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1 Inleiding 
 

1.1 Waarom een beleidsplan 

 

Op 3 mei 2004 was de officiële oprichting van de Vereniging van Tietze-patiënten een feit 

met als doel ‘Belangenbehartiging van Tietze-patiënten en het organiseren van 

lotgenotencontact. In april 2007 werd dit statutair vastgelegd en uitgebreid met ‘werkzaam 

te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke 

problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de 

vereniging’. In 2008 werd door hernieuwde inzichten ook costochondritis tot het 

aandachtsgebied van de vereniging toegevoegd1, beide aandoeningen zijn gerelateerd 

aan ribkraakbeenontstekingen. 

 

Vanwege veranderingen in het bestuur, veranderde opvattingen bij de overheid over de 

rol en het belang van patiëntenorganisaties en nieuwe wensen en activiteiten vanuit de 

leden, zijn wij van mening dat we onze beleidslijnen moeten herzien en vastleggen. Het 

doel hiervan is om de koers van de vereniging voor de periode 2016-2019 in beeld te 

brengen, voor onszelf als bestuur, maar ook voor u als lid of geïnteresseerde lezer. Op 

basis van overleg binnen het bestuur en brainstormsessies met leden is dit beleidsplan tot 

stand gekomen. Het resultaat ligt hier voor u. Het bestuur van de vereniging presenteert in 

dit beleidsplan de beoogde richting van de vereniging voor de periode tot en met 2019. 

Het beleidsplan dient daarbij als hulpmiddel om heldere keuzes te maken bij de uit te 

voeren activiteiten en het stellen van prioriteiten. Het beleidsplan wordt jaarlijks 

geactualiseerd en eens in de drie jaar op al dan niet behaalde doelen doorgelopen. Het 

beleidsplan wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 

Net als in de voorgaande jaren blijft onze belangrijkste doelstelling: ‘Het steunen en 

behartigen van de belangen van patiënten met het syndroom van Tietze en/of 

costochondritis in de meest ruime zin van het woord’. 

 

 

2 Beschrijving 
 

2.1 Doelgroep 

 

Voor veel patiënten die uitbehandeld zijn en waarvoor de medische wereld niets meer lijkt 

te kunnen betekenen, begint er een periode waarin de patiënt een weg moet zoeken om 

te leren leven met de aandoening. 

Onze patiëntenvereniging faciliteert de patiënt door een luisterend oor te bieden, 

informatie uit te wisselen en om deelgenotencontact mogelijk te maken. Ook de belangen 

van de patiënt worden bij onze vereniging behartigd door het verstrekken van informatie 

                                                           
1 De officiële naam van de vereniging is toen gewijzigd in Vereniging van Tietze- en costochondritispatiënten. 
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en het aansluiten bij koepelorganisaties en professionals die in de toekomst mogelijk wel 

een oplossing kunnen bieden. 

Onze doelgroep bestaat naast patiënten ook uit naasten, werkgevers, medici, 

behandelaars en geïnteresseerden. 

De vereniging is de enige ter wereld die zich inzet voor belangen van Tietze- en 

costochondritispatiënten. Daarom zijn ook patiënten en geïnteresseerden wereldwijd een 

mogelijk toekomstige doelgroep. 

 

2.2 Aandoening 

 

Het kraakbeen dat het borstbeen met de ribben, het sleutelbeen en de rugwervel verbindt, 

zorgt ervoor dat de borstkas flexibel is en kan bewegen bij de ademhaling. Een ontsteking 

van het kraakbeen tussen ribben en borstbeen kan erg pijnlijk zijn. Als daarnaast ook het 

kraakbeen onderaan het borstbeen gezwollen raakt, spreekt men van het syndroom van 

Tietze. Het kraakbeen kan door de ontsteking zo opzwellen dat er een pijnlijke plaats 

onderaan het borstbeen kan ontstaan en een rode warme zwelling zichtbaar wordt. De 

pijn zit vaak ook achter het borstbeen en straalt soms uit naar rug, nek, schouder en arm. 

Indien er geen zwelling aanwezig is spreekt men van costochondritis.  

Meestal gaat het om de tweede, derde of vierde rib. Op de pijnlijke plek drukken, diep 

zuchten, hoesten en niezen is extra pijnlijk. 

