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Voorwoord
-
Beste lezer,

Voor u ligt het meerjarenplan van patiëntenvereniging ALS Patients Connected (APC) 
voor de jaren 2021 tot en met 2023 en het daarvan afgeleide Jaarplan 2021. 
We hebben als APC inmiddels ons eerste lustrum achter de rug. Vanwege COVID-19 
hebben we hier niet apart bij stil kunnen staan en hebben die tijd en energie besteed 
aan het opzetten van lotgenotencontact online en een contactteam. Met deze twee 
aanvullingen bedienen we onze leden nog beter. In de ruim 6 jaren die we nu bestaan 
hebben we een serieuze plek in de ALS-community verworven. De belangen van onze 
achterban worden zo maximaal gediend. We hebben gelukkig in die periode ook veel 
goede dingen zien gebeuren in de wereld rond ALS, PSMA en PLS. Zowel op onderzoeks-, 
op zorg- als ook op fondsenwervingsgebied. 

Toch zijn we nog niet bij de oplossing en blijven er altijd vraagstukken die onze aandacht 
en acties vragen. In dit plan worden die diverse aandachtsgebieden genoemd en 
kunt u lezen op welke punten wij ons als patiëntenvereniging de komende periode 
richten. Omdat ontwikkelingen doorgaan over meerdere jaren, herzien we ons driejarig 
beleidsplan jaarlijks en koppelen we ons actieplan aan het lopende jaar in de vorm van 
een jaarplan.
 
Wij hebben als bestuur dit plan, met inbreng en na overleg met de patiëntenadviesraad 
(PAR), samengesteld en door de ALV laten bekrachtigen. Eveneens is inbreng van het 
ALS Centrum en Stichting ALS Nederland meegenomen.

Mocht u op basis van dit plan vragen of suggesties hebben,
houden wij ons graag aanbevolen.

Samen verder op weg naar de oplossing en betere zorg!

Vincent Cornelissen

Voorzitter

Patiëntenvereniging ALS Patients Connected
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1De vereniging ALS 
Patients Connected 
(APC)
-
De patiëntenvereniging ALS Patients Connected is een vereniging voor alle patiënten 
met de diagnose amyotrofische laterale sclerose (ALS) of de verwante ziektes 
progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA) en primaire laterale sclerose (PLS) en 
hun naasten. PSMA en PLS lijken op ALS en kunnen na enige jaren ook overgaan in ALS. 
In dit beleidsplan wordt omwille van de leesbaarheid op meerdere plaatsen het begrip 
‘ALS’ gehanteerd voor ALS, PSMA en PLS.
 
De vereniging ALS Patients Connected is opgericht op 3 oktober 2014 en bezit sinds 
1 januari 2015 de ANBI-status. APC is onafhankelijk, van en voor ALS-patiënten en 
hun naasten, en wordt zoveel mogelijk bestuurd door ALS-patiënten en hun partners, 
gemachtigden of nabestaanden.

Te midden van alle andere partijen die willen helpen om zo snel mogelijk een einde te 
maken aan deze ziekte en de belangen van ALS-patiënten willen behartigen, maakt ALS 
Patiënts Connected zich sterk om de stem van de ALS-patiënt te zijn en, waar nuttig 
en nodig, die te laten horen. Als patiëntenvereniging dienen we het belang van elk 
lid, elke patiënt en elke naaste. Het bestuur vertegenwoordigt de achterban en geeft 
een stem aan de strijders, de berusters, de moedelozen, de vechters, de hopenden 
en de gefrustreerden. Het beleidsplan dient daarom op diverse terreinen iets voor de 
achterban na te streven.

De vereniging ondersteunt de collectieve belangen van ALS-patiënten, naasten en 
nabestaanden en fungeert als portaal voor ALS-patiënten en geïnteresseerden, voor 
zover het collectieve belangenbehartiging betreft. Voor zover er sprake is van individuele 
belangen, verwijst APC door naar de desbetreffende instellingen die hiervoor ingericht 
zijn en waarmee goede contacten worden onderhouden. 
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Daarnaast spant APC zich in om de informatie voor ALS-patiënten te optimaliseren. APC 
ziet informatieverstrekking, wegwijzer zijn en patiëntencontact als belangrijke taken van 
de vereniging.

Ook wil APC samen en in overleg met de organisaties die zich inspannen voor ALS-
patiënten, de bekendheid van de ziekte ALS vergroten en ervaringsdeskundigheid delen. 
De urgentie voor het zoeken naar oplossingen moet overal en met name via de media, 
voortdurend worden benadrukt.

De vereniging is in eerste instantie opgericht voor mensen met ALS, PLS en PSMA en hun 
naasten in Nederland. Het lidmaatschap staat ook zeker open voor patiënten die niet in 
Nederland wonen en/of een andere nationaliteit hebben. 
De vereniging heeft geen winstoogmerk en opbrengsten worden ingezet voor het 
bereiken van haar doelstellingen. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt 
hiervoor geen financiële vergoeding. Het wordt gevormd uit haar leden, bestaat dd 
1-1-2021 uit zeven personen en bevat idealiter minimaal twee patiënten en twee 
mantelzorgers/nabestaanden. De vereniging wordt ondersteund door een betaalde 
kracht.
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Bestuur per 1 januari 2021: 
Voorzitter:  Vincent Cornelissen 
Vicevoorzitter:  Paula Pietersen-Teunisse    
Secretaris:  Conny van der Meijden 
Penningmeester:  Theo Meister 
Bestuurslid:  Klaas Kieft
Bestuurslid:  Gerben Gravendeel
Bestuurslid:  Angélique van der Lit
Aspirant bestuurslid: Eugène van Leeuwen  (Per 27-01-2021)

Postadres: Merellaan 16, 3722 AL Bilthoven
E-mail:  Info@alspatientsconnected.com
Telefoonnummer: 088-6660399
Fiscaal identificatienummer 8544.64.797
ANBI-status: verleend 2015

Verenigingsondersteuner vacant per 01-01-2021 waargenomen door- Juliette Arts  
(op ZZP-basis) en per 19-01-2021 ingevuld door Bianca Brouwer – van der Pels  
(op ZZP-basis)
 
Wetenschappelijk medewerker Eefke van Eerde (op ZZP-basis)
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2Doelstellingen
-
2.1 Algemene doelstelling 
Het doel van de vereniging is de mensen met ALS, PLS, PSMA én naasten in Nederland 
en daarbuiten maximale invloed te laten uitoefenen op de kwaliteit van zorg, de 
kwaliteit, financiering en doorlooptijd van kansrijk onderzoek, de bespoediging van 
trials en verkrijgbaarheid van medicijnen. Het betreft medicijnen die ten doel hebben de 
ziekte ALS te stoppen, te genezen dan wel de progressie van symptomen te vertragen, te 
voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten te optimaliseren. 

De patiënt moet zoveel mogelijk invloed krijgen op initiatieven die werken aan of 
bijdragen aan het aanpakken van de ziekte ALS en de kwaliteit van leven voor de 
ALS-patiënt. De vereniging wil dit doel bereiken met de portefeuilles communicatie, 
netwerken, cure, care, patiëntencontact en verenigingszaken, elk met een aantal 
speerpunten voor de periode 2021-2023.

2.2 Communicatie 
De portefeuille Communicatie bevat drie speerpunten.
1. Aantal leden
2.  Communicatie met leden 
3.  Ledenraadplegingen
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2.2.1 Aantal leden 
Doelstelling: aantal leden verhogen naar de helft van het aantal patiënten plus 1 dus 751. 
Middel: ledenwerving, social media, contactteam.
Tijdsplanning: eind 2022 gerealiseerd.

De vereniging is een onafhankelijke patiëntenvereniging, van en voor ALS-patiënten en 
naasten. Door het verbinden van meer leden ontstaat een sterkere stem, want de ALS-
patiënt wil zoveel mogelijk invloed op zijn of haar eigen ziekte. 
Een groter aantal leden heeft meerdere voordelen:
• we streven ernaar zoveel mogelijk patiënten en hun naasten van dienst te kunnen 

zijn met wat APC te bieden heeft en hen desgewenst op te nemen in een community 
van lotgenoten;

• we kunnen beter en nog breder horen wat er leeft, waarmee ons draagvlak wordt 
vergroot;

• we kunnen een grotere groep patiënten en naasten snel informeren over relevante 
ontwikkelingen;

• we kunnen makkelijker nieuwe leden van bestuur en PAR rekruteren t.b.v. 
continuïteit van de vereniging;

• het draagt bij aan het vergroten van geloofwaardigheid en daarmee ook de invloed 
van de vereniging.

