(strategisch) beleidsplan
2016 - 2020

Terug naar de basis

Een springlevende astmapatiënten vereniging van slechts 119 jaar oud met z’n wortels diep in het
hooggebergte van Graubünden, Zwitserland.
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I. Inleiding
Focus op de toekomst/ terug naar de wortels.
In dit document wordt teruggekeken naar het verleden (Beleidsplan 2011-2015) en worden de
missie, visie en activiteitenplan geactualiseerd en afgestemd op belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
Ondanks vele (literatuur)studies, promoties van professionals en veranderende visies op
behandelmethoden en medicatiegebruik is er in de ogen van de verzekeraars en
hooggebergtebeheerders nog steeds geen overtuigend wetenschappelijk bewijs van de effectiviteit
en meerwaarde van hooggebergtebehandeling (HGB). Op verzoek van Zorginstituut Nederland (ZiN,
voormalig CVZ), en ondersteund door verzekeraars wordt de validiteit van HGB nogmaals
onderzocht. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van Merem, financieel ondersteund door
onder andere de VND en wordt uitgevoerd onder de wetenschappelijke leiding van de afdeling
longziekten van het academisch ziekenhuis in Utrecht. Medio 2018 worden de resultaten verwacht
die sterk bepalend zullen zijn voor acceptatie en vergoeding van hooggebergte behandeling.
Het bestuur is zich terdege bewust van de kansen, maar ook van de realistische bedreigingen die
mogelijk voortvloeien uit de conclusies van dit onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek wordt
bepalend voor vergoeding door de (basis)ziektekostenverzekeraar. Het is mede om deze reden, dat
voorliggend plan primair anticipeert op de situatie waar de Vereniging Nederland Davos uiterlijk in
2018 mee te maken krijgen.
Op verzoek van de legaathouder van het Franckenlegaat werd gepoogd de bestemming van de
opbrengsten te verbreden, waarbij niet alleen hooggebergte behandeling maar ook behandeling
voor moeilijk behandelbare en/of ernstige astma patiënt in Nederland ondersteund kan worden.
Het afgelopen jaar is gediscussieerd over de toekomst van de VND en werden mogelijkheden
besproken om de doelstellingen van onze vereniging onder te brengen binnen het Longfonds.
In reactie op deze ontwikkelingen beschrijft dit beleidsplan voor de komende vijf jaar te door de
vereniging in te nemen positie en te ondernemen activiteiten.
De focus hiervan zal komen te liggen in de volgende drie doelstellingen:
1. Borgen van de continuïteit van het zorgaanbod in Davos (met alle ons ter beschikking
staande politieke en financiële middelen).
2. Verdieping van de samenwerking met het Longfonds, met name op het gebied van de
belangenbehartiging.
3. Verder oriëntatie op de toekomst van de VND met name met betrekking tot de functies ter
ondersteuning van de behandeling in Davos en de verenigings activiteiten/lotgenotencontact
in Nederland.
Hiermee keert de Vereniging terug naar haar wortels van haar bestaansrecht: directe steun aan
(familie van) patiënten met ernstig astma.

2.De VND in de periode 2010-2015
2.1 Juridische structuur
De Vereniging Nederland Davos (VND) is een patiëntenvereniging. De VND stelt zich onder meer ten
doel het welzijn te bevorderen van jeugdige en volwassen Nederlandstalige patiënten, lijdend aan
moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma en andere ziekten van de ademhalingsorganen, in het
bijzonder door de bevordering van hooggebergtebehandeling. Het bestuur is belast met het besturen
van de vereniging. De bestuursleden worden, voor een periode van vier jaar, gekozen in de algemene

ledenvergadering. Zij zijn tweemaal herkiesbaar en er is een rooster van aftreden. Leden van de
vereniging zijn allen natuurlijke personen en rechtspersonen die als zodanig door het bestuur zijn
toegelaten en die hun contributie voldoen. De VND voldoet aan de keurmerkeisen van de ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instellingen).
2.2 Doelstellingen en activiteiten
De VND heeft in het strategisch plan 2010-2015 haar hoofddoelstellingen vastgelegd. Dit plan heeft
de goedkeuring verkregen van de algemene ledenvergadering.
De hoofddoelstellingen van de VND zijn:
1. Het bevorderen van de toegankelijkheid van hooggebergtebehandeling (HGB)
2. Het bevorderen van de kwaliteit van de (na)zorg voor mensen met moeilijk behandelbaar
en/of ernstig astma
3. Het bevorderen van de toegankelijkheid van hooggebergtebehandeling (HGB)
4. Het bevorderen van de mogelijkheden tot verblijf in het hooggebergte van Davos
5. Het bevorderen van het welzijn, de behartiging van de belangen en het stimuleren en
faciliteren van empowerment van mensen met moeilijk behandelbaar en/of ernstig
astma.
6. Het organiseren van een jongerenvakantie in Davos.
2.3 Samenstelling huidig bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 is als volgt:
- De heer F.R. Weller (aftredend in 2019, nog twee maal H.B.), voorzitter
- Mevrouw W.S.G. van Dijk- Hoen (aftredend in 2019, nog één maal H.B.), secretaris en vicevoorzitter
- De heer W.F. van den Brink (aftredend in 2019, nog twee maal H.B.), penningmeester
- De heer P.G. Sliedrecht (aftredend in 2017, N.B.), bestuurslid
- De heer H.T.F. Heukensfeldt Jansen (aftredend in 2018, nog twee maal H.B.), bestuurslid
.
H.B.= herbenoembaar
N.B.= niet herbenoembaar

De bestuurlijke ondersteuning is in handen van mevrouw M. Ruegg-Orta.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Feitelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed op
declaratiebasis. Als dank voor de werkzaamheden voor de vereniging wordt er jaarlijks een
cadeaubon overhandigd.

3. Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) en HGB
Het Nederlands Astmacentrum Davos ( NAD) is onderdeel van Merem Behandelcentra waaronder
tevens Revalidatiecentrum De Trappenberg en Behandelcentrum Heideheuvel vallen. Merem
Behandelcentra is voor specialistische revalidatie en behandeling voor chronische aandoeningen.
In de periode 2001-2006 is een groot aantal HGB klinieken in Davos gesloten. Het Nederlands
Astmacentrum Davos heeft echter - na een omvangrijke bestuurlijke en organisatorische
reorganisatie - de HGB in afgeslankte vorm kunnen voortzetten en is in 2005 verhuisd naar de
(Duitse) Wolfgangkliniek voor een periode van tien jaar. In 2015, na expiratie van deze
(huur)overeenkomst met de Wolfgangklinik heeft Merem Behandelcentra in een ’joint-ventureconstructie’ met de Zürcher Höhenklinik in Davos-Clavadel nieuwbouw gerealiseerd, evenwel zonder
mogelijkheid voor verblijf van familie van patiënten. De fysieke verhuizing heeft in december 2015

plaatsgevonden. Thans is er sprake van een eigentijdse, topklinische (revalidatie)accommodatie voor
Nederlandse ernstige en/of moeilijk behandelbare astmapatiënten, die voldoet aan eisen van
soberheid en doelmatigheid en bestuurlijk/organisatorisch goed is ingebed in de Nederlandse
gezondheidszorg(keten). De kwaliteit van de geboden multidisciplinaire behandeling in het
hooggebergte van mensen met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma, is hoog en is ISO 9001
HKZ gecertificeerd.
Het NAD heeft 35 bedden. De kinderopnames worden sedert maart 2016 geclusterd.

