aantal actieve vrijwilligers naar grootte van de organisatie (N=152)

Grootte organisatie Gemiddeld aantal vrijwilligers

Klein < 500 56

Midden 500 - 2000 45

Groot > 2000 33

Uitgesplitst naar type organisatie valt op dat gemiddeld genomen gehandicaptenorganisaties en 
cliëntenorganisaties in de GGZ de meeste actieve vrijwilligers hebben. Absoluut gezien hebben 
patiëntenorganisaties veruit de meeste actieve vrijwilligers (zie tabel 5.12).

Tabel 5.12 Actieve vrijwilligers in 2007 naar type organisatie (N=152)

Type organisatie N Gemiddelde Mediaan Min-Max

Patiëntenorganisatie 125 74 26 3-3.100

Gehandicaptenorganisatie 7 275 100 25-800

Familieorganisatie 9 49 15 4-300

Cliëntenorganisatie in de GGZ 5 179 85 21-525

In grafiek 5.3 zijn de taken van actieve vrijwilligers weergegeven en het aantal vrijwilligers dat 
zich daarmee bezighoudt19. In 2008 houden vrijwilligers zich gemiddeld het meest bezig met 
bestuursfuncties en het minst met belangenbehartiging. 

Grafiek 5.3 Taken vrijwilligers en het percentage dat zich daarmee bezighoudt (N=152)

 

Taken van vrijwilligers op landelijk niveau (exclusief lokaal niveau)

Bij 74 patiënten- en gehandicaptenorganisaties (37%) zijn de vrijwilligers alleen actief op 
landelijk niveau. Gemiddeld gaat het om 24 vrijwilligers (minimaal drie en maximaal 247).

19  Vrijwilligers kunnen zich uiteraard met meer dan één taak bezighouden.
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De mediaan (50% van de respondenten) ligt op 15. In grafiek 5.4 is weergegeven hoeveel vrijwilligers 
zich bezighouden met de verschillende taken op landelijk niveau. 

Grafiek 5.4 Taken vrijwilligers landelijk niveau (exclusief lokaal niveau) (N=152)

 

Taken van vrijwilligers op zowel landelijk als lokaal niveau 

Ruim 50% van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben vrijwilligers die actief zijn 
op zowel landelijk als lokaal niveau. Gemiddeld zijn voor deze 76 organisaties 141 vrijwilligers 
actief (minimaal vier en maximaal 3100). De mediaan (50% van de respondenten) ligt op 46. 
In grafiek 5.5 is weergegeven hoeveel vrijwilligers zich bezighouden met de verschillende taken 
op zowel landelijk als lokaal niveau. Opvallend is dat de meeste vrijwilligers (53 tot 55 personen) 
zich bezighouden met de taken lotgenotencontacten en belangenbehartiging.
 
Taken van vrijwilligers op lokaal niveau

Slechts één (grote) organisatie heeft gegevens over vrijwilligers op lokaal niveau. Deze organisatie 
had 300 actieve vrijwilligers in 2008. De meeste vrijwilligers zijn ingezet voor lotgenotencontact 
(150) en informatievoorziening (125). Enkele vrijwilligers zijn ingezet voor belangenbehartiging 
(25) en organisatie en administratie (20). Geen van de vrijwilligers is ingezet voor bestuursfuncties.

Profiel van de vrijwilliger 

In 2008 is de gemiddelde leeftijd van vrijwilligers 48 jaar (minimaal 33 jaar en maximaal 68 
jaar). In 2007 was dit gemiddeld 48,5 jaar. Uit deze gegevens blijkt dat het vrijwilligersbestand 
van patiëntenorganisaties niet vergrijst. Wel valt op dat de gemiddelde leeftijd hoger is naarmate 
de grootte van de organisatie toeneemt (zie tabel 5.13). 
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Tabel 5.13 Gemiddelde leeftijd van vrijwilligers naar grootte van organisatie

Grootte van organisatie N Gemiddelde Mediaan Min-Max

Klein < 500 62 46 45 34-65

Midden 500 - 2000 47 50 50 33-68

Groot > 2000 34 51 50 35-62

De meeste vrijwilligers zijn vrouw (62%), slechts 38% is man. In 2007 waren die percentages 
respectievelijk 60% vrouwen en 40% mannen. 

Meer dan 50% van de vrijwilligers is langer dan vijf jaar verbonden aan de organisatie, ruim 44% 
twee tot vijf jaar, bijna 5% een tot twee jaar en 0,7% minder dan één jaar. Verder is opvallend dat 
vrijwilligers langer verbonden zijn aan een organisatie, naarmate de organisatie kleiner is.

Ruim de helft van de organisaties heeft geen vrijwilligersbeleid

Om vrijwilligers te behouden en nieuwe te werven kan een vrijwilligersbeleid een belangrijk 
instrument zijn. In 2008 heeft ruim 43% van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties een 
vrijwilligersbeleid en bij 32% is een dergelijk beleid in ontwikkeling. Ruim 24% van de organisaties 
kent geen vrijwilligersbeleid. Bijna twee derde van de kleine organisaties (38%) heeft geen vrijwilligers-
beleid. Bij middelgrote organisaties heeft 18% geen vrijwilligersbeleid en bij grote organisaties is 
dat 8%. 

In grafiek 5.6 is weergegeven hoe het vrijwilligersbeleid door patiënten- en gehandicapten-
organisaties is vormgegeven. Opvallend is dat de meeste organisaties onkostenvergoeding en 
scholings- en trainingsaanbod hebben geregeld. Functioneringsgesprekken worden door weinig 
organisaties aangeboden. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er weinig veranderingen.

Betaalde krachten

Een derde van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties (38%) maakt geen gebruik van 
beroepskrachten. Een kwart heeft zelf geen beroepskrachten, maar besteedt taken uit aan een 
dienstverlenende instelling (met betaalde krachten). 19% van de organisaties werkt met interne 
beroepskrachten, die in dienst zijn van de eigen organisatie. 17%  heeft zowel interne als externe 
beroepskrachten (zie grafiek 5.7). 

Het aantal interne beroepskrachten van patiënten- en gehandicaptenorganisaties is in 2008 
gemiddeld 6,6. De mediaan (50% van de respondenten) ligt op 4. In 2007 waren er gemiddeld 
nog 7,5 interne beroepskrachten per organisatie (mediaan is 3,5). Het gemiddelde aantal interne 
beroepskrachten is daarmee met 0,7 gedaald. 

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat voornamelijk grote patiënten- en gehandicapten- 
organisaties gemiddeld meer interne beroepskrachten hebben. 

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben in 2008 gemiddeld 2,3 externe beroepskrachten 
ingezet. Grote organisaties maken het meest gebruik van deze externen. Verder maken vooral patiënten- 
organisaties (gemiddeld 2,4) en gehandicaptenorganisaties (gemiddeld 5) er gebruik van.

5.6
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Grafiek 5.6 Wijze waarop vrijwilligersbeleid wordt vormgegeven (N=132) 
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Grafiek 5.7 Inzet van beroepskrachten (N=152) 
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Grafiek 5.5 Taken vrijwilligers op zowel landelijk als lokaal niveau

Grafiek 5.6 Wijze waarop vrijwilligersbeleid wordt vormgegeven (N=132)

Grafiek 5.7 Inzet van beroepskrachten (N=152)

 

Grafiek 5.5 Taken vrijwilligers op zowel landelijk als lokaal niveau 

0 10 20 30 40 50 60

Organisatorische en administratieve werkzaamheden

Bestuursfuncties

Informatievoorziening

Belangenbehartiging

Lotgenotencontacten

2008



46 Monitor Patienten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland | Brancherapport 2008

Tabel 5.14 Gemiddeld aantal interne beroepskrachten patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Grootte van organisatie N Gemiddelde Min-Max

Klein < 500 6 4 1 - 10

Midden 500 - 2000 19 3 1 - 9

Groot > 2000 27 9 1 - 28

Het gemiddelde aantal beschikbare FTE aan beroepskrachten voor patiënten- en gehandicapten 
organisaties bedraagt in 2008 2,7 FTE20. Grote organisaties hebben de meeste FTE. Verder is 
opvallend dat zowel gehandicaptenorganisaties (gemiddeld 4,6 FTE) als cliëntenorganisaties 
GGZ (5,1 FTE), gemiddeld het grootste aantal FTE hebben.

In figuur 5.8 is weergegeven op welke gebieden beroepskrachten werkzaam zijn en hoeveel FTE voor 
elk werkgebied beschikbaar is. Voor organisatie, administratie en financiën zijn gemiddeld de meeste 
FTE beschikbaar. Voor lotgenotencontact is gemiddeld het minste aantal FTE beschikbaar.