Het syndroom veroorzaakt angst omdat de symptomen vaak verward worden met 

klachten aan het hart. 

Belemmeringen van de ribkraakbeenontsteking kunnen zijn: 

• Niet of niet-volledig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen door pijnklachten of 

functiebeperking. 

• Problemen hebben bij het huishouden of dagelijkse activiteiten. 

• Sociale emotionele belasting door pijn en/of angst. 

 

Naast lichamelijke en emotionele klachten schept de diagnose ook veel onzekerheid, 

onder andere over de juistheid van de behandeling, de deskundigheid van de 

behandelaars en de consequenties op langere termijn. 

Daar komt nog bij dat familie en vrienden, werkgever, collega's en de verdere omgeving 

meestal onbekend zijn met de aandoening en de gevolgen daarvan. Veel patiënten 

kennen niemand die hetzelfde heeft meegemaakt en hebben het gevoel er helemaal 

alleen voor te staan. Veel patiënten vinden zichzelf niet gehandicapt, maar kunnen 

tegelijkertijd de snelle hedendaagse samenleving (tijdelijk) letterlijk en figuurlijk even niet 

bijbenen. Dit zorgt ervoor dat de omgeving zich maar moeilijk een beeld kan vormen van 

de aard en omvang van de beperkingen en daardoor soms reageert met onbegrip. Als 

gevolg hiervan ondervinden patiënten mogelijk allerlei praktische en soms zelfs 

psychische problemen. 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Borstbeen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rib_(anatomie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbeen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_(mens)
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3 Ontwikkelingen 
 

3.1 Op medisch gebied, in de sfeer van hulpverlening en voorzieningen 

 

Om de kosten van de zorg in de hand te houden - en mede onder druk van de 

Rijksoverheid - verminderen veel gemeenten en zorgverzekeraars de (financiële) 

bijdragen aan hulpmiddelen en andere voorzieningen. Het gaat niet alleen om materiële 

voorzieningen, maar ook om de kosten voor fysiotherapie, pijnpoli en specialistische hulp. 

Hierdoor komt de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor bepaalde groepen 

patiënten in gevaar. Wie een ‘verkeerde’ zorgpolis heeft, komt soms voor onaangename 

verrassingen te staan. Het is dus zaak goed te kijken welke polis je kiest. Ontwikkelingen 

op dit gebied worden door de vereniging op de voet gevolgd via informatiebijeenkomsten 

bij relevante overkoepelende organisaties en media, zodat de achterban op de hoogte 

kan worden gehouden van de actualiteit. Hierin is belangenbehartiging dus een essentieel 

onderdeel van het werk van de vereniging.  

Door de overheid wordt van de patiënt meer zelfredzaamheid gevraagd. Daardoor krijgt 

de patiëntenvereniging een grotere rol wat betreft faciliteiten en ondersteuning van de 

patiënt. 

 

3.2. Maatschappelijke ontwikkelingen in de komende jaren 

 

Een algemene maatschappelijke ontwikkeling die reeds in gang is gezet, is de enorme 

groei van het informatieaanbod op het internet. Die veelheid aan informatie kan leiden tot 

onduidelijkheid en (schijnbare) tegenstrijdigheden, en bovendien is van veel informatie op 

internet onbekend of deze betrouwbaar is. 

 

Ook verwacht de vereniging dat - onder druk van de bezuinigingen van de overheid - 

Stichting Fonds PGO wijzigingen zal doorvoeren in de subsidiesystematiek. Tot nu toe 

ontvangt de vereniging - als eerste officiële patiëntenvereniging voor patiënten met het 

syndroom van Tietze en costochondritis - jaarlijks subsidie van de Stichting Fonds PGO 

om deelgenotencontact en informatievoorziening mogelijk te maken. Het is mogelijk dat 

dit bedrag in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld of dat er aanvullende 

voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de samenwerking met andere 

patiëntenorganisaties. 

 

Gelet op het voorgaande is de vereniging van mening dat patiënten met het syndroom 

van Tietze en/of costochondritis, ondanks een veranderende samenleving, in staat 

moeten worden gesteld om zo volledig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. 

Daarvoor is het nodig dat de vereniging alleen en/of in samenwerking met anderen: 

• voor de belangen van haar doelgroepen blijft opkomen. 