4. Omgevingsontwikkelingen
4.1 Continuïteit hooggebergtebehandeling
De discussie over de effectiviteit van behandeling in het hooggebergte voor patiënten met ernstig
en/of moeilijk behandelbaar astma is tussen de zorgverzekering wereld en het wetenschappelijk veld
een regelmatig terugkerend fenomeen. Voor de continuïteit van de HGB is het van (levens)belang,
dat voor de desbetreffende doelgroepen (kinderen en volwassenen met ernstig en/of moeilijk
behandelbaar astma) onomstotelijk wetenschappelijk bewijs wordt verkregen omtrent de
meerwaarde van hooggebergtebehandeling. Parallel hieraan wordt de inhoudelijke,
wetenschappelijke discussie meer dan eens door bedrijfseconomische argumenten overschaduwd1,
niet in de laatste plaats ten nadele van de patiënten die gebaat zijn bij behandeling in het
hooggebergte.
Het uitblijven van gerandomiseerd wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van
hooggebergtebehandeling zal zijn uitwerking op de continuïteit van een Nederlands centrum voor
behandeling in het hooggebergte niet missen. Op instigatie van het ZiN is in september 2015 een
wetenschappelijk onderzoek gestart naar de meerwaarde van behandeling in het hooggebergte in
vergelijking tot behandeling in het laagland (i.c. Nederland). Naar het zich laat aanzien zullen de
conclusies van dit onderzoek medio 2018 beschikbaar komen.
Daarnaast is het NIVEL, op verzoek van het Longfonds en de Vereniging Nederland Davos, gestart
met de ontwikkeling van een zogenaamde CareQol astma, een unieke vragenlijst naar kwaliteit van
leven door behandeling in een longrevalidatiecentrum. Het ligt in de bedoeling dat deze
(gevalideerde) vragenlijst parallel gaat lopen met het wetenschappelijke gerandomiseerde
onderzoek.
Mede door het plaatsvinden van het bovengenoemde wetenschappelijk onderzoek waarbij
randomisatie plaatsvindt is de toestroom van het aantal opgenomen patiënten in het NAD
afgenomen.
Ook dit heeft voor Merem bedrijfsecononomische consequenties en dientengevolge tevens voor de
VND. Immers streeft de VND naar een brede toegang voor effectieve behandeling in het
hooggebergte (zie Visie 5.1).
4.2 Stakeholders
De belangrijkste stakeholders zijn de vrijwilligers en de leden, het NAD, Merem Behandelcentra,
legaathouder, Longfonds en (long)artsen.

1 Het hoofddoel van het nieuwe zorgstelsel is namelijk goede kwaliteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten
d.m.v. ‘gereguleerde marktwerking’. De Zwitserse meerkosten hebben een minder gunstige uitwerking op deze
confrontatie.

De stakeholders dichten de VND een taak toe vanuit hun eigen belevingswereld. De VND moet
professioneler en transparanter worden met een duidelijke visie en missie die in 2013 opnieuw
geformuleerd zijn (zie Visie Hfst.5).
In april 2016 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in het Hoger Beroep, aangespannen door de
Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos, met als doel de aanwendingsmogelijkheden van
het Franckenlegaat te verbreden. In eerste aanleg had de Rechtbank dit verzoek afgewezen. Het Hof
heeft deze uitspraak vernietigd waardoor de statuten nu alsnog worden gewijzigd. Dit betekent dat
de baten uit het legaat niet alleen gebruikt kunnen worden voor longpatiënten die worden
behandeld in het hooggebergte, maar ook voor moeilijk behandelbare en/of ernstig astmapatiënten
die elders hun behandeling ondergaan. Het bestuur gaat in overleg met de legaathouder om
mogelijke aanvullende bestemmingen te bespreken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan lotgenotencontact. Dit thema zou samen met het Longfonds vorm gegeven kunnen worden.

5. Nieuw beleid
5.1 Visie
‘Ernstige en/of moeilijk behandelbare astma patiënten hebben brede toegang tot effectieve
behandeling in het hooggebergte’
Ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma is in de visie van de VND een ernstig en
ondergewaardeerd probleem in de samenleving. De populatie patiënten met ernstig en/of moeilijk
behandelbaar astma wordt in Nederland geschat tussen de 25- en 50.000 patiënten. (Bron: NVALT,
Richtlijn diagnostiek en behandeling van ernstig astma). Daarvan heeft een onbekend, waarschijnlijk
klein percentage ernstig astma. Maar de medische consumptie en het kostenaandeel t.o.v. de totale
kosten voor astma is hoog. In het algemeen neemt de kwaliteit van leven aanzienlijk af, mede ten
gevolge van (de bijwerkingen van) het (hoge) corticosteroïdengebruik.
Bij de behandeling van ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma (MBA) wordt nog te vaak gekozen
voor alleen symptoombestrijding met een (te) kortdurend effect in plaats van
hooggebergtebehandeling (HGB) met een langduriger effect. Zelfs bij verwijzing door de specialist
naar HGB kunnen allerlei barrières optreden, zoals het weigeren van machtiging door de verzekeraar,
te grote administratieve rompslomp voor de verwijzer en financiële problemen. In de huidige visie
van de VND moet HGB dan ook zonder problemen toegankelijk zijn voor alle ernstig astma en/of
patiënten met MBA die dit voor hun gezondheid/welzijn nodig hebben.
5.2 Missie
‘Het behartigen van de belangen van mensen met astma, die lijden aan de directe en indirecte
gevolgen van deze ziekte’.
Dit door het bieden van morele ondersteuning door lotgenotencontacten en het bieden van
ondersteuning door politiek/maatschappelijke belangenbehartiging.
 De VND biedt zijn leden bereikbaarheid van moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma
behandeling in het hooggebergte, stimuleren effectieve nazorg en faciliteren hun
community;
 De VND biedt patiënten met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma,
alle relevante informatie over HGB;
 De VND ondersteunt artsen en specialisten met HGB kennis en ervaring, faciliteert in het
verwijzingsproces en ondersteunt in eventuele disputen met verzekeraars;

 De VND biedt zijn partnerorganisaties snelle toegang tot HGB kennis, relevante HGB
patiënten ervaringen en ondersteunt hen waar nodig in het overtuigen van o.a. verzekeraars
en politiek;
 De VND biedt steun aan het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) met het versterken en
up-to-date houden van HGB kennis bij de relevante verwijzers;
 De VND betrekt de legaathouder vooraf bij zijn strategie en relateert de jaarlijkse
verantwoording aan de voorwaarden van de schenker;
 De VND ondersteunt zijn vrijwilligers met scholing en kennis om te kunnen excelleren in hun
taken en daar duurzaam voldoening in te vinden.
5.2.1 Doelgroepen
De Vereniging Nederland Davos richt zich bij het realiseren van zijn doelstellingen op een aantal
doelgroepen.
Primair:
 Patiënten (familie van patiënten)met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma.
 Behandelaars van patiënten met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma (longartsen,
huisartsen, longverpleegkundigen).
 Legaathouder.
 Bestuur Merem.
Secundair:
 Zorgverzekeraars.
 Overheid.
 Partnerorganisaties.

6 Speerpunten en nieuwe activiteiten 2015-2020
Op basis van een SWOT analyse heeft bestuur bekeken welke weg het beste bewandeld kan worden.
(Zie bijlage 1-1a).
Van belang is dat de Vereniging Nederland Davos gaat werken aan merkopbouw.
Er moet meer duidelijkheid komen met name bij de doelgroepen wie wij zijn en waarvoor we staan.
Hoe onderscheidend kunnen wij zijn en waar staan wij? De VND moet vertrouwen opbouwen.
Voor bovenstaande moet een uitgebreider communicatieplan gemaakt worden, waarbij ook
aandacht moet zijn voor het aansturen van de vrijwilligers. Het bestuur moet hiervoor uitgebreid
worden met een bestuurslid die hiervoor de benodigde kwalificaties heeft.
De ernstig verouderde website moet vernieuwd worden. Hiervoor wordt een externe persoon
aangetrokken.
VND wil twee keer per jaar een magazine onder de naam “Reactie!” uitgeven waarin onderwerpen
die relevant en interessant zijn voor patiënten met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma
uitgediept kunnen worden.
Door de ruimere criteria voor de besteding van financiële middelen uit het Franckenlegaat zal in de
komende periode onderzoek worden gedaan naar de behoefte aan ondersteuning van de doelgroep
op het gebied van preventie en nazorg.