Grafiek 5.8 Werkgebieden beroepskrachten (N=90)

 

Tabel 5.15 Gemiddeld aantal beschikbare FTE per werkgebied

Werkgebieden N Gemiddeld aantal Mediaan Minimum Maximum

  beschikbare FTE

Informatie en voorlichting 46 0,9 0,5 0,0 6,1

Lotgenotencontact 35 0,7 0,3 0,0 4,3

Belangenbehartiging 38 1,0 0,5 0,0 6,1

Organisatie/administratie/financiën 58 1,0 0,5 0,1 10

Beleidsontwikkeling van de organisatie 33 0,7 0,5 0 2

20  Een vergelijking met voorgaande jaren is niet te maken vanwege een afwijkende vraagstelling.
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Grafiek 5.8 Werkgebieden beroepskrachten (N=90) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Informatie en voorlichting

Lotgenotencontact

Belangenbehartiging

Organisatie/administratie/financiën

Beleidsontwikkeling van de
organisatie



Monitor Patienten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland | Brancherapport 2008 47CG-Raad, LPGGz, NPCF, Platform VG | Patiënten- en gehandicaptenorganisaties in 2008

1

Inleiding

De organisaties besteden slechts bescheiden bedragen aan dienstverlenende instellingen 
(gemiddeld 13.848 euro). 

Betaalde krachten zijn vooral vrouwen (71%); 29% bestaat uit mannen. In 2007 waren die 
percentages respectievelijk 82 % vrouwen en 18% mannen. 

Financieel overzicht

Gemiddeld bedragen de inkomsten van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in 2008 
€ 198.029,-. Dat verschilt nauwelijks van 2007. De mediaan (50% van de 127 respondenten) 
ligt op € 63.542,-. Het minimum en maximum aan inkomsten ligt met respectievelijk € 849,- 
en € 2.123.351,- ver uiteen. Dit hangt samen met de grootte van de organisatie. Hoe groter de 
organisatie, hoe hoger de inkomsten zijn.

Subsidie vanuit fondsen vormt de belangrijkste financieringsbron

De gemiddelde inkomsten in 2008 voor kleine patiënten- en gehandicaptenorganisaties bedragen 
€ 45.543,-, voor middelgrote organisaties € 147.346,- en voor grote organisaties € 544.530,- 
(zie tabel 5.16). Grote organisaties hebben gemiddeld vier keer zoveel inkomsten als middelgrote 
organisaties en twaalf keer zoveel als kleine organisaties. Er zijn geen significante verschillen ten 
opzichte van 2007.

Tabel 5.16 Gemiddelde inkomsten naar grootte van de organisatie

Grootte van organisatie N Gemiddelde Mediaan Minimum Maximum

Klein < 500 57 € 45.543  € 25.150  € 849  € 669.423 

Midden 500 - 2000 38 € 147.346  € 84.461  € 7.000  € 964.513 

Groot > 2000 29 € 544.530  € 250.302  € 26.000  € 2.123.351 

Indien de inkomsten worden uitgesplitst naar type organisatie blijkt dat gehandicaptenorganisaties 
gemiddeld met € 610.854,- de hoogste inkomsten hebben. Familieorganisaties hebben gemiddeld 
de laagste inkomsten (zie tabel 5.17 en grafiek 5.9).

Grafiek 5.9  Gemiddelde inkomsten naar type organisatie
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 Tabel 5.17 Gemiddelde inkomsten naar type organisatie

Type organisatie N Gemiddelde Mediaan Minimum Maximum

Patiëntenorganisatie 104 € 164.364  € 59.191  € 849  € 2.123.351 

Gehandicaptenorganisatie 7 € 610.854  € 835.194  € 31.500  € 1.099.380 

Familieorganisatie 8 € 67.577  € 33.529  € 1.200  € 230.100 

Cliëntenorganisatie in de GGZ 3 € 258.719  € 79.631  € 27.102  € 669.423 

Anders 5 € 492.627  € 248.000  € 9.100  € 1.832.339 

In grafiek 5.10 en tabel 5.18 is inzichtelijk gemaakt wat de financieringsbronnen zijn van de 
organisaties en wat de gemiddelde inkomsten zijn per financieringsbron. Bijna alle patiënten-  
en gehandicaptenorganisaties (98%) geven aan dat lidmaatschap, contributie van leden en donateurs 
financieringsbronnen zijn. De meeste organisaties hebben ook donaties, legaten en erfstellingen 
en subsidie van het Fonds PGO   als financieringsbron. Vergeleken met 2006 en 2007 krijgen 
minder organisaties inkomsten uit de financieringsbronnen ‘donaties, legaten en erfstellingen’, 
‘subsidie vanuit andere fondsen’ en ‘subsidie vanuit farmaceutische industrie’. 
In deze vergelijking zijn uiteraard alleen organisaties opgenomen die zowel over 2006, 2007 en 
2008 gegevens hebben verstrekt.

Grafiek 5.10 Financieringsbronnen (N=120)

* Is in de Monitor van 2009 als mogelijke financieringsbron voor het eerst opgenomen.

* Alleen de organisaties die over alle drie de jaren deze vraag hebben ingevuld, zijn meegenomen in deze figuur. 

De meeste inkomsten genereren organisaties uit subsidies van ‘andere fondsen’ en subsidie vanuit 
het Fonds PGO (zie tabel 5.18 en grafiek 5.11). Inkomsten uit contributie en giften van donateurs 
bedragen gemiddeld € 52.902 en vormen samen met de subsidie van het Fonds PGO (€76.623,-) 
de belangrijkste financieringsbron.

21  In 2008 werd nog subsidie ontvangen van Fonds PGO. In 2009 is Fonds PGO opgeheven. Subsidie wordt in 2009 

verstrekt door het Ministerie van VWS
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Tabel 5.18 Inkomsten per financieringsbron

Financieringsbron N Gemiddelde Mediaan Minimum Maximum

Lidmaatschap/contributie leden en/of donateurs 117 € 52.902  € 11.000  € 855  € 865.312 

Subsidie Fonds PGO 103 € 76.623  € 47.610  € 1.516  € 751.403 

Donaties, legaten en erfstellingen 71 € 44.162  € 2.000  € 45  € 963.382 

Subsidie vanuit farmaceutische industrie 25 € 23.637  € 10.000  € 229  € 103.059 

Subsidie vanuit zorgverzekeraars 2 € 6.250  € 6.250  € 2.500  € 10.000 

Subsidie vanuit andere fondsen 48 € 108.755  € 23.500  € 1.000  € 1.469.785 

Subsidie vanuit bedrijfsleven zorgverzekeraars 3 € 16.344  € 6.013  € 3.000  € 40.018 

Overig 66 € 31.210  € 4.791  € 28  € 259.507 

Totaal 120 € 39.987  € 12.352 € 1.019 € 495.830

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn minder goed in staat om inkomsten te genereren 
uit subsidies van zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. 

Grafiek 5.11 Gemiddelde inkomsten per financieringsbron

 

In tabel 5.19 en grafiek 5.12 worden inkomsten uit financieringsbronnen gerelateerd aan de 
grootte van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Voor de meeste (typen) organisaties geldt 
dat ‘subsidies Fonds PGO’ en ‘subsidie andere fondsen’ de voornaamste financieringsbronnen zijn.

Onderstaande tabel geeft tevens weer hoeveel organisaties de betreffende inkomstenbron hebben 
ingevuld. 

Voor kleine organisaties is de voornaamste financieringsbron ‘subsidie Fonds PGO’, middelgrote 
en grote organisaties zijn meer afhankelijk van subsidies vanuit andere fondsen. Tevens geldt 
dat grote organisaties veel inkomsten genereren via ‘lidmaatschap, contributie en donateurs’. 

Verenigingsleven
5

Lidmaatschap/contributie leden
en/of donateurs 15%
Subsidie Fonds PGO 21%

Donaties, legaten en erfstellingen 12%

Subsidie vanuit farmaceutische
industrie 7%
Subsidie vanuit zorgverzekeraars 2%

Subsidie vanuit andere fondsen 29%

Subsidie vanuit bedrijfsleven
zorgverzekeraars 5%
Collectes 0%

Overig 9%

 



50 Monitor Patienten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland | Brancherapport 2008

Bovendien putten grote organisaties uit vrijwel alle financieringsbronnen meer inkomsten dan 
middelgrote en kleine organisaties. Zie tabel 5.19 en grafiek 5.13.

