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Hoofdstuk 1. Inleiding  
  

Inleiding 

Het jaar 2020 was een heel ander jaar als de jaren ervoor, zowel persoonlijk als maatschappelijk. 

Ook voor onze vereniging is er het een en ander veranderd.  

Eind februari zijn we verhuisd naar ons nieuwe kantoor. Het is een moderne werkplek voor onze 

office-manager en er is volop gelegenheid om vergaderruimten te gebruiken.  

Vanaf 1 januari werken we samen met MEO; men verzorgt voor ons de financiële administratie 

en de ledenadministratie. In het begin was het wat wennen, maar het vertrouwen is gegroeid.  

De samenwerking zorgt ervoor dat de continuïteit binnen deze belangrijke taken steeds 

gewaarborgd is, op een manier die wij belangrijk vinden.  

 

Op 13 maart was er een afspraak op ReeHorst om een aantal zaken voor de Landelijke Contact- 

en Informatiedag op een rij te zetten. We gingen er nog allemaal van uit dat het in oktober door 

zou kunnen gaan. Diezelfde avond werd echter de eerste intelligente lockdown door de minister-

president aangekondigd. En toen werd alles anders. 

 

Dat had tot gevolg dat de algemene ledenvergadering van 2020 alleen op papier heeft 

plaatsgevonden. Gelukkig leverde die vergadering wel een nieuwe penningmeester op, waar we 

blij mee zijn. Inmiddels is Adriaan van de Graaff helemaal ingewerkt. De Nijmeegse vierdaagse, 

waar we weer met twee groepen namens NVSP aan wilden deelnemen, is niet door gegaan. De 

geplande regiobijeenkomsten werden afgezegd. Gelukkig komt er informatie bij onze leden 

binnen via Ogenblikje en zijn we gestart met het zusje: Het Kleine Ogenblikje. Een kortere 

uitgave via de email met extra informatie tussen de Ogenblikjes in. 

 

De Landelijke Contact- en Informatiedag was ook dit jaar weer een hoogtepunt, maar wel op een 

heel andere manier dan iedereen gewend is. Afke en Jeroen van Onderwater Producties hebben 

ons ondersteund en ervoor gezorgd dat we een mooi product konden presenteren. We waren 

met dertig mensen in ReeHorst, we hebben ons gehouden aan de coronamaatregelen en het 

productieteam heeft ervoor gezorgd dat het programma digitaal gevolgd kon worden op de 

geplande datum. Er hebben meer dan 2200 mensen naar het programma gekeken en de reacties 

uit binnen- en buitenland waren en zijn zeer positief. U kunt de opname trouwens nog steeds zien 

via onze website. Trots zijn we op de vier genomineerden voor de Sjögren Award en de winnaars 

die tijdens de Landelijke Contact- en Informatiedag bekend zijn gemaakt.  

 

In de loop van het jaar is er een nieuwe website gelanceerd. De webmaster heeft veel werk 

verzet om dit mogelijk te maken. We hopen dat we hiermee onze leden via deze digitale weg veel 

informatie kunnen geven. Ook is er nog een webcast geweest; een lezing over de droge mond 

door Dr. Henk Brand van ACTA. Ook hier is door veel mensen naar gekeken. We willen hier in 

ieder geval mee doorgaan zolang we niet bij elkaar kunnen komen in verband met covid-19.  

 

Alle contacten die we hebben met andere organisaties in Nederland en in het buitenland zijn 

doorgegaan, maar wel op een andere manier. De leden van het bestuur gebruiken Zoom en 

Teams voor presentaties, congressen, vergaderingen, recepties en voor onze jaarlijkse heidag. 

Deze manier heeft het voordeel dat je altijd snel ter plaatse bent, maar het nadeel dat je minder 

contact hebt met de mensen die meedoen aan de bespreking. Op deze manier zijn we wel in 

staat geweest om de continuïteit van de verschillende activiteiten te waarborgen.  

Alles gaat nog steeds door, maar op een wat andere wijze.  

 

In de loop van 2020 hebben we kennis gemaakt met Veronica Pors. Ze heeft aangegeven dat ze 

bereid is voorzitter te worden van NVSP. Ze zal tijdens de algemene ledenvergadering 2021 als 

bestuurslid worden voorgedragen.  
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Johan Mooi gaat stoppen met het bestuurswerk. Jammer genoeg is er voor hem nog geen 

opvolger. We zijn nog op zoek naar een kandidaat die de werkzaamheden in het kader van de 

belangenbehartiging - zo belangrijk voor onze leden - kan overnemen.  

 

Het bestuur gaat door met het oppakken en organiseren van de activiteiten vanuit ons 

meerjarenplan. De hulp van onze vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk en van grote waarde.  

Wij zijn heel blij dat er zoveel mensen betrokken zijn bij NVSP en daarvoor ook werkzaamheden 

willen verrichten.  

We hebben er vertrouwen in dat we samen met elkaar de activiteiten in het belang van onze 

leden kunnen voortzetten, al dan niet in coronatijd.   
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Hoofdstuk 2. Profiel  

  
2.1. Algemene gegevens per 31 december 2020  
type organisatie: landelijk werkzame patiëntenorganisatie 

rechtspersoon: vereniging, opgericht 10 december 1986 

kamer van koophandel: 40480667 
anbi rsin: 806299459 
  

aantal leden: 2206 

  

bestuur: mevrouw Annemiek Heemskerk, voorzitter 

 

De heer Joop Volkers, secretaris (tot 1 april 2020) 

de heer Adriaan van de Graaff, secretaris ad interim 

(vanaf 1 juli 2020) 

de heer Adriaan van de Graaff, penningmeester 

 mevrouw Mascha Oosterbaan 

 mevrouw Anneke Abma  

 de heer Johan Mooi 

  

ereleden: de heer A. van der Winkel 

 mevrouw P.A. van der Gaag-Rijken 

 de heer L.C. van der Kolk 

 de heer P.T.N. Philips 

 mevrouw A.M.J. Volkers-Lieverse          

 mevrouw N.F. Scharrenborg-Lubbertsen 

lid van verdienste: 

 

de heer A.J.J. Bracco Gartner 

 

2.2. Ledenbestand 
Per 31 december 2020 telde de vereniging 2206 leden, waarvan 27 in het buitenland, alsmede  

7 donateurs.  

Er mochten 137 nieuwe leden worden ingeschreven; uitgeschreven werden 123 leden. 