Zoals beschreven in de inleiding zal de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek naar de
meerwaarde van hooggebergte behandeling in 2018 bepalend zijn voor de strategie die de VND zal
gaan volgen.
Boven alles zal de VND zich blijven inzetten voor de ernstige en/of moeilijk behandelbare astma
patiënt. (zie Visie 5.1).
6.1 Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos (Franckenlegaat)
De statutenwijzigingen (april 2016) van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos
(Franckenlegaat) maken het mogelijk dat de opbrengsten van het legaat breder ingezet kunnen
worden. Dat houdt in dat de VND nu ook de ernstige en/of moeilijk behandelbare astmapatiënt in
Nederland kan ondersteunen.
In het bijzonder kan gedacht worden aan ondersteuning t.a.v. voorzorg (preventie) en nazorg
alsmede daarvan afgeleide (perifere) activiteiten die daar direct van invloed op zijn en werkelijk
bevorderend en/of ondersteunend zijn voor de kwaliteit van leven van de patiënt met ernstig en/of
moeilijk behandelbaar astma. Door de leden van de VND zijn goede, bruikbare suggesties gedaan die
evenwel nader in concrete projecten c.q. activiteiten vertaald zullen moeten worden rekening
houdend met mogelijkheden en beperkingen van betrokkenen.
Hierover zullen de contacten met de legaathouder aangescherpt en geïntensiveerd worden.
Ondanks dat de jaarlijkse bijdrage van de legaathouder verminderd zal worden is het mogelijk op
projectbasis een aanvulling op deze bijdrage in te dienen. Hiervoor zal een commissie worden
ingesteld die deze aanvragen kan beoordelen. Deze commissie moet aangesteld worden en zal
bestaan uit 3 personen, waarvan 1 persoon voorgedragen door de VND en 2 personen door de
ABN/AMRO. (beheerder van het legaat).
6.1.1 Longfonds
Er zijn reeds gesprekken gaande met het Longfonds om de samenwerking met het Longfonds te
intensiveren. Besproken is om in fases te bekijken hoe deze samenwerking geïntensiveerd kan
worden, na iedere fase dient er geëvalueerd worden.
Een vereiste is dat er een sectie ernstig astma binnen het Longfonds gerealiseerd dient te worden.
Dit is het DNA van de VND.
Achtergrond:
Beide organisaties hebben in belangrijke mate overlappende doelstellingen met betrekking tot de
verbetering van de behandeling van patiënten met astma en het dienen van de (maatschappelijke)
belangen van deze doelgroep. De toegevoegde waarde van de VND ligt met name in de
ondersteuning van patiënten met indicatie voor hooggebergtebehandeling op het gebied van:
1. Financiële ondersteuning van (eerstelijns familie) van patiënten tijdens hun behandeling en
het aanbieden (samen met het NAD) van verblijf zonder behandeling.
2. Lotgenotencontact van (ex) patiënten in Nederland.
3. Voorwaardenscheppende ondersteuning aan de zorgaanbieder (projectsubsidies, informatie
naar verwijzers etc.)
Op het gebied van het maatschappelijk agenderen van de noden van de doelgroep is het Longfonds
inhoudelijk en organisatorisch veel beter geëquipeerd dan de (op vrijwilligers draaiende) VND.
Doel: Gefaseerd overdragen van een aantal taken van de VND naar het Longfonds.
Fase 1: Versterking van de focus en de kennis van het longfonds voor de noden van de
astmapatiënt.
Invulling:

a. Gemeenschappelijk lidmaatschap (vergoed door VND) : op basis van inventarisatie van
toestemming van de leden en reeds lid van het LF

b. Opzet van sectie ernstig/MBA astma binnen longfonds (dit wordt gemarkeerd als een
harde voorwaarde voor aangaan en verdere uitbouw van de samenwerking zoals
hieronder beschreven)
c. Jaarvergadering onder gemeenschappelijk voorzitterschap
Fase 2: (Afhankelijk van het succes van fase 1): Overdracht van de verenigingsactiviteiten
(lotgenotencontact)
Invulling:
a. Opheffen VND als patiënten vereniging.
b. Oprichten VND fonds ter ondersteuning van (afhankelijk van statuten Francken legaat)
hooggebergtebehandeling, of de belangen van patiënten met moeilijk behandelbaar
astma.
Fase 3: Voorwaardelijk, afhankelijk van de situatie in Davos:
a. Overdracht van de legaatopbrengsten van VND naar longfonds
b. Opheffen VND
We kunnen, afhankelijk van de ervaring, iedere fase als (voorlopig) eindstation beschouwen. Na
iedere fase evaluatie momenten: bestuurlijk, met de klankbordgroep en in de ledenvergadering.
Pas nadat besloten is dat fase 1 succesvol is zal er gesproken kunnen worden over een volgende fase.
Opgaan van de VND in het Longfonds, zal echter niet binnen vijf jaar plaatsvinden.
6.1.2 Terug naar de basis
Sanering van activiteiten die niet gericht zijn op realisatie van de hoofddoelstelling dan wel
overdracht van activiteiten aan partij(en) – in welke samenwerkingsvorm dan ook - waar
desbetreffende activiteiten kwantitatief en kwalitatief het beste gedijen.

7. Hoofddoelen 2016-2020
1) Bevorderen bekendheid optimale behandeling ernstige en/of moeilijk behandelbare astma.
2) Ondersteuning empowerment van mensen met ernstige en/of moeilijk behandelbare astma.
3) Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen met ernstige en/of moeilijk behandelbare
astma
4) Bevorderen toegankelijkheid HGB.
5) Bevorderen aanvullend verblijf en zorgaanbod in het hooggebergte.
6) Collectieve belangenbehartiging van mensen met ernstige en/of moeilijk behandelbare astma

Bijlage 1 SWOT analyse intern
INTERN
Bestuur

Vrijwilligers

Secretariaat

Redactie

STERKTES
 Enthousiasme
 Grote betrokkenheid met
ernstig en of moeilijk
behandelbaar astma
 Korte lijntjes
 Doorzettingsvermogen
 Bestuurlijke ervaringen

ZWAKTES
 Te weinig tijd naast drukke
banen
 Belangenbehartiging
 PR
 Geringe professionaliteit





Erg betrokken groep
Enthousiast
Daadkrachtig




Veel uitval door
aandoening
Te weinig aansturing
vanuit bestuur









Kwetsbaar 1 persoon



Professioneel
Daadkrachtig
Enthousiast
Stuurt vrijwilligers aan
Brug tussen leden en
bestuur
Herkenbaarheid





Enthousiast
Zeer actief
Communicatief



Te weinig sturing vanuit
het bestuur
communicatie



Interne kansen vergroten door:
 Nieuw(e) bestuurslid(leden) werven met een goed omschreven profielschets
 Externe ondersteuning bestuur

Bijlage 1a SWOT analyse extern
EXTERN
HGB
Merem
Behandelcentra
NAD
Longfonds

IederIn

BEDREIGINGEN
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat HGB geen meerwaarde heeft
NAD financieel bedreigd door afname
aantal patiënten
NAD wordt gesloten vanwege
bovengenoemde bedreigingen
De ernstige en moeilijk behandelbare
astmapatiënt valt uit het zicht na een
fusie met Longfonds