Tabel 5.19 Inkomsten per financieringsbron ingedeeld naar grootte van organisatie

Financieringsbron Aantal 

 organisaties Klein < 500 Midden 500 - 2000 Groot > 2000

Via lidmaatschap/ contributie leden en/of donateurs 115  €      4.539   €      24.805   € 193.560 

Via subsidie Fonds PGO 101  €    40.660   €      70.012   € 120.506 

Via donaties, legaten en erfstellingen 70  €      3.895   €      27.519   € 105.749 

Via subsidie vanuit farmaceutische industrie 25  €    12.430   €      32.697   €   23.502 

Via subsidie vanuit zorgverzekeraars 2  €             -   €        6.250   €            - 

Via subsidie vanuit andere fondsen 47  €    13.139   €      83.052   € 212.776 

Via subsidie vanuit bedrijfsleven 3  €             -   €        3.000   €   23.016 

Overig 65  €      9.891   €      12.425   €   82.565 

Grafiek  5.12 Inkomsten per financieringsbron ingedeeld naar grootte van organisatie

 

Uitgaven zijn constant gebleven

De gemiddelde totale uitgaven van patiënten- en gehandicaptenorganisaties bedragen in 2008  
€ 205.171 (zie tabel 5.20). De uitgaven zijn vrijwel gelijk aan die van 2007. De mediaan ligt op 
€ 55.650. Per saldo zijn de uitgaven in 2008 € 7.142,- hoger dan de inkomsten.

De vaste lasten bedragen gemiddeld € 193.069,- en de variabele lasten gemiddeld € 26.795,-

In grafiek 5.13 zijn de gemiddelde totale uitgaven weergegeven per type organisatie. Gehandicapten-
organisaties hebben met gemiddeld € 593.329,- de hoogste uitgaven en familie-/ouderorganisaties 
de laagste (€ 58.488,-). De totale uitgaven ingedeeld naar grootte van de organisatie (grafiek 
5.14) laten zien dat grote organisaties gemiddeld de hoogste uitgaven hebben. Kleine organisaties 
hebben de laagste uitgaven. 
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Tabel 5.20 Overzicht vaste lasten en variabele lasten

  N Gemiddeld Mediaan Minimum Maximum

Vaste lasten 141 € 193.069  € 53.500  € 15  € 2.900.000 

Variabele lasten 79 € 26.795  € 6.000  € 27  € 362.720 

Totale lasten 143 € 205.171  € 55.650  € 15  € 2.900.000 

Grafiek  5.13 Gemiddelde van de Totale uitgaven per type organisatie

Grafiek 5.14 Gemiddelde van de totale uitgaven ingedeeld naar de grootte van de organisatie

In de tabellen 5.21 en 5.22 zijn de uitgaven gespecificeerd naar grootte en type van organisatie. Dit jaar is 
ook een opsplitsing gemaakt in vaste en variabele lasten. Opvallend is dat bij kleine en grote organi-
saties de variabele lasten een kleiner deel uitmaken van de totale uitgaven dan bij middelgrote organisaties. 
Kleine organisaties geven meer geld uit aan de post ‘overig’ dan middelgrote organisaties. 
De belangrijkste uitgavenpost van de verschillende typen organisaties verschilt. Voor patiëntenorganisaties 
en cliëntenorganisaties GGZ is de post ‘overig’ de belangrijkste uitgavenpost, voor gehandicapten- 
organisaties is dat ‘informatie en voorlichting’, voor familie/ouderorganisaties ‘beleidsadvies’. Door alle 
organisaties wordt veel geïnvesteerd in ‘informatie en voorlichting’.
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De tabellen op de volgende pagina geven tevens weer hoeveel organisaties de betreffende uitgavenpost 
hebben ingevuld. In totaal hebben 143 organisaties hun uitgaven gespecificeerd in onderstaande tabellen.
 

Tabel 5.21 Specificatie gemiddelde uitgaven naar grootte van de organisatie22 

  Aantal organisaties  Klein < 500 Midden 500 - 2000 Groot > 2000

Vaste lasten        

Informatie en voorlichting  138 € 9.610  € 34.710  € 188.948 

Belangenbehartiging  128 € 5.827  € 16.945  € 134.858 

Lotgenotencontact  130 € 9.070  € 23.026  € 91.036 

Overig23  105 € 8.161  € 50.014  € 213.381 

Subtotaal vaste lasten 141 € 28.064  € 114.485  € 559.522 

Variabele lasten        

Beleidsadvies  27 € 12.604  € 9.332  € 11.628 

Accountkosten  55 € 2.044  € 5.872  € 10.460 

Overig* 39 € 3.530  € 19.238  € 82.689 

Subtotaal variabele lasten 79 € 6.708  € 16.566  € 59.744 

Totaal 143 € 30.587  € 123.803  € 586.210 

Tabel 5.22 Specificatie uitgaven naar type organisatie

  Aantal Patiënten Gehandicapten Familie Cliënten

 organisaties organisatie organisatie ouderorganisatie organisatie

     GGZ

Vaste lasten          

Informatie en voorlichting  138 € 52.516  € 250.892  € 21.527  € 186.477 

Belangenbehartiging  128 € 27.324  € 231.483  € 19.590  € 36.748 

Lotgenotencontact  132 € 31.332  € 144.255  € 11.393  € 30.468 

Overig* 106 € 82.005  € 126.224  € 14.105  € 57.434 

Subtotaal vaste lasten 141 € 169.647  € 668.704  € 52.027  € 287.581 

Variabele lasten          

Beleidsadvies  27 € 10.604  € 9.375  € 23.661  € 18.412 

Accountkosten  55 € 4.987  € 20.596  € 2.500  € 8.455 

Overig* 39 € 31.728  € 30.271  € 4.166  € 308.105 

Subtotaal variabele lasten 97 € 21.997  € 35.270  € 19.385  € 117.294 

Totaal 143 € 180.512  € 593.329  € 58.488  € 375.552 

*  Deze post bestaat onder meer uit congressen, themadagen, boekenverkoop, abonnementen, fondsenwerving en 

beheer en administratie

21  Niet iedere organisatie heeft alle onderdelen van de uitgaven ingevuld. Dat is ook te zien aan het aantal organisaties per 

onderdeel; dat fluctueert sterk. Dit kan twee verschillende redenen hebben: deze onderdelen zijn niet van toepassing 

of deze kosten zijn niet bekend voor de betreffende organisatie. De subtotalen vaste lasten en variabele lasten zijn eerst 

voor iedere organisatie afzonderlijk berekend, en vervolgens is het gemiddelde voor alle organisaties berekend. Om deze 

reden zijn de gemiddelde (sub)totalen niet gelijk aan de optelsom van alle gemiddelde kosten per onderdeel. 
23  Deze post bestaat onder meer uit congressen, themadagen, boekenverkoop, abonnementen, fondsenwerving en 

beheer en administratie
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De totale inkomsten van patiënten- en consumentenorganisaties bedragen in 2008 € 25.149.701,- 
(door 127 organisaties ingevuld). De totale uitgaven van patiënten- en consu-mentenorganisaties 
bedragen € 29.339.439,- (143 organisaties). Opvallend is dat een deel van de organisaties die 
inkomsten hebben opgegeven, geen uitgaven hebben vermeld. Ook is opvallend dat een groot deel van 
de organisaties die uitgaven hebben opgegeven, geen inkomsten hebben vermeld. Bij de vergelijking van 
inkomsten en uitgaven is dan ook alleen rekening gehouden met organisaties die beide hebben ingevuld. 
Op basis van deze vergelijking kan geconstateerd worden dat 123 patiënten- en consumentenorganisaties 
gezamenlijk een bedrijfsresultaat hadden van € 711.623,-. Dit komt neer op een gemiddeld overschot 
van €5.786,- per organisatie. De mediaan (middelste waarde van alle respondenten) ligt op €0,-. 
Het meest negatieve bedrijfsresultaat bedraagt € -381.044,- en het meest positieve € 466.079,-

In onderstaande grafiek is het verschil tussen inkomsten en uitgaven visueel weergegeven voor zowel 
kleine, middelgrote als grote organisaties. Opvallend is dat kleine en middelgrote organisaties in 
2008 een positief bedrijfsresultaat boeken, terwijl grote organisaties een (gering) negatief bedrijfs-
resultaat behalen.

Grafiek 5.15 Inkomsten min de uitgaven. Ingedeeld naar grootte van de organisatie

 

Samenwerking tussen patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Bijna 81% van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties werkt bij de uitvoering van verschillende 
kerntaken samen met andere patiënten- en gehandicaptenorganisaties (grafiek 5.16). 