Het bestuur streeft naar een geleidelijke uitbreiding van het aantal leden, ook al in het belang 

voor de continuïteit van de vereniging.  

  

2.3. Bestuur 
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit leden die zelf Sjögrenpatiënt zijn of waarvan de partner 

patiënt is, dan wel leden die bereid zijn zich bestuurlijk in te zetten voor NVSP. De inzet als 

bestuurslid door patiënten is vaak zwaar gebleken vanwege de beperkingen die zij hebben. 

Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de eigen specifieke taken binnen het bestuur; de 

bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid.  

Het bestuur streeft ernaar taken te delegeren aan werkgroepen; inmiddels kan een achttal van 

dergelijke taken c.q. werkgroepen worden onderscheiden. 

  

In 2020 is als bestuurslid teruggetreden onze secretaris, de heer Joop Volkers.  

Op constructieve wijze heeft hij met zijn inzichten en inzet onze vereniging gediend.  

Binnen het bestuur is de heer Adriaan van de Graaff toegetreden als penningmeester; hij neemt 

daarbij de functie van secretaris waar.  

 

Voorzitter Annemiek Heemskerk heeft aangegeven tijdens de algemene ledenvergadering van 

2021 terug te treden uit het bestuur.  
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Verheugd zijn wij te kunnen melden dat in de persoon van Veronica Pors een gekwalificeerde en 

gemotiveerde kandidaat gereed staat om het stokje over te nemen. 

Ook Johan Mooi zal in 2021 terugtreden als bestuurslid. Op onnavolgbare wijze heeft hij zich acht 
jaar ingezet in het belang van leden en vereniging. De invulling van deze vacature heeft de volle 
aandacht, maar dat zal gelet op de complexiteit van de functie niet eenvoudig zijn.  
Overigens heeft Johan aangegeven de taken op het gebied van de belangenbehartiging nog 
tijdelijk waar te nemen tot een verantwoorde overdracht mogelijk is.   
 
Mascha Oosterbaan richt zich op het aandachtsgebied wetenschappelijk onderzoek in de volle 

breedte. Voorts is Mascha bestuurlijk verantwoordelijk voor het kwartaalblad Ogenblikje en de 

coaches.  

 

Anneke Abma is bestuurlijk verantwoordelijk voor het regio- en het vrijwilligersbeleid.  

Zij is ook aanspreekpunt voor het telefoonteam.  

  

2.4. Kantoor, medewerkster en samenwerking  
Begin 2020 is ons kantoor verplaatst naar Bisonspoor 3002 - B505, 3605 LT Maarssen. 

De verhuizing konden wij goeddeels in eigen beheer realiseren.  

Helaas kon nog weinig gebruik gemaakt worden van onze nieuwe huisvesting. In het kader van 

de maatregelen rondom covid-19 moest besloten worden dat onze medewerkster Joyce 

Koelewijn-Tukker haar werkzaamheden vooralsnog zoveel mogelijk vanuit eigen huis verricht. 

 

Uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de ledenadministratie, de boekhouding en de 

contributie-inning zijn per 1 januari 2020 uitbesteed aan MEO, een administratiekantoor op 

sociale grondslag. 

 

Mede in verband hiermede zijn de taken en verantwoordelijkheden van onze medewerkster 

opnieuw in kaart gebracht en vastgelegd.  

Als office-manager zet zij haar werkzaamheden als spin in het web van onze vereniging voort. 

Naast het optreden als contactpersoon tussen NVSP en MEO is zij verantwoordelijk voor het 

notuleren van vergaderingen, telefoonbeheer, correspondentie.  

Voor het vernieuwen van de website, de verdere automatisering, het organiseren van de 

Landelijke Contact- en Informatiedag en regiobijeenkomsten, het ondersteunen van de redactie 

van Ogenblikje, het deelnemen aan beurzen en wat zich verder voordoet, is de office-manager 

een onmisbare schakel.  

Zij participeert in de heidag van het bestuur.  

Verder is Joyce ook actief in HarmonicSS, een door de Europese gemeenschap gefinancierd 

project dat beoogt alle data van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Sjögren 

vergelijkbaar te maken.  

   

2.5. Algemene ledenvergadering/vrijwilligersdag  
De algemene ledenvergadering/vrijwilligersdag 2020 kon vanwege covid-19 niet zoals bedoeld in 
fysieke zin gehouden worden. Omdat over een aantal zaken dat instemming behoeft van de 
algemene ledenvergadering besluitvorming noodzakelijk was, werd toevlucht gezocht in de vorm 
van het systeem van stilzwijgende goedkeuring.  
Een drietal zaken, te weten:  

• samenstelling van het bestuur en de (her)benoeming van bestuursleden; 

• financieel verslag 2019; 

• begroting 2020 
werd daartoe ingebracht en schriftelijk toegelicht en - via de werking van het systeem van 

stilzwijgende meerderheid - conform besloten.  
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2.6. Medische adviescommissie  
NVSP beschikt over een medische adviescommissie bestaande uit medisch specialisten die zich 

betrokken voelen bij de patiënten met het syndroom van Sjögren en het non-Sjögren 

siccasyndroom. Zij staan het bestuur en leden met raad en daad bij. Zij zijn gefocust op 

medische ontwikkelingen en behandelingen. Ook de richting van het wetenschappelijk onderzoek 

wordt in overleg met hen bepaald.  

De medische adviescommissie bestaat uit de volgende leden:  

• dr. Th.W. van den Akker, dermatoloog;  

• dr. R.H. Boerman, neuroloog;  

• prof. dr. H. Bootsma, reumatoloog;  

• dr. E. Bossema, psycholoog; 

• dr. H. Brand, medisch bioloog; 

• prof. dr. J.G. Grutters, longarts; 

• dr. D. Hamann, medisch immunoloog; 

• dr. W.W.I. Kalk, kaakchirurg;  

• dr. N. Klaassen-Broekema, oogarts;  

• dr. A.A. Kruize, reumatoloog;  

• dr. K. Mansour, oogarts;  

• dr. R. van Weissenbruch, KNO-arts.  

 

In verband met covid-19 is het jaarlijkse overleg niet doorgegaan.  

Het NVSP-bestuur heeft onze artsen op verschillende manieren een hart onder de riem gestoken.  
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Hoofdstuk 3. Doel, visie en kernwaarden  
  

3.1. Doel 
Het doel van de vereniging is het leven van patiënten met het syndroom van Sjögren zo optimaal 

mogelijk te laten zijn: in eerste instantie het privéleven, maar ook inzake de professionele 

mogelijkheden en ontwikkeling, en participatie in het maatschappelijk leven.  