KANSEN
Faciliteren verblijf van patiënten in
bergen door VND
Faciliteren verblijf van patiënten in
bergen door VND
Faciliteren verblijf van patiënten in
bergen door VND
Samenwerking met LF in tempi met
als voorwaarde behoud van een
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behandelbaar astma waardoor:
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 Meer PR
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Zorgverzekeraars 

HGB verdwijnt uit basiszorg als
blijkt dat HGB wetenschappelijk
gezien geen meerwaarde heeft



ZiN



Na WO stoppen met HGB d.w.z.
vervalt uit basisverzekering



Legaathouder



Jaarlijkse bijdrage vermindert bij
onvoldoende te ondersteunen
initiatieven






Cursussen voor vrijwilligers
Ondersteuning PGO bij
Fondsenwerving
Mogelijk wel vergoeding via
aanvullende verzekering? Dan
financiële ondersteuning leden
aanvullende verzekering
Mogelijk wel vergoeding via
aanvullende verzekering? Dan
financiële ondersteuning leden
aanvullende verzekering.
Jaarlijkse bijdrage vermindert niet
Kansen om projectmatig geld aan
te vragen
Ook ondersteuning van patiënten
in Nederland mogelijk
Ondersteuning legaathouder op
patiënt niveau te kunnen blijven

steunen bij facilitering van
ernstige astmapatiënten in Davos
en NL.
Externe kansen liggen bij:
 Uitdiepen samenwerking/fusie LF met behoud van sectie ernstige en/of moeilijk
behandelbare astmapatiënt en VND
 Belangenbehartiging bij politiek en andere gremia
 Uitzoeken hoe we hooggebergteverblijf kunnen blijven faciliteren bij sluiten van NAD door
wat voor oorzaak dan ook
Bijlage 2 Taken per bestuurslid
1. Verenigingsorganisatie
1e aanspreekpunt

Reactie/Nieuwsbrief/Magazine
Bestuursvergaderingen
Ledendag
Begroting
Jaarrekening en jaarverslag
Activiteitenverslag vereniging
Overleg met het Longfonds
Overleg met Merem
Behandelcentra/NAD
Overleg met legaathouder

2e aanspreekpunt

Peter Sliedrecht
Ineke van Dijk
Peter Sliedrecht
Wilfred van den
Brink
Wilfred van den
Brink
Ineke van Dijk
Ineke van Dijk
Frank Weller

Huibert Heukensfeldt Jansen
Frank Weller
Ineke van Dijk
Frank Weller

Frank Weller

Wilfred van den Brink

Frank Weller
Peter Sliedrecht
Frank Weller
Ineke van Dijk

2 Bevorderen bekendheid optimale behandeling MBA

Beurzen
Website/ social media

Peter Sliedrecht
Peter Sliedrecht

Wilfred van den Brink
Wilfred van den Brink

3 Ondersteuning Empowerment mensen MBA

Lotgenotencontact

Peter Sliedrecht

Patiëntencontactdagen
/Longpunt ernstig en/of MBA
astma

Wilfred van den
Brink

Huibert Heukensfeldt
Jansens
Peter Sliedrecht

4 Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen met MBA

Wetenschappelijk onderzoek

Ineke van Dijk

Frank Weller

Voorzieningen NAD

Peter Sliedrecht

Wilfred van den Brink

Machtigingsproblematiek

Peter Sliedrecht

Ondersteuning Juridische
procedures
Subsidie verblijf eerstelijns
familie

Peter Sliedrecht

Huibert Heukensfeldt
Jansens
Huibert Heukensfeldt
Jansens
Huibert Heukensfeldt
Jansen

5. Bevorderen toegankelijkheid

Peter Sliedrecht

6. Bevorderen aanvullend verblijf zorgaanbod hooggebergte

Jongerenvakantie

Peter Sliedrecht

Huibert Heukensfeldt
Jansen

7. Collectieve belangenbehartiging van mensen met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma

IederIn
Long Alliantie Nederland
Communicatie

Peter Sliedrecht
Ineke van Dijk
Allen

Wilfred van den Brink
Frank Weller

Bijlage 3 Meerjaren activiteitenplanning en -begroting 2016 - 2020

Inhoud
Inleiding
1.

Verenigingsorganisatie
1.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
1.1.1 Vernieuwing website www.vereniging-davos
1.1.2 Verhuizing kantoor

1.2 Structurele activiteiten en bestedingen
1.2.1 Bestuurskosten

2.

Bevorderen bekendheid optimale behandeling moeilijk behandelbaar
(MBA) en/of ernstig astma.
2.1 Structurele activiteiten en bestedingen
2.1.1 Beurzen
2.1.2 Website
2.1.3 Facebook: Vereniging Nederland Davos
2.1.4 Reactie! online
2.1.4 Reactie! Magazine

3.

Ondersteuning empowerment van mensen met moeilijk behandelbaar
en/of ernstig astma (lotgenotencontact en zelfmanagement)
3.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
3.1.1 Workshops internet
3.1.2 Leden enquête

3.2 Structurele activiteiten en bestedingen
3.2.1 Patiëntencontactdagen
3.2.2 Lotgenotencontacten
3.2.3 Ledendag
3.2.4 Duaal lidmaatschap Longfonds

4.

Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen met MBA
4.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
4.1.1. Wetenschappelijk onderzoek HGB

4.1.2

Preventie en nazorg

4.2 Structurele activiteiten en bestedingen
4.2.1 Voorzieningen NAD
4.2.2 Congressen/symposia Longverpleegkundigensymposium NAD

5

Bevorderen toegankelijkheid HGB
5.1 Structurele activiteiten en bestedingen
5.1.1 Ondersteunen juridische procedures en second opinion
5.1.2 Subsidieregeling eerstelijns verwanten

6.

Bevorderen aanvullend verblijf en zorgaanbod in het hooggebergte
6.1 Structurele activiteiten en bestedingen
6.1.1 Jongerenvakantie

7.

Collectieve belangenbehartiging van mensen met MBA
7.1 Structurele activiteiten en bestedingen
7.1.1 Lidmaatschappen
7.1.2. Long Alliantie Nederland
7.1.3 Ieder(in)

Inleiding
Uitgangspunt voor deze meerjaren activiteitenplanning is het beleidsplan 2016 – 2020. In dit plan
worden een aantal speerpunten genoemd die zijn terug te vinden in deze planning. De lopende
activiteiten uit de vorige beleidsperiode worden goeddeels gecontinueerd.
De totale begrote baten in de komende beleidsperiode bedragen € 1.035.500 en bestaan uit de
opbrengsten van het Franckenlegaat (€ 865.500) en uit overige inkomsten (€ 170.000). Een
specificatie van de inkomsten treft u aan bijlage 1.
De totale kosten in de beleidsperiode 2016 – 2020 bedragen € 1.282.725.

1. Verenigingsorganisatie
1.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
1.1.1. Vernieuwing website www.verenigingdavos
De website van de Vereniging Nederland Davos is na, een volledige herbouw in 2007, het hart van de
communicatie van de vereniging geworden. Het aantal unieke bezoekers is in de loop der jaren
gegroeid van 44.500 in 2007 tot 70.000 in 2015.
De opzet van de website is van dien aard dat er technisch gezien beperkte mogelijkheden zijn voor
interactie tussen verschillende groepen van bezoekers. Ook biedt de huidige website geen
mogelijkheden informatie te plaatsen en met groepen of individuele gebruikers onderling te
communiceren in een “afgesloten” ruimte achter de website. Daarnaast is het wenselijk dat de
website meer geïntegreerd kan worden met ander social media die door de VND gebruikt worden en
dienen er op technisch niveau aanpassingen plaats te vinden.
Kortom, de website is aan vernieuwing/vervanging toe. Temeer ook in het licht van de mogelijke
samenwerking met het Longfonds waarbij m.n. de uitstraling van de website veel aandacht zal
moeten krijgen.