Samenwerking vindt vooral plaats met andere categoriale organisaties (81%) en met koepel- 
organisaties (79%) en in mindere mate met zorgbelangorganisaties (28%), cliëntenraden (21%), 
familieorganisaties (18%) en Per Saldo (8%). De samenwerking vindt in 98% van de gevallen 
plaats op landelijk niveau. In 38% van de gevallen is samenwerking ook internationaal gericht 
en in 22% van de gevallen is deze louter lokaal.

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties werken vooral met elkaar samen op het gebied van belangen 
behartiging en het uitwisselen van informatie. Op andere terreinen wordt minder samengewerkt 
(zie grafiek 5.16). 
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Grafiek 5.16  Terreinen waarop samen wordt gewerkt met andere patiënten en gehandicaptenorganisaties 

(N=120)

 

De samenwerking tussen patiënten- en gehandicaptenorganisaties leidde in 2008 in 79% van de 
gevallen tot de gewenste resultaten. Van 20% van de samenwerkingsprojecten is het resultaat nog 
niet duidelijk. Slechts in 1% van de gevallen leidt samenwerking niet tot gewenste resultaten. 

In vergelijking met 2007 ervaren minder patiënten- en gehandicaptenorganisaties knelpunten in 
de samenwerking met andere organisaties. Desondanks geeft 40% van de organisaties aan dat zij 
in 2008 knelpunten hebben ervaren. In 2007 was dit nog 48%.

Er zijn verschillende redenen waarom de samenwerking tussen organisaties moeizaam verloopt. 
De meest genoemde reden is uiteenlopende belangen en culturele verschillen. Er bestaan spannings 
velden tussen het behoud van eigen identiteit en het gezamenlijk opereren én tussen grote en 
kleine organisaties. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hechten aan hun autonomie. 
Hierdoor is samenwerken een moeizaam proces. Een ander belangrijk knelpunt is het verschil in 
professionaliteit. Denk aan werktempo, kennisniveau en vaardighedenniveau. Die verschillen 
belemmeren adequate participatie in samenwerkingsprojecten. Ook zijn er tekorten aan capaciteit 
en tijd om samen te werken. Gebrek aan beschikbare menskracht is voor veel organisaties een 
reden om samenwerking met andere organisaties op te schorten. Investering in interne activitei-
ten krijgt dan voorrang. In sommige gevallen wordt de gebrekkige samenwerking geweten aan 
de beperkte slagvaardigheid van deelnemende organisaties. Er wordt veel gepraat, maar weinig 
besloten. Ook worden afspraken niet nagekomen en dat zorgt voor onnodige vertraging. 
Andere redenen die gegeven worden zijn financiële belemmeringen en het feit dat er vanuit de 
koepelorganisaties te weinig sturing wordt gegeven om succesvolle samenwerking tussen organisaties 
tot stand te brengen.
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Behaalde resultaten
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben in 2008 diverse belangrijke resultaten behaald. 
Het gaat daarbij vooral om een thema als de professionalisering van patiënten- en gehandicapten- 
organisaties en het thema informatie en communicatie.

Professionalisering van patiënten- en gehandicaptenorganisaties is gericht op het instellen van een 
nieuw bestuur, uitbreiding van het bestuur, reorganisatie van de vereniging, aanpassen van beleid en 
het opstarten van een revitaliseringsbeleid. Het is echter onduidelijk wat de professionaliseringsslag 
precies inhoud en welke resultaten worden behaald. De organisaties hebben dat niet weergegeven.

Als het gaat om informatie en communicatie dan hebben alle organisaties veel resultaat geboekt: 
meer bekendheid bij de doelgroep, medici en het grote publiek; opzetten van een nieuwe website; 
ontwikkeling van informatie en voorlichtingsmateriaal. Eén organisatie heeft een toneelstuk opgezet, 
een computerprogramma ontwikkeld en radiospotjes uitgezonden om de bekendheid van de 
organisatie te vergroten. Door andere organisaties is onder meer geïnvesteerd in het ontwikkelen 
van een DVD.

Andere thema’s waarop belangrijke resultaten zijn behaald, zijn: richtlijnontwikkeling, zorg- 
inkoop, belangenbehartiging, lotgenotencontact, organiseren van congressen en het opzetten en 
uitbreiden van een eigen netwerk. Met name wat betreft het thema richtlijnontwikkeling zijn 
goede resultaten behaald aangezien een aantal organisaties bij het opstellen van een richtlijn een 
bijdrage heeft kunnen leveren. In deze richtlijn is het patiëntenperspectief verwoord. Daarnaast 
geeft een aantal organisaties aan dat zij succesvolle resultaten hebben behaald op het gebied van 
(het opstellen van) kwaliteitscriteria en het introduceren van nieuwe behandelmethoden.

Knelpunten

Naast het behalen van belangrijke resultaten ervaren organisaties ook knelpunten. De meeste 
knelpunten hebben betrekking op overbelasting van actieve vrijwilligers en het werven van 
nieuwe vrijwilligers. Andere knelpunten staan in grafiek 5.17. Het is opvallend dat voornamelijk 
kleine en middelgrote organisaties knelpunten ervaren (zie grafiek 5.18). Voor kleine en middelgrote 
organisaties is de slechte bereikbaarheid van specialisten het meest genoemde knelpunt. Bij grote 
organisatie is dat het aansturen van vrijwilligers.

Gebruik brancherapport en spiegelrapport 

Het brancherapport en het spiegelrapport zijn bij uitstek middelen die kunnen worden gebruikt 
om de eigen organisatie verder te professionaliseren. De rapporten bevatten informatie die patiënten- 
en gehandicaptenorganisaties op ideeën kunnen brengen. In 2008 is het brancherapport door 
22% van patiënten- en gehandicaptenorganisaties gebruikt. Het spiegelrapport is door 27% 
van de organisaties gebruikt.

Verenigingsleven
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Grafiek 5.17 Knelpunten (N=132)

 

Grafiek 5.18 Knelpunten uitgesplitst naar grootte van de organisatie (N=141)
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Good practices

In dit hoofdstuk presenteren wij de ‘good practices’ van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in 
2008. ‘Good practices’ zijn één of meerdere successen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. 
Ze kunnen als voorbeeld dienen voor andere organisaties. 

‘Good practices’ kunnen dienen als goede praktijkvoorbeelden voor andere patiënten- en gehandicapten- 
organisaties. Ze bieden de mogelijkheid om te leren van de ervaringen van andere organisaties.

Een kritische noot: de ‘good practice’ van een organisatie is niet noodzakelijk altijd een ‘good 
practice’ voor een andere organisatie. Begrip van de context, de randvoorwaarden en de ‘Kritieke 
Succes Factoren’ is essentieel.

Resultaten ‘good practices’

‘Beschrijf een of meerdere van de successen van uw organisatie’, luidde de vraag aan de patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties. Deze vraag leidde tot reacties van 109 patiënten- en gehandicapten-
organisaties en 178 ‘good practices’.

De meeste ‘good practices’ (48%) hebben betrekking op het onderwerp ‘informatie en communicatie’. 
Hieronder vallen onder meer het ontwikkelen en verspreiden van boekjes/brochures/folders (20), 
het ontwikkelen van DVD’s (3), bijwonen en organiseren van congressen, beurzen, themadagen, 
lezingen en symposia (23), uitbrengen van publicaties (samen met medische specialisten) (3), 
opzetten en doorontwikkelen vernieuwde websites (9) en voorlichtingscampagnes (3). Daarnaast zijn 
er ook enkele opvallende activiteiten, zoals het opzetten van een radioprogramma, een theatergroep 
die door het land toert en de ontwikkeling van een database (kennisbank). 

Het vergroten van de bekendheid van patiënten- en gehandicaptenorganisaties én het vergroten 
van de bekendheid met de aandoening zijn de belangrijkste doelen voor patiëntenorganisaties 
met betrekking tot informatie en communicatie. Veel patiëntenorganisaties ervaren een tekort 
aan kennis bij burgers en professionals over bepaalde aandoeningen en de ervaringen die zijn 
opgedaan door mensen met een beperking. De organisaties willen iets aan die onwetendheid doen. 
Het gaat daarbij ook om de erkenning van bepaalde aandoeningen en erkenning van het belang 
van patiënten- en gehandicaptenorganisaties door zorgprofessionals. Kennis vergroten, maar 
ook kennis delen is een ander, belangrijk streefdoel. Andere doelstellingen zijn: het bieden van 
keuze-informatie aan de patiënt, voorlichting en het versterken van de positie van de patiënt en/of 
mensen met een beperking.