• kennis over het syndroom bij (para)medici stimuleert. 

• mogelijkheden blijft bieden voor contact met deelgenoten. 

• aandacht blijft schenken aan betrouwbare informatievoorziening. 
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4 Doelstelling van de vereniging 
 

4.1 Algemeen 

 

De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: "Het steunen en behartigen van de 

belangen van patiënten met het syndroom van Tietze en/of costochondritis". Verder al 

hetgeen rechtstreeks of zijdelings met deze problematiek verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. 

 

In beginsel wil de vereniging het platform zijn voor mensen met het syndroom van Tietze 

en costochondritis, een plaats waar kennis over en ervaringen met kunnen worden 

uitgewisseld en waar lotgenoten elkaar letterlijk maar ook figuurlijk kunnen ontmoeten en 

deelgenoot kunnen maken. In de loop der tijd zijn de activiteiten die de vereniging uitvoert 

om bovengenoemde zoveel mogelijk waar te maken, aanzienlijk uitgebreid. In het 

volgende overzicht worden deze activiteiten in drie hoofdcategorieën onderscheiden, 

namelijk deelgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging, hoewel sommige 

activiteiten in meerdere categorieën kunnen worden ingedeeld. 

 

4.2 Activiteiten 

 

 

Deelgenotencontact  • Maandelijkse chat 

• Forum voor digitaal deelgenotencontact 

• Groepsgewijs deelgenotencontact via ledenactiviteiten 

• Jaarlijkse landelijke contactdagen met andere leden 

• Workshops en Trainingen  

Voorlichting  • Algemene verenigingsfolder 

• Nieuwsbrief 

• Uitgebreide website www.tietze.nl met mogelijkheid tot 

stellen van vragen via contactformulier 

• Documentaire (DVD) met informatie en verhalen voor zowel 

patiënten als (para)medici 

• Jaarlijkse landelijke contactdagen met lezingen van 

deskundigen 

• Geven van lezingen aan geïnteresseerde groepen 

• Voorlichting aan (zorg)professionals  

Belangenbehartiging  • Deelname aan koepelorganisaties zoals Reumafonds, 

Ieder(in), Stichting Zeldzame Ziekten Fonds en Taskforces 

• Samenwerking met andere patiëntenorganisaties 

• Deskundigheidsbevordering van (para)medici en 

(zorg)professionals 

• Bevorderen deelname aan medische onderzoeken vanuit 

patiëntenperspectief 

http://www.tietze.nl/
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5 Organisatie 
 

5.1 Organisatiestructuur 

 

Statutair moet het bestuur van de vereniging bestaan uit ten minste vier rollen, waaronder 

een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Hieronder het overzicht van de huidige 

samenstelling: 

 

Voorzitter   : Albert van Egeraat 

Penningmeester  : Anja van Halen  

Algemeen bestuurslid : Rob Braamburg (belangenbehartiging), Ron Peeters         

(deelgenoten), Elke van Delft (medisch) 

Secretaris   : Jannie Dorst 
 

De vereniging is één van de patiëntenorganisaties in Nederland (37%) die geen gebruik 

maakt van ondersteuning door betaalde beroepskrachten. Al het werk wordt verzet door 

vrijwilligers. Daarom zijn we erg blij dat zich vrijwilligers melden voor het oppakken van 

verschillende taken binnen onze vereniging. Vrijwilligers zijn heel belangrijk omdat zij de 

spil vormen waar onze vereniging op drijft. Het draagt bij dat het bestuur de toekomst met 

vertrouwen tegemoetziet.  

Bij de uitvoering van de in § 4.2 genoemde activiteiten wordt het bestuur ondersteund 

door een aantal commissies. Samen met het bestuur zorgen deze commissies onder 

andere voor bemensing van de beurzen, organiseren van deelgenotendagen, actualiseren 

van informatie, en ondersteuning van administratieve werkzaamheden, etc. 

 

5.2 Financiële huishouding 

 

• Omdat de vereniging de enige officiële patiëntenvereniging in Nederland is met 

betrekking tot de aandoening, ontvangt de vereniging jaarlijks subsidie van de 

Stichting Fonds PGO (hierna te noemen PGO). Deze stichting verstrekt subsidies aan 

landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en 

ouderenbonden in Nederland. PGO wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld dankzij 

een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Echter door bezuinigen zal deze subsidie geleidelijk verminderen en zullen de 

onderliggende voorwaarden aangescherpt worden. De subsidie kan vanaf 2014 alleen 

nog worden besteed aan lotgenotencontact en informatievoorziening. 

