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ALGEMENE INFORMATIE  

 

Doelstelling van de organisatie in 2014 is conform de statuten  

1. Preventie en bestrijding van osteoporose in brede zin. De Osteoporose Vereniging 

tracht dit doel te bereiken door belangenbehartiging in de ruimste zin van patiënten met 

osteoporose.  

2. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en het 

stimuleren van hun betrokkenheid bij het organisatiewerk.  

3. Het geven van voorlichting met betrekking tot osteoporose aan mensen met 

osteoporose, hun familie en allen die zich betrokken voelen.  

 

Structuur en werkwijze van de organisatie  

De Osteoporose Vereniging is sinds de oprichting op 10 februari 1993 een onafhankelijke 

organisatie met een bestuur. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk 

reglement. Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de vereniging bevoegd is haar 

uitvoerende taken te delegeren aan een bureau. Jaarlijks wordt in het voorjaar een 

Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het financiële jaarverslag van het 

afgelopen boekjaar wordt gepresenteerd en goedkeuring wordt gevraagd. Tijdens deze 

vergadering worden de plannen voor het nieuwe en lopende jaar ter goedkeuring 

voorgelegd.  

De financiële jaarstukken werden in 2014 intern opgesteld met behulp van vrijwilligers en 

het landelijk bureau. Conform de statuten heeft een kascommissie bestaande uit 

minimaal twee leden de rekening en verantwoording van het bestuur onderzocht en 

hiervan verslag uit gebracht.  

 

Organisatie Vereniging 

 

Bestuur  

De heer Harry van den Broek (voorzitter) en Koos van Kan (penningmeester) hebben 

zitting in het bestuur.  

 

Vrijwilligers  

 

Vrijwilligersaantallen  

In getallen zijn ook de bestuursleden opgenomen.  

Totaal per 01/1/2014: 31 vrijwilligers 

Totaal per 31/12/2014: 33 (1 opzegging, 3 nieuwe aanmeldingen)  

 



 
 

 

Vrijwilligers per activiteit (per 31/12/2014)  

Bestuur: 2 vrijwilligers  

Beurzen en bijeenkomsten: 21 vrijwilligers  

Kascontrolecommissie: 2 vrijwilligers  

Redactie Osteoporose Nieuws: 1 vrijwilliger 

Onderhouden website(s): 1 vrijwilliger (bestuurslid)  

Regionale voorlichting: 2 vrijwilligers  

Telefonische hulplijn:  4 vrijwilligers  

 

Leden Osteoporose Vereniging in 2014  

In 2014 bedroeg het aantal leden 1316. Het aantal donateurs bedroeg 17. 

 

 

Freelance medewerkers 

Het landelijk bureau van de Osteoporose Vereniging gevestigd in Den Haag. De taken 

zijn verdeeld over vier freelance medewerkers die allen volgens opdracht werken. Op 

basis van de beschikbare budgeten wordt in overleg met het bestuur de inzet van de 

medewerkers bepaald.  

Het bestuur geeft samen met de freelance medewerkers en de vrijwilligers invulling aan 

de werkzaamheden van de vereniging.  

 

Angelique van Dam     Management en organisatie  8 uur   

Touria Idrissi,     Secretariaat 20 uur  

Marie Louise Wauters    Project “Veel” (Enquête) 

Marianne Musch     Redactie BROS en ondersteuning Website  

       in overleg 

 

Stageplaats: Kelly van der Slik (faculteit gezondheidszorg, opleiding Farmakunde)Vanuit 

de opleiding 10 weken Marie Louise Wauters ondersteunt bij het project Veel.  

 

Sponsoring  

Om het werken met sponsors mogelijk te maken heeft de Osteoporose Vereniging in 

2009 een sponsorbeleid vastgesteld conform de Gedragsregels Sponsoring 

Patiëntenorganisaties (CGR). Ook in 2014 is een aantal sponsoren bereid gevonden de 

ontwikkeling van de activiteiten van de Osteoporose Vereniging financieel te 

ondersteunen. Hierdoor is het mogelijk geweest om activiteiten zoals de Wereld 

Osteoporose Dag te organiseren en de hulptelefoon te ondersteunen. In het financieel 

jaarverslag ziet u een overzicht.  

Mede door deze bijdragen heeft de Osteoporose Vereniging de activiteiten genoemd in 

het werkplan 2014 kunnen uitvoeren. 

 

  

LOTGENOTENCONTACT  

Doel van lotgenotencontact is om patiënten de gelegenheid te geven onderling hun 

ervaringen met betrekking tot de ziekte osteoporose uit te wisselen. Het betreft hier het 

geven van informatie en advies voor en door mensen met osteoporose. De kracht van 

een actief lotgenotencontact biedt de mogelijkheid om de patiënten door de 

(h)erkenning, bewustwording en het gebruik kunnen maken van de ervaring van 

medepatiënten te leren accepteren en om te gaan met de beperkingen en de pijn van 

een aandoening die niet genezen kan worden.  

 



 
 

Telefonische hulp- en informatielijn.  