 
Het aantal ALS-patiënten in Nederland bedraagt circa 1500. Begin 2020 heeft de 
vereniging circa 323 leden en geïnteresseerden, begin 2021 zijn dat 559 leden en 
geïnteresseerden. De verdeling is 251 patienten (44,9%), 13 nabestaande (2,33%;), 
169 familieleden (30,23%) en 126 overige geïnteresseerden (22,54%). Het streven is 
het bereiken van minimaal 751 leden. Door zoveel mogelijk ALS-patiënten actief bij 
de vereniging te betrekken en te vertegenwoordigen, de communicatie met de leden 
en niet-leden te optimaliseren en hun behoeftes en meningen te peilen, wordt aan dit 
speerpunt gewerkt. Oor en oog hebben voor alle leden, hoe divers ook, is van belang.

2.2.2 Communicatie met leden
Doelstelling: Leden en zoveel mogelijk patiënten zijn actueel geinformeerd over cure en care. 
Middel: patiëntenmap, social media, nieuwsbrieven, presentaties bij zorgverleners,
APC-contactteam, communicatieplan.
Tijdsplanning: eind 2023 weet iedereen in de doelgroep ons te vinden. 

De communicatie was en blijft een speerpunt. Heldere, eerlijke en open communicatie 
intern, maar ook extern, zowel nationaal als internationaal is ons streven. APC is nog te 
onbekend bij een deel van de patiënten, naasten en zorgverleners. Daar waar APC wel 
bekend is, zijn vaak het beleid en activiteiten onbekend. Hier wordt zwaar op ingezet 
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sinds 2020. Hiertoe wordt een communicatieplan ontwikkeld, zowel voor interne als 
externe communicatie, opdat sneller kan worden gereageerd op nieuws en vragen van 
leden.

Communicatie met onze leden gebeurt op diverse wijzen. Het begint met de 
patiëntenmap waarin ook vermelding wordt gemaakt van onze vereniging en website. 
Wij houden onze leden geïnformeerd middels mail, Facebook, website, online en live 
bijeenkomsten (in coronatijd alles online). Daarbij wordt actualiteit van zowel de inhoud 
als het medium bewaakt. De website en social media zijn belangrijke instrumenten 
om de doelen te behalen. Ook het snel weten en communiceren van nieuwsfeiten 
is een aandachtspunt. De nieuwe website speelt bij de communicatie met en 
informatievoorzieningen van leden een belangrijke rol. 

Een expliciete plek in dit punt krijgt TRICALS. APC zet zich in om zoveel mogelijk 
patiënten zich bij TRICALS aan te laten melden zodat er meer snelheid in trials en 
medicijnontwikkeling gemaakt wordt. 

Ook bij dit speerpunt is het van belang dat we op de hoogte zijn van problemen van 
patiënten, opdat we het patiëntenbelang kunnen dienen met concrete acties.

2.2.3 Ledenraadplegingen
Doelstelling: informatie ophalen bij leden over inhoudelijke standpunten en
ervaringen bij diverse thema’s.
Middel: ledenraadplegingen, 2 per jaar.
Tijdsplanning: ieder jaar inzicht in verschillende thema’s, minimaal 3 thema’s per jaar.

 ‘De’ ALS-patiënt bestaat niet, maar het is wel van belang om tot een gemeenschappelijke 
visie en een gedeelde mening te komen over de behoefte aan en kwaliteit van zorg voor 
de ALS-patiënt. Of het nu gaat om het betrekken van patiënten bij experimenten met 
een nieuw medicijn of het behandelprotocol of de verstrekking van hulpmiddelen uit de 
Wmo. De patiënt kan het beste duidelijk maken hoe hij of zij de geboden hulp ervaart 
en eventuele verbeterpunten naar voren brengen. Dit geldt ook voor naasten. Daartoe 
houdt APC haar ledenraadplegingen. Ervaringen, feiten en meningen die patiënten en 
naasten inbrengen, vormen de bouwstenen voor de gemeenschappelijke opinie en visie 
die de vereniging naar buiten brengt. De vereniging zet vragen uit, verzamelt, koppelt 
terug, komt tot gemeenschappelijke standpunten en visie over specifieke kwesties. 
Vanaf 2021 houdt APC een kortere ledenraadpleging maar wel tweemaal per jaar. Naast 
ledenraadplegingen zal ook Facebook gebruikt worden om meningen te peilen.
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2.3 Netwerken 
De portefeuille Netwerken gaven we vier speerpunten.
1.  Driehoek APC, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland 
2.  Stichting ALS Nederland/RvT
3.  Nationaal/internationaal
4.  Politiek lobby/subsidiemogelijkheden

2.3.1 Driehoek APC, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland
Doelstelling: binnen de driehoek de stem en het belang van de patiënten inbrengen in ieders 
activiteiten en in gemeenschappelijk beleid.
Middel: deelname aan overleg, in gesprekken standpunten naar voren brengen. 
Tijdsplanning: continu proces. 

De samenwerking met de andere partners in de ‘driehoek’, het ALS Centrum en Stichting 
ALS Nederland, heeft in juni 2018 geleid tot een samenwerkingsdocument. In de 
afbeelding rechts is de driehoek gevisualiseerd als drie gelijke en onafhankelijke partijen 
met hetzelfde doel, een effectieve behandeling en kwaliteit van zorg. Met onder andere 
een maandelijkse efficiënte conference call met twee tot drie personen per organisatie 
voor de lopende zaken en jaarlijks twee ‘heidagen’ (met meer personen per organisatie) 
voor lange termijn en fundamenteler beleid zorgt de driehoek voor afstemming om hun 
doel te bereiken. De samenwerking in de driehoek levert ons apart en gezamenlijk veel 
op. Ondanks dat er veel goed gaat, is er altijd ruimte voor verbetering en vinden wij dat 
we moeten streven naar een nog verdere optimalisatie in de driehoek met voldoende 
ruimte voor ‘agree to disagree’ en ruimte om een eigen pad te kiezen. Met de driehoek 
inclusief stichting ALS op de weg proberen we de kruisbestuiving te verbeteren bij alle 
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contacten die er zijn tussen de verschillende organisaties en patiënten. Energie en tijd 
worden gestoken in het bestaan van deze vier organisaties en de toegevoegde waarde 
van ze onder de aandacht brengen bij patiënten en naasten.

Naast het maandelijks ALS community-overleg is er ook een maandelijks 
communicatieoverleg van de drie partijen zodat we de communicatie gezamenlijk goed 
kunnen oppakken en/of afstemmen daar waar handig en nuttig is.

2.3.2 Stichting ALS Nederland/Raad van Toezicht
Doelstelling: samenwerken om maximale opbrengst van donaties te bereiken en 
investeringen in onderzoek toetsen aan de wenselijkheid en resultaat voor de patiënten. 
Middel: contacten en afspraken met hen op de diverse niveaus bijhouden.
Tijdsplanning: continu proces. 

De patiëntenadviesraad beoordeelt alle subsidie/investeringen-aanvragen die zijn 
ingediend bij Stichting ALS Nederland aan de hand van objectieve criteria m.b.t. het 
patiëntenbelang. Twee bestuurders maken deel uit van de subsidieraad van de Stichting 
ALS. Het subsidieproces monitoren we scherp.

Er zijn goede afspraken over het wederzijds informeren en adviseren vastgelegd met de 
Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting ALS. Tevens overlegt het bestuur eenmaal per 
jaar met de RvT waarbij standpunten en visies uitgewisseld worden. 

De financiering van APC door Stichting ALS Nederland is sinds eind 2018 in een 
structurele afspraak vastgelegd. Een afvaardiging van ons bestuur heeft twee keer 
per jaar een uitgebreider afstemmingsoverleg met het bestuur van de Stichting ALS 
Nederland. 

2.3.3 Nationaal/internationaal
Doelstelling: zowel nationaal als internationaal invloed uitoefenen ten behoeve van onze 
leden in de breedste zin van het woord, zowel op het gebied van cure als care.
Middel: een actief lidmaatschap van diverse patiëntenorganisaties, zowel nationaal 
als internationaal, deelname aan wetgevende overleggen, richtlijnenoverleggen, etc.  
Tijdsplanning: continu proces. 