• Projectsubsidies van PGO - zogenoemde PGO-vouchers - worden driejaarlijks 

toegekend via samenwerkingsverbanden tussen andere patiëntenverenigingen. 

• Onze vereniging schrijft ook in op projectsubsidies van het Reumafonds, bedoeld voor 

belangenbehartiging. 

• Daarnaast ontvangt de vereniging jaarlijks contributie van de aangesloten leden. De 

contributie bedraagt sinds 1 mei 2012 € 25,00 per jaar voor leden.  

• De financiële administratie en het financieel jaarverslag wordt in overleg met de 

penningmeester samengesteld door een extern accountantsbureau. 
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Dankzij bovenstaande inkomsten en een kundig financieel beheer is de huidige financiële 

situatie van de vereniging gezond en stabiel. 

 

In 2013 verwierf de vereniging de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling). 

Hiermee hebben zowel de vereniging als de donateurs bepaalde fiscale voordelen. 

 

5.3 Opbouw ledenbestand 

 

De volgende grafiek toont de opbouw van ons ledenbestand. De stijging in 2010 is te 

verklaren doordat de website gedeeltelijk werd geblokkeerd voor niet-leden. De daling in 

2012 en 2013 is te verklaren doordat we door bezuiniging en de daarbij behorende 

nieuwe voorwaarden van PGO genoodzaakt waren de contributie in 2012 (gefaseerd) te 

verhogen van € 12,50 naar € 18,75 en in 2013 naar € 25,00, zijnde ook de huidige 

contributie. Begin 2018 is het ledenaantal 176. 

 

                  
 

 

5.4 Koppeling ledenaantal en dienstverlening 

 

In verband met het PGO-reglement, de daar aangekoppelde subsidiemogelijkheden en 

bezetting van vrijwilligers binnen de vereniging, heeft het bestuur besloten tot het 

vaststellen van een bodem voor activiteiten per aantal leden: 

• Bij minder dan 100 leden verleent de vereniging alleen diensten op het gebied van 

informatievoorziening door middel van de website. 

• Boven de 100 leden verleent de vereniging diensten op het gebied van 

informatievoorziening, deelgenotencontact en belangenbehartiging. 
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6 Wat is tot nu toe bereikt 
 

6.1 Algemeen 

 

Sinds de oprichting in 2004 heeft de vereniging veel activiteiten ontplooid. Hierdoor is op 

het gebied van de aandoening onder meer bereikt dat: 

 

• patiënten en andere belangstellenden via brochures en onze website gerichte 

voorlichting krijgen. 

• deze doelgroepen sneller op de hoogte zijn van het bestaan van de vereniging na 

diagnose. 

• de diagnosetijd is versneld. 

• deelgenoten ervaringen en tips met elkaar kunnen uitwisselen via de maandelijkse 

chat, het forum en bijeenkomsten. 

• een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. 

• leden via de nieuwsbrief en de website op de hoogte gehouden worden van nieuwe 

ontwikkelingen. 

• medisch wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de kwaliteit van leven van de 

aandoening en het verbeteren ervan. 

• behandelprotocollen voor bijvoorbeeld Mensendieck en fysiotherapie zijn ontwikkeld. 

• wij een zorgboek over de aandoening en een lotgenotenverhalenboek hebben kunnen 

publiceren. 

• wij met andere patiëntenorganisaties samenwerken op terreinen waar sprake is van 

een gedeeld belang bij het bereiken van doelen, bijvoorbeeld via de PGO-

voucherprojecten. 

• wij in samenwerking met de stichting September een arbeidsparticipatietool hebben 

ontwikkeld. 

• wij een meer dynamische en interactieve website gelanceerd hebben. 

• er een deelgenotenpagina voor jongeren is gerealiseerd. 

• de administratieve processen en het inschrijfproces zijn geautomatiseerd. 