De telefonische hulplijn werd op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur bemand 

door vrijwilligers en zo nodig leden van het bestuur. Zij beantwoordden bij toerbeurt de 

hulplijn. Voor overige vragen kon men terecht bij het secretariaat van de vereniging in 

Den Haag.  

 

In 2014 is er 284 keer gebeld naar de hulptelefoon. Het aantal gesprekken dat heeft 

plaatsgevonden ligt op ruim 140. Het verschil is te verklaren doordat er veel gebeld 

wordt buiten de beschikbare tijden. Echter keer op keer maakt de inhoud van de 

gesprekken duidelijk dat de hulptelefoon een belangrijke activiteit is van de Osteoporose 

Vereniging.  

 

Organiseren jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

Dit jaar werd er 1 ALV gehouden, te weten op 21 mei 2014. 

 

In mei waren er 13 leden aanwezig. Het bestuur bestaat uit 2 personen. Voorzitter Harry 

van den Broek presenteerde het activiteitenverslag 2014. Penningmeester Koos van Kan 

gaf een toelichting op het financieel jaarverslag 2014. Tevoren was de kascommissie, 

bestaande uit dhr. J. Hessel en mevr. M. van der Zalm , bijeen geweest ter controle van 

de financiële administratie.  

 

Angelique van Dam presenteerde het werkplan 2015 en de begroting 2015. Het werkplan 

en de begroting werden door de leden goedgekeurd en aangenomen.  

 

Wereld Osteoporose Dag (landelijke ledendag)  

Op zaterdag 7 november 2014 is de Wereld Osteoporose Dag georganiseerd in Utrecht. 

Voorzitter Harry van den Broek opende de dag. De dag stond in het teken van de Bot-in-

Balans. De thema’s voeding, bewegen en houding, behandeling en leven met…. Zijn 

uitgebreid aan de orde geweest Prof. Dr. Willem Lems en Dr. Piet van Loon verzorgde de 

lezingen.  

 

3. VOORLICHTING  

De functie voorlichting behelst het geven van informatie over de oorzaak, de preventie, 

de behandeling en ondersteuning van mensen met osteoporose, belanghebbenden en 

donateurs. De kennis en ervaring van medepatiënten is in de voorlichting heel belangrijk. 

Osteoporose is een sluipende aandoening die wel voorkomen maar niet genezen kan 

worden. Voorlichting naar diverse doelgroepen is een kernactiviteit van de vereniging.  

 

3.1 Osteoporose Nieuws  

Het blad Osteoporose Nieuws werd in 2014 viermaal uitgegeven. Het blad geeft 

voorlichting over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de oorzaak, de preventie, 

de behandeling en ondersteuning van osteoporose. Maar ook via verhalen van 

medepatiënten (lotgenoten). Via het blad werd men eveneens geïnformeerd over de 

activiteiten van de Osteoporose Vereniging. De oplage bedroeg 2.200. Voor de WOD en 

de website bot-in-balans is een speciaal themanummer gemaakt. De oplage van dit 

nummer bedroeg 2500 en is verspreid onder alle huisartsen.   

 

  



 
 

3.2 De website en webwinkel.  

In 2014 is de algemene website verder uitgebreid met aanvullende informatie over 

aandoening, diagnose,medicatie en preventie. Daarnaast is een 2de website in gebruik 

genomen ( www.botinbalans.nl) en direct gekoppeld aan onze hoofd website. 

Botinbalans.nl is een praktische website waarin voor de 4 hoofdonderwerpen rond 

osteoporose de 1 belangrijkste vragen en antwoorden bijeen zijn gebracht. 

De webwinkel ( osteoporosewinkel.nl) krijgt inmiddels steeds meer bezoekers en zal stap 

voor stap worden uitgebreid. 

 

3.3 Voorlichtingsbijeenkomsten  

In 2014 werd er 2 voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd te weten in Zoetermeer en 

Oldenzaal. 

Vrijwilligers van de Osteoporose Vereniging verzorgden hierbij een presentatie over het 

leven met osteoporose en de activiteiten van de vereniging. Door middel van 

informatiematerialen profileerde de Osteoporose Vereniging zich op bijeenkomsten in 

onder andere ziekenhuizen en andere instellingen. Door gebrek aan budget worden 

verzoeken niet meer vanzelfsprekend gehonoreerd.  

 

4. BELANGENBEHARTIGING  

Het doel van belangenbehartiging is invloed uit te oefenen op onder meer het 

zorgaanbod, zorgverzekeraars, het overheidsbeleid, wetenschappelijk onderzoek, 

wetenschappelijke verenigingen en richtlijnorganisaties, zowel nationaal als 

internationaal.  

 

Raad van Experts (RvE)  

De Raad van Experts in 2014 niet collectief bij elkaar gekomen. Dit komt doordat het 

project leef/zorgplan een jaar vertraging heeft opgelopen. Derhalve was er geen 

aanleiding om en budgettair geen ruimte om de Raad van Expert bij elkaar te roepen. 