1.1.2. Verhuizing kantoor
De Vereniging Nederland Davos is gehuisvest in een kantoorpand op de Keerkring 6, 2801 DG
Gouda. In totaal worden hier 3 ruimtes gehuurd (kantoor secretariaat, vergaderruimte met keuken
en opslagruimte). De huurkosten zijn hoog en het huurcontract loopt in april 2017 af. Dit zal niet
worden verlengd maar er wordt gezocht naar andere, goedkopere kantoorruimte.

2016
1.1.1. Vernieuwing
website
1.1.2. Verhuizing

2017
15.000

2018

2019

2020

10.000

1.2 Structurele activiteiten en bestedingen
1.2.1 Bestuurskosten
Algemene ledenvergadering (ALV): tenminste eenmaal per jaar wordt een ALV gehouden en wel in
juni. In deze ALV wordt o.m. verantwoording afgelegd over het vorige boekjaar (o.m. jaarverslag,
jaarrekening) en de begroting en het jaarplan van het volgende boekjaar besproken.
Aansluitend aan de ALV wordt een ledendag georganiseerd. Waarbij sprekers aanwezig zijn die voor
de leden interessante onderwerpen behandelen. Daarnaast is er ruimte voor onderling contact.
Om de dag te organiseren worden kosten gemaakt voor zaalhuur en catering, reiskosten en
versturen van de uitnodigingen.
Bestuursvergaderingen en externe overleggen
De bestuursvergaderingen worden ongeveer 6-8 maal per jaar gehouden in Gouda. In deze
vergaderingen wordt o.m. de voortgang besproken van het jaarplan/begroting, stand van zeken
m.b.t. Merem en samenwerking Longfonds. Ook aanvragen vanuit het NAD worden hier behandeld.
Eenmaal per twee jaar en wel 2016, 2018 en in 2020, vindt één van de bestuursvergaderingen plaats
in Davos. Er worden reiskosten gemaakt.
Klankbordgroep
De reden voor het bijeenbrengen van de klankbordgroep is dat het bestuur het belangrijk vindt om
vanuit de leden te horen wat er leeft en welke gedachtes er zijn met betrekking tot de toekomst van
de VND. In de klankbordgroep hebben 8 leden zitting uit verschillende regio’s van Nederland. Zowel
vrouwen als mannen met verschillende achtergronden en leeftijden nemen deel aan deze groep.
Er worden reiskosten gemaakt.
Het bestuur overlegt minimaal 1 maal per jaar met de legaathouder en meermaals per jaar met de
belangrijkste stakeholders Longfonds, Merem en NAD.
Er worden reiskosten gemaakt.
Werkgroepen en commissies
Binnen de vereniging zijn enkele commissies werkzaam. Vanuit deze commissies worden op
verschillende terreinen activiteiten geïnitieerd en door vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast is er een
promoteam en functioneren er werkgroepen.
Aan het einde van het jaar ontvangen de (35) vrijwilligers een cadeaubon om hen te bedanken voor
hun inzet. Daarnaast worden gemaakte onkosten, zoals reiskosten vergoed.
Secretariaat en helpdesk

De VND is gehuisvest in Gouda. Daar is ook het secretariaat van het bestuur gevestigd en de helpdesk
van de vereniging.
Advieskosten
In bepaalde situaties zal het bestuur een externe consultant aantrekken om het bestuur van advies te
dienen en te ondersteunen. Bijvoorbeeld in het traject om tot samenwerking/fusie Longfonds te
komen zal bestuur terzake kundige ondersteuning nodig hebben om tot een goed uitgewerkt plan te
komen.
Het bestuur wil in de komende beleidsperiode de statuten van de verenigingen moderniseren en
aanpassen. Ook hiervoor zal externe begeleiding nodig zijn.
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Huisvestingskosten
26.000
Verzekeringen
1.250
Kilometer kosten
2.000
Vergaderkosten
600
Bestuursvergaderingen 2.000
in Davos
Cadeaubonnen
450
bestuur
Cadeaubonnen
2.500
vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers
1.500
Algemene
2.500
Ledenvergadering
Secretariaat en
35.000
helpdesk
Internet en telefoon
1.500
Kantoorkosten
5.000
Accountantkosten
7.000
Advieskosten
10.000

2017
13.000
1.250
2.000
700

2018
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1.275
2.000
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2019
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2.000
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2.500
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2.500
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2.500

1.500
2.500

1.500
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5.000
7.300
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5.000
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1.700
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7.600
10.000

2.Bevorderen bekendheid optimale behandeling moeilijk behandelbaar
en/of ernstig astma.
2.1 Structurele activiteiten en bestedingen
2.1.1 Beurzen
De promoteamleden zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van de hooggebergtebehandeling en
kunnen veel vertellen en uitleggen over de VND en de hooggebergtebehandeling. Promoteamleden
zijn aanwezig beurzen en/of symposia, georganiseerd door derden. Het doel van het aanwezig zijn op
de beurzen en symposia is voorlichting te geven over de VND en hooggebergtebehandeling. De VND
is aanwezig bij congressen van longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen,
kinder(long)artsen en longartsen.

Ook aan artsen en verpleegkundigen in opleiding worden op Hoge scholen en in academische
ziekenhuizen voorlichting gegeven.
Kosten die hiervoor gemaakt worden zijn standhuur (om aanwezig te mogen zijn op de
beurs/symposia), voorlichtingsmateriaal en reiskosten van de vrijwilligers.
2.1.2 Website
Gemiddeld trekt de VND website 70.000 unieke bezoekers per jaar! Er zijn door deze bezoekers
430.000 pagina’s bezocht. Gemiddeld bezochten per dag 300 mensen de website.
Doel van de website is enerzijds het geven van algemene informatie/voorlichting voor mensen met
moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma, anderzijds de patiënt, die een behandeling in het
hooggebergte nodig heeft, zo goed mogelijk van informatie te voorzien.
De patiëntenverhalen (ervaringsdeskundigen) zijn hier van groot belang in.
Het betreft met name het actueel houden en het onderhouden van de website van de VND
(www.nederlanddavos.nl) Kosten worden gemaakt voor domeinregistraties en scholingskosten
vrijwilligers en onderhoud van de website.
2.1.3 Facebook: Vereniging Nederland Davos
De facebookpagina van de VND is een manier om snel leden en geïnteresseerden te informeren en
onderlinge interactie te genereren. Er wordt gezocht naar een manier om de komende jaren nog
meer onderlinge interactie op de geplaatste berichten te krijgen.
Gemiddeld bereikt een bericht 1000 mensen maar er zijn ook berichten die 8000 keer bekeken
worden. De facebookpagina wordt door een vrijwilliger bijgehouden ondersteund en voorzien van
informatie door een netwerk van leden en andere vrijwilligers.
2.1.4 Reactie! online
De VND geeft een tweewekelijkse nieuwsbrief uit voor leden en geïnteresseerden. Via de website
kan een ieder zich hiervoor aanmelden. De nieuwsbrief kent een vast en herkenbaar format
waarbinnen wordt gewerkt met een aantal terugkerende items: VND Nieuws, NAD nieuws en
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er een tweewekelijkse column met wisselende schrijvers,
is er plaats voor extra’s (onderwerpen die extra uitgelicht worden), zijn er nieuwsflitsen en wordt er
regelmatig een column van de kinderlongverpleegkundige geplaatst.
Daarnaast ontvangen leden van de VND, die geen beschikking hebben over internet, éénmaal per
maand een samenvatting van de laatste twee nieuwsbrieven, via de post.
In de komende beleidsperiode zal er gekeken worden hoe deze nieuwsbrief nog meer
geoptimaliseerd kan worden en of het ook mogelijk is om twee maal per jaar een speciale Reactie!
Online uit te brengen waarin een bepaald onderwerp uitgediept kan worden.
Kosten worden gemaakt (porti -en kopieerkosten) om de samenvatting via de post naar ongeveer
250 leden te sturen. In de loop van de beleidsperiode zullen porti kosten stijgen maar zal het aantal
leden dat de nieuwsbrief via de post ontvangt afnemen.
2.1.5 Reactie! Magazine
Tot en met 2014 gaf de VND vier keer per jaar het magazine Reactie uit. Het magazine is vervangen
door de nieuwsbrief Reactie!online, om zo kosten te besparen.
Nadat Reactie! niet meer verscheen is er door verschillende leden gevraagd of er toch niet een
magazine kon uitgegeven worden. Daarnaast ontvingen ook de donateurs het magazine en kon het
op beurzen en symposia aan belangstellende gegeven worden.
Om de communicatie met de leden en vooral ook de leden die niet “on-line” zijn, betrokken te
houden bij de vereniging wil de VND 2 x per jaar een magazine uitgeven. Dit gaat per post naar alle