Tevens wil NVSP bijdragen aan en ondersteunen van behandeling van het syndroom van 

Sjögren. 

  

3.2. Visie  
Het is nodig het syndroom van Sjögren zoveel mogelijk bekendheid te geven en de belangen van 

patiënten bij zorgverzekeraars, behandelaars, werkgevers en uitkeringsinstanties zo goed 

mogelijk te behartigen.  

Voorts is het aanmoedigen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het 

ontstaan en de behandeling van de ziekte en waarin patiënten kunnen participeren van groot 

belang.  

Het faciliteren van lotgenotencontact draagt bij aan de mogelijkheden om pijn, gemis en onbegrip 

te delen en te verwerken.  

Dit alles door inzet van bureau, én bestuur, én vrijwilligers, én leden van de vereniging.  

 

Tenslotte ook het in breder verband leveren van een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling 

van Sjögren Europe, de Europese Sjögrenvereniging. 

 

3.3. Kernwaarden  
NVSP is de enige belangen- en patiëntenvereniging in Nederland voor Sjögrenpatiënten en  

non-Sjögren siccapatiënten.  

De vereniging zet zich in voor patiënten van alle leeftijden. 

Daarbij worden als kernwaarden gehanteerd:  

• wederzijds respect;  

• verbondenheid en je verbonden weten;  

• intrinsieke motivatie; 

• doorzettingsvermogen vanuit overtuiging;  

• vertrouwensvolle relaties binnen alle geledingen van de vereniging, ondersteund door een 

open communicatie.  

 

Eén en ander binnen een doelgerichte organisatie en een goede bedrijfsvoering. 
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Hoofdstuk 4. Activiteiten  
  

4.1. Belangenbehartiging  
 

4.1.1. Samenwerkingsverbanden 

 

4.1.1.1. Koepelorganisaties  
NVSP kan invloed uitoefenen op het zorgbeleid van de overheid en de politiek door deelname 

aan de overlegstructuren van koepelorganisaties. Dit betreft met name het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg en het bewaken van het niveau van een sociaal aanvaardbare basiszorg.   

  

4.1.1.2. Patiëntenfederatie Nederland  
Patiëntenfederatie Nederland (PFN) vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.  

Deze maken zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft.  

Onze voorzitter Annemiek Heemskerk heeft deelgenomen aan het directieberaad van PFN; 

andere bestuursleden hebben de algemene ledenvergadering bezocht.  

Ook heeft Annemiek Heemskerk zitting genomen in de Adviesraad Zorgkaart van PFN.  

Op Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) vindt u zorgaanbieders, leest u 

waarderingen van anderen en kunt u ook uw mening achterlaten.  

 

4.1.1.3. Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN)  
Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN) is een 

samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reuma-patiëntenorganisaties.  

Wij weten elkaar op landelijk niveau te vinden als het gaat om:  

• kennisuitwisseling;  

• optimale samenwerking;  

• belangenbehartiging.  

We komen twee keer per jaar samen in een algemene ledenvergadering, waar bovenstaande 

onderwerpen worden besproken.  

  

4.1.1.4. Ieder(in)  
NVSP is lid van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.  

De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderenorganisaties die samen een grote 

groep van zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen 

vertegenwoordigen. Ook federaties van patiëntenverenigingen zijn aangesloten bij Ieder(in).  

Ieder(in) heeft 250 leden die samen meer dan twee miljoen mensen vertegenwoordigen.  

Het bestuur van NVSP heeft het afgelopen jaar, net als voorgaande jaren, niet actief 
geparticipeerd in de activiteiten van Ieder(in).  
 

4.1.1.5. PGOsupport  
NVSP is verbonden met PGOsupport.  
Deze organisatie ondersteunt met raad en daad cliëntenorganisaties en netwerkverbanden van 
en voor mensen met een aandoening of beperking.  
Vrijwilligers kunnen hier ook cursussen volgen. In principe zijn hier geen kosten aan verbonden. 
Ook begeleiding bij de heidagen wordt door PGOsupport verzorgd.   
 

4.1.1.6. ReumaNederland  
ReumaNederland voorziet NVSP jaarlijks van een substantiële subsidie. Dit op basis van 
samenwerkingsafspraken, betrekking hebbend op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten, de 
collecteweek en dergelijke.  
Eens per jaar worden deze afspraken in samenspraak geëvalueerd en bevestigd.    
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4.1.2. Zorgverzekeringen  

  
4.1.2.1. Inleiding   
In het verslagjaar 2020 was duidelijk merkbaar dat de zorg - zeker gedurende de eerste  
coronagolf - nagenoeg tot stilstand kwam. Tussen de eerste en de tweede golf was er een kleine 
opleving met betrekking tot de ingediende vragen en bij het ingaan van de tweede golf was 
opnieuw merkbaar dat de zorgverleners hun zorgaanbod moesten verleggen. 
  
Wat verder opvallend was, dat aangevraagde WIA-procedures bij UWV vertraging opliepen. Dit 
had tot gevolg dat er financiële problemen dreigden bij aanvragers, omdat de werkgever na twee 
jaar ziekte de loondoorbetaling staakt en UWV met een IVA- of WGA-uitkering de financiële 
borging overneemt. 
  
In het verslagjaar zijn er 177 vragen ingediend en behandeld. In de voorgaande jaren bedroeg het 
aantal vragen tussen de 350 en 400.  
Veel vragen hadden betrekking op de mondzorg. Ook waren er weer vragen over de procedures 
rondom de Wet verbetering poortwachter en de aanvragen voor een uitkering op grond van de Wet 
Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 
  
Meerdere vragen werden gesteld over de door de zorgverzekeraar opgelegde verplichting tot het 
ondergaan van een speekselonderzoek, alvorens tot een beslissing op een aanvraag voor 
mondzorg te zullen overgaan. Volgens sommige verzekeraars heeft niet iedere Sjögrenpatiënt 
hinder van een droge mond en worden patiënten daarom voor een aanvullend speekselonderzoek 
verwezen naar een gespecialiseerd centrum of een ziekenhuis. 
  