Ons netwerk omvat het lidmaatschap van andere patiëntenorganisaties zoals de 
VSOP (de vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen), EURORDIS (het 
Europese platform van patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen), EUpALS 
(Europese vereniging die de belangen van Europese ALS-patiënten ter harte neemt) 
en de International Alliance of ALS/MND Associations (wereldwijde koepel van ALS 
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gerelateerde organisaties). Tevens werd een breed netwerk opgebouwd met de 
patiënt als deskundige over zijn eigen ziekte, of middels vertegenwoordiging in 
koepelorganisaties, bij belangrijke wet- en regelgevende/bestuurlijke zorginstanties 
zoals VWS, het Zorginstituut NL en Zorgverzekeraars Nederland. 

Met de positie van bestuurslid in de patiëntenraad van EUpALS en de International 
Alliance of ALS/MND Associations kan APC meer invloed uitoefenen ten behoeve van 
een Europese en wereldwijde samenwerking van ALS-patiënten en naasten. Onder 
andere ter ondersteuning van het consortium TRICALS en beïnvloeding van de EMA. 
De EMA (European Medicines Agency) neemt maatregelen om de ontwikkeling van 
en toegang tot geneesmiddelen te bevorderen, evalueert de aanvragen voor de 
toelating van geneesmiddelen op de Europese markt, houdt toezicht op de effectiviteit 
en veiligheid van geneesmiddelen gedurende hun volledige levenscyclus en geeft 
informatie over geneesmiddelen aan patiënten en gezondheidsprofessionals. Als 
poortwachter van geneesmiddelen op de Europese markt is de EMA zeer belangrijk 
voor de beschikbaarheid van nieuwe ALS-geneesmiddelen. De nieuwe trialdesigns 
van TRICALS, welke inmiddels een EMA-goedkeuring hebben, worden door APC 
ondersteund. EUpALS en EURORDIS zijn daartoe de ingangen voor APC. 
Het speerpunt ‘vaste contacten opbouwen met de regionale ALS-revalidatie- en 
behandelteams’ dat in 2020 gestart is, wordt voortgezet en levert een schat aan 
informatie en positieve reacties op. 

Het actief aanwezig zijn op de jaarlijkse meeting van de International Alliance of ALS/
MND Associations (Dublin in 2016, Boston in 2017, Glasgow in 2018 en Perth, Australië 
2019, online in 2020) bracht vele internationale contacten, die zo nodig benut worden. 
Ook de komende jaren is het streven dat een afvaardiging van het bestuur aanwezig zal 
zijn.

2.3.4 Politiek lobby/subsidiemogelijkheden
Doelstelling: actievere rol van de overheid bij financiering van onderzoek bewerkstelligen en 
bestaande mogelijkheden aan het licht brengen.
Middel: lobbyen bij de landelijke politiek.
Tijdsplanning: continu proces. 

APC wil dat een grotere bijdrage wordt verkregen voor onderzoek vanuit de 
overheid. Een bijdrage die ook particulieren zal stimuleren voor het organiseren van 
fondsenwervingsacties. Op deze manier ondersteunt APC actief het hoofddoel van de 
Stichting ALS Nederland. Het analyseren en opsporen van onbenutte financiële potjes 
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van de overheid en subsidieregelingen hebben in 2019 en 2020 al geleid tot succes. 
Een grotere bijdrage vanuit de overheid aan de zorg voor patiënten en mantelzorgers en 
aan onderzoek naar geneesmiddelen voor ALS blijft een speerpunt voor APC.  

2.4 Cure
Het voor iedere patiënt zo snel mogelijk beschikbaar maken van een effectieve en veilige 
behandeling is ons belangrijkste doel. Hierbij dient de balans tussen een snelle toegang 
enerzijds, en het voorkomen dat patiënten worden blootgesteld aan niet-bewezen 
effectief, c.q. onveilige middelen anderzijds, steeds nauwkeurig in de gaten te worden 
gehouden.

Binnen de portefeuille Cure ligt de focus op receptplichtige (dus niet vrij-verkrijgbare) 
medicijnen (in ontwikkeling) en primair op medicijnen die de ziekteprogressie gunstig 
beïnvloeden. Ook worden relevante ontwikkelingen voor middelen voor bijkomende 
symptomen gevolgd. 
De vereniging heeft de ambitie trials met medicijnen en de formele toegangsprocedures 
tot nieuwe medicijnen en therapieën te versnellen en waar mogelijk, nieuwe medicijnen 
tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te laten maken voor ALS-patiënten. Dit 
doen we met eigen activiteiten plus in samenwerking met andere organisaties, met 
name TRICALS. 
Het stimuleren van patiënten om deel te nemen aan en ondersteunen van 
wetenschappelijk onderzoek zijn continue activiteiten en aandachtspunten van APC. 

Binnen de portefeuille Cure onderscheiden we drie speerpunten.
1.  Onderzoeksagenda
2.  Snelle toegang tot nieuwe medicijnen
3.  Contact met relevante marktpartijen

2.4.1 Onderzoeksagenda
Doelstelling: een actuele agenda die richting geeft aan onze acties.
Middel: de onderzoeksagenda actueel te houden opdat het focus geeft.
Tijdsplanning: jaarlijks. 

De strijd en wedloop om een doorbraak te vinden in de behandeling van ALS 
gaat nationaal en internationaal onverminderd door. APC heeft sinds 2018 een 
onderzoeksagenda om intern mede aan de hand daarvan subsidie/investeringen-
aanvragen te screenen en te beoordelen qua belang. 

APC probeert initiatieven te stimuleren daar waar de vereniging lacunes constateert. 
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2.4.2 Snelle toegang tot nieuwe medicijnen
Doelstelling: vervroegd toegang tot nieuwe behandelmethoden en medicijnen die voor 
patiënten niet middels trials in Nederland beschikbaar zijn.
Middel: een routekaart.
Tijdsplanning: Q1 2021 formele bekrachtiging van de routekaart, gevolgd door continue 
actualisering en executie van gekozen targets.  

Het uitgangspunt bij de verstrekking van (nieuwe) geneesmiddelen is voor APC het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Het is de patiënt die over het eigen leven de 
beslissing neemt, binnen de grenzen van wet- en regelgeving, en niemand anders. 
Eén van de doelen van APC is om in het belang van patiënten zo snel mogelijk toegang 
te krijgen tot nieuwe behandelmethoden, innovatieve therapieën, toegang tot nieuwe 
geneesmiddelen of tot klinische studies. 
APC is van mening dat aan die toegang tot nieuwe medicijnen en therapieën die nog niet 
op de Nederlandse) markt nog veel te verbeteren valt. Dat geldt ook voor de toegang tot 
bestaande medicijnen die zijn goedgekeurd voor andere aandoeningen, maar mogelijk 
werkzaam zouden kunnen zijn bij ALS (off-label). 
De huidige wet- en regelgeving biedt mogelijkheden om veelbelovende geneesmiddelen 
voor bepaalde patiëntengroepen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via ‘compassionate 
use’, ‘named patient’ procedures en het off-label voorschrijven van bestaande 
medicijnen. 

Desondanks wordt er tot nu toe voor ALS-patiënten nauwelijks tot geen gebruik 
gemaakt van deze bestaande mogelijkheden. In 2020 is APC daarom gestart met het 
ontwikkelen van een instrument, routekaart, waarmee APC samen met het ALS Centrum 
en in overleg met betrokken organisaties als het CBG, Zorginstituut Nederland en KNMP 
die mogelijkheden wil benutten als zich een geschikt middel voordoet. In Q1 2021 wordt 
het instrument samen met het ALS Centrum nader uitgewerkt, zodat hiermee kan 
worden gestart. Hiermee kan patiënten die nu met lege handen staan en niet aan trials 
kunnen deelnemen enig perspectief worden geboden.
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2.4.3 Contact met relevante marktpartijen
Doelstelling: beschikbaarheid trials en medicijnen in Europa en specifiek Nederland 
versnellen en vergroten.
Middel: actieve benadering van en samenwerking relevante partijen die een rol spelen bij 
de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van klinische trials, en de goedkeuring en het 
beschikbaar maken van medicatie.
Tijdsplanning: continu proces. 

