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1. Inleiding 
 

 

2018 was een jaar van (medische) vooronderzoeken en resultaten + de intensivering 

van contacten met andere partijen.  

 

2018 was een hectisch jaar. Een wisseling van de wacht van onze voorzitter in het 

voorjaar. Veel mooie bijeenkomsten met de leden. Fijne deelgenotencontacten. 

Allerlei aanzetten door middel van vooronderzoeken naar de medische achtergronden 

van het Syndroom van Tietze en/of costochondritis. 

 

Daarnaast zijn er voor een verdere professionalisering van de organisatie contacten 

gelegd met de St. MEO. Het komen tot deze samenwerking had veel voeten in de aarde, 

omdat we bijv. de ledenadministratie moeten uitbesteden, etc.  

 

In het najaar is een AVC-training georganiseerd in Hoenderloo; een training die leden 

beter leert om te kunnen gaan met ‘ Tietze en/of’.  

 

Voor 2019 zijn er nog voldoende plannen, subsidies aan te vragen, mogelijkheden te 

over, maar we kunnen het niet alleen. Dankzij de uitbreiding van de subsidies die we 

hebben kunnen verwerven via het Fonds PGO, zijn we financieel in staat geweest om 

meer activiteiten in 2018 uit te voeren. 

 

 

Voorzitter,  

Albert van Egeraat 

 

 

 

1.1. De Vereniging 
 

Doel van de vereniging is om voortdurend brede(re) medische aandacht te vragen voor 

en het betrekken van patiënten bij de vereniging en haar werk. Het zijn van 

aanspreekpunt voor en het behartigen van de belangen van aangesloten leden door o.a. 

het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie en het betrekken van de medische 

wetenschap en het dito onderzoeksveld bij het syndroom van Tietze en costochondritis1 

en allen erin te interesseren.  

 

Het ledenaantal was in 2018 169 betalende leden. De contributie werd tijdens de 

algemene ledenvergadering van 2012 vastgesteld op € 25, en is ook in 2018 ongewijzigd 

gebleven. 

                                                 
1 Daar waar Tietze staat wordt ook costochondritis bedoeld. 
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In 2014 heeft de vereniging het ANBI-keurmerk verworven. Daarmee is de vereniging 

formeel een Goed Doel. Dat biedt allerlei belastingvoordelen voor zowel de vereniging 

als voor de donateurs/leden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.anbi.nl  

 

 

2. Bestuur 
 

Het bestuur bestond in 2018 uit zes personen: 

• Albert van Egeraat, voorzitter 

• Jannie Dorst, secretaris 

• Anja van Halen, penningmeester & ledenadministratie 

• Rob Braamburg, algemeen bestuurslid met de portefeuille Belangenbehartiging 

• Elke van Delft, algemeen bestuurslid met de portefeuille Belangenbehartiging / 

Medisch 

• Ron Peeters, algemeen bestuurslid met de portefeuille Deelgenoten. 

 

Het bestuur werd ondersteund door de volgende commissieleden: 

• Roxanne van Loon en Melanie Peterman vormden de commissie Deelgenoten. 

 

We zijn een vereniging vóór en dóór leden, het bestuur en de commissies bestaan uit 

vrijwilligers.  

De uitgangspunten van het beleid zijn verwoord in het Beleidsplan 2017-2019. welke 

jaarlijks zal worden bijgesteld en deze jaarlijkse update zal telkens aan de ALV 

(Algemene Ledenvergadering) worden voorgelegd ter vaststelling. In voorjaar 2019 zal 

worden gestart met het formuleren van de nieuwe middellange termijnperiode  

(2020-2022).  

Het bestuur vergaderde maandelijks op de tweede maandag van de maand via 

Skype/internet, tweemaal per jaar tijdens een tweedaags bestuurswerkweekend, waarin 

we zoveel mogelijk voorbereidingen troffen en activiteiten uitzetten m.b.t. het te voeren 

beleid. In deze werkweekenden werden ook de ALV-documenten voorbereid. Daarnaast 

is in 2018 een eendaagse vergaderdag gehouden waarin we specifiek (financieel) beleid 

nader uitgewerkt en vastgesteld hebben. 