Nieuw dit jaar waren meerdere vragen rondom dysautonomie/pots, een neurologische aandoening 
die ook bij Sjögren kan voorkomen. Overige vragen waren meer incidentele en specifieke vragen 
over vergoedingen van bijvoorbeeld fysiotherapie, vrij verkrijgbare (genees)middelen bij apotheek 
of drogist en oogdruppels. Een oogarts in een ziekenhuis verstrekte aan een patiënt autologe 
serumdruppels met goede resultaten. Nadat de zorgverzekeraar berichtte dit niet te zullen 
vergoeden, kwam de arts navraag doen bij NVSP. Omdat autologe serumdruppels behoren tot 
ziekenhuiszorg en dus door het ziekenhuis moet worden betaald, staakte de arts noodgedwongen 
de behandeling. 
  
4.1.2.2. (Non-)Vergoeding uit basispakket en/of aanvullende verzekering 
 
4.1.2.2.1. Bijzondere tandheelkunde 
Net als in de voorgaande jaren stond ook dit jaar dus weer voornamelijk in het teken van 
vergoedingen voor bijzondere tandheelkunde en mondhygiëne. Het aantal vragen hierover was 
ook dit jaar weer prominent aanwezig. Namens de betrokken leden en na afwijzing van de 
gevraagde vergoedingen, werden er - met wisselend succes - meerdere verzoeken tot 
heroverweging ingediend bij de verzekeraars.  
Veel gevraagd is om advies en ondersteuning bij afwijzing van het plaatsen van implantaten en 
kronen, te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit onderwerp blijft voor patiënten met het 
syndroom van Sjögren ronduit zorgelijk te noemen. Net als in eerdere jaren is het door de 
zorgverzekeraars en de hun adviserende tandartsen gevoerde beleid willekeurig, chaotisch en 
rechtsongelijk te noemen. Ieder jaar is weer duidelijk zichtbaar dat zorgverzekeraars zeer 
verschillend omgaan met aanvragen voor bijzondere tandheelkunde. Zo zal bij verzekeraar A 
zondermeer de vergoeding worden toegekend, bij verzekeraar B na een heroverweging en bij 
verzekeraar C helemaal niet, terwijl de gevallen waarop de aanspraak is gemaakt - artikel 2.7 van 
het Besluit Zorgverzekering - vrijwel gelijk zijn. Ook voor de direct betrokken zorgverleners - 
tandartsen, mondhygiënisten en centra voor bijzondere tandheelkunde - is dit problematisch en 
staat een verdere behandeling veelal in de weg.  
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Het lijkt er nog steeds op dat de mond- en tandheelkundige hulp niet echt gezien wordt als een 
wezenlijk onderdeel van de algemene gezondheidszorg. Het effect van het uitblijven van adequate 
behandeling van een medische aandoening binnen dit gebied op de algemene gezondheid wordt 
gebagatelliseerd. Niet door de behandelende zorgverlener(s), maar in de daaropvolgende 
beslismodellen van zorgverzekeraars en adviseurs.  
Het vertrouwen in het oordeel van de directe zorgverleners - ook de aanvragers van de 
machtigingen - door zorgverzekeraar/adviserend tandarts is voor verbetering vatbaar. 
  
4.1.2.2.2. Procedures bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen  
In 2018 werd door twee leden advies en ondersteuning gevraagd bij hun tandheelkundige 
problematiek en het aanvragen van heroverweging van de door de zorgverzekeraar genomen 
afwijzing op ingediend verzoek van de zorgverlener. Nadat deze procedures negatief uitvielen voor 
de patiënten werd er in nauwe samenwerking met hen een procedure opgestart bij de 
geschillencommissie zorgverzekeringen (SKGZ). 
  
De procedures bij SKGZ zijn - ook om hierin meer inzicht te verkrijgen - daarom volledig 
doorlopen. Dit wil zeggen dat, ook na ingediende heroverwegingen, de door zorgverzekeraars 
afgewezen zaken eerst zijn voorgelegd aan de ombudsman van SKGZ. De SKGZ-ombudsman 
probeert vervolgens door middel van bemiddeling tussen patiënt en verzekeraar tot een vergelijk te 
komen. Nadat ook de bemiddeling niet slaagde zijn de zaken uiteindelijk voorgelegd aan de 
geschillencommissie. 
  
Voor deze procedures zijn twee van de meest voorkomende tandheelkundige problemen bij het 
syndroom van Sjögren geselecteerd. Dit zijn de veelvoorkomende parodontitisklachten en het 
aanvragen tot het plaatsen van implantaten en kronen, te vergoeden vanuit de basisverzekering. 
  
Geïnteresseerden kunnen kennisnemen van de bindende uitspraken via de website van SKGZ. 
Voor parodontitis:  

https://www.kpzv.nl/document/e30ae56d-84eb-40f8-bd67-e762321d5a0f  

Voor implantaten en kronen:  

https://www.kpzv.nl/document/8953c140-1bf3-43a1-8999-5a5d7e66eb41 

  
4.1.2.2.3. Verzoek handhaving Nederlandse Zorgautoriteit 
Een laatste actuele ontwikkeling is een patiënt die haar zorgverzekering heeft ondergebracht bij 
een gevolmachtigde aanbieder van zorgverzekeringen. Mevrouw is vanwege Sjögren- 
gerelateerde tandheelkundige problematiek onder behandeling bij Stichting Bijzondere 
Tandheelkunde (SBT) en bij Amsterdam VUMC, afdeling kaakchirurgie.  
  
Een gemotiveerde aanvraag om toestemming voor aanbrengen van implantaten werd ingediend bij 
de zorgverzekeraar en afgewezen. Hierop is een verzoek tot heroverweging ingediend. Ook deze 
werd afgewezen, zonder dat een voldoende motivatie werd aangegeven.  
Omdat er sprake is van een gevolmachtigde met meerdere zorgverzekeraars was het zeer 
onduidelijk waar en bij welke zorgverzekeraar er een bezwaar moest worden ingediend. Ook wie 
nu de risicodragende verzekeraar was. Daarnaast werd er door de zorgverzekeraar onjuiste en 
mogelijk misleidende informatie verstrekt. Het geven van misleidende informatie kan aanleiding 
geven om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om handhaving. Dit verzoek is ingediend 
bij NZa. Uit het antwoord wat hierop volgde blijkt NZa van mening dat de zorgverzekeraar in de 
polisvoorwaarden aan haar wettelijke voorwaarden heeft voldaan en er geen sprake is van 
misleiding. Voor wat betreft de overige onjuiste informatie is dit een zorginhoudelijk probleem en 
kan dit voor een bindend advies worden voorgelegd aan de geschillencommissie SKGZ. 
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4.1.2.3. Ziekte en werk  
In het verslagjaar werd ook bij deze problematiek weer veelvuldig een beroep gedaan op advies en 
zo mogelijk ondersteuning vanuit NVSP. Vaak ging het om gecompliceerde vragen en problemen. 
De vragen hadden veelal betrekking op de te volgen procedures rondom re-integratie, de positie 
van de werkgever daarin en over de rol van de Arbo- of bedrijfsarts.  
De re-integratieverplichtingen voor werknemer en werkgever komen voort uit de bepalingen als 
genoemd in het Burgerlijk Wetboek en zijn verder uitgewerkt in de Wet verbetering poortwachter.  
De uiteindelijke beslissing of de procedures goed en wetconform zijn gevolgd ligt bij UWV.  
  