 

6.2 Website www.tietze.nl 

Onze website is onze belangrijkste (interactieve) informatiebron van de vereniging. Deze 

biedt ook wereldwijd informatie aan patiënten, (para)medici en geïnteresseerden; wordt 

gebruikt voor onze ledenadministratie en het inschrijfproces van nieuwe leden; is 

inhoudelijk gekoppeld aan onze nieuwsbrief; biedt contactmogelijkheden via het 

contactformulier, ons forum en maandelijkse chat. 

 

Wij zullen ons meer op leden en ledenwerving richten en inzoomen op hun behoeften en 

wensen om daarmee de leden te boeien en te binden om op die manier onze 

ledenbestand te vergroten. Hoe groter onze vereniging is, hoe groter onze invloed wordt 

op toekomstig medisch onderzoek. 
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6.3 Samenwerking met andere organisaties 

 

De vereniging zoekt samen met andere organisaties voortdurend naar manieren om 

patiënten met een (mogelijk chronische) aandoening nog beter te ondersteunen. We 

staan sterker als we gebruik maken van elkaars ervaring en expertise. Hieronder de 

belangrijkste partners in deze samenwerking. 

 

Ieder(In) is een koepelorganisatie van patiëntenverenigingen voor mensen met een 

chronische ziekte en/of een handicap. Centraal in alle activiteiten van Ieder(In) staat het 

realiseren van een samenleving waaraan mensen met een chronische ziekte en/of een 

handicap als volwaardig burger deelnemen; een inclusieve samenleving op basis van 

gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.  

Collectieve belangenbehartiging en service aan de lidorganisaties is een tweede 

belangrijke taak van Ieder(In).  

Verder organiseert Ieder(In) activiteiten om de aangesloten lidorganisaties te 

ondersteunen en bevordert ze de onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden.  

Daarnaast kunnen mensen die lid zijn van een vereniging aangesloten bij Ieder(in) bij het 

Juridisch Steunpunt Regelrecht terecht met vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, wonen, 

vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke). 

Zij krijgen gratis informatie of worden zorgvuldig doorverwezen. 

Onze vereniging is sinds 2013 - samen met ruim honderdtwintig andere lidorganisaties - 

in deze koepelorganisatie vertegenwoordigd. Via hun beleids- en denktankgroepen en 

hun algemene ledenvergaderingen blijven wij op de hoogte van wat er op verschillende 

niveaus speelt en leveren wij inbreng op dié beleidsterreinen die voor onze 

patiëntengroep van belang zijn.  

 

Het Reumafonds werkt samen met een aantal organisaties op het gebied van 

voorlichting, belangenbehartiging en het stimuleren van beweging voor mensen met 

reuma. Zij kunnen kernactiviteiten kracht bijzetten. Haar partners zijn loterijen, 

reumapatiëntenverenigingen, andere gezondheidsfondsen, en organisatoren van 

beweegevenementen. 

Het Reumafonds ontwikkelt voorlichtingsmateriaal zoals gedrukte brochures en 

uitgebreide online-informatie. Ook is er de Reumalijn voor alle vragen over reuma, 

behandelmethoden, medicatie en sociaal-maatschappelijke thema's. Het Reumafonds 

ondersteunt daarnaast patiëntenorganisaties bij de organisatie van bijvoorbeeld 

voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. 

 

Bewegen is voor mensen met reuma (gerelateerde aandoeningen) heel belangrijk. Het 

kan pijn en beperkingen verminderen. Om (meer) bewegen te stimuleren werkt het 

Reumafonds samen met een aantal organisaties die wandel- en fietsevenementen 

organiseren, zoals de ANWB en Le Champion. Ze zijn één van de 20 

gezondheidsfondsen met een CBF-keurmerk binnen de vereniging Samenwerkende 

Gezondheidsfondsen (SGF). Door de bundeling van krachten is de SGF een volwaardige 

gesprekspartner van de overheid, de zorgverzekeraars en de ziekenhuiswereld.  