Wel is er via telefonische contacten, incidentele contacten en mailwisseling uitgebreid 

contact geweest met onze experts. In het 4e kwartaal is inmiddels, door de 

voorbereidingen in het kader van het project leef/zorgplan weer intensiever contact. Dit 

zal in 2015 worden voortgezet. 

 

 

Lidmaatschap International Osteoporosis Foundation (IOF)  

De International Osteoporosis Foundation (IOF) is de internationale koepel van 

(patiënten-) belangenorganisaties met betrekking tot osteoporose. De internationale 

ondersteuning en de contacten met de Europese Unie (EU) zijn voor de Osteoporose 

Vereniging belangrijk  

De Osteoporose Vereniging is in 2011 officieel toegetreden tot de IOF.  

 

Lidmaatschap Ieder(in) (= voormalig CG-Raad)  

De Osteoporose Vereniging is sedert 2010 lid van Ieder(in) – netwerk van mensen met 

een beperking.   

 

Osteoporose Verpleegkundigen (VF&O) 

In 2014 hebben we veelvuldig contact gehad met de beroepsvereniging van de 

osteoporose verpleegkundigen (VF&O). Zo zijn wij actief aanwezig geweest bij hun 

halfjaarlijkse symposium. Verder is de beroepsgroep gestart met een opleiding voor 

osteoporose verpleegkundigen aan de hoge school van Utrecht. Als Osteoporose 

Vereniging hebben we geparticipeerd in het programma en hebben we het onderdeel 

patiëntenperspectief voor onze rekening genomen.  

http://www.botinbalans.nl/


 
 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam  

In samenwerking met de universiteit van Rotterdam, het iBMG instituut is gestart met 

het in kaart brengen van de financieel – economische impact van de indicatie 

Osteoporose in Nederland. In 2014 kijken we op welke wijze we deze dat kunnen 

inzetten in onze belangenbehartiging.  In 2015 zullen de resultaten van het 

onderzoeksproject in een internationaal medisch tijdschrift worden gepubliceerd en rond 

die tijd zullen we dan ook verdere publiciteit gaan zoeken. 

 

Overige contacten  

De Osteoporose Vereniging heeft contact gezocht met zorgverzekeraars zoals Achmea en 

Menzis om een uitleg te geven over de visiekaart en daar vanuit mogelijk projecten te 

starten binnen het ledenbestand van deze organisaties. Verder zijn er gesprekken 

geweest met onder meer het Reumafonds; Bone Joint Decade; IWO; KNMP; Vita Valley; 

Care for Women;  

 

Projecten 

 

Project Voucher / enquête (Veel) 

Samen met zeven andere patiëntenverenigingen hebben we een subsidie van het 

ministerie gekregen waardoor we in de komende 3 jaar  stelselmatig en structureel de 

situatie rond diagnose en behandeling van mensen met osteoporose in Nederland in 

kaart kunnen gaan brengen. In 2013 zijn we gestart door een eerste grote enquête uit te 

zetten, zowel onder onze leden als naar alle andere Nederlanders die Osteoporose 

hebben. De resultaten geven ons inzicht in de dagelijkse praktijk rondom de zorg voor 

mensen met osteoporose en we kunnen dit gebruiken bij onze belangenbehartiging.  

In 2014 hebben we een vragenlijst uitgezet onder de zorgprofessionals. Hiermee willen 

we in kaart brengen hoe de inrichting en aanpak van behandeling en diagnose van 

osteoporose in de ziekenhuizen in Nederland geregeld is. Met een response van 33 % 

volledig ingevulde vragenlijst en 34 % met een gedeeltelijke ingevulde lijst kunnen we 

eerste conclusies vaststellen. De response geeft voldoende input om de resultaten in te 

brengen in de andere lopende projecten en om in gesprek te gaan met de 

zorgprofessionals en zorgverzekeraars. 

 

 

Project Leef/zorgplan Osteoporose  

In 2013 is door het Kwaliteitsinstituut (nu genaamd: Nederlands Zorginstituut) besloten, 

dat osteoporose één van de Top 20 onderwerpen is. Als gevolg van deze positie hebben 

we een plan ingediend waarin we in de komende jaren gaan werken aan een 

Leef/zorgplan voor mensen met osteoporose. Alle belangrijke veldpartijen hebben 

toegezegd hieraan mee te willen werken. Het leef/zorgplan is een instrument waarmee 

zorgprofessionals en mensen met osteoporose worden ondersteund om regie te nemen 

over hun gezondheid en kwaliteit van leven. Op dit moment zijn we nog druk bezig om 

de financiering rond te krijgen.  

 

Activiteiten en gebeurtenissen in 2014  

De plannen en activiteiten zoals vermeld in het werkplan 2014 zijn allen gerealiseerd. In 

de loop van de jaar kregen we de kans om de site www.botinbalans.nl te bouwen. 

Hiermee is een start gemaakt om de visie (vastgelegd in de visiekaart) en nader uit te 

werken in het project Leef/zorgplan (start januari 2015). De site is in juli uitgebreid 

gelanceerd en heeft geresulteerd in grote belangstelling van de pers. 

http://www.botinbalans.nl/