Meerdere keren werden leden geadviseerd in het WIA-afkeuringsproces bij UWV, vooral vragen 
over werkwijze rondom de eerste jaarziektebeoordeling, het deskundigenoordeel, de keuring door 
de verzekeringsarts en de functie en rol van de arbeidsdeskundige.  
Bovengenoemde procedures kunnen complex en ingewikkeld zijn. 
  
Ook hier waren de gevolgen van de pandemie zichtbaar. Dit had zichtbare gevolgen voor onder 
andere de einddatum ziektewetuitkering en het beslismoment bij UWV, waardoor de toekenning 
van een IVA- of WGA-uitkering niet of te laat werd genomen. Dit leidde weer tot directe financiële 
gevolgen voor betrokkene omdat de loondoorbetalingverplichting van werkgever na twee jaar 
ziekte stopt en een eventuele uitkering eerst na beslissing door UVW wordt overgenomen.  
In voorkomende gevallen is er namens de leden een melding “te late beslissing” opgesteld en 
ingezonden. UWV nam deze meldingen steeds voortvarend ter hand en er werd in deze gevallen 
alsnog een beslissing genomen of een voorschot uitbetaald. Hierdoor bleven financiële gevolgen 
voor betrokkenen beperkt of achterwege. 
 
Meerdere vragen hadden betrekking op het UWV-deskundigenoordeel. Een dergelijk onafhankelijk 
oordeel kan bij UWV worden aangevraagd als de re-integratie vastloopt of dreigt vast te lopen. 
Zowel werkgever als werknemer kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.  
Met een nieuw wetsvoorstel, Wet wijziging Wia en ziektewet - vermoedelijke ingangsdatum  
1 juli 2021 - zal de bedrijfsarts voortaan leidend zijn in de bepaling van de belastbaarheid van de 
(zieke) werknemer bij de RIV-toets door UWV. Voor zowel werkgever als werknemer biedt deze 
wetswijziging meer duidelijkheid. In het wetsvoorstel is opgenomen dat UWV nog steeds een boete 
kan opleggen als de werkgever niet heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen, echter dan 
niet meer gebaseerd op basis van een medisch verschil van inzicht tussen verzekeringsarts en 
bedrijfsarts. Het opleggen van een loonsanctie zal daardoor veel minder gaan voorkomen. 
 
Overige vragen handelden over de berekening van de uitkeringen, de rechtmatigheid van de 
reductie van het uitkeringspercentage van 100% naar 70% na een jaar ziekte, gevraagde inzage in 
medische dossiers, loonaanvullingsuitkeringen en de transitievergoeding. 
                                                                        
4.1.3. Overige onderwerpen c.q. taakgebieden 

 

4.1.3.1. Vrijwilligersbeleid  

NVSP heeft ongeveer 60 actieve vrijwilligers.  

Voor hen is het NVSP-vrijwilligersbeleid uitgewerkt en geïmplementeerd in taakbeschrijvingen en 

vrijwilligersovereenkomsten.  

   

4.1.3.2. Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)  

Alweer in het jaar 2018 is de AVG in werking getreden. Deze verordening is onderdeel van 

Europese wet- en regelgeving en vervangt de Nederlandse Wet bescherming 

persoonsgegevens. Deze verordening heeft ook vergaande gevolgen voor NVSP. 

Eén van de eisen is dat NVSP over toestemming van haar leden beschikt om - voor omschreven 

doelen - persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. Ook al omdat de leden de voorwaarden 

waaraan voldaan moet worden vaak overdreven vinden, blijkt het verkrijgen van de vereiste 
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toestemming niet altijd even eenvoudig. Blijvende aandacht vanuit onze vereniging voor dit 

fenomeen is echter onontbeerlijk.  

  

4.2. Lotgenotencontact  
 

4.2.1. Telefonisch lotgenotencontact  

Op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur is één van de leden van het 

telefoonteam thuis via het 0900-nummer te bereiken. Het telefoonteam biedt onder andere een 

luisterend oor en geeft informatie over het syndroom van Sjögren. Het aantal gesprekken loopt 

sterk terug, in 2019 nog 115 en in 2020 waren dat er 79. Steeds vaker wordt informatie nu 

opgezocht op de website en ervaringen uitgewisseld via facebook. De gesprekken per telefoon 

blijven echter in een behoefte voorzien. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen bellers soms 

verwezen worden naar Johan Mooi (zorgverzekeringen@nvsp.nl), Marjan Schipper 

(vraagenantwoord@nvsp.nl) of één van de coaches (coaches@nvsp.nl). Het telefoonteam 

bestaat uit Leny Littel, Leny de Vrind, Jeannette van Dijken, Hennie Spel, Petra Rundervoort en 

Diana van Eijbergen. Door covid-19 konden we als team niet fysiek bij elkaar komen, maar 

hebben we een keer via Zoom vergaderd. In de loop van het jaar hebben we besloten per 1 

januari 2021 de werkwijze van het telefoonteam te veranderen. Er kan dan niet meer direct naar 

het team gebeld worden, maar er kan via de website een terugbelverzoek gedaan worden. 

Leden die geen toegang hebben tot het internet kunnen gebruik maken van het algemene 

telefoonnummer. 

 

4.2.2. Regiobijeenkomsten - webcast  

De regionale informatie- en contactbijeenkomsten kunnen altijd op veel waardering rekening. 

Helaas heeft door covid-19 geen enkele bijeenkomst fysiek plaatsgevonden.  

De regiobijeenkomsten gaven ook altijd gelegenheid tot lotgenotencontact. De ervaring van veel 

leden is dat de band met lotgenoten van grote waarde is bij het aanvaarden van de diagnose, 

doorgaan met het leven en het accepteren van alle beperkingen die zich bij het syndroom van 

Sjögren voordoen. Helaas hebben we dat dit jaar node moeten missen. 