Ook op andere fronten biedt de samenwerking mogelijkheden, bijvoorbeeld bij 

wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie. De Vrienden Loterij en Lotto zijn 

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/patientenverenigingen
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vragen/reumalijn
http://www.reumafonds.nl/reumafonds/activiteiten/belangenbehartiging/ondersteuning-patientenorganisaties
http://www.reumafonds.nl/reumafonds/activiteiten/voorlichting/evenementen
http://www.reumafonds.nl/reumafonds/organisatie/cbf-keur
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm?beni=2880
http://www.lotto.nl/
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de belangrijkste loterijen die het Reumafonds ondersteunen. Met de opbrengsten 

financieren zij wetenschappelijk onderzoek naar reumatische aandoeningen, geven 

voorlichting en zetten zich in voor de belangenbehartiging van patiënten met reuma. 

 

De algemene missie van het Reumafonds is ‘Help reuma de wereld uit’ en daar sluiten wij 

ons als vereniging volledig bij aan met ‘Help Tietze de wereld uit’. 

 

Daarnaast hebben we een goede samenwerking met PGO support, een onafhankelijke 

organisatie die patiëntenorganisaties en hun besturen ondersteunt met opleiding en 

training, advies en op web-gebaseerde ondersteuning in de vorm van forums, prikborden, 

faciliteiten, enz. 

 

Stichting September is een non-for-profit organisatie gevestigd te Amsterdam die zich al 

vele jaren heeft toegelegd op het ontwikkelen van diensten voor mensen met een 

chronische aandoening. Zij werkt hierbij samen met meer dan 200 organisaties om te 

zorgen dat hetgeen ontwikkeld wordt voldoet aan de hoogste standaarden waarbij het 

cliëntenperspectief centraal staat. Zij heeft veel ervaring op de volgende gebieden: 

schrijven van inhoudelijke en technische teksten en content; ontwikkelen van multimedia; 

schrijven van Zorgboeken; ontwikkelen van generieke applicaties en app structuur). De 

stichting werkt sinds 2013 mee aan de voucherprojecten van het Fonds PGO waar onze 

vereniging aan deelneemt, en heeft ons Zorgboek ontwikkeld welke begin 2016 naar alle 

leden is verzonden en na te bestellen is via de webshop van stichting September.  

 

7 Doelen en activiteiten in de komende jaren 
 

7.1 Algemeen 

 

Het bestuur van de vereniging wil de bereikte resultaten van de afgelopen jaren 

verstevigen door bestaande activiteiten te handhaven dan wel in omvang verder uit de 

breiden. Hiervoor streeft het bestuur in de periode 2017-2019 de volgende doelstellingen 

na: 

1. Versterking en uitbreiden van deelgenotencontact; 

2. Verbetering voorlichting aan specifieke doelgroepen; 

3. Versterking rol van de vereniging als belangenbehartiger. 

 

7.2 Welke nieuwe activiteiten en werkzaamheden worden hiervoor uitgevoerd 

 

Naast handhaving van de in hoofdstuk 3 beschreven activiteiten worden binnen de 

vereniging of in samenwerking met andere patiëntenverenigingen onderstaande nieuwe 

activiteiten of werkzaamheden uitgevoerd: 

 

1. Versterking deelgenotencontact 

• Onderzoek naar de behoefte aan deelgenotencontact bij de verschillende doelgroepen 

en niet-leden. Afhankelijk van de uitkomsten verdere professionalisering van 
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telefonisch deelgenotencontact en vergroting van het aanbod digitaal 

deelgenotencontact. 

• Verbreding aanbod gespreksgroepen (thema’s, doelgroepen en combinatie met 

andere activiteiten). 

• Vernieuwing opzet landelijke contactdag(en). 

• Organisatie lokale/regionale bijeenkomsten. 

• Verkennen samenwerking met verschillende patiëntenverenigingen op het gebied van 

sport en beweging. 

 

2. Verbetering voorlichting 

• Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal op het gebied van scholing/opleiding voor 

(para)medici en geïnteresseerden. 

• Onderzoeken nieuwe informatiekanalen (eigen YouTube-kanaal). 

• Voorlichting met keurmerk betrouwbare patiënteninformatie. 

• Zichtbaarheid webpagina Young Adults vergroten 

• Meertaligheid van onze website. 

• Professionaliseren Nieuwsbrief 

• Ontwikkelen Tietze-zorgkaart Nederland 

 

3. Versterking rol van de vereniging als belangenbehartiger 

• Samenwerking met andere patiëntenorganisaties op terreinen waar sprake is van een 

gedeeld belang bij het bereiken van doelen. 

• Promotie van de voordelen van het lidmaatschap.  