Als relevante partijen worden onder andere beschouwd: EMA en CBG, farmaceutische/
biotech firma’s, Zorginstituut Nederland, Ministerie van VWS, Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd, Farmatec en KNMP. 

APC positioneert zich als relevante gesprekspartner m.b.t. onderzoek en introductie 
van nieuwe medicijnen, en participeren in diverse reguliere overlegstructuren bij deze 
partijen. Indien het voor het bereiken van doelen, bijvoorbeeld trials of beschikbaarheid 
van potentiële medicijnen contact met derden zoals farmaceuten nodig is, legt, 
onderhoudt en gebruikt APC die contacten, voor zover ze er nog niet zijn. Daar waar 
ondersteunend, zal ook de samenwerking met andere patiëntenorganisatie worden 
nagestreefd, nationaal en internationaal.

2.5 Care
Voor alle patiënten en naasten vormt de vindbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit 
van de zorg een essentieel aspect dat de kwaliteit van leven direct beïnvloedt. Voor alle 
speerpunten zetten we in op optimalisering van onze informatievoorziening en het 
inrichten van een meldkamer betreffende zaken die niet goed gaan en een ideeën-box 
voor hiaten.

De portefeuille Care bevat zes speerpunten.

1.  Onderzoeksagenda
2.  Hulpmiddelen
3.  Zorgprojecten
4.  Zorgtraject
5.  ALS-behandelteams
6.  Zvw&Wlz
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2.5.1 Onderzoeksagenda
Doelstelling: focus aanbrengen in de verschillende care-onderwerpen die er bij patiënten en 
naasten toe doen.
Middel: onderzoeksagenda actueel te houden.
Tijdsplanning: continu.

De onderzoeksagenda van APC wordt intern gebruikt om subsidie/investerings-
aanvragen op te screenen en te prioriteren APC heeft sinds 2018 een onderzoeksagenda 
om intern de subsidie/investeringen-aanvragen te screenen en te beoordelen qua 
belang. De onderzoeksagenda bevat expliciet ook een ‘care’ of te wel een zorghoofdstuk. 
Untill there is a cure, there is care! De zorg in Nederland ligt op een hoog niveau. Toch 
kan deze op een aantal gebieden beter, denken we.  
APC probeert initiatieven te stimuleren daar waar de vereniging lacunes constateert. 

2.5.2 Hulpmiddelen
Doelstelling: tijdig de juiste hulpmiddelen bij onze leden krijgen.
Middel: actieve deelname aan overleggen met overheid, bijvoorbeeld met het ministerie van 
VWS en via contacten met leveranciers.
Tijdsplanning: continu proces. 

Door middel van de jaarlijkse ledenraadpleging worden jaarlijks de ervaringen en de 
behoeften van leden over wisselende onderwerpen in kaart gebracht en worden zo 
nodig toegevoegd aan bijvoorbeeld de onderzoeksagenda, de agenda van de driehoek 
en het jaarplan.

APC participeert in het hulpmiddelenoverleg ‘verbeteragenda hulpmiddelen’ 
van het ministerie van VWS. Hierin wordt met alle stakeholders in het werkveld 
(gemeenten/Wmo, zorgverzekeraars, hulpmiddelen leveranciers, zorgkantoren, 
belangenorganisaties) gewerkt aan een uitwerking van de richtlijnen levering 
hulpmiddelen. Het doel is om de verstrekking van hulpmiddelen, domeinoverstijgend, 
goed en eensluidend te regelen voor alle belanghebbenden, op de eerste plaats, de 
gebruikers. Daarnaast is door APC een overleg opgestart met Medux, om te kijken of de 
levering van hulpmiddelen beter afgestemd kan worden op de wensen van onze leden. 
Met name tijdigheid en juistheid zijn hier van belang. Een gezamenlijk escalatiemodel 
opdat tijdig gesignaleerd kan worden als de verstrekking niet goed verloopt en tijdig 
ingegrepen kan worden, moet eind 2021 gereed zijn, waarna APC de toepassing 
bewaakt. 

Voorts volgen wij het beleid van Stichting ALS op de weg op de voet, voor de 
hulpmiddelen die buiten de Wmo en de zorgverzekering vallen.
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2.5.3 Zorgprojecten
Doelstelling: nieuwe zorg-projecten zijn zo nodig geïnitieerd en het patiëntenbelang 
vertegenwoordigen we in zorgprojecten.
Middel: deelname in deze zorgprojecten met bestuursleden en /of PAR-leden.
Tijdsplanning: continu proces. 

In alle zorgprojecten van het ALS Centrum participeren leden van de PAR en/of bestuur 
om het patiëntenbelang en de kant van de naasten optimaal erin mee te nemen. 
Daar waar hiaten in de zorg blijken, zal APC het initiatief nemen nieuwe projecten te 
laten starten bij het ALS Centrum of op een andere manier. Naasten en kinderen van 
patiënten verdienen extra aandacht en begeleiding, en daar maakte en maakt APC zich 
hard voor. In 2021 komen de resultaten openbaar van het project Kids & Parents, waarin 
APC participeert. De voorliggende beleidsperiode zal onze tijd en aandacht uitgaan 
naar het helpen bij de implementatie van resultaten van zorgprojecten als E-health, 
Kids&Parents support en verbeteren van samenwerking tussen ALS-behandelteams en 
thuiszorgteams en de richtlijn voor ALS-zorg.

2.5.4 Zorgtraject
Doelstelling: het zorgtraject voor ALS-patiënten is goed inzichtelijk.
Middel: ontwikkelen van een wegwijzer voor de ALS-zorg en deze bekend maken. 
Tijdsplanning: ontwikkeling en afstemming met partners in 2021. 

Een zorgtraject is een traject met daarin de te volgen stappen voor een patiënt 
gedurende zijn behandeling. Het huidige zorglandschap is dermate complex dat 
patiënten de weg kwijtraken. Vereenvoudiging is een noodzaak maar moeilijk 
realiseerbaar. Mogelijk zijn alternatieve oplossingsrichtingen als een zorgmakelaar, 
mantelzorgmakelaar en/of 1 aanvraagloket wel realiseerbaar. APC werkt actief mee aan 
vereenvoudiging van het zorglandschap.
APC wil een wegwijzer zijn voor patiënten en naasten. Vanaf 2021 krijgt deze functie van 
de vereniging meer nadruk onder andere door het ontwikkelen van een wegwijzer van 
de ALS-zorg, een contactteam en meer informatie op de website.
Ook wil de vereniging meer signalen van misstanden in het (ALS-)zorgtraject opsporen 
en richt daartoe een meldkamer in.
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2.5.5 ALS-behandelteams
Doelstelling: de kwaliteit van ALS-behandelteams is landelijk op eenzelfde niveau ten 
behoeve van de patiënten.
Middel: actieve benadering van de ALS-behandelteams in samenwerking met partners. 
Tijdsplanning: continu proces, eind 2021 alle ALS-behandel teams gesproken. 

De 40 erkende ALS-behandelteams bepalen voor groot deel de kwaliteit van de ALS-zorg. 
Ofschoon over het algemeen goede zorg wordt geleverd met sowieso de beste intenties, 
wisselt de kwaliteit helaas. APC signaleert en bespreekt met het ALS Centrum acties ter 
verbetering. Ook zijn de teams de ingang om meer in contact te komen met patiënten 
en naasten. APC is om deze redenen gestart met het onderhouden van contact met elk 
ALS-behandelteam. Door vaste contactpersonen bij de ALS-behandelteams en online 
presentaties samen met Stichting ALS Nederland en stichting ALS op de weg in elk ALS-
behandelteam heeft APC  een doelgerichte aanpak en een directe ingang in de 40 ALS-
behandelteams. 

2.5.6 Zvw&Wlz
Doelstelling: patiënten dienen goed geïnformeerd de juiste keuze te maken tussen Zvw en 
Wlz en misstanden daaromtrent aanpakken.
Middel: Informatie op de website, klachten indienen waar nodig.
Tijdsplanning: continu proces. Eerste klacht ingediend begin 2021. 