Doordat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren zijn we gestart met de webcast; een 

lezing/presentatie gehouden door een deskundige, te volgen via het internet. 

Op 10 december 2020 heeft dr. Henk Brand, medisch bioloog verbonden aan het academisch 

tandheelkundig centrum te Amsterdam, een presentatie gegeven over de mogelijke oorzaken van 

een droge mond en hij heeft uitgelegd waarom het zo moeilijk is een goed speekselsubstituut te 

maken. De webcast werd door bijna 300 mensen bezocht. We gaan ervan uit dat we ook in 2021 

gebruik zullen maken van de webcast om onze leden te informeren.  

 

4.2.3. Landelijke Contact- en Informatiedag (LCID)  

Na rijp beraad werd besloten de Landelijke Contact- en Informatiedag in een andere vorm te 

houden. De LCID-commissie, ondersteund door de overige bestuursleden én Onderwater 

Producties, heeft een creatief alternatief bedacht, namelijk de ‘Talk about Sjögren’ talkshow.  

 

Naast uiteraard de covid-19 problematiek, stond de uitreiking van de Sjögren Award centraal. 

Maar liefst vier genomineerden werden ieder op hun eigen locatie geïnterviewd door Afke en 

Jeroen van Onderwater Producties. Deze filmpjes werden tijdens de semi-liveshow uitgezonden. 

Juryvoorzitter dr. Dörte Hamann gaf een toelichting op de wijze waarop de jury tot haar oordeel 

was gekomen. Alle inzendingen waren van een hoog niveau. Uiteindelijk werd de Sjögren Award 

uitgereikt aan niet één, maar aan twee genomineerden, namelijk aan dr. Iris Bodewes en dr. 

Jolien van Nimwegen voor hun onderzoeken naar het syndroom van Sjögren.  
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Een onderwerp waar niet aan voorbij gegaan kon worden was natuurlijk covid-19: de uitslagen 

van de - door de kennisgroep van NVSP gehouden - enquête werden toegelicht. Dr. Zana Brkic 

beantwoorde vragen, net als prof. dr. Rinie Geenen over de medische en psychische kant en 

Nina Müller (Sjögrenpatiënte) vertelde over hoe het was om zelf covid-19 te hebben.  

 

Moniek van den Wildenberg en Tessa van Lingen belichtten hoe het is om alle ballen hoog te 

houden binnen je gezin als je zelf Sjögren hebt.  

 

Prof. dr. Frans Kroese, dr. Marjan Versnel, drs. Anneline Hinrichs en drs. Safae Hamkour 

beantwoordden aan de talkshowtafel verschillende vragen over Sjögren.  

De talkshow werd uitgezonden op 5 oktober, de oorspronkelijk geplande datum.  

Veel leden gaven na de uitzending terug dat zij heel blij waren met het geboden alternatief.  

 
4.3. Informatievoorziening  
  

4.3.1. Kwartaalblad Ogenblikje  

Ook dit jaar is Ogenblikje weer viermaal verschenen. Ondanks alle corona-omstandigheden was 

er toch voldoende interessante kopij om een paar mooie uitgaven te realiseren.  

Opvallend is dat sinds de laatste twee nummers (vrijwel) alles op tijd bij de eindredacteur is.  

Dat betekent een hoop minder stress en voldoende tijd om goed na te denken over een 

evenwichtige indeling. 

Het contact met de leden is hiermee behouden. Informeren en de contacten koesteren; daar 

draait het om. 

 

4.3.2. Informatiemateriaal  

 

4.3.2.1. Brochure 

In nauwe samenwerking met dr. Jolien van Nimwegen (UMCU/Martini Ziekenhuis Groningen) 

heeft Johan Mooi de brochure Vaginale droogheid, seksuele disfunctie en zwangerschap bij het 

syndroom van Sjögren geschreven. De brochure verschijnt begin januari 2021.  

 

4.3.2.2. Waaier 

Hoog op ons verlanglijstje stond een samenvatting van de ‘Gewenste Zorgnorm bij het syndroom 

van Sjögren; kwaliteitscriteria voor de zorg voor mensen met het syndroom van Sjögren, 

geformuleerd vanuit patiëntenperspectief’ te maken.  

Dit resulteerde in een waaier die met het eerste Ogenblikje van 2021 naar alle leden is gestuurd.   

 

4.3.3. Sociale media  

 
4.3.3.1. Website 
Het jaar 2020 stond in het teken van covid-19, dat merkten wij aan het aantal bezoekers dat de 
website bezocht. Er was een groei van bijna 16.000 bezoekers te zien ten opzichte van 2019. 
Ruim 11.000 mensen zochten naar zoektermen als Sjögren en corona, Sjögren en auto-
immuunziekten. 
 
In 2019 werd al duidelijk dat de website vernieuwd moest worden; een nieuwe template was 
noodzakelijk.  
Dit proces heeft veel tijd gekost voor onze webmaster(s), maar het resultaat mag er zijn.  
Het onderhouden, het plaatsen van content en het gebruiksgemak zijn ten opzichte van de oude 
versie sterk verbeterd.  
Daarnaast is de website op mobiel/tablet overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden.  
De vernieuwde website is op 24 december 2020 live gegaan.   
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4.3.3.2. Facebook 
Er is nog steeds een stijgende lijn te zien in het aantal bezoekers van onze NVSP-facebookpagina. 
Covid-19 was ook hier trending topic.  
Het aantal leden van de besloten facebookpagina ‘Sjögren in het dagelijkse leven’ is gestegen 
naar 1300. Het meeste werk is het monitoren van de berichten die op de besloten pagina geplaatst 
worden. Dit in goede samenspraak tussen Johan Mooi, Dennis Feijtel en Joyce Koelewijn-Tukker. 
 
4.3.3.3. Instagram 
Om in de behoefte van onze leden te voorzien, zit NVSP sinds kort op instagram (@nvspinsta).  
In de korte tijd hebben wij toch al 55 volgers gekregen.  
Net als via website en facebook zullen wij onze activiteiten hierop aankondigen.   
 
4.3.3.4. YouTube 
Sinds 1 maart 2016 heeft NVSP een eigen YouTube kanaal (Nationale Vereniging 
Sjögrenpatiënten). Hier staat onder andere de film over Onbegrip bij het syndroom van Sjögren op. 
De HQ-versie hiervan hebben wij zowel in het Nederlands als in het Engels laten ondertitelen.  
 