• Deskundigheidsbevordering voor leden d.m.v. cursussen, workshops, trainingen en 

informatieve bijeenkomsten. 

• Opzet van een netwerk aan personen en organisaties waar wij mee samen werken, 

informatie van krijgen en informatie mee delen. 

• Uitwisseling bevorderen van kennis, ervaring(en), expertise en nieuwe ontwikkelingen 

met andere patiëntenbelangenverenigingen, koepelorganisaties, overheden, 

zorgverleners, zorgverzekeraars, enz. 

 

7.3 Versterking rol van de vereniging als belangenbehartiger 

 

De eerste serieuze stappen van samenwerking met andere patiëntenorganisaties zijn 

gemaakt op een terrein waar sprake is van een gedeeld belang bij het bereiken van 

bepaalde doelen: arbeidsparticipatie. Een thema wat binnen de - sinds 1 januari 2015 - 

nieuwe Participatiewet veel aandacht krijgt. Hiervoor hebben 16 patiëntenverenigingen in 

2013-2015 het project ‘Arbeidsparticipatietool chronisch zieken’ opgezet.  

 

Doel 

De arbeidsparticipatietool heeft als doel mensen met een chronische aandoening of 

lichamelijke handicap te ondersteunen om zo goed mogelijk met hun aandoening te leven 

en hen zoveel mogelijk aan het werk te houden of te krijgen. 
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Voor wie 

De tool in bedoeld voor de chronisch zieke (potentiële) werknemer die een aandoening 

heeft c.q. aangesloten is bij een van de deelnemende patiëntenverenigingen. Maar ook 

voor werkgevers waar de chronisch zieke voor werkt of wil werken; leidinggevenden en 

collega’s; (para)medici en samenwerkingspartners zoals arbo- en keuringsartsen, UWV- 

en WMO-medewerkers waarmee de chronisch zieke in gesprek kan zijn over het vinden 

van oplossingen om aan het werk te blijven / te komen. 

 

Hoe 

De arbeidsparticipatietool bestaat uit drie onderdelen: 

• Veel ziektespecifieke gegevens, aangevuld met ervaringsgegevens op het gebied 

van het thema arbeid. Dit deel stelt iemand zelf in staat om de kwaliteit van leven en 

zorg zo hoog mogelijk te krijgen en daarmee zijn/haar participatie in het 

arbeidsproces te versterken. 

• Uitleg over gezondheid en werk in het algemeen. Dit deel is ziekte-overstijgend. Net 

als een ‘gezond’ mens kan een chronisch zieke bijvoorbeeld te maken krijgen met 

stress op het werk. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Per onderwerp 

wordt op een heldere puntsgewijze manier uitleg gegeven. 

• Beknopte uitleg voor de werkgever en samenwerkende partners. Een werkgever, 

leidinggevende of collega’s weten meestal niets over de chronische aandoening. Via 

een puntsgewijs overzicht wordt in twee aparte blokjes/apps beknopt uitleg gegeven 

over de aandoening van de werknemer, de vooroordelen hierover, wat voor invloed 

de aandoening op het werk heeft en wat hiertegen te doen is. Deze blokjes zijn als 

apps tevens via een tablet of smartphone te bekijken. 

 

De chronisch zieke werknemer heeft hiermee een middel in handen om zijn/haar 

aandoening en de gevolgen daarvan bespreekbaar te maken op de werkvloer en kan de 

arbeidsparticipatietool bijvoorbeeld inzetten bij contacten met de werkgever over: 

functioneringsgesprekken, maken van planningen, oplossen van problemen op de 

werkplek, aanpakken van vooroordelen bij collega’s. 

 

Medio februari 2015 is de website van dit project www.arbeidsparticipatietool.nl live 

gegaan. Om meer bekendheid te geven aan de arbeidsparticipatietool is een 

begeleidende brochure gemaakt die naar geïnteresseerden en (para)medici zal worden 

verzonden. Met deze website wordt fase 1 van ons arbeidsparticipatieproject afgerond.  

 

Voor de periode 2016-2018 ontwikkelen wij i.s.m. met .. patiëntenverenigingen onder de 

naam ‘Samen bouwen aan Participatie’ een participatieplatform vanuit zelfmanagement 

vanuit ervaringsdeskundigheid.  