Lotgenotencontact is een onderwerp dat door veel patiënten- en gehandicaptenorganisaties 
(14%) als een van de ‘good practices’ is opgegeven. Lotgenotencontact vindt voornamelijk plaats 
via een familiedag, contactdag of themadag. In enkele gevallen wordt ook de website ingezet. 
Lotgenotencontact heeft tot doel om ervaringskennis te delen met mensen die dezelfde aandoening 
hebben of met familie/ouders die een dierbare of kind hebben met een beperking. 
Het uitwisselen van ervaringen zorgt voor emotionele steun en nuttige tips om het leven van 
mensen met een beperking te verbeteren.
Een vorm van ‘good practice’ die door 5% van de organisaties wordt genoemd, is de onder-steuning 
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van mensen met een beperking (of andere burgers) in de vorm van advies, belasting-service, een 
cursus of het vergroten van het sociaal netwerk. Onderzoek en richtlijnontwikkeling zijn eveneens 
‘good practices’ die door patiënten- en gehandicaptenorganisaties worden genoemd (5%). 
Voor beide onderwerpen geldt dat ze gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en 
dus op zorgaanbieders en zorgprofessionals. Kwaliteit verbeteren kan ook middels een expertise-
centrum, participatie in het ontwikkelen van zorgpaden en het inzetten van ervaringsdeskundig-
heid bij evaluatie van zorgprocessen. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt samen- 
gewerkt met zorgaanbieders en zorgprofessionals.

Overige onderwerpen van ‘good practices’ zijn: achterbanraadpleging (verbeteren ervarings- 
deskundigheid van de eigen organisatie); realiseren van vergoeding bij zorgverzekeraar voor bepaalde 
aandoening; verkrijgen van subsidie; lobbyen/netwerken bij o.a. zorgverzekeraars en overheid; 
activiteiten gericht op vrijwilligers; samenwerking met andere patiënten- en gehandicapten- 
organisaties; zorginkoop; reorganisatie van de eigen organisatie om bijvoorbeeld capaciteit vrij te 
maken voor activiteiten.

Uit deze onderwerpen blijkt dat ‘good practices’ (successen) zich voornamelijk beperken tot informatie, 
communicatie en lotgenotencontact. Dit zijn voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties 
onderwerpen waaraan veel belang wordt gehecht. Andere onderwerpen, zoals onderzoek, richtlijn- 
ontwikkeling, lobbyen, zorginkoop, financiering/subsidie, versterken van samenwerking tussen 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties, worden veel minder vaak gezien als ‘good practices’, 
terwijl succes bij deze onderwerpen een substantiële bijdrage kan leveren aan het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg en aan de belangenbehartiging van patiënten en burgers.

G
ood practices
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Conclusies

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties richten zich voornamelijk op betrokkenen en op patiënten 
met een chronische aandoening. Informatie, voorlichting, belangenbehartiging en lotgenoten- 
contact worden daarbij nog steeds gezien als de hoofdtaken. Meer dan de helft van de organisaties 
is alleen actief op landelijk niveau, de rest is actief op zowel landelijk als lokaal niveau. Men heeft 
in bijna alle gevallen individuele leden en verder heeft driekwart van de patiëntenorganisaties ook 
donateurs. 
Raadpleging van de achterban is essentieel, bijvoorbeeld om de ervaringsdeskundigheid te ver-
groten, maar ook om meningen te peilen en besluiten te nemen. Net als in voorgaande jaren raad-
plegen de meeste organisaties hun achterban. Daarbij blijft het door de jaren heen moeilijk, vooral 
voor kleine organisaties, om bepaalde doelgroepen, zoals allochtonen en jongeren, te bereiken. 
Een ruime meerderheid van de organisaties werkt samen met andere, vooral categoriale patiënten- 
organisaties. Dit verloopt niet altijd vlekkeloos. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met culturele 
verschillen of de noodzaak om de eigen identiteit of autonomie te behouden. Bovendien worden 
er grote verschillen in professionaliteit geconstateerd. 

De organisaties geven aan dat ze op verschillende thema’s belangrijke resultaten hebben behaald. 
Het gaat dan met name om professionalisering (bijvoorbeeld uitbreiding van het bestuur of het 
aanpassen van beleid) en informatie en communicatie (bijvoorbeeld meer bekendheid bij de 
doelgroep, nieuwe communicatiemiddelen). Daarnaast worden ook knelpunten geconstateerd, 
vooral bij kleine en middelgrote organisaties. Overbelasting van actieve vrijwilligers en de moeizame 
werving van nieuwe vrijwilligers worden het meest genoemd. 

De inzet van vrijwilligers is essentieel voor het bestaan van patiëntenorganisaties, zeker voor 
kleine organisaties die geen of weinig beroepskrachten in dienst hebben. Vrijwilligers houden 
zich het meest bezig met bestuursfuncties en het minst met belangenbehartiging. Bijna de helft 
van de organisaties heeft een vrijwilligersbeleid. De meeste organisaties bieden bijvoorbeeld 
een onkostenvergoeding en scholingsaanbod aan. Verder maakt tweederde van de organisaties 
gebruik van interne of externe (betaalde) beroepskrachten. 
De belangrijkste financieringsbronnen zijn contributies van leden, particuliere (gezondheids) 
fondsen, donaties en subsidie van Fonds PGO. Alle organisaties investeren (relatief ) veel in 
informatie en voorlichting. 

Informatie en voorlichting behoren nog steeds tot de belangrijkste taken van patiënten- en  
gehandicaptenorganisaties in Nederland. Wel is het zo dat het aantal vrijwilligers dat zich hiermee 
bezighoudt in vergelijking met vorig jaar is afgenomen. De website is nog steeds het belangrijkste 
medium. Alle ondervraagde organisaties hebben een website; het aantal unieke bezoekers in 2008 
komt uit op ruim 10 miljoen. Daarbij geldt: hoe groter de organisatie hoe meer unieke bezoekers.
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen jaarlijks veel vragen om informatie, vooral over 
behandeling en diagnose. Verder ontvangen alle organisaties klachten. Deze hebben meestal betrekking 
op bejegening of behandeling. Opvallend is dat klachten over bejegening vaker worden genoemd 
door grote organisaties en klachten over behandeling door middelgrote organisaties. 
Binnengekomen klachten worden serieus genomen. Ze worden als input gebruikt voor ver-
betering van kwaliteit van dienstverlening en voor advisering richting instellingen binnen de 
gezondheidszorg.
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Ook houden nagenoeg alle patiëntenorganisaties zich bezig met lotgenotencontact. Het gaat dan 
vooral om uitwisseling van ervaringen en om onderlinge steun via herkenning. Lotgenotencontact 
richt zich in de meeste gevallen op de eigen patiënten/gehandicapten en wordt vooral landelijk 
georganiseerd. Daarbij wordt als medium vaak de website gebruikt en biedt de patiëntenorgani-
satie een vergaderruimte aan en aanvullende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een beamer. On-
geveer tweederde van de patiëntenorganisaties neemt de tijd om lotgenotencontact te evalueren. 

Belangenbehartiging is de derde kerntaak van patiëntenorganisaties; bijna alle organisaties 
houden zich hiermee bezig. De belangrijkste doelen zijn het bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek en het verbeteren van diagnoses en behandelmethoden. Men richt zich daarbij vooral 
op zorgaanbieders en de landelijke overheid. Hoe groter de organisatie, hoe meer doelen men 
noemt en hoe meer partijen er zijn waar de organisatie zich op richt. Veel patiëntenorganisaties 
trekken samen op met andere patiëntenorganisaties of met hun koepelorganisatie. 
Als het gaat om collectieve belangenbehartiging dan vinden de patiëntenorganisaties hun invloed 
op externe partijen relatief klein. Dit ondanks hun ervaringsdeskundigheid, die ze als relatief 
groot inschatten. Daarbij geldt: hoe groter de organisatie hoe groter de geschatte ervaringsdes-
kundigheid. Ruim de helft van de patiëntenorganisaties biedt ook individuele dienstverlening 
aan. Het gaat dan in de meeste gevallen om het beantwoorden van hulpvragen.