Thuiszorg regelen is een complexe zaak. Vele varianten zijn mogelijk; pgb of zorg 
in natura of combi en via de Ziekteverzekeringswet (Zvw) of via de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Voor zorgverzekeraars is zorg via de Wlz financieel veel gunstiger, voor de 
verzekerde veel ongunstiger. APC heeft zicht gekregen in hoeverre leden onterecht 
worden geleid naar de Wlz en dat blijkt frequent te gebeuren. APC is gestart om dit aan 
te pakken. 

2.6 Patiëntencontact 
Tot 2021 had Stichting ALS Nederland als enige partner in de Nederlandse 
ALS-community een afdeling patiëntencontact. In 2019 en 2020 heeft APC de 
informatievoorziening voor patiënten en naasten meer vormgegeven, onder andere 
op de nieuwe website. We zoeken en hebben veel meer contact met patiënten, onder 
andere via e-mail en Facebook. Ook andere partijen hebben structureel contact met 
patiënten, zoals het ALS Centrum en stichting ALS op de weg. Deze vier partijen hebben 
in 2020 afgesproken dat iedere partij zelf het contact met patiënten aanbiedt, de inhoud 
afstemt en borgt door middel van een gemeenschappelijke training en een periodiek 
afstemmingsoverleg. Voorop staat voor alle partijen het belang van patiënt en naasten.
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Vanaf 2021 ontwikkelt APC planmatig een gedifferentieerd aanbod patiëntencontact. 
Speerpunten bij patiëntencontact zijn:
1. Gestructureerd aanbod patiëntencontact 
2. Informatievoorziening
3. Online patiënten- en lotgenotencontact

2.6.1 Gestructureerd aanbod patiëntencontact 
Doelstelling: het realiseren van een gestructureerd en geëvalueerd deskundig aanbod dat 
voldoet aan behoeften van patiënten en naasten in heel Nederland.
Middel: ontwikkelen gestructureerd aanbod, met verifieerbare evaluatie in afstemming met 
de Stichting ALS Nederland, het ALS Centrum en ALS op de weg. 
Tijdsplanning: procesafspraken gereed Q1 2021, start contacten eveneens Q1 2021. 

APC wil het contact met patiënten planmatig en gestructureerd opzetten en 
onderzoeken waar wel en waar geen behoefte aan is. Een voorwaarde is dat alle vormen 
en methodes van patiëntencontact evalueerbaar en overdraagbaar dienen te zijn. 
Het uitgangspunt van de opzet is de bestaande ketenzorg te versterken door gerichte 
informatie, afstemming en verwijzing. Het doel is het realiseren van een gestructureerd 
en geëvalueerd deskundig aanbod dat voldoet aan behoeften van patiënten en naasten 
in heel Nederland.

Het aanbod is in afstemming met patiëntencontact van Stichting ALS Nederland, ALS op 
de weg en ALS Centrum ontwikkeld en wordt in goed overleg uitgevoerd. De vier partijen 
zijn en blijven qua patiëntencontact onafhankelijk van elkaar. 

Het contact met patiënten zullen we afstemmen met de resultaten van het onderzoek 
van het ALS Centrum naar de informatiebehoefte van mensen met ALS, die eind Q1 
2021 worden verwacht. 

2.6.2 Informatievoorziening
Doelstelling: patiënten en naasten in Nederland zijn goed geïnformeerd over de zorg, 
verstrekkingen en medische zaken.
Middel: informatie op website, social media en APC-contactteam.
Tijdsplanning: continu proces, start contactteam Q1 2021.

Het primaire doel van het op te zetten patiëntencontact is patiënten en naasten wegwijs 
te maken in het complexe zorg- en verstrekkingenlandschap. Het beschikbaar maken 
van informatie betekent ook dat die informatie vindbaar moet zijn. We gaan deze 
uitdaging aan, rekening houdend met afstemming met andere partijen en hierboven
genoemd onderzoek van het ALS Centrum. Intern zullen werkgroep Communicatie en 
het speerpunt Zorgtraject hierbij betrokken zijn.
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2.6.3 Online patiënten- en lotgenotencontact 
Doelstelling: leden hebben de mogelijkheid elkaar online te ontmoeten, ervaringen uit te 
wisselen en thema’s te bespreken.
Middel: 1x per maand online overleg.  
Tijdsplanning: continu proces. 

Vanwege de isolatie van patiënten door COVID-19 is APC in mei 2020 gestart met 
online lotgenotencontact. Het bleek aan een behoefte te voldoen. Ook de regelmatige 
deelname van prof. dr. Leonard van der Berg, neuroloog en coördinator van het
ALS Centrum, en drs. Esther Kruitwagen-van Reenen, revalidatiearts ALS Centrum, 
voorzag in een behoefte. Vragen over trials en maatregelen i.v.m. corona werden 
uitgebreid door hen beantwoord.

Dit zetten we door in de voorliggende beleidsperiode en gaan we uitbreiden naar online 
contactmomenten met partners van patiënten, te beginnen met een behoeftepeiling, 
planvorming en try-outs in 2021. 
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2.7 Verenigingszaken
In de portefeuille Verenigingszaken kennen we vijf speerpunten.
1. PAR 
2. Financiën
3. Financiële en administratieve procedures
4. Continuïteit APC
5. Dataverkeer (Stichting ALS/anderen)

2.7.1 PAR
Doelstelling: professionele PAR; continuïteit geborgd; minimaal 16 actieve leden,
streefaantal 20.
Middel: alertheid en werving.
Tijdsplanning: continu 

De patiëntenadviesraad, PAR, is één van de pijlers van de vereniging. Regelmatig 
wordt met het bestuur overlegd, waarbij de PAR geïnformeerd wordt, en als klankbord 
opereert voor het bestuur. De PAR en bestuur bespreken gezamenlijk actuele zaken, 
plannen en realisatie daarvan. Daarnaast levert de PAR regelmatig nieuwe ideeën 
aan, waar het bestuur mee aan de slag kan. Door middel van trainingen wordt haar 
professionaliteit geborgd. 
De PAR heeft een belangrijke rol bij het beoordelen van subsidieaanvragen. De 
subsidieaanvragen komen binnen bij Stichting ALS Nederland en worden, naast de PAR, 
ook beoordeeld door een wetenschappelijke adviesraad, de WAR.

2.7.2 Financiën
Doelstelling: gezonde, transparante en voorspelbare exploitatie;
borging financiële continuïteit.
Middel: scherp budgetteren en kwartaalrapportages.
Tijdsplanning: continu 

Eind 2018 is een meerjaren financieringsafspraak tussen de Stichting ALS Nederland 
en APC overeengekomen. Kern van deze financieringsafspraak is dat het primaat voor 
fondswerving geheel bij SAN ligt, dat APC daarbij maximale ondersteuning levert en dat 
SAN bereid is de continuïteit van APC te borgen. In de meerjaren financieringsafspraak 
tussen de Stichting ALS Nederland en APC was voor 2020 en 2021 een subsidie voorzien 
van € 70.000 respectievelijk €80.000. Zoals in het Jaarverslag 2020 toegelicht, heeft 
APC op eigen initiatief in 2020 met een gehalveerd crisisbudget gewerkt en zijn de 
bedragen voor de daaropvolgende jaren een jaar doorgeschoven. Omdat de impact van 
COVID-19 zeker nog tot halverwege 2021 aanhoudt, heeft APC voor 2021 aangeboden 
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met een budget van € 52.500,00 te werken (i.e. eerste half jaar het gehalveerde budget). 
Wij blijven de kosten dus opnieuw streng bewaken. Ondanks de crisisbudgetten 
probeert APC te professionaliseren en te groeien. In voorliggende beleidsperiode zal 
professionalisering onder andere plaats vinden door de inzet van specifieke expertise 
via een ZZP-constructie.

Bij het maken van de afspraken over het crisisbudget 2020 zijn de budgetten voor 
2020 en 2021 in de financieringsafspraak met SAN doorgeschoven naar 2021 en 2022. 
Daardoor is er voldoende tijd om te overleggen over de jaren daarna. 

2.7.3 Financiële en administratieve procedures
Doelstelling: financiële en administratieve organisatie in procedures zijn up to date.
Middel: control en borgingsafspraken.
Tijdsplanning: continu 

De financiële administratie wordt gevoerd door de verenigingsondersteuner en een 
tweede bestuurslid, die ook de kwartaalcijfers analyseert en de informatieverstrekking 
aan de accountant coördineert. Om de continuïteit van dit proces te borgen, rekening 
houdende met de grotendeels uit patiënten bestaande bestuur, is gezocht naar een 
‘outside controller’ om deze activiteiten over te nemen. Begin maart 2021 is een 
controller ‘om niet’ gestart.