 

In 2018 heeft het bestuur deelgenomen aan de volgende vergaderingen en 

bijeenkomsten: 

• Bijeenkomsten ReumaNederland 

• Bijeenkomsten van Ieder(In) (platform voor landelijke patiëntenverenigingen) 

• PGO-workshops en –trainingen voor professionalisering van het bestuur 

• Voucherproject Arbeidsparticipatietool en opleiding gecertificeerd 

ervaringsdeskundig participatiecoach 

http://www.anbi.nl/
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• Deelname aan de Taskforce Zeldzame Ziekten via o.a. Ieder(In) en 

samenwerkende organisaties (ZonMW, NPCF, Ministerie VWS en de Nederlandse 

Patiëntenfederatie). 

 

 

3. Onze drie speerpunten 

 
 

3.1. Speerpunt Deelgenotencontact 
 

Op de besloten Facebookpagina kunnen de leden met elkaar in contact komen, zelf 

gespreksonderwerpen plaatsen en reageren op andere berichten. 

 

In 2018 is de Deelgenotencommissie druk in de weer geweest met het organiseren van 

verschillende deelgenotenbijeenkomsten. 

Op 14 april 2018 is de voorjaarsbijeenkomst georganiseerd. Deze werd gehouden bij 

Hotel De Hoeve in Nunspeet. De commissie heeft kosten nog moeite gespaart om er 

een mooie dag van te maken.  

Op 16 en 17 november 2018 was er weer het deelgenotenweekend georganiseerd. 

Deze werd gehouden in het hotel Heidebad in Epe. De commissie had   zijn beste beentje 

voorgezet en ervoor gezorgd dat het weer een geslaagd weekend zou worden.  

 

Trainingen 

 

In 2018 is er in het najaar een training gehouden. De training heet een AVC-training, wat 

staat voor: Aanvaarding, Verankering, Creatie. De training bestaat uit, naast diverse 

voorbereidingsopdrachten, een intensieve driedaagse op locatie in een hotel, met na ca. 

vijf weken een terugkomdag. Ook na de training worden de deelnemers na ca. twee 

maanden nog betrokken bij het resultaat wat zij bereikt hebben in en na de training. 

De training is mede geënt op de principes van ACT (Acceptance Commitment Therapy) 

en mindfulness en speelt speciaal in op de problematiek waar mensen met Tietze en/of 

costochondritis mee te maken hebben.  

Resultaten van de training zijn: beter leren omgaan met hun ziekte en hun (thuis)situatie, 

handvatten hebben om de dagelijkse situaties beter te kunnen hanteren en hun kwaliteit 

van leven (blijvend) te laten verbeteren. 
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3.2. Speerpunt Informatievoorziening 
 

 

De website www.tietze.nl is voor ons de belangrijkste informatiebron. De website geeft 

ruimte aan algemene informatie, besloten ledenadministratie maar ook interactieve 

mogelijkheden zoals forum, delen van foto’s en pagina’s voor ledendocumenten zoals 

jaarverslagen, nieuwsbrieven, deelgenotenverhalen, en contactmogelijkheden en er is 

een speciale pagina voor medici opgezet. 

Daarmee zijn we voor verschillende doelgroepen een betrouwbaar en modern 

informatiekanaal. 

 

Het blijkt dat onze website goed werd bezocht en dit geeft aan dat er nog steeds erg veel 

behoefte is aan informatie via onze website. Velen hadden baat bij de daarin opgenomen 

informatie en in de verhalen van deelgenoten (lotgenoten). Anderen kregen antwoord op 

hun vragen betreffende angsten en onzekerheden en waren blij dat hun aandoening 

ineens een naam bleek te hebben. Ook over de grenzen wordt onze website veelvuldig 

gelezen. 

 

De website is eind 2018 ondergebracht bij Stichting MEO. De website is hierbij opgezet 

naar een ander platform. De website is hierbij ook gerenoveerd een aangepast en verder 

is de formulierenstroom gedigitaliseerd.   