Verdiepingsthema: ‘good practices’

Dit jaar hebben we nader ingezoomd op ‘good practices’, oftewel succesvolle praktijkvoorbeelden. 
Het gaat dan om een techniek, methode, activiteit of methodiek, die inspirerend kan zijn voor 
andere organisaties. De meeste ‘good practices’ hebben betrekking op informatie en communicatie. 
Veel organisaties ervaren namelijk een tekort aan kennis (of in het delen van kennis) van de 
betreffende organisatie of aandoening. ‘Good practices’ hebben bijvoorbeeld betrekking op het 
ontwikkelen van informatiemateriaal en bijeenkomsten of campagnes. Andere thema’s die vaak 
worden genoemd zijn lotgenotencontact, ondersteuning en onderzoek en richtlijnontwikkeling. 
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Slotbeschouwing door de onderzoekers van het  
Verwey-Jonker Instituut en Prismant

Patiëntenperspectief, wat is dat?
Door de overheid worden patiënten- en gehandicaptenorganisaties naast zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars als derde partij in het krachtenveld van de gezondheidszorg gepositioneerd. 
Van hen wordt verwacht vorm te geven aan het patiëntenperspectief. Dit is een zware opdracht. 
Er worden al veel eisen aan zelforganisaties van patiënten en gehandicapten gesteld. Naast de 
zorg zijn zij ook actief op terreinen als onderwijs, werk, inkomen, vervoer en toegankelijkheid. 
Dit leidt er toe dat veel organisaties niet toekomen aan alle taken die van hen verwacht worden.
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties vinden het lastig om ervaringsdeskundigheid en (medische) 
zorginhoud in relatie tot elkaar te brengen. Zij zoeken daarom naar mogelijkheden om ervarings-
deskundigheid zo goed mogelijk te onderbouwen. Het systematisch en methodisch inventariseren 
van ervaringsdeskundigheid via gestructureerd onderzoek is belangrijk om het patiëntenperspectief 
op een adequate manier tot uiting te brengen. Een specifieke leerstoel of (nog beter) het oprichten 
van een wetenschappelijk instituut gericht op dit thema, zou dit kunnen bevorderen. 
Op die manier kan het paradigma ‘patiëntenperspectief ’ verder worden ontwikkeld. 

Uit onderzoek blijkt dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties het moeilijk vinden om het 
patiëntenperspectief te verwoorden. Modellen en theorieën die het ‘patiëntenperspectief ’ 
beschrijven, moeten nog ontwikkeld worden. Daarnaast zou een methode ontwikkeld moeten 
worden om de ervaringsdeskundigheid van de achterban op gedegen wijze te inventariseren. 
Een geaccepteerde methodiek maakt het patiëntenperspectief ‘evidence based’ en dus krachtiger. 
Een nieuw wetenschappelijk instituut kan een visie en een strategische kader aanreiken op basis 
waarvan zelforganisaties van patiënten en gehandicapten antwoorden kunnen formuleren, gericht 
op hun specifieke doelgroep en thematiek. Op dit moment zijn nog niet alle organisaties in staat 
om alle vragen van aanbieders, verzekeraars, fabrikanten en de overheid te beantwoorden. 
Te vaak nog worden met name middelgrote en kleine organisaties overvraagd. Ook de werkgroep 
Wenkend Perspectief (VWS) is voorstander van een dergelijk instituut.

Externe focus versus interne focus
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn voornamelijk intern gericht. De meeste organisaties richten 
zich op patiënten, gehandicapten of GGZ-cliënten en hun betrokkenen. Informatie, voorlichting, 
individuele belangenbehartiging en lotgenotencontact worden daarbij nog steeds gezien als 
hoofdtaken, gericht op de eigen achterban. Tegelijkertijd moeten zelforganisaties hun aandacht 
verleggen of uitbreiden. De werkgroep ‘Wenkend perspectief ’ vindt dat er nog twee kernfuncties 
bij moeten, namelijk  kwaliteitstoetsing en dienstverlening. Dit is een van de grote uitdagingen 
voor zelforganisaties op weg naar verdere professionalisering.

Een veranderende rol
De collectieve belangenbehartiging van patiënten- en gehandicaptenorganisaties was in de afgelopen 
decennia gericht op het creëren van meer gelijkwaardigheid in de relatie van hulpverlener en patiënt 
én op het wegnemen van barrières die het functioneren als volwaardig burger in de weg staan. 
Het streven naar meer gelijkwaardigheid heeft geleid tot een aantal patiëntenwetten. De overheid 
wenst nu dat de organisaties er nog een functie bij krijgen: de zogeheten ‘derde partijrol’. 
De vraag is of de organisaties er klaar voor zijn. Kunnen zij als voorwaardige gesprekspartner 
fungeren van zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden en andere maatschappelijke organisaties? 
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Uit de gegevens van de Monitor kunnen we concluderen dat het antwoord vooralsnog ‘nee’ is. 
De organisaties zijn nog niet voldoende toegerust voor deze taak. Zij zitten inmiddels aan de 
onderhandelingstafel, maar weten niet goed hoe zij hun unieke kennis en ervaringsdeskundigheid 
kunnen uitdragen. Ook daar ligt een prioriteit bij het verder professionaliseren van zelf-organisaties.

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties focussen vooralsnog voornamelijk op twee kerntaken: 
lotgenotencontact en informatievoorziening. De Monitor bevestigt dit beeld. Andere belangrijke 
doelen die de organisaties nastreven zijn het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het 
verbeteren van diagnoses en behandelmethoden. Maar is dit wat de mensen die zij vertegenwoordigen 
belangrijk vinden? In het rapport ‘Wenkend perspectief ’ wordt het ‘zuivere’ belang van de 
organisaties benadrukt. Ze doen hun werk niet alleen voor leden maar voor alle mensen met een 
ziekte of beperking. Vraagt dit niet om een heroverweging van taken?  

De overheid wenst een kritische consument. Iets dat te hoog gegrepen lijkt voor veel mensen met 
een ingrijpende ziekte of beperking. Uit literatuur blijkt dat wij van ‘de kiezende consument’ 
vooralsnog niet teveel (invloed) moeten verwachten. Mensen met een ingrijpende ziekte of 
beperking hebben meestal weinig te kiezen en kunnen ook niet altijd kritisch zijn vanwege hun 
afhankelijkheid. Hoe kan de patiëntenbeweging desondanks een ‘stem’ krijgen en meer invloed 
uitoefenen op de kwaliteit van zorg? In ieder geval is het zaak dat wat patiënten belangrijk 
vinden meer zichtbaar gemaakt wordt. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties zouden meer 
moeten investeren in toerusting (empowerment) van mensen met een ziekte of beperking, zodat 
zij hun leven op een waardevolle manier kunnen inrichten. Hiervoor moet een koppeling plaats-
vinden tussen wat patiënten zelf belangrijk vinden en hun ervaringen met de zorg.

Groei = Noodzaak
De inzet van vrijwilligers is essentieel voor alle zelforganisaties van patiënten, gehandicapten 
en GGz-cliënten. Uit de Monitor blijkt dat ten opzichte van 2006 en 2007 het gemiddeld 
aantal actieve vrijwilligers licht is afgenomen. Het werven van actieve vrijwilligers is echter 
zeer noodzakelijk. Een opvallend verschijnsel is dat kleine organisaties relatief meer actieve 
vrijwilligers hebben dan grote organisaties.  Als het aantal actieve vrijwilligers niet toeneemt 
zal het voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties lastig worden om aan alle verwachtingen 
te voldoen. Een mogelijke oplossing is het aanstellen of inhuren van beroepskrachten 
(professionals). Echter, beroepskrachten en vrijwilligers spreken niet altijd dezelfde taal en 
stellen vaak andere prioriteiten. Kunnen beroepskrachten wel de koers bepalen van patiënten- 
en gehandicaptenorganisaties? Vrijwilligers zijn vaak ervaringsdeskundig en deze kennis gaat 
verloren als gekozen wordt voor de nadruk op beroepskrachten. Hoe kunnen we zorgen dat vrijwilligers 
zich niet alleen richten op informatievoorziening en lotgenotencontacten? Hoe bevorderen we hun 
professionalisering? De Monitor laat zien dat het potentieel zeker aanwezig is. 

De gemiddelde groei van het aantal individuele leden per organisatie is in 2008 gelijk gebleven 
ten opzichte van 2006 en 2007. Als er groei te zien valt, is dat te wijten aan familieleden die ook 
lid worden van zelforganisaties. Het is van het grootste belang dat het aantal leden groeit, omdat 
de organisaties dan beter de rol kunnen vervullen van spreekbuis voor alle mensen met een ziekte 
of beperking. Op dit moment is ongeveer 10 procent van alle mensen met een ernstige ziekte 
en/of beperking lid van een zelforganisatie. Met internet, websites, chatrooms etc. worden meer 
mensen bereikt. 
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Maar wil je werkelijk weten wat patiënten en cliënten wensen en verwachten van de zorgsector, 
dan moeten patiënten- en gehandicapten-organisaties extra manieren vinden om niet-leden aan 
zich te binden.