In 2019 zijn de financiële en administratieve processen formeel geborgd in 
heldere procedures. In 2020 is daar een procesbeschrijving voor de control en de 
kwartaalanalyses aan toegevoegd. Zo sluiten statuten, huishoudelijk reglement, 
procedures en procesbeschrijvingen goed op elkaar aan. Voor 2021 worden geen 
aanpassingen verwacht van de statuten of het huishoudelijk reglement. 
De borging financiële control is continu punt van aandacht. 

Ten behoeve van zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie wordt door alle 
bestuurs- en PAR-leden een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Het gevoerde en 
te voeren beleid wordt jaarlijks in de ALV besproken. De leden dienen dan daarover hun 
oordeel uit te spreken. 
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2.7.4 Continuïteit APC
Doelstelling: beleid en procedures om continuïteit van het bestuur te waarborgen.
Middel: beleid en processen vastleggen en continue alertheid.
Tijdsplanning: continu 

Naast de financiën en het ledental is de aanwezigheid van een capabel bestuur 
essentieel voor het voortbestaan van de vereniging. Patiënten in het bestuur van APC 
is een principiële keuze en uitgangspunt van de vereniging, maar maakt het bestuur en 
daarmee de vereniging ook kwetsbaar. Het opnemen van naasten en nabestaanden 
in het bestuur doet recht aan de afspiegeling van onze achterban en borgt samen met 
onze onafhankelijke vicevoorzitter een robuuste bestuurssamenstelling.  Het beleid en 
procedures zijn vastgelegd en geeft een zekere mate van garantie om de continuïteit 
van APC bij wisselingen in het bestuur te kunnen waarborgen. Meer maatregelen zullen 
worden genomen ter verlaging van die kwetsbaarheid met het oog op continuïteit van 
de vereniging. Zo heeft de bezetting van het bestuur en de PAR permanent de aandacht 
van het bestuur.

2.7.5 Dataverkeer (Stichting ALS/anderen)
Doelstelling: gegevensbeheer en -uitwisseling in procedures omschreven, goed 
overdraagbaar en uitvoering conform procedures.
Middel: control.
Tijdsplanning: continu 

Gegevensbeheer en -uitwisseling zijn in procedures omschreven opdat ze helder, 
controleerbaar en goed overdraagbaar zijn. Jaarlijks zal een check en update ingericht 
moeten worden. Toegang tot, beveiliging en afscherming van gegevens zullen periodiek 
worden doorgelicht om onbevoegd gebruik te voorkomen. Gegevens van leden en 
relaties worden conform de AVG beheerd. 

2.8 Portefeulleverdeling
De afgesproken portefeuilleverdeling per januari 2021 is volgens onderstaand 
schema, waarbij elke portefeuillehouder ondersteund wordt door een of twee 
medebestuursleden, om te sparren en ook ten behoeve van de continuïteit van kennis 
en de geplande acties. Cruciale en beleidsmatige besluiten worden door het gehele 
bestuur genomen.
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Portefeuille Portefeuillehouder   
rol

Copiloot (of op on-
derdelen piloot)

Betrokkenheid op 
onderdelen van 
verenigingsonder-
steuner (VO), PAR-
leden, APC-con-
tactteam 

Communicatie Conny Gerben 
Angelique

VO 
Lilian 
Martine 

Netwerken Vincent Paula
(Angelique)  
(Theo) 

-

Cure Eugène Vincent
(Gerben) 
(Conny)

Hans
Marieke
Maurits 

Care Conny Gerben  
(Theo) 
(Angelique)

Lilian 
Edmar 
Bianca 
Martine 
Theresa 

Patiëntencontact Paula Conny VO 
Edmar 
Theresa 
Ineke 
Karin

Verenigingszaken Klaas 
Theo

Klaas 
Theo

VO 
Lilian 
Martine
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3Strategische
samenwerking
-
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de directe stakeholders van APC en hun rol.
APC neemt stakeholders hierin alleen op, en steekt energie in ze,
als ze van toegevoegde waarde zijn.

Partij Strategische rol Strategische invulling

Leden Van, voor en door patiënten In alle activiteiten patiënt
centraal. Betrekken in en
informeren over ontwikkelingen. 
Vijver voor vertegenwoordiging. 
Een groter aantal leden geeft 
APC nog meer bestaansrecht
en draagvlak.

PAR Adviesraad voor bestuur en 
projectaanvragen bij
de Stichting

Ontwikkelen van kennis over 
ontwikkelingen. Uitbrengen
van advies.

ALS Centrum Partner in de
ALS Community.
Kenniscentrum voor ALS, 
PSMA en PSA. Uitvoeren van 
medisch wetenschappelijk 
onderzoek, het stellen van de 
diagnose en second opinion, 
en uitvoeren van
ALS-revalidatie. Coördinatie 
van de ALS-behandelteams 
qua kennis en kwaliteit.

Coördinatie en uitvoering van 
onderzoeken in UMCU en 
ALS-behandelcentra, en
monitoren en coördineren
van wereldwijd onderzoek.

Beleidsplan 2021/2023         25www.alspatientsconnected.com



Stichting ALS Nederland Partner in de Community. Het verzamelen van financiële 
middelen via acties en fondsen-
werving. Zorgdragen voor de 
naamsbekendheid. Patiënten-
contact afstemmen. APC onder-
steunt Stichting ALS Nederland 
bij hun acties. Besluitvorming 
subsidieaanvragen volgens de 
subsidie toekenningsprocedure 
o.b.v. advies van WAR en PAR.

TRICALS Europees consortium om 
sneller en betere trials
mogelijk te maken.

Europese onderzoekers,
patiënten en fondsenwerving 
zijn vertegenwoordigd in
TRICALS. 

Raad van Toezicht
Stichting ALS

Houdt toezicht op de  
Stichting.

Bekrachtigt de besluiten over 
subsidieaanvragen van het 
bestuur van de Stichting.
Houdt toezicht op Stichting en 
bestuur van de Stichting en
overlegt daartoe met APC en 
andere grote stakeholders.

ALS-behandelteams In Nederland zijn 40 erkende 
ALS-behandelteams. Deze 
teams zijn onderdeel van een 
revalidatiecentrum of van de 
revalidatieafdeling van een 
ziekenhuis. Erkende
ALS-behandelteams voldoen 
aan de kwaliteitscriteria en 
maken onderdeel uit van het 
ALS Zorgnetwerk. Daarnaast 
zijn er 6 ALS-behandelteams 
die bezig zijn met het
erkenningsproces.

Een ALS-behandelteam bepaalt 
in sterke mate de kwaliteit van 
de zorg voor ALS-patienten in die 
regio. Tevens zijn zij bekend met 
zo’n 85% van de ALS-patienten.

Spierziekten Nederland Patiëntenorganisatie van 
circa 600 spierziektes in
Nederland

Als samenwerkingspartner en 
patiëntenvereniging worden zij 
en wij uitgenodigd voor dezelfde 
en verschillende overlegtafels. 
Overleg en afstemming wordt 
gerealiseerd.

26        Beleidsplan 2021/2023         26 ALS Patients Connected



Stichting ALS op de weg Voorzien van hulpmiddelen 
voor ALS-patiënten.

Voor hulpmiddelen die buiten de 
reguliere vergoedingen vallen, of 
voorzien in een tijdelijke
oplossing.

PGOsupport Koepelorganisatie van
patiëntenorganisaties

Als patiëntenorganisatie maken 
we gebruik van hun expertise en 
faciliteiten.

Ieder(in) Netwerk voor mensen met 
een chronische beperking. 
Ieder(in) is een vereniging. 
Patiëntenverenigingen en 
belangenorganisaties kunnen 
lid worden.

APC is lid geworden vanwege de 
gemene deler van het werken 
aan een toegankelijke samen-
leving. Specifieke gezamenlijke 
onderwerpen zijn betere fysieke 
toegankelijkheid, passende zorg 
en ondersteuning en vervoer 
toegankelijk en betaalbaar. 
Meer specifiek: Wmo, Zvw, Wlz, 
hulpmiddelenverstrekking en 
doelgroepvervoer.