leden en donateurs en kan gebruikt worden voor Pr doeleinden. De onderwerpen die erin zullen
komen zullen betrekking hebben op die zaken die voor een moeilijk behandelbare en /of ernstige
astmapatiënt van belang zijn. Te denken valt hierbij aan veranderingen op gebied van medicatie,
ervaringsverhalen van mensen etc.
Uit onderzoek* is gebleken dat de lezersbetrokkenheid bij organisaties met een papieren magazine
erg hoog is. Een tijdschrift/magazine zorgt voor een hogere betrokkenheid bij de achterban.
* Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Scripta Communicatie en MediaTest
(maart 2016).

2.1.1 Beurzen
2.1.2 Website
2.1.3 Facebook
2.1.4 Reactie! online
2.1.5 Reactie!
Magazine
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3. Ondersteuning empowerment van mensen met moeilijk behandelbaar
en/of ernstig astma (lotgenotencontact en zelfmanagement)
3.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
3.1.1 Workshops internet
Vanuit de leden is meermaals de vraag gekomen of de VND workshops kan geven in het omgaan met
de mogelijkheden die het internet kan bieden. Zowel op het vlak van social media als de
mogelijkheden die er zijn om via het internet meer over behandelingsmogelijkheden te weten te
komen.
De VND wil mensen met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma hierin ondersteunen door het
mogelijk maken van een aantal kleine workshops. Hiertoe zal in de beleidsperiode een werkgroep
worden opgericht.
3.1.2 Leden enquête
De VND wil onderzoek (laten) doen naar de samenstelling van het huidige ledenbestand en de
behoefte aan diensten, op maat gesneden service en onderwerpen voor pleitbezorging ten behoeve
van de leden van de VND.
Met het resultaat van dit onderzoek kan beter worden bepaald of nieuwe doelgroepgerichte services
kunnen worden ontwikkeld en met bepaalde klantgegevens kan een beter selectiebeleid worden
gevoerd m.b.t. eigen fondsenwerving.
Tevens kunnen de wensen van de leden geïnventariseerd worden t.b.v. de samenwerking/fusie met
het Longfonds en de behoefte aan vormen van nazorg na een opname in het NAD.

3.1.1 Workshops
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1.000

2019
1.000
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internet
3.1.2 Leden enquête

500

500

3.2 Structurele activiteiten en bestedingen
3.2.1 Patiëntencontactdagen
Een bijzondere vorm van lotgenotencontact zijn de patiëntencontactdagen.
Voor volwassenen staat daarbij de onderlinge ontmoeting, voorlichting en educatie centraal.
In de komende beleidsperiode wil de VND onderzoeken of dit soort bijeenkomsten
een bijdrage leveren in de kwaliteit van de nazorg van in het NAD opgenomen patiënten. In het
verlengde daarvan zal onderzoek worden gedaan naar mogelijke behoefte aan aanvullende
activiteiten en diensten, die de VND in het kader van nazorg kan bieden. Hierbij zal de doelgroep niet
uitsluitend beperkt zijn tot (recent) in het NAD opgenomen patiënten .
Dit in het kader van de verbreding van de statuten van het Franckenlegaat.
Kosten zullen gemaakt worden voor versturen van uitnodigingen, huren van accommodatie/catering
en mogelijk een externe organisatie om bij een verbreding van de doelgroep de bijeenkomst te
organiseren.
3.2.2 Lotgenotencontacten
De VND stimuleert lotgenotencontacten. Op dit moment gebeurt dit door het organiseren van de
ledendag en de patiëntencontactdagen. Daarnaast organiseert het Longfonds in alle regio’s
Longpunten waar astma en COPD-patiënten elkaar regelmatig kunnen treffen. De VND zal graag zien
dat in deze Longpunt bijeenkomsten meer thema’s aan bod komen die ook voor de patiënt met
moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma van belang zijn. Op dit moment komen onderwerpen voor
onze doelgroep nog weinig aan bod bij de Longpunten. Dit onderwerp zal in de gesprekken met het
Longfonds aan de orde worden gebracht en in overleg met het Longfonds verder vorm en inhoud
worden gegeven. Daarbij is het van belang dat de vrijwilligers van het Longfonds
die de Longpunten organiseren scholing krijgen op het gebied van moeilijk behandelbaar en/of
ernstig astma en de ervaringsdeskundige vrijwilligers van de VND in dit proces worden betrokken.
3.2.3 Ledendag
De VND organiseert aansluitend van de Algemene Ledenvergadering een thema bijeenkomst voor de
leden. Hier worden leden niet allen geïnformeerd over zaken met betrekking tot de
hooggebergtebehandeling en de VND. Maar worden er ook thema’s behandeld die interessant zijn
voor de leden zoals wat te doen indien met geen machtiging tot opname ontvangt, informatie over
wetenschappelijk onderzoek etc.
3.2.4 Duaal lidmaatschap Longfonds
De VND wil haar leden vanaf 2017 een duaal lidmaatschap aanbieden. Alle leden zullen dan ook lid
van het Longfonds worden betaald door de VND. Hierdoor wordt een basis gelegd voor een mogelijk
verdere samenwerking met het Longfonds en een integratie van overlappende belangen en
activiteiten. De VND wil samen met het Longfonds optrekken en invulling geven aan zaken als
lotgenotencontact en gemeenschappelijke projecten ontwikkelen.
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4. Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen met MBA
4.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
4.1.1. Wetenschappelijk onderzoek HGB
De Vereniging Nederland - Davos verbindt zich de komende drie jaar een financiële bijdrage te
leveren aan het wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling.
Het bestuur doet dit in de volle overtuiging dat met dit onderzoek de meerwaarde van de
hooggebergtebehandeling ten opzichte van behandeling op zeeniveau voor patiënten met ernstig
refractair astma wordt aangetoond.
De Vereniging Nederland – Davos is groot voorstander dat Merem het wetenschappelijk onderzoek
getiteld: “High altitude treatment versus treatment at sea level in patients with severe, refractory
asthma: a pragmatic randomized clinical trial” mogelijk kan maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door het UMC Utrecht / Universiteit Utrecht, onder leiding van Prof. Dr. J-W.J. Lammers.
Op verzoek van het Zorginstituut Nederland (ZiN) wordt sinds september 2015 de meerwaarde
onderzocht van hooggebergtebehandeling ten opzichte van een vergelijkbare behandeling in een
astmacentrum in Nederland. De belangrijkste uitkomstmaat is kwaliteit van leven voor patiënten met
moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma. Patiënten worden gerandomiseerd toegewezen aan een
interdisciplinaire longrevalidatiebehandeling in het hooggebergte te Davos óf in Behandelcentrum
Heideheuvel te Hilversum. Het onderzoek moet wetenschappelijk bewijs bieden voor de effectiviteit
van de behandeling in Davos, met name op de lange termijn. Het resultaat van het onderzoek moet
bijdragen aan het behoud van vergoeding van de behandeling.
4.1.2