 

 

Social media 

De vereniging heeft twee Facebook-pagina’s.  

Op de openbare ‘fanpagina’ plaatst het bestuur relevante publieke publicaties. Door deze 

pagina te ‘liken’ ontvang je automatisch de berichten op je Facebook startpagina. De 

besloten Facebookpagina is alleen voor leden van onze vereniging toegankelijk. Hierop 

kunnen leden onderling van gedachten wisselen, fotoboeken van bijeenkomsten met 

elkaar delen, regionale bijeenkomsten posten, oproepen doen, enz.  

Er is ook een LinkedIn profiel aangemaakt. Naast leden, zijn o.a. ook veel reumatologen 

connecties op dit profiel. 

 

 

Promotie en naamsbekendheid 

De afgelopen jaren is er, vooral door inzet van de vereniging, veel naamsbekendheid 

voor het Syndroom van Tietze en costochondritis gegenereerd, maar nog steeds zijn er 

artsen, fysiotherapeuten en andere (para)medische professionals niet op de hoogte van 

het syndroom en deze aandoening en worden patiënten nog steeds nodeloos onwetend 

of in angst gehouden voordat de diagnose gesteld wordt. Daarom hebben we dit jaar 

weer veel geïnvesteerd in promotiemateriaal, wat onder andere verspreid wordt onder 

huisartsen, via beurzen en social media. Dit resulteert soms in een kortere diagnosetijd. 

We hebben nog niet alle medici bereikt, maar worden nog steeds gevonden via onze 

website en folders, dus dat geeft hoop.  

http://www.tietze.nl/
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Ook EHBO-verenigingen en ambulancepersoneel zijn geïnteresseerd in ons verhaal. Dit 

omdat een eerste aanval van ‘Tietze en/of’ vaak verward wordt met hartproblemen en 

ze dit dus vaak tegenkomen. De Vereniging van ‘Tietze en/of’  kan informatie verschaffen 

aan deze verenigingen. 

Mocht u interesse hebben om ons te helpen bij een van onze activiteiten op dit gebied, 

dan kunt u zich aanmelden bij info@tietze.nl  

 

 

Arbeidsparticipatietool en Studietool 

 

Via het Ministerie van VWS hebben wij de mogelijkheid gekregen gebruik te maken 

van vouchersubsidies, die in samenwerkingsverband met andere patiënten- 

verenigingen ingezet kunnen worden voor projecten. Voor het samenwerkingsproject 

tot eind 2018 zijn, in opdracht van de projectgroep, de volgende twee ”tools” gebouwd : 

1. Arbeidsparticipatietool, een website over werken met een chronische ziekte 

http://www.arbeidsparticipatietool.nl/voucherprofile/voucher-tietze en een app voor de 

smartphone, die gratis te downloaden is via de app store op je mobiel. Deze website 

en app zijn bestemd voor patiënten, werknemers, werkgevers en (bedrijfs)artsen en 

geeft informatie over werken met een chronisch ziekte in zijn algemeenheid en over 

werken met een specifieke aandoeningen zoals Tietze.  

 

 

mailto:info@tietze.nl
http://www.arbeidsparticipatietool.nl/voucherprofile/voucher-tietze
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2. Studietool, hier vind je informatie over de hulpmiddelen en voorzieningen voor 

jongeren met een functiebeperking. Deze informatie is handig als je begint aan een 

praktijkgerichte opleiding of een theoretische studie. Wil je naar een ROC, hogeschool 

of universiteit? Heb je het Syndroom van Tietze en/of costochondritis? Verwacht je 

problemen door je klachten? Ben je bijvoorbeeld bang studievertraging op te lopen? 

Deze tool kan helpen. 

 

 

3.3. Speerpunt Belangenbehartiging en Medisch 
 

Samenwerkingsvormen 

 

Ieder(In) is de koepelorganisaties voor verenigingen van mensen met een chronische 

ziekte en/of een handicap. Centraal in alle activiteiten van de 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.   