De uitzending van onze talkshow ‘Talk about Sjögren’ van 5 oktober werd door veel mensen 
bekeken.  
Het aantal abonnees groeit gestaag, mede ook door de webcast van 10 december.  
Inmiddels staan negen video’s op ons kanaal.  
 

4.3.4. Public Relations  

 

4.3.4.1. Banners 

Met enige vertraging werden de banners met een nieuw ontwerp - gemaakt door Marijke van der 

Ven - gedrukt. De bedoeling was dat tijdens de opening van het nieuwe kantoor iedere regio één 

banner zou ontvangen. Helaas moest de officiële opening uitgesteld worden.   

 

4.3.4.2. Infofolder 

In december verscheen de nieuwe informatiefolder over het syndroom van Sjögren en onze 

vereniging. De stijl van de nieuwe banners is hierin doorgetrokken.  

 

4.3.4.3. Briefpapier 

Door de verhuizing en omdat het briefpapier op was, is ervoor gekozen een nieuw ontwerp te 

laten maken door onze eindredacteur van Ogenblikje.  

   

4.4. Onderzoek  
  

4.4.1. Inleiding 

Ook in 2020 heeft Mascha Oosterbaan deze portefeuille behartigd.  

NVSP heeft - voortvloeiend uit haar visie - de volgende oogmerken bij het steunen van 

wetenschappelijk onderzoek:  

• het syndroom van Sjögren bekend maken bij een groter publiek en het onbegrip voor de 

aandoening verkleinen;  

• door meer bekendheid kan de diagnose eerder gesteld worden en de behandeling eerder 

worden gestart; 

• wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het vinden van oorzaken en het verbeteren 

van de behandeling;  

• het bevorderen van patiëntparticipatie aan wetenschappelijk onderzoek;  

• financiële ondersteuning/subsidiëring van promoties en bezoek aan congressen met 

betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. 
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4.4.2. Activiteiten  

 

4.4.2.1. Vraag en antwoord  

Marjan Schipper behandelt de vragen die binnenkomen via vraagenantwoord@nvsp.nl.  

Marjan vraagt daarbij zo nodig advies van één van onze medische adviseurs. 

 

In 2020 heeft Marjan 110 vragen beantwoord, dit zijn er ruim 50 meer dan vorig jaar. 

Gedeeltelijk is covid-19 hiervan de oorzaak, met veel vragen over het al dan niet behoren tot een 

eventuele risicogroep. Ook bestond er soms verwarring over de coronaregels en of het 

verstandig is om te werken in het onderwijs. Aan het eind van het jaar waren er natuurlijk de 

vragen over het vaccineren. Dan ging het om de veiligheid en de eventuele bijwerkingen. 

 

De vragen over hoe nu de diagnose gesteld wordt komen ook weer voor. Marjan kan dan goed 

doorverwijzen naar artikelen in Ogenblikje, waar dit goed uitgelegd wordt. 

 

Ook de droge ogen en de droge mond komen veelvuldig aan bod. Wat eraan te doen, waar kun 

je het beste terecht, zijn dan de bekende en belangrijke vragen. 

 

Tot slot de verdere onderwerpen: wondjes aan de huid, vragen over het bloedonderzoek, welke 

vitamines en mineralen kun je slikken, brainfog, depressie en Sjögren, longklachten en kan 

acupunctuur helpen. 

 

4.4.2.2. Sjögren Award  

De Awardcommissie heeft dit jaar een nieuwe voorzitter. Dr. Ruud Smeenk heeft na jarenlange 

dienst in 2018 afscheid van ons genomen en heeft dr. Dörte Hamann van UMC Utrecht 

aanbevolen als zijn opvolgster. 

 

Omdat de keuze zo moeilijk was, heeft de commissie - met toestemming van het bestuur - 

besloten tot de uitreiking van twee Sjögren Awards. Aan Iris Bodewes voor haar onderzoek naar 

biologische oorzaken van vermoeidheid en aan Jolien van Nimwegen naar de biologische 

oorzaken van vaginale droogheid en naar vaginale droogheid en seksueel disfunctioneren als 

onderbelichte symptomen. 

 

4.4.2.3. Internationale samenwerking  

Al jaren wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar het syndroom van Sjögren.  

Naar de oorzaak van de ziekte en welke behandelingen er zouden kunnen werken.  

Het bestuurslid wetenschappelijk onderzoek en de kennisgroep doen hun best de 

wetenschappelijke vorderingen, ook internationaal gezien, in kaart te brengen en te doorgronden. 

Ook denken we samen na wat we willen bereiken op wetenschappelijk onderzoeksgebied. 

 

4.4.2.3.1. EULAR (European League Against Rheumatism)   

Jaarlijks komen er op het brede gebied van de reumatologie tienduizend artsen, andere 

beroepsgroepen werkzaam in de gezondheidszorg en patiënten bij elkaar om de stand van zaken 

te bespreken binnen onderzoek en behandeling van patiënten met reumatische aandoeningen. 

De EULAR-conferentie zou dit jaar in Frankfurt plaatsvinden. Natuurlijk kon dit door covid-19 niet 

live doorgaan.  

Maar er is wel een vier dagen durende virtuele conferentie georganiseerd. Hier zijn alle nieuwe 

onderzoeken op het gebied van reumatische aandoeningen gepresenteerd en daarnaast waren 

er diverse interactieve bijeenkomsten. De uiteindelijke conclusie was dat er ook op het gebied 

van het syndroom van Sjögren weer flink wat onderzocht is. Men komt steeds een stapje verder 
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in het ontrafelen van dit ingewikkelde syndroom. Het lijkt erop dat er niet één Sjögrensyndroom 

bestaat, maar dat er meer sprake is van verschillende subgroepen.  

 

Verder miste iedereen de dynamiek van een livecongres; het ontmoeten van elkaar, gepland en 

ongepland. Een livecongres is voor ons ook heel vermoeiend, maar het geeft meer energie dan 

vier dagen achter de PC te zitten! 

 

4.4.2.3.2. Sjögren Europe 

Sjögren Europe heeft zich na de oprichting in 2019 verder ontwikkeld. Elke maand wordt er 

vergaderd via Zoom en zo krijgt de vereniging langzamerhand meer vorm.  

De organisatievorm is duidelijker geworden, er hebben zich weer meer landen aangesloten en 

een eerste webinar heeft het licht gezien. Dit mede omdat ons geplande congres in Athene 

- vanwege covid-19 natuurlijk - ook niet door kon gaan.  