Samenwerking
Veel patiënten- en gehandicaptenorganisaties trekken samen op met andere organisaties of met 
hun koepelorganisaties om hun doelen te bereiken. Daarbij richten ze zich voornamelijk op 
zorgaanbieders en daarnaast ook op overheden. Van alle organisaties heeft 42% contact met 
zorgverzekeraars. 
Bijna 81% van de organisaties werkt bij de uitvoering van verschillende kerntaken samen met 
andere categoriale organisaties of met koepelorganisaties. Er wordt minder samengewerkt met 
zorgbelangorganisaties en cliëntenraden. De terreinen waarop zij samenwerken betreffen: (collectieve) 
belangenbehartiging, uitwisseling van informatie en het gemeenschappelijk aanbieden van 
informatie en voorlichting. Volgens een meerderheid leidt deze samenwerking tot het gewenste 
resultaat.
In de samenwerking met andere categoriale organisaties ervaart een minderheid (40%) knelpunten. 
De meest genoemde reden daarvan is dat de belangen en culturele verschillen te veel uiteen lopen. 
Er is een spanningsveld tussen het behoud van eigen identiteit en het gezamenlijk opereren. 
Daarnaast is er een spanningsveld tussen grote en kleine organisaties. Organisaties willen hun 
eigen autonomie (nog) niet opgeven. 

Het clusteren van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in ‘domeingebieden’ zal hoogst-
waarschijnlijk niet, zoals vaak wordt gedacht, tot meer intensieve samenwerking leiden tussen de 
organisaties. Zo lang het eigenbelang en de autonomie voorop staan, is het moeilijk een vuist te 
maken en daadwerkelijk invulling te geven aan het patiëntenperspectief.
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Bijlage 1A Deelnemende organisaties naar ledental

Hieronder staan de deelnemende organisaties op alfabetische volgorde

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties met minder dan 500 leden

- AISNederland

- Anosmie Vereniging Nederland

- Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) 

- Belangenvereniging Beckwith-Wiedemann Syndroom

- Belangenvereniging Van Kleine Mensen

- Belangenvereniging von Hippel-Lindau                     

- CMTC                                                     

- Contactgroep GIST/Life Raft Group                        

- Contactgroep Marfan Nederland                            

- Contactgroep Stamceltransplantaties                      

- CPLD vereniging ons licht                                

- DOVENSCHAP                                               

- EPP vereniging                                           

- Erbse Parese Vereniging Nederland                        

- Fabry Support & Informatie Groep Nederland  FSIGN        

- Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland

- Fragiele X Vereniging Nederland                          

- Galactosemie Vereniging Nederland                        

- Gaucher Vereniging Nederland                             

- Hemangiomen en Vasculaire Malformaties Ouder- en Patiëntenvereniging (HEVAS)

- Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging ICP           

- ITP Patiëntenvereniging Nederland                        

- Landelijke Stichting Zelfbeschadiging                    

- Laposa                                                   

- Longfibrosevereniging                                    

- Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK)                                                  

- Nederlandse Klinefelter Vereniging                       

- Nederlandse Meningitis Stichting                         

- Nederlandse Rett Syndroom Vereniging                     

- Nederlandse Sturge-Weber-vereniging (NSWV)               

- Nederlandse vereniging van patiënten met sternocostoclaviculaire hyperostosis                                                             

- Nederlandse Vereniging voor Hereditair Angio Oedeem en Quincke’s Oedeem                                                      

- Nee-eten! (voorheen VOKCVS)                              

- Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie                

- Stichting Allochtonen en Kanker                          

- Stichting DOORGANG                                       

- Stichting HELLP-syndroom                                 

- Stichting Kernzaak                                       

- Stichting Kiss- en kidd-syndroom Nederland               

- Stichting Klankbord                                      

- Stichting Lichen Sclerosus                               

- Stichting Longkanker                                     
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- Stichting Noonansyndroom                                 

- Stichting Pandora                                        

- Stichting Plotsdoven                                     

- Stichting polyposis contactgroep                         

- Stichting Pulmonale Hypertensie Nederland                

- Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom                      

- Stichting Shwachman syndroom Support Holland             

- Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland                  

- Stichting Veteranenziekte                                

- Stichting voor AfweerStoornissen                         

- Stichting Weerklank                                      

- Syringomyelie Patiënten Vereniging                       

- Turner Contact Nederland                                 

- Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen                    

- Vereniging Anusatresie                                   

- Vereniging HNPCC                                         

- Vereniging Osteogenesis Imperfecta                       

- Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere 

  vertrouwensrelaties (VSK     

- Vereniging voor Patiënten met Parenterale Thuisvoeding   

- Vereniging Waterloop                                     

- Vereniging Ziekte van Hirschsprung                       

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties met 500-2000 leden

- ADCA-Vereniging Nederland

- Alopecia Areata Patiëntenvereniging

- Alvleeskliervereniging

- Cliëntenbond in de GGZ

- Contactgroep Kahler en Waldenstrom Patiënten

- Dwarslaesie Organisatie Nederland

- Endometriose stichting

- FOSS

- Hemochromatose Vereniging Nederland

- Hidradenitis Patiënten Vereniging

- Hiv vereniging Nederland

- Hoornvlies Patiënten Vereniging 

- Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP)

- LymfklierkankerVereniging Nederland

- MPD Stichting 

- Nederlandse hyperventilatie Stichting

- Nederlandse Hypofyse Stichting 

- Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 

- Nederlandse Phenylketonurie Vereniging

- Nederlandse vereniging van Dystoniepatiënten 

- Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten 

- Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten 

- Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten

- Neurofibromatose Vereniging Nederland 
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- NVVR “de Wervelkolom” 

- Patiëntenvereniging NSvG (stembandlozen)

- Prader-Willi/Angelman Vereniging 

- RSI-vereniging

- Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

- Stichting Bekkenbodem Patiënten

- Stichting Contactgroep Leukemie

- Stichting Contactgroep Prostaatkanker 

- Stichting Kind en Ziekenhuis   

- Stichting Melanoom  

- Stichting Olijf 

- Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie 

- Stichting Restless Legs   

- Vereniging Harten Twee    

- Vereniging Nederland Davos     

- Vereniging OPS

- Vereniging Oudergroep klompvoetjes

- Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten

- Vereniging van Huntington

- Vereniging van Mensen met Brandwonden

- Vereniging van Ouders van Couveusekinderen 

- Vereniging voor dyslexie Woortblind

- Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

- VKS  

- Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)             

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties met meer dan 2000 leden

- Adf-stichting                                            

- Afasie Vereniging Nederland                              

- Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)    

- ApneuVereniging                                          

- Astma Fonds Longpatiëntenvereniging                     

- BorstkankerVereniging Nederland                          

- Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland           

- Dit Koningskind                                          

- Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen 

- Helpende Handen                                          

- Macula Degeneratie Vereniging Nederland                 

- ME/CVS-Stichting Nederland                               

- Multiple Sclerose Vereniging Nederland                  

- Nationale Vereniging L.E.-Patiënten                      

- Nationale Vereniging Sjögenpatiënten  

- Nederlandse Coeliakie Vereniging                                            

- Nederlandse Stomavereniging                              

- Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten            

- Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten     

- Nederlandse Vereniging voor Autisme           
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- Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden               

- NPV (Nederlanse Patiënten Vereniging)                    

- Osteoporose Vereniging                                   

- Parkinson Patiënten Vereniging                           

- PhiladelphiaSupport                                      

- Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging             

- Psoriasis Vereniging Nederland                           

- Sarcoidose Belangenvereniging Nederland                  

- Schildklierstichting Nederland                           

- Stichting DES Centrum                                    

- Stichting ICD dragers Nederland                          

- Vereniging Cerebraal                                      

- Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)             

- Vereniging Spierziekten Nederland                        

- Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)    

- Vereniging Ypsilon                                      

 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties waarvan het aantal leden niet bekend is

- LFB                                                      

- Psoriasis Federatie Nederland                            

- Stichting Pijn-Hoop                                     
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Bijlage 1B Deelnemende organisaties naar type organisatie