 

In het voucherproject 2013-2015 zijn mooie producten rond participatie ontwikkeld die tot 

nu toe voor slechts voor een beperkte groep toegankelijk zijn. Ondanks pogingen om 

tussen voucherprojecten samenwerking op gang te brengen, zijn er nog altijd 'eilandjes'.  

In het project 'Samen Bouwen aan Participatie' bundelen we de krachten en creëren een 

platform rond participatie. Een duidelijke plek voor zelfmanagementondersteuning vanuit 

ervaringsexpertise waar:  

http://www.arbeidsparticipatietool.nl/
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- bestaande producten beschikbaar komen voor een grotere groep. 

- organisaties met de inzet van hun voucher direct gebruik kunnen maken van al 

ontwikkelde producten en diensten, waarin al veel tijd en energie is gestoken.  

- we in gezamenlijkheid producten en diensten rond participatie doorontwikkelen en 

nieuwe producten en diensten het licht zien. 

 

Er zijn vijf participatieproducten en –diensten ontwikkeld. Onze vereniging heeft haar 

vouchers voor de komende 3 jaar ingezet op de volgende modules: 

- De huidige website www.arbeidsparticipatietool.nl nog t/m 2019 in de lucht houden 

(hoe we de financiering vervolgens regelen wordt nog onderzocht). 

- Twee gecertificeerde coaches binnen de vereniging worden in 2017 opgeleid tot 

ervaringsdeskundige coaches op het gebied van Tietze en costochondritis. 

- Een re-integratieplan als online leerprogramma wordt beschikbaar voor onze leden. 

Hierbij komen 60 jaarlicenties vrij, gedrukte brochures en een digitale brochure. 

- Er wordt een informatief arbeidsgerelateerd filmpje gemaakt.  

 

 

7.4 Wat zijn de plannen voor versterking van de organisatie 

 

Om de in dit hoofdstuk genoemde doelstellingen te kunnen realiseren is het gewenst om 

ook de eigen organisatie verder te versterken. Dat zullen wij doen door: 

• systematisch te onderzoeken op welke vlakken (kennis en/of vaardigheden) het 

bestuur ondersteuning nodig heeft en vervolgens deze te versterken (de goede dingen 

doen en die dingen op een goede manier doen). 

• daar waar het zinvol is samen te werken met andere (patiënten)organisaties. 

• de leden meer betrekken bij de werkzaamheden van de vereniging door het 

aanbieden van behapbare werkpakketjes. 

 

7.5  Aanvullende financiële middelen 

 

De benodigde financiële middelen voor de organisatieversterking en de taken moeten 

(primair) gezocht worden in: 

• vergroten van het ledenaantal. 

• het verkrijgen van projectsubsidie van het Reumafonds. 

• PGO-vouchers deelname. 

• inkomsten via sponsoring en donateur.  

• het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid van legaten en schenkingen, die 

ingezet kunnen worden voor één specifiek onderzoeksdoel, e.d. 

 

7.6 Te stellen prioriteiten 

 

Het bereiken van de doelen Versterking deelgenotencontact, Verbetering voorlichting en 

Herziening processen in § 7.2 hebben prioriteit. Door verbreding van het aanbod aan 

deelgenotencontact kunnen we patiënten meer mogelijkheden bieden om een vorm te 

http://www.arbeidsparticipatietool.nl/
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kiezen die bij zijn of haar situatie past. Hiervoor zullen we de leden meer betrekken bij het 

organiseren en uitvoeren van deze bijeenkomsten. 

 

7.7 Tot slot: Heeft de vereniging bestaansrecht 

 

Jazeker, maar de vereniging kan niet alleen bestaan bij de gratie van een enthousiast 

bestuur, maar wel door veel aangesloten en actieve leden. Velen handen maken immers 

licht werk. Met elkaar maken zij de vereniging en kan een vuist worden gemaakt om 

Tietze en de patiënten de plaats te geven die ze verdienen.  

 

Wij zullen in de komende periode ons nog meer richten op het actief betrekken van leden 

bij activiteiten van de vereniging, want we doen het niet voor onszelf maar vooral voor alle 

Tietze- en costochondritispatiënten ter wereld. Samen staan we sterker!!! 

 

Namens het bestuur 

Februari 2018 