In april 2016 heeft de Tweede Kamer vóór de Goedkeuringswet gestemd en een 

uitvoeringswet opgesteld t.a.v. het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap (het VN-verdrag stamt uit 2007). Dit nu geratificeerde verdrag is een 

belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van 

mensen met een beperking of chronische ziekte. 

 

Collectieve belangenbehartiging en service aan de lid-organisaties is een tweede 

belangrijke taak van de Ieder(In). Onze vereniging is sinds 2013 - samen met ruim 250 

andere lid-organisaties - 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 is. Verder organiseert Ieder(In) activiteiten om de 

aangesloten lid-organisaties te ondersteunen en bevordert ze de onderlinge uitwisseling 

van kennis en vaardigheden. Ieder(In) biedt via de lid-organisaties verschillende 

diensten aan de leden van die lid-organisaties aan. Zo kunnen mensen 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. 

 

In 2018 is door ons actief geparticipeerd in een speciaal opgerichte “Taskforce Zeldzame 

Ziekten” vanuit een initiatief van Ieder(In). Hierin participeren nu ca. 10 organisaties die 

op regelmatige basis bij Ieder(In) samenkomen. Doel van dit overleg is: hoe blijft het 

onderwerp rondom de beperkingen van mensen met een zeldzame aandoening op de 

(centrale) agenda! Mensen met een chronische aandoening hebben sowieso te maken 

met veel beperkingen, maar mensen met een zeldzame (chronische) aandoening en/of 

ziekte dreigen vaak ondergesneeuwd te raken. Hun belangen worden heel vaak niet of 
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veel te weinig onderkend. Er zijn alleen al in Nederland ca. 1 miljoen mensen die een 

zeldzame aandoening en/of beperking hebben! Vanuit de Taskforce wordt ook contact 

gehouden met EuroRDis (een Europese organisatie die de belangen van ‘Rare 

Diseases’ behartigd). 

 

Vanuit deze Taskforce heeft onze belangenbehartiger ook deelgenomen aan 

gesprekken met de directies van de VSOP, NPCF, ZonMW en andere organisaties. 

Telkens om de belangen van zeldzame ziekten en van ‘Tietze en/of’ in het bijzonder 

onder de aandacht te brengen en te houden. 

Hierdoor staan zeldzame ziekten en zeker ook het Syndroom van Tietze & 

costochondritis op de kaart en weten grote organisaties wat het is om met Tietze te leven. 

Het grote belang was ook in 2018 deze zaak op de kaart te krijgen en te houden, zeker 

in het licht van het feit dat de financiering van patiëntenbelangenverenigingen is 

veranderd per medio 2019. In 2018 hebben we hiervoor bij o.a. PGO-Support en bij het 

Ministerie van VWS regelmatig gepleit voor extra aandacht van een (zeldzame) 

aandoening.  

 

ReumaNederland werkt samen met een aantal organisaties op het gebied van 

voorlichting, belangenbehartiging en het stimuleren van beweging voor mensen met 

reuma. Tietze & costochondritis is een bijzondere vorm van reuma. 

ReumaNederland ontwikkelt o.a. Voorlichtingsmateriaal, zoals gedrukte brochures en 

uitgebreide online-informatie. De algemene missie van het ReumaNederland is ‘Help 

reuma de wereld uit’ en daar sluiten wij ons als vereniging volledig bij aan. 

 
Onder andere door de Stichting Zeldzame Ziekten Nederland wordt geld ingezameld 

voor wetenschappelijk onderzoek en bekendheid gegeven aan zeldzame aandoeningen.  

Men spreekt over een zeldzame aandoening als minder dan 1 op de 2000 mensen deze 

aandoening hebben. Uit een TNO-studie, die we drie jaar geleden hebben gehouden, 

blijkt dat er ongeveer 5000 chronische Tietze-patiënten in Nederland zijn. 

 

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

organisatie die patiëntenorganisaties ondersteunt met opleiding en training, advies voor 

subsidies en op het web gebaseerde ondersteuning in de vorm van forums, prikborden, 

faciliteiten, enz.  

 

 
4. De vereniging heeft toekomst 
 

Jazeker, want we zijn er nog niet. 