Hieronder staan de deelnemende organisaties op alfabetische volgorde

Patiëntenorganisaties

-ADCA-Vereniging Nederland                                  

-Adf-stichting

-Afasie Vereniging Nederland                                

-AISNederland                                               

-Alopecia Areata Patiëntenvereniging                        

-Alvleeskliervereniging                                     

-Anosmie Vereniging Nederland                               

-ApneuVereniging                                            

-Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN)              

-Astma Fonds Longpatiëntenvereniging                        

-Belangenvereniging Beckwith-Wiedemann Syndroom             

-Belangenvereniging von Hippel-Lindau                       

-BorstkankerVereniging Nederland                            

-CMTC                                                       

-Contactgroep GIST/Life Raft Group                          

-Contactgroep Kahler en Waldenstrom Patiënten               

-Contactgroep Marfan Nederland                              

-Contactgroep Stamceltransplantaties                        

-CPLD vereniging ons licht                                  

-Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland             

-Endometriose stichting                                     

-EPP vereniging                                             

-Erbse Parese Vereniging Nederland                          

-Fabry Support & Informatie Groep Nederland  FSIGN          

-Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Stichting Nederland  

-Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen 

-Galactosemie Vereniging Nederland                          

-Gaucher Vereniging Nederland                               

-Hemangiomen en Vasculaire Malformaties Ouder- en Patiëntenvereniging (HEVAS)                    

-Hemochromatose Vereniging Nederland                        

-Hidradenitis Patiënten Vereniging                          

-hiv vereniging Nederland                                   

-Hoornvlies Patiënten Vereniging                            

-Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging ICP             

-ITP Patiëntenvereniging Nederland                          

-Landelijke Stichting Zelfbeschadiging                      

-Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP)       

-Laposa                                                     

-Longfibrosevereniging                                      

-LymfklierkankerVereniging Nederland                        

-Macula Degeneratie Vereniging Nederland                    

-ME/CVS-Stichting Nederland                                 

-MPD Stichting                
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-Multiple Sclerose Vereniging Nederland                     

-Nationale Vereniging L.E.-Patiënten                        

-Nationale Vereniging Sjögenpatiënten                       

-Nederlandse Coeliakie Vereniging                           

-Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)               

-Nederlandse hyperventilatie Stichting                      

-Nederlandse Hypofyse Stichting                             

-Nederlandse Klinefelter Vereniging                         

-Nederlandse Leverpatiënten Vereniging                      

-Nederlandse Meningitis Stichting                           

-Nederlandse Phenylketonurie Vereniging                     

-Nederlandse Rett Syndroom Vereniging                       

-Nederlandse Stomavereniging                                

-Nederlandse Sturge-Weber-vereniging (NSWV)                 

-Nederlandse vereniging van Dystoniepatiënten               

-Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten                

-Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten             

-Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten              

-Nederlandse vereniging van patiënten met sternocostoclaviculaire hyperostosis                                                           

-Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten               

-Nederlandse Vereniging voor Hereditair Angio Oedeem en Quincke’s Oedeem                 

-Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten                  

-Neurofibromatose Vereniging Nederland                      

-NPV (Nederlanse Patiënten Vereniging)                      

-NVVR “de Wervelkolom”                                      

-Osteoporose Vereniging                                     

-Parkinson Patiënten Vereniging                             

-Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie                  

-Patiëntenvereniging NSvG (stembandlozen)                   

-Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging               

-Psoriasis Federatie Nederland                              

-Psoriasis Vereniging Nederland                             

-RSI-vereniging                                             

-Sarcoidose Belangenvereniging Nederland                    

-Schildklierstichting Nederland                             

-Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid                     

-Stichting Allochtonen en Kanker                            

-Stichting Bekkenbodem Patiënten                            

-Stichting Contactgroep Leukemie                            

-Stichting Contactgroep Prostaatkanker                      

-Stichting DES Centrum                                      

-Stichting DOORGANG                                         

-Stichting HELLP-syndroom                                   

-Stichting ICD dragers Nederland                            

-Stichting Kernzaak                                         

-Stichting Klankbord                                        

-Stichting Lichen Sclerosus                                 

-Stichting Longkanker                                       
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-Stichting Melanoom                                         

-Stichting Noonansyndroom                                   

-Stichting Olijf                                            

-Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie                    

-Stichting Pijn-Hoop                                        

-Stichting Plotsdoven                                       

-stichting polyposis contactgroep                           

-Stichting Pulmonale Hypertensie Nederland                  

-Stichting Restless Legs                                    

-Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom                        

-Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland                    

-Stichting Veteranenziekte                                  

-Stichting voor AfweerStoornissen                           

-Syringomyelie Patiënten Vereniging                         

-Turner Contact Nederland                                   

-Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen                      

-Vereniging Anusatresie                                     

-Vereniging Cerebraal                                        

-Vereniging Harten Twee                                     

-Vereniging HNPCC                                           

-Vereniging Nederland Davos                                 

-Vereniging OPS                                             

-Vereniging Osteogenesis Imperfecta                         

-Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)               

-Vereniging Spierziekten Nederland                          

-Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten                     

-Vereniging van Huntington                                  

-Vereniging van Mensen met Brandwonden                      

-Vereniging van Ouders van Couveusekinderen                 

-Vereniging voor dyslexie Woortblind                        

-Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem          

-Vereniging voor Patiënten met Parenterale Thuisvoeding     

-Vereniging Waterloop                                       

-Vereniging Ziekte van Hirschsprung                         

Gehandicaptenorganisaties

-Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)      

-Belangenvereniging Van Kleine Mensen                       

-DOVENSCHAP                                                 

-Dwarslaesie Organisatie Nederland                          

-Helpende Handen                                            

-LFB                                                        

-Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden                 

Familieorganisaties

-FOSS                                                       

-Fragiele X Vereniging Nederland                            

-Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) 
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-Nee-eten! (voorheen VOKCVS)                                

-Prader-Willi/Angelman Vereniging                           

-Stichting Kiss- en kidd-syndroom Nederland                 

-Vereniging Oudergroep klompvoetjes                         

-Vereniging Ypsilon                                         

Cliëntenorganisaties in de GGZ

-Cliëntenbond in de GGZ                                     

-Nederlandse Vereniging voor Autisme                        

-Stichting Pandora                                          

-Stichting Weerklank                                        

-Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) 

Overige organisaties die niet onder vorige categorieën vallen

-Dit Koningskind                                            

-PhiladelphiaSupport                                        

-Stichting Kind en Ziekenhuis                               

-Stichting Shwachman syndroom Support Holland               

- Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere  

vertrouwensrelaties (VSK)   

-VKS 
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PGO organisaties in Nederland

Chronisch zieken en Gehandicaptenraad,  

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, 

LOC Zeggenschap in de zorg, LSR landelijk 

steunpunt medezeggenschap, Landelijk Platform 

GGz, Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang 

Nederland brengen jaarlijks  het ‘branche 

rapport patiënten-, gehandicapten- en ouderen 

organisaties in Nederland’ uit.  

Aan de hand van een monitor, wordt informatie 

verzameld over patiënten-, gehandicapten- en 

GGz-organisaties, zorgbelangorganisaties,  

cliëntenraden en de vereniging van budget-

houders Pe r Saldo. Er wordt per deelsector 

een rapport uitgebracht. De onderzoeks- 

bureau’s	Prismant	en	Verwey-Jonker	Insti-

tuut verzamelen de gegevens en bereiden het 

brancherapport voor.

Prismant

Prismant is partner van CC Zorgadviseurs en 

Walvis ConsultingGroep. Samen bieden wij 

organisaties en professionals in de zorgsector 

deskundig advies, onderzoek, opleidingen en 

informatiebeheer. De drie organisaties zijn 

al jarenlang actief op het gebied van zorg en 

welzijn. Met deze samenwerking breiden wij 

onze specialistische kennis en expertise sterk 

uit. Zo kunnen wij onze diensten nog beter 

toespitsen op elke specifieke vraag.

Verwey-Jonker Instituut

Het	Verwey-Jonker	Instituut	is	een	onaf-

hankelijke, landelijk werkende instelling te 

Utrecht en speelt een toonaangevende rol met 

onderzoek, advies en innovatie op sociaal-

maatschappelijk terrein.

Het	Verwey-Jonker	Instituut	doet	zowel	

adviserend als evaluatief onderzoek en heeft 

daarbij oog voor dilemma’s in beleid en uit-

voering.	Onderzoek	van	het	Verwey-Jonker	

Instituut geeft bruikbare en wetenschap-

pelijk onderbouwde antwoorden op sociaal-

maatschappelijke vragen. Met het onderzoek 

wil het instituut bijdragen aan de participatie van 

burgers en het vinden van duurzame oplossingen 

voor actuele kwesties. 
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