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ONTMOETEN
EN ONDERSTEUNEN
Vragenteam
Veel mensen zitten met vragen over
osteoporose of hun behandeling, of ze
willen graag hun ervaringen met iemand
delen. Steeds meer van hen weten de
weg te vinden naar het Vragenteam van
de Osteoporose Vereniging.
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In 2020 meldden
20% meer mensen
zich aan als lid van
de Osteoporose
Vereniging. Ons
ledental groeide
van 1001 (2019 naar
1204 (eind 2020).

BELANGEN BEHARTIGEN

Een jaar waarin
we veel bereikten
De Osteoporose Vereniging is er voor
iedereen die met osteoporose te maken
heeft: in het dagelijks leven, in het werk in
de zorgsector of op een andere manier.
Ook in 2020 werkten we, ondanks de coronacrisis, heel hard aan onze vier
speerpunten. We ondersteunden mensen met osteoporose, we behar
tigden hun belangen, gaven voorlichting en zetten ons in voor preventie.
Steeds meer mensen weten ons te vinden. Vorig jaar groeide ons ledental
met maar liefst 20%. Bovendien vroegen opnieuw meerdere organisaties
ons om onze expertise in te brengen bij projecten rondom osteoporose
zorg. De Osteoporose Vereniging zet zich in voor betere voorlichting aan
en betere zorg voor mensen met osteoporose. In 2020 hebben we daar
weer belangrijke stappen in gezet.
Wil je het hele jaarverslag lezen?
Kijk dan op www.osteoporosevereniging.nl/vereniging/activiteiten

De stem van de osteoporosepatiënten
zelf wordt nog veel te weinig gehoord.
Dat moet anders! Ook in 2020 zetten
we ons in om de ervaringen en
wensen van patiënten duidelijk over
te brengen bij de organisaties en
mensen die zich bezighouden met
veranderingen in de zorg.

Bijdragen aan
behandelrichtlijnen

40%

5%

15%

20 vrijwilligers*, betrokken bij:

Bijdragen aan
beoordeling
nieuwe medicatie

Inbreng Patiëntenfederatie
op overstijgende thema’s

10%

Bestuur
Plus aankomende bestuursleden
Belangenbehartiging
Verenigingsorganisatie (waaronder
boekhouding, kascommissie)
Online marketing

Preventie

Ontwikkeling webinars

VOORLICHTING

Project Regiozorg in kaart

Goed zorgen voor jezelf is altijd belangrijk. En al helemaal als je
osteoporose hebt. Maar daarvoor moet je wel weten wat in het
belang is van je (bot)gezondheid. In 2020 vonden weer meer mensen
via de Osteopose Vereniging informatie over (leven met) osteoporose.
Eigen communicatie

De Osteoporose Vereniging
gaat digitaal
Mede als gevolg van de coronacrisis
zijn we in 2020 gestart met online
bijeenkomsten. 87 mensen namen
deel aan ons eerste webinar,
Diagnose osteoporose, wat nu?
732 keken het webinar later terug via
www.osteoporosevereniging.nl.

Osteoporose Vereniging

Magazine
Bot in Balans

4 x per jaar, oplage 1.500
4 x per jaar, oplage 1.500-2.000

Digitale
nieuwsbrief

4 x per jaar, oplage 3.080
6 x per jaar, oplage 3.644

Website

aantal bezoekers: 199.690
aantal bezoekers: 211.800

Webinar

n.v.t.
1 x per jaar 87 deelnemers, 732 keer teruggekeken

Facebook

aantal volgers: 750
aantal volgers: 1.000

Overige activiteiten op communicatief gebied: bijdrage
aan externe publicaties en bijscholing (para)medici.
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30%

* Sommige
vrijwilligers vervullen
dubbelfuncties.

Project Gekwalificeerde
osteoporose-fysiotherapeuten

Overige projecten

Bij alles wat we doen brengen we het
patiëntenperspectief in.

€

Inkomsten 2020

Bestedingen 2020

142.684

138.000

Subsidies,
contributies,
donaties,
sponsoring

Voorlichting,
belangenbehartiging,
lotgenotencontact,
bureaukosten

Vragenteam

PREVENTIE
Sterke botten zijn voor iedereen belangrijk, ook
als je geen osteoporose hebt. Preventie is dus
essentieel! In 2020 zorgen we onder andere
voor extra publiciteit over osteoporose op
20 oktober, Wereld Osteoporosedag.

In 2020 werkten we
meer of minder intensief samen
met meer dan 60 organisaties in de
zorgsector en daarbuiten.
Osteoporose Vereniging