 

Een patiëntenvereniging is een erg belangrijke schakel in het leven van een persoon die 

een veelal onverklaarbare en een vooralsnog niet te genezen ziekte heeft. Als de 

medische wereld uitbehandeld is, is er voor de patiënt naast zijn eigen omgeving nog 

maar één aanknopingspunt om te leren leven met de aandoening en is het de 

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten
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patiëntenvereniging die een luisterend oor biedt, deelgenotencontact faciliteert en 

doorgaat de medische wereld te stimuleren om een afdoende behandelmethode te 

vinden. En zolang er nog geen goede behandeling is voor de Tietze-patiënten, is het 

voor onze vereniging een noodzaak om deze mensen te helpen. Wij zijn daarom ook in 

2018 doorgegaan op de ingeslagen weg en hebben een belangrijk fundament gelegd 

voor verdiepend onderzoek. We onderzoeken graag in welke richting we verder moeten 

om diagnose, protocollen, (para)medische behandelmethodes en hulpmiddelen te 

kunnen verbeteren, te kunnen vinden of te kunnen inzetten. 

Wat ons nog telkens verbaast, is dat wij de enige vereniging in de hele wereld zijn, die 

deze aandoening in verenigingsvorm behandelt. We worden dan ook door mensen uit 

de hele wereld benaderd met vragen.  

 

 

4.1. Doelen 2019 (en verder) 
 

 

4.1.1. Doorontwikkelen van onze drie speerpunten 
 

Speerpunt Informatievoorziening 

1. Verbreden en verbeteren van (online) informatiemateriaal. 

2. Als ervarings(des)kundigen adviseren en geven van informatie aan o.a. 

(para)medici en patiënten via een extra pagina op de site speciaal voor medici. 

3. Verzorgen van presentaties m.b.t. de aandoening aan derden, bijvoorbeeld aan 

medische studenten. 

 

Speerpunt Deelgenotencontact 

4. Organiseren van landelijke deelgenotenbijeenkomsten. 

5. Het organiseren van speciale training(en) voor Tietze-patiënten. 

6. Bieden van faciliteiten voor digitaal deelgenotencontact. 

7. Boeien en binden van nieuwe leden. 

8. Betrekken van leden bij commissies en activiteiten. 

 

Speerpunt Belangenbehartiging en Medisch 

9. Aansluiting zoeken bij samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor onze 

doelgroep. 

10. Aansluiting zoeken bij samenwerkingsverbanden met andere projecten en/of 

verenigingen, zoals Ieder(In), Stichting Zeldzame Ziekten Nederland en NPCF. 

11. Benaderen, motiveren en betrekken van reumatologen en/of behandelaars bij de 

vereniging (als bijv. adviesorgaan voor onze vereniging). 

12. Er is in 2018 een plan van aanpak gemaakt op welke wijze het medisch 

onderzoek naar de oorzaken van Tietze opgezet en aangepakt zou kunnen 

worden. De eerste resultaten zijn geboekt. 
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13. Op basis van het plan van aanpak zijn diverse juiste specialismen benaderd hoe 

dit onderzoek verder uitgerold kan worden. 

14. De eerste contouren zijn helder geworden naar de mogelijke verbanden die er 

lijken te liggen in de (oorzaken van de) ziekte, behandelingen, etc. 

 
 

4.1.2. Middellange termijn  
 

Onze ambities zijn ook in 2018 gebleven, te weten: 

 

• dat Tietze een wereldwijd erkende ziekte is. 

• onderzoek naar oorzaak, preventie, diagnosestelling, behandelprotocol, 

medicatie en nazorg. 

• dat Tietze dezelfde aandacht krijgt als Reumatoïde artritis en Bechterew, enz. 

• dat alle huisartsen en (para)medici weten wat Tietze is en hoe deze (sneller) 

gediagnosticeerd kan/moet worden. 

• dat bij alle fysiotherapeuten en andere medische professionals de juiste 

behandelprotocollen bekend zijn of worden ontwikkeld, en toegepast. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Albert van Egeraat 

 