International Alliance of 
ALS/MND associations

Internationale koepel van ALS 
gerelateerde organisaties

Als lid maken we gebruik 
van hun expertise, kennis en 
netwerk.
Tevens zit sinds april 2020 een 
bestuurslid in de PALS en CALS 
adviesraad van de Alliance 
(PCAC).

EURORDIS Europees platform van 
patiëntenorganisaties voor 
zeldzame aandoeningen, 
gericht op verbetering van 
de kwaliteit van leven van 
patiënten in Europa.
De ALS Liga en Philip van 
Damme uit Belgie zijn binnen 
EURORDIS actief t.b.v. ALS.

Als patiëntenorganisatie maken 
we gebruik van hun
kennisuitwisseling en netwerk. 
APC zal actiever gebruik maken 
van de ingangen voor ALS.
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EUpALS Europese vereniging die
de belangen van
Europese ALS-patiënten ter 
harte neemt door gelijke 
rechten te creëren voor alle 
Europese ALS-patiënten en 
zorgen voor betere toegang 
tot onderzoek en informatie 
daarover.

EUpALS krijgt meer vorm en 
betekenis dus ons lidmaatschap 
begint waarde te krijgen.
Een bestuurslid heeft zitting 
in de patiëntenadviesraad van 
EUpALS en daarmee zit APC op 
de eerste rij.

VSOP De VSOP (Vereniging Samen-
werkende Ouder- en
Patiëntenorganisaties) is 
de koepelorganisatie voor 
zeldzame en genetische aan-
doeningen in Nederland.

Als patiëntenorganisatie maken 
we gebruik van
kennisuitwisseling en hun rol
als gesprekspartner bij de
politiek en ministerie voor VWS.

Samenwerkende
spierziekten organisaties: 
Spierziekten Alliantie
Nederland (SPAN) 

In 2019 geïnitieerd en nu 
ontwikkeling. Vanwege
COVID-19 is de ontwikkeling 
in 2020 op een laag pitje 
gezet. SPAN is een
spierziektebrede
samenwerking in Nederland 
van de partijen van de drie-
hoek: patiëntenorganisaties, 
onderzoekscentra en fond-
senwervers. De bedoeling is 
toegevoegde waarde te lever-
en op dossiers die voor ieder 
van de leden afzonderlijk te 
groot of onbereikbaar zijn.
Overheid stimuleerde en 
stimuleert de samenwerking.

APC is lid van de kerngroep 
die nadenkt over de opzet van 
SPAN. Een eerste actie van SPAN 
is in 2020 uitgevoerd met een 
gezamenlijke en daardoor
krachtigere brief aan de Minister 
van VWS. In 2021 zal de meer-
waarde van SPAN nader
onderzocht worden.

Hoofdzaken Hoofdzaken is een
ontwikkeling zoals SPAN is, 
heeft ook als doel meer-
waarde te leveren voor
overkoepelende zaken,
maar dan voor alle
hersenziekte-gerelateerde
organisaties.

Ook deze organisatie lijkt
meerwaarde voor APC te
hebben, maar dit wordt in 
2021 nog nader onderzocht. 
Vooralsnog haakt APC aan om 
informatievoorziening vanuit 
Hoofdzaken niet te missen.
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4Jaarplan 2021
-
Dit Jaarplan 2021 vormt een onlosmakelijk deel van Beleidsplan 2021-2023
en dient dan ook in samenhang met het beleidsplan gelezen te worden. 
Per onderdeel staat de portefeuillehouder vermeld. Elke portefeuillehouder heeft een 
tweede bestuurslid als ‘copiloot’, echter het volledige bestuur is en blijft verantwoordelijk 
voor realisatie van de doelen. 

Ondanks dat bij het opstellen van het vorige Jaarplan (2020) nog niet bekend was dat 
de pandemie de acties in het Jaarplan plus het budget zwaar zouden beïnvloeden, 
hebben we maar weinig acties van 2020 hoeven door te schuiven naar het voorliggende 
Jaarplan. Ook voor 2021 houden we rekening met de pandemie en een verlaagd budget.

In dit overzicht staan per portefeuille de speerpunten onder elkaar met in de tweede de 
doelen uit het voorliggende Beleidsplan 2021-2023 met in de derde kolom de geplande acties 
voor 2021. Tenslotte vermeldt de vierde kolom de portefeuillehouder. Daar waar een actie 
(ook) door anderen wordt uitgevoerd, staat het vermeld.
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Speerpunten
Portefeuille 
Communicatie

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Portefeuille-
houder
Conny vd
Meijden i.s.m. VO
Copiloot:
Angelique en 
Gerben

1. Aantal leden Minimaal 751 a. Meer contact met leden, hun 
ideeën en wensen. O.a. door 
maandelijks online lotgenoten-
contactuur, proef met contactuur 
voor partners van patiënten, en op 
te zetten APC-contactteam voor 
patiënten en naasten. 

c. Automatische gekoppelde 
aanmelding, binnen de daartoe 
bestaande wettelijke kaders en 
regelgeving, van nieuwe patiënten 
bij APC, TRICALS en Stichting ALS. 

d. Via contacten met
ALS-behandelteams. 

e. Op diverse manieren, mede met 
gebruik van het netwerk van de 
driehoek, het gratis lidmaatschap 
en het nut van APC onder de
aandacht brengen.

i.s.m. werk-
groep com-
municatie 
en patiënten
contact
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2.Communicatie
met leden

Leden en zoveel 
mogelijk patiënten 
zijn actueel
geinformeerd over 
cure en care 

a. Zoveel mogelijk patiënten actief 
betrekken.
b. Facebook optimaal benutten
c. Instagram en Twitter
onderhouden 
d. Communicatieplan opzetten, 
waarin ook TRICALS.
e. Website aanvullen/ bijhouden 
f. Aanbod patiëntencontact in 
vorm van een contactteam
g. 8 nieuwsbrieven per jaar

i.s.m. PAR/ 
werkgroep 
communi-
catie

3.Ledenraad
plegingen

Informatie
ophalen bij leden 
over inhoudelijke 
standpunten en 
ervaringen bij
diverse thema’s.

a. Raadpleging voorjaar over 
ervaringen en wensen t.a.v.
ALS-behandelteams.

b. Raadpleging najaar nog te 
bepalen welk thema.

i.s.m. PAR 
uitkomsten in 
acties
omzetten

Speerpunten
Portefeuille
Netwerken

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Portefeuille-
houder
Vincent
Cornelissen
Copiloot:
Paula

1.Driehoek APC, 
het ALS Centrum 
en Stichting ALS 
Nederland 

Samenwerking 
effectief houden 
en binnen de 
driehoek de stem 
en het belang 
van de patiënten 
inbrengen, 
door laten 
klinken in ieders 
activiteiten en in 
gemeenschappelijk 
beleid.

Regulier overleg over 
gemaakte afspraken 
lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen.
Samenwerking verbeteren 
met ruimte voor eigen 
weg.
Notulen worden binnen 
2 werkdagen door VO 
verstuurd.
Kruisbestuiving via 
patiëntencontact.
Afstemming en 
samenwerking 
communicatie via 
communicatieoverleg.

Patiënten-
contact via
Paula 
Pietersen
in commun-
icatioverleg:
Conny van
der Meijden
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2.Stichting ALS/
RvT

Samenwerken 
om maximale 
opbrengst van 
donaties te bereiken 
en investeringen 
in onderzoek 
toetsen aan de 
wenselijkheid en 
resultaat voor 
de patiënten.  
Zodoende 
tot effectieve 
samenwerkings-
resultaten komen.

Afspraken binnen driehoek en met 
RvT en de community bewaken, 
overleg met RvT optimaliseren, het 
belang van patiënten vooropstellen

3.Nationaal/
internationaal

Zowel nationaal 
als internationaal 
invloed uitoefenen 
ten behoeve van 
onze leden in de 
breedste zin van het 
woord, zowel op het 
gebied van cure als 
care.  

