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Er wordt wel eens gezegd dat de tijd sneller lijkt te 
gaan naarmate je ouder wordt. Voor kinderen en 
tieners is de tijd eindeloos: denk zelf maar eens terug 
aan die heerlijke lange zomervakanties. Voor ons, die al 
wat ouder zijn, lijkt het wel alsof een jaar in een zucht 
voorbij gaat. Zoals nu, opeens zitten we alweer aan het 
einde van het jaar. Deze periode leent zich overigens 
bij uitstek voor bespiegelingen en vooruitkijken. Voor 
vragen als: wie zijn wij als vereniging, doen we goed 
wat we doen en doen we de goede dingen? 

Zelf keuzes maken
Een tijdje geleden werd ik benaderd door twee mensen. 
De eerste gaf aan: ik mis informatie over de behan-
deling van mijn osteoporose zonder medicijnen, maar 
wel met supplementen als vitamine K2. De tweede 
mailde met haar observatie dat wij juist te weinig 
 informatie geven over het belang van medicijnen 
en therapietrouw en te veel aandacht besteden 
aan leefstijl. Met onze informatie willen we mensen 
handvatten geven om zelf en samen met de behan-
delaar keuzes te maken die bij hen passen. Keuzes 
ten aanzien van alle aspecten van de behandeling: 
bewegen, voeding en medicatie. Hierbij proberen we zo 
goed mogelijk rekening te houden met verschillende 
groepen mensen met osteoporose die ook verschil-
lende behoeften aan informatie hebben. Berichten 
zoals de twee die ik hierboven noemde, inspireren en 
motiveren ons om ons werk tegen het licht te houden.

Wat vind jij?
Daarbij zijn we natuurlijk ook erg geïnteresseerd in 
de mening van onze leden, volgers en gebruikers. Wat 
vind je van onze informatie en onze andere activi-
teiten? Daarom hebben we een enquête opgezet over 
ons blad en andere producten. Je kunt tot half januari 
de enquête invullen! Doe je mee? Voor ons is dat inspi-
ratie en motivatie om volgend jaar onze plannen met 
jouw mening voor ogen nog beter in te vullen. Op 

pagina 10 kijken we alvast vooruit naar 2023. Daar vind 
je ons jaarplan en begroting op hoofdlijnen. Met jullie 
antwoorden gaan we verder invulling geven aan de 
plannen. Ook nemen we jullie input mee bij het maken 
en herzien van voorlichtingsmateriaal en producten 
zoals Bot in Balans.

Heel veel dank!
We kijken niet alleen vooruit, maar ook naar wat 
achter ons ligt. Dat is belangrijk, daar leren we immers 
van. Maar ook is er trots als we terugkijken: 2022 
was een turbulent en mooi jaar. Een kleine greep: we 
groeiden in achterban, kregen nieuwe bestuursleden, 
maakten een Wegwijzer Osteoporose, vernieuwden 
de website, vroegen aandacht voor osteoporose met 
onze campagne rondom Wereld Osteoporose Dag en 
behartigden de belangen van onze achterban in de 
nieuwe richtlijn en rondom vitamine D. Dat hebben we 
niet alleen gedaan, maar samen met heel veel mensen 
die ons steunden. Graag willen we dan ook alle leden, 
donateurs, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die een 
bijdrage levert aan onze vereniging hartelijk danken 
voor hun inzet in 2022. We wensen je mooie dagen. 
Tot volgend jaar!

Hendrien Witte
Directeur Osteoporose 
Vereniging

Motivatie en inspiratie

CONTACT MET HET VRAGENTEAM

Ons Vragenteam is bereikbaar via 088 – 505 43 00 (dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur). Het is 
mogelijk dat je even moet wachten als onze vrijwilligers in gesprek zijn met iemand anders. We nemen 
voor iedereen de tijd.

Ook kun je je vraag stellen via het vragenformulier op de homepage van www.osteoporosevereniging.nl. 
Je kunt dan eventueel ook aanvullende informatie meesturen. Ons antwoord kun je dan op je gemak nog 
eens teruglezen en als je nog meer vragen hebt, kun je eventueel een vervolgmail sturen.
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