 

Tijdens het bovengenoemde EULAR-congres zijn de eerste stappen gezet om ook lid te worden 

van de PARE, de patiëntentak van EULAR. Zo kunnen we mede beïnvloeden dat het syndroom 

van Sjögren ook in Europees verband meer op de kaart komt. 

 

4.4.3. Kennisgroep/Zorgnorm/Patiëntenparticipatie  

 

4.4.3.1. Kennisgroep  

Het doel van deze groep is: het inbrengen van het patiëntenperspectief in wetenschappelijk 

onderzoek en de dagelijkse zorg voor Sjögrenpatiënten. De groep bestaat uit Lucienne Dekker, 

Joyce Koelewijn-Tukker, Marianne Visser, Nina Müller, Annemieke Baert-Jansen, Inge Raats en 

Mascha Oosterbaan. 

 

Ondanks, of misschien juist wel dankzij covid-19, is ook hier veel gebeurd. Joyce, Marianne en 

Annemieke hebben een corona-enquête ontwikkeld en uitgevoerd. De resultaten zijn in oktober 

bekend gemaakt tijdens onze talkshow ‘Talk about Sjögren’.  

 

De contacten met expertisecentra zijn door Marianne en Mascha via Zoom en mail onderhouden. 

Zoals altijd gebeurde dit op een plezierige en constructieve wijze. 

  

4.4.3.2. Zorgnorm  

Joyce, Lucienne en Marianne hebben gezorgd voor een uittrekstel van onze brochure de 

Gewenste Zorgnorm, in de vorm van een waaier op zakformaat. Handig om mee te nemen! Deze 

is met het eerste nummer van Ogenblikje in 2021 aan onze leden en andere mensen op de 

verzendlijst toegestuurd. 

 

4.4.3.3. Patiëntenparticipatie  

Ook hier is door covid-19 veel stilgevallen of op een laag pitje komen te staan.  

De wetenschappelijke onderzoeken in de expertisecentra bleven eerst geheel uit, dus zo ook 

onze participatie daarin. Wel zijn er diverse onderzoeken gestart waarbij alvast meegelezen kon 

worden en input gegeven kon worden vanuit het patiëntenperspectief. We hopen daar in 2021 

vervolg aan te kunnen geven in een hopelijk wat meer concrete vorm. 

Maar we kunnen trots zijn dat men NVSP weet te vinden als enige landelijke organisatie op het 

gebied van Sjögren. Onze expertise wordt onderkend en gewaardeerd. 

 

4.4.4. Financiële ondersteuning/subsidiering  

In 2020 konden we vier promovendi verblijden met een bijdrage in de drukkosten van hun 

proefschrift. 
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Hoofdstuk 5. Financiën  
 

balans per 31.12 

activa 2020 2019 passiva 2020 2019 

kantoormiddelen 2.000 3.547 verenigingskapitaal 50.000 22.477 

voorraden 1.660 2.515 algemene reserve 67.184 19.155 

vorderingen 3.722 6.851 eigen vermogen 117.184 41.632 

banken 250.542 177.122 bestemmingsfonds 128.667 136.367 

kasmiddelen 236 603 schulden 12.309 12.639 

totaal 258.160 190.638 totaal 258.160 190.638 

 
staat van baten en lasten 

lasten 2020 2019 baten 2020 2019 

lotgenotencontact 29.447 41.359 subsidies 76.484 72.726 

voorlichting 33.581 35.179 contributies/donaties 55.623 54.539 

belangenbehartiging 1.212 3.826 overige bijdragen leden 5.076 4.882 

bestuurskosten 7.638 10.837 giften 636 4.805 

backoffice meo 13.547  advertenties 5.076 7.683 

personeelskosten 42.027 37.620 opbrengst lcid 1.900 6.869 

algemene kosten 22.188 23.648 brochures/postzegels 359 2.311 

   overige baten 38 4.816 

overschot 2019  6.162 tekort 2020 4.448  

totaal 149.640 158.631 totaal 149.640 158.631 

 

ontwikkeling eigen vermogen 

 01.01 bij af 31.12 

verenigingskapitaal     

saldo  22.477    

dotatie algemene reserve  27.523   

saldo     50.000 

algemene reserve     

saldo  19.155    

legaat  80.000   

dotatie verenigingskapitaal   27.523  

resultaat 2020   4.448  

saldo     67.184 

totaal 41.632 107.523 31.971 117.184 

 

Bovengenoemde staten zijn overgenomen uit de jaarrekening 2020. Deze jaarrekening is op  
3 februari 2021 vastgesteld door het bestuur en vervolgens gecontroleerd en akkoord bevonden 
door de controlecommissie 2020, bestaande uit Hennie Spel en Peter Zoun. De jaarrekening 2020 
wordt ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
 
De jaarrekening is binnen een nieuw format door de penningmeester opgesteld.  
Door een zekere heroriëntatie konden de bedragen uit de vastgestelde jaarrekening 2019 niet altijd 
één op één worden overgenomen in de vergelijkende cijfers.  
Waar noodzakelijk zijn deze cijfers zo verantwoord mogelijk herschikt. 
 

aansluiting jaarrekening 2019 

resultaat 2019 volgens jaarrekening 2019 4.874 

bij: herijking verwerking baten en lasten wetenschappelijk onderzoek 1.288 

resultaat 2019 in jaarrekening 2020 6.162 

 

De volledige jaarrekening 2020 is te raadplegen op ons kantoor of via de website en wordt op 
aanvraag per post toegezonden.  



18 
 

Hoofdstuk 6. Tenslotte 
 

Het afgelopen jaar was een ander jaar, maar ondanks dat weten we dat veel mensen betrokken 
zijn bij onze vereniging en mee willen werken als dat nodig is. We zijn hier heel blij mee.  
We hopen dat die betrokkenheid blijft en dat we ook in de toekomst nog steeds een beroep op 
onze vrijwilligers kunnen doen.  
 
Een speciaal woord van dank voor de leden van onze medische adviescommissie.  
Fijn dat u meedenkt en dat we een beroep kunnen doen op uw expertise.  
 
Natuurlijk mag hier onze office-manager niet onbenoemd blijven. Onze altijd aanwezige 
verbindende schakel tussen bestuur en leden.  
Dankjewel Joyce voor inzet en inbreng. We willen en kunnen je niet missen! 
 
Tenslotte danken wij de leden van onze vereniging voor het vertrouwen; we hopen elkaar weer 
snel te kunnen ontmoeten. 
 
Maarssen, 3 maart 2021 
 
Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Annemiek Heemskerk 
voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