Preventie en nazorg

Doordat er statutair fundamenteel verandering komt in de bestedingscriteria van het Franckenlegaat
kan er onderzoek gedaan worden naar de behoeften bij de doelgroep van de VND rond (financiële)
ondersteuning bij preventie en nazorg voorafgaand of na afloop van een opname in het NAD.
Vanuit een inventariserend onderzoek kunnen concrete projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Financiering voor onderzoek en project ontwikkeling zullen op projectbasis aan de
beoordelingscommissie worden voorgelegd ter goedkeuring, alvorens tot uitvoering wordt besloten.
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4.2 Structurele activiteiten en bestedingen
4.2.1 Voorzieningen NAD
Binnen de reguliere exploitatie van het NAD kan voor een aantal voorzieningen geen financiële
dekking worden gevonden. Door de subsidiering van de VND worden een aantal van deze
voorzieningen binnen het bereik van minder draagkrachtige mensen met ernstig en/of moeilijk
behandelbaar astma gebracht. Het betreft o.m.:
- het faciliteren van het verblijf en de behandeling van de opgenomen patiënten door concrete
voorzieningen (zorgen voor mountainbikes, elektrische fietsen, Nederlandse televisie ontvangst
mogelijk maken etc).
- het faciliteren van de communicatie tussen opgenomen patiënten en hun thuisfront, o.m. door het
ter beschikking stellen van goede internet- en wifi verbindingen binnen de huisvesting van het NAD.
4.2.2 Congressen/symposia Longverpleegkundigensymposium (LVS) NAD
Het NAD organiseert een longverpleegkundigensymposium in Davos genaamd Astma on Top, waarbij
een grote groep longverpleegkundigen scholing krijgen in het NAD. Het uitganspunt voor de VND om
dit symposium financieel te ondersteunen is dat er gedurende het symposium voldoende aandacht
zal zijn voor het lopende wetenschappelijke onderzoek, het belang van voldoende inclusie en de
mogelijke (ambassadeurs) rol van de deelnemers. Tevens kan de VND de jongerenvakanties onder de
aandacht brengen bij de deelnemers zodat zij jonge astmapatiënten uit hun praktijk kunnen
verwijzen naar of informeren over deze vakantie mogelijkheid in het hooggebergte. Tevens is het van
belang dat de longverpleegkundigen de behandelomgeving leren kennen.

4.2.1 Voorzieningen
NAD
4.2.2 LVS NAD

2016
10.000

2017
10.000

2018
10.000

2019
10.000

2020
10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5. Bevorderen toegankelijkheid HGB
5.1 Structurele activiteiten en bestedingen
5.1.1 Ondersteunen juridische procedures en second opinion
Uitgangspunt voor de VND is dat HGB een zorgaanspraak in de Zorgverzekeringswet is. Niet alle
zorgverzekeraars geven “automatisch” machtigingen af bij door long(kinder)artsen geïndiceerde
opnames in een HGB kliniek.
In het kader van de zogenaamde machtigingenproblematiek zal de VND zo nodig patiënten juridisch
ondersteunen bij het in beroep gaan tegen het mogelijk ongegrond weigeren van een machtiging,
danwel een second opinion ondersteunen en de daaruit voortvloeiende kosten voor juridische
ondersteuning voor haar rekening nemen.
5.1.2 Subsidieregeling eerstelijns verwanten
De subsidieregeling maakt het verblijf in Davos mogelijk voor ouders, partners en kinderen van in het
NAD opgenomen patiënten, voor zover deze althans betalend lid zijn van de VND. De regeling van de

VND voorziet in een financiële bijdrage per persoon per nacht voor de kosten van verblijf op basis
van logies. De bijdrage bedraagt 60% van de kosten per overnachting over een maximum van CHF
42,- per persoon per nacht.
Deze subsidieregeling draagt aanzienlijk bij aan de bereidheid tot opname in Davos van daartoe
geïndiceerde patiënten.

5.1.1 Ondersteunen
juridische procedures
5.1.2 Subsidieregeling
verwanten

2016
2.500

2017
2.500

2018
2.500

2019
2.500

2020
2.500

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

6. Bevorderen aanvullend verblijf en zorgaanbod in het hooggebergte
6.1 Structurele activiteiten en bestedingen
6.1.1 Jongerenvakantie
De bedoeling van de jongerenvakantie is om samen met leeftijdsgenoten de grenzen te gaan
verleggen en te ontdekken welke positieve effecten een verblijf in de bergen kan hebben voor
jongeren met astma en/of eczeem. We gaan tenslotte niet voor niets naar Davos. Doordat Davos op
1560 meter hoogte ligt, is de lucht er droog. Daardoor komt er bijvoorbeeld geen huisstofmijt voor.
Bovendien is het weer stabieler, waardoor een verblijf in Davos een positieve invloed kan hebben op
astma en eczeem. Hierdoor kunnen tijdens de vakantie al kleine veranderingen merkbaar worden in
de gezondheid van de deelnemers.
Tijdens de vakantie worden er veel activiteiten ondernomen zoals wandelen, mountainbiken of
steppen in de bergen. Ook leren de deelnemende jongeren meer over (omgang met) astma en
eczeem en kunnen zij ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

2016
6.1.1 Jongerenvakantie

2017
13.000

2018
13.000

2019
14.000

2020
14.000

7. Collectieve belangenbehartiging van mensen met MBA
7.1 Structurele activiteiten en bestedingen
7.1.1 Lidmaatschappen
Om voldoende gewicht in de schaal te leggen voor de collectieve belangenbehartiging van mensen
met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma is het organiseren van massa en slagkracht
noodzakelijk. Met name op het terrein van zorg is dit erg belangrijk. Ook empowerment van mensen
met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma, in zowel het omgaan met hun aandoening als het zijn
van een kritische zorgconsument, vraagt om een bundeling van krachten. Dit is nodig om te komen
tot een steeds verdergaande dienstverlening die is afgestemd op de wensen en behoeften van
mensen met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma. De VND heeft door haar omvang en
structuur die massa niet. Samenwerking is voor de VND van essentieel belang om een goede

pleitbezorger voor mensen met moeilijk behandelbaar en/of ernstig astma te kunnen zijn. Daarom is
de VND lid van onder andere Ieder(in) en de LAN.
7.1.2. Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische
longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longveld, zoals patiëntenverenigingen,
beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven, hun krachten. Doel is preventie en het
verbeteren van de zorg voor longpatiënten.
De Long Alliantie Nederland (LAN) is een vereniging met de ledenvergadering als hoogste
besluitvormende orgaan. Minimaal tweemaal per jaar komt de ledenvergadering bijeen. De
ledenvergadering besluit over de samenstelling van het bestuur. De LAN zet zich in voor optimale
preventie en behandeling van chronische longaandoeningen met de volgende doelen:
- Terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen
- Terugdringen van de ernst van hun ziekte
- Terugdringen van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen
- Bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.
De LAN doet dit in samenwerking met 34 lid-organisaties. Samenwerking zorgt hierbij voor synergie.
Gezamenlijk ontwikkelt men een visie en wordt beleid gevoerd op gebied van preventie en
behandeling van chronische longzorg. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de overheid,
zorgverzekeraars, politiek en andere partijen.
De VND betaalt jaarlijks contributie om aangesloten te zijn bij de LAN en er worden reiskosten
gemaakt om de vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen,

7.1.3 Ieder(in)
Ieder(in) wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Ieder(in) maakt
zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte
kansen krijgen om hun talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht te laten komen. Samen met
hun achterban strijden zij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. De leden van
Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderenorganisaties die samen een grote groep mensen van
zeer uiteenlopende chronische zieken, lichamelijke en verstandelijke beperkingen
vertegenwoordigen. Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap speelt een
belangrijke rol in de de ontwikkeling en uitvoering van beleid van Ieder(In).
De VND is één van de 250 leden van Ieder(in). Deze leden vertegenwoordigen samen meer dan 2
miljoen mensen.
De VND betaalt jaarlijks contributie om aangesloten te zijn bij de Ieder(in).

7.1.2. Long Alliantie
Nederland
7.1. Ieder(in)

2016
9.000

2017
9.000

2018
9.500

2019
9.500

2020
9.500

250

250

250

250

250

Bijlage 4: samenvatting baten en lasten 2016-2020

2016
Lasten
97.300
1. Verenigingsorganisatie
2. Bevorderen bekendheid optimale behandeling
24.600
moeilijk behandelbaar en ernstig astma
3. Ondersteuning empowerment van mensen met MBA 14.500
MBA
4. Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen met70.000
32.500
5. Bevorderen toegankelijkheid HGB
6. Bevorderen aanvullend verblijf en zorgaanbod in
het hooggebergte
7. Collectieve belangenbehartiging van mensen met MBA 9.250
248.150

2017
112.950

2018
82.975

2019
80.875

2020
83.875

28.100
40.000
70.000
32.500

28.100
39.500
70.000
32.500

28.100
39.500
20.000
32.500

28.100
40.000
20.000
32.500

13.000
9.250
305.800

13.000
9.750
275.825

14.000
9.750
224.725

14.000
9.750
228.225

Baten
Contributies en donateurs
Interest en koersresultaten
Inkomsten Franckenlegaat basis
Mogelijke aanvulling FL
Giften

2016
30.000
4.000
145.000
14.100
PM
193.100

2017
30.000
4.000
145.000
56.100
PM
235.100

2018
30.000
4.000
145.000
55.850
PM
234.850

2019
30.000
4.000
145.000
6.850
PM
185.850

2020
30.000
4.000
145.000
7.600
PM
186.600

Resultaat

-55.050

-70.700

-40.975

-38.875

-41.625

Toelichting
De lasten zijn gespecificeerd in het activiteitenplan. Zie bijlage 3.
De baten bestaan uit de volgende onderdelen:
Resultaat
Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen.
Contributies en donateurs
Dit betreft de inkomsten van leden en donateurs.
Interest en koersresultaten
Dit betreft de ontvangen rente op de spaarrekeningen.
Inkomsten Franckenlegaat basis
Dit betreft de vaste jaarlijkse bijdrage van €145.000
Mogelijke aanvulling FL
Op basis van de geplande activiteiten is per jaar een inschatting gemaakt van de totale bijdrage van
het Franckenlegaat. Naast de vaste bijdrage vergoedt het FL bijvoorbeeld ook projecten.
Giften
Ieder jaar ontvangt de VND giften, bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Deze zijn lastig te begroten en
daarom als PM post opgenomen.

Bijlage 5: begroting 2016-2020
1. Verenigingsorganisatie
1.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
1.1.1. Vernieuwing website
1.1.2. Verhuizing
totaal

1.2.1 Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Verzekeringen
Kilometer kosten
Vergaderkosten
Bestuursvergaderingen in Davos
Cadeaubonnen bestuur
Cadeaubonnen vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers
Algemene Ledenvergadering
Secretariaat en helpdesk
Internet en telefoon
Kantoorkosten
Accountant kosten
Advieskosten
totaal

2. Bevorderen bekendheid optimale behandeling
moeilijk behandelbaar en ernstig astma
2.1 Structurele activiteiten en bestedingen
2.1.1 Beurzen
2.1.2 Website
2.1.3 Facebook
2.1.4 Reactie! online
2.1.5 Reactie! Magazine
totaal

3. Ondersteuning empowerment van mensen met
MBA
3.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
3.1.1 Workshops internet
3.1.2 Leden enquête
totaal

3.2 Structurele activiteiten en bestedingen
3.2.1 Patiënten contactdagen
3.2.2 Lotgenotencontacten
3.2.3 Ledendag
3.2.4 Duaal lidmaatschap Longfonds
totaal

2016

-

2017
15.000
10.000
25.000

2018

-

2019

-

2020

-

2016

2017

2018

2019

2020

26.000
1.250
2.000
600
2.000
450
2.500
1.500
2.500
35.000
1.500
5.000
7.000
10.000
97.300

13.000
1.250
2.000
700

10.000
1.275
2.000
700

600
2.500
1.500
2.500
35.000
1.600
5.000
7.300
15.000
87.950

10.000
1.275
2.000
700
2.500
600
2.500
1.500
2.500
35.500
1.600
5.000
7.300
10.000
82.975

600
2.500
1.500
2.500
35.500
1.700
5.000
7.600
10.000
80.875

10.000
1.275
2.000
700
2.500
600
2.500
1.500
2.500
36.000
1.700
5.000
7.600
10.000
83.875

2016

2017

2018

2019

2020

10.000
5.000
100
6.000
3.500
24.600

10.000
5.000
100
6.000
7.000
28.100

10.000
5.000
100
6.000
7.000
28.100

10.000
5.000
100
6.000
7.000
28.100

10.000
5.000
100
6.000
7.000
28.100

2016

2017

2018

2019

2020

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
500
1.500

1.000

1.000

1.000
500
1.500

2016

2017

2018

2019

2020

10.000
1.000
2.500

10.000
1.000
2.500
25.000
38.500

10.000
1.000
2.500
25.000
38.500

10.000
1.000
2.500
25.000
38.500

10.000
1.000
2.500
25.000
38.500

13.500

4. Bevorderen kwaliteit (na)zorg behandeling mensen
met MBA
4.1 Incidentele activiteiten en bestedingen
4.1.1. Wetenschappelijk onderzoek HGB

4.2 Structurele activiteiten en bestedingen
4.2.1 Voorzieningen NAD
4.2.2 LVS NAD
totaal

5. Bevorderen toegankelijkheid HGB
5.1 Structurele activiteiten en bestedingen
5.1.1 Ondersteunen juridische procedures
5.1.2 Subsidieregeling verwanten
totaal

6. Bevorderen aanvullend verblijf en zorgaanbod in
het hooggebergte
6.1 Structurele activiteiten en bestedingen
6.1.1 Jongerenvakantie

7. Collectieve belangenbehartiging van mensen met
MBA
7.1 Structurele activiteiten en bestedingen
7.1.2. Long Alliantie Nederland
7.1.. Ieder(in)
totaal

2016

2017

2018

2019

2020

50.000

50.000

50.000

2016

2017

2018

2019

2020

10.000
10.000
20.000

10.000
10.000
20.000

10.000
10.000
20.000

10.000
10.000
20.000

10.000
10.000
20.000

2016

2017

2018

2019

2020

2.500
30.000
32.500

2.500
30.000
32.500

2.500
30.000
32.500

2.500
30.000
32.500

2.500
30.000
32.500

2016

2017

2018

2019

2020

13.000

13.000

14.000

14.000

2016

2017

2018

2019

2020

9.000
250
9.250

9.000
250
9.250

9.500
250
9.750

9.500
250
9.750

9.500
250
9.750