Jaarlijks overleg met ICS, 
Investment fonds
Actief ACS ondersteunen,
SPAN en Hoofdzaken verkennen

Internationaal: 
a. Continueren cie EMA

b. actieve inbreng bij EUpALS

c. ALS bij EURORDIS op kaart zetten 
en via EURORDIS EMA beïnvloeden 

d. patientenvertegenwoordiging 
TRICALS

Vincent 
Cornelissen

EU:
Angelique 
van de Lit 

Alliance: 
Angelique 
van der Lit, 
Theo Meister 
en Conny van 
der Meijden  

4.Politiek lobby/
subsidie
mogelijkheden 
verkennen en 
oprekken

Actievere rol van de 
overheid bij
financiering van 
onderzoek
bewerkstelligen en 
bestaande mogelijk-
heden aan het licht 
brengen; 1 euro van 
de overheid voor 
iedere gesponsorde 
euro!

a. consultant t.b.v. 
strategiebepaling lobby

b. lobbyen

c. Stichting ALS Nederland op 
spoor van subsidieregelingen 
wijzen, bijv. topsectorenbeleid Life 
sciences en Health, Den Haag

Vincent 
Cornelissen
richting 
Stichting ALS
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Speerpunten
Portefeuille 
Cure

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Portefeuille-
houder
Eugène van 
Leeuwen

Copiloot: Vincent 

1.Onderzoek-
sagenda

Een actuele agenda 
die richting geeft 
aan onze acties.

a. Monitoring onderzoekprojecten 
na toewijzing subsidie

b. Onderzoeksagenda updaten

2.Snelle
toegang tot 
nieuwe
medicijnen

Vervroegd toegang 
tot nieuwe
behandelmethoden 
en medicijnen die 
voor patiënten niet 
middels trials in 
Nederland
beschikbaar zijn.

a. Versnellen toegang tot nieuwe 
medicijnen/behandelingen 
(Anticiperen op nieuw 
overheidsbeleid van 2019, inzake 
voorlopige toelating experimentele 
medicijnen) door installeren 
werkgroep Medicijnversnelling die 
met onderzoek verschillen EMA-
FDA o.a. en met deskundigen plan 
opzet 

b. Realisering van early access 
voor ALS-patiënten die buiten trials 
vallen. Het in 2020 ontwikkelde 
instrument vervolmaken en 
toepassen.

Werkgroep 
Medicijn-
versnelling

i.s.m. Vincent 
Cornelissen, 
Conny van 
der Meijden, 
een externe 
deskundige  

3.Contact 
met relevante 
marktpartijen

Beschikbaarheid
trials en medicijnen 
in Europa en
specifiek Nederland 
versnellen en
vergroten.

a. bestaande contacten benutten
 
b. contacten uitbreiden  

Werkgroep 
Medicijn-
versnelling 
en Conny van 
der Meijden
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Speerpunten
Portefeuille
Care

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Portefeuille-
houder
Conny van der
Meijden
Copiloot: Gerben

1.Onderzoeks- 
agenda

Focus aanbrengen 
in de verschillende 
care-onderwerpen 
die bij patiënten en 
naasten ertoe doen.

a. Opstellen update
onderzoeksagenda 

b. Monitoring na toewijzing 
subsidietoewijzing

c. Knelpunten in de zorg in 
kaart brengen d.m.v.
ledenraadplegingen, 
patiëntencontact,
Facebook ed.

2. Hulpmiddelen Tijdig de juiste hulp-
middelen bij onze 
leden krijgen 

a. Deelname aan werk-
groep ‘verbeteragenda 
hulpmiddelen’ van het
ministerie van VWS

b. Via contacten met 
Medux de verstrekking van 
Medipoint en HartingBank 
verbeteren door inzet van 
een casemanager en het 
ontwikkelen van een
escalatiemodel worden 
uitgewerkt waarmee onze 
leden een steunpunt
krijgen wanneer de
verstrekking niet goed 
verloopt.

Gerben
Gravendeel 
(i.s.m. ander-
en)
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3.Zorgprojecten Nieuwe zorg-
projecten zijn zo 
nodig geïnitieerd en 
het patiëntenbelang 
vertegenwoordigd 
in zorgprojecten. 

a. Zorgprojecten initiëren 
n.a.v. verslagen afgelopen 
jaren MND-symposium.

b. Uitkomsten ledenen-
quête 2021 analyseren en 
acties definiëren.

c. Helpen bij de imple-
mentatie van projecten als 
E-health, Kids & Parents en 
andere projecten van ALS 
Centrum. 

4.Zorgtraject Het zorgtraject voor 
ALS-patiënten zo 
goed mogelijk
inzichtelijk maken.

 • Het ontwikkelen van 
een wegwijzer die patiënt-
en inzicht geeft in het zorg-
traject voor ALS met daarin 
de te volgen stappen voor 
een patiënt gedurende 
zijn behandeling inclusief 
keuzemomenten 
 • Meldkamer voor
misstanden in het ALS-
zorgtraject opzetten 

a. Theo 
Meister i.s.m. 
Conny van 
der Meijden 
en Bianca 
Weller (PAR)

b. werkgroep 
Communi-
catie
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5.ALS-behandel-
teams

De kwaliteit van 
ALS-behandelteams 
is landelijk op 
eenzelfde niveau 
ten behoeve van de 
patiënten.

a. de gezamenlijke pres-
entaties vervolgen opdat 
alle teams online hebben 
kennis gemaakt met APC.

Conny van 
der Meijden 
en Paula
Pietersen 
i.s.m.
Stichting ALS 
Nederland 
en ALS op de 
weg

6. Zvw/Wlz Patiënten dienen 
goed geïnformeerd 
de juiste keuze te 
maken tussen Zvw 
en Wlz. Misstanden 
daaromtrent
aanpakken. 

a. regelmatig info op
website en social media

b. misstanden aanpakken 

Gerben  
Gravendeel

Speerpunten
Portefeuille  
Patiëntencontact

Doelen 
2021-2023

Acties 2021 Portefeuille-
houder
Paula Pietersen
Copiloot: Conny

Gestructureerd 
aanbod
patiëntencontact 

Het realiseren van 
een gestructureerd 
en geëvalueerd 
deskundig aanbod 
dat voldoet aan 
behoeften van 
patiënten en 
naasten in heel 
Nederland.

• Planvorming 
• Aanstelling 
• Proef
• Evaluatie 
• Besluit 
• Vervolg n.a.v. besluit 

In
afstemming 
met
patiënten-
contact van 
Stichting ALS
Nederland, 
Stichting ALS 
op weg, het 
ALS Centrum 
en resultaten 
onderzoek 
naar
informatie-
behoefte van 
ALS Centrum

36        Jaarplan 2021 ALS Patients Connected



Informatie-
voorziening voor 
patiënten en
naasten 

Patiënten en 
naasten in 
Nederland zijn 
goed geïnformeerd 
over de zorg, 
verstrekkingen en 
medische zaken. 

• Via patiëntencontact 
informeren 
• Website aanvullen 
• Via Facebook info delen 
• Een tryout met een 
telefonisch spreekuur 

i.s.m. werk-
groep
Communi-
catie, team 
patiënten-
contact en 
vereniging-
sonder-
steuner 

Online lotgenoten-
contact

Leden hebben 
de mogelijkheid 
elkaar online 
te ontmoeten, 
ervaringen uit te 
wisselen en thema’s 
te bespreken. 

• Lotgenotencontact 
voor patiënten verder 
ontwikkelen 
• Lotgenotencontact voor 
partners van patiënten 
opzetten 
• a en b evalueren of het 
voldoet aan een behoefte 

i.s.m. team 
Patiënten-
contact 

Speerpunten
Portefeuille  
Verenigingszaken

Doelen 
2021-2023

Acties 2021 Portefeuille-
houder
Klaas Kieft &
Theo Meister

PAR Professionele PAR;
Continuïteit 
geborgd; minimaal 
16 actieve leden,
Streefaantal 20

a. vervolg scholing PAR: 
gebruik maken van 
(veelal gratis) opleiding 
en ondersteuning PGO 
Support en EURORDIS
b. Terugkoppeling van 
projecten elk half jaar
c. Survey onder PAR over 
wensen, verwachtingen, 
ideeën 
d. Betrokkenheid 
vergroten

Bestuur
i.s.m. PAR 
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Financiën Gezonde, 
transparante en 
voorspelbare 
exploitatie; 
Borging financiële 
continuïteit 
en continuïteit 
financieel-
administratieve 
kennis  

a. Elk kwartaal een 
overzicht agenderen in 
bestuursvergadering 

b. Verlengen meerjaren 
financieringsafspraak met 
SAN voorbij 2022

c. Starten met een ‘outside 
controller’ 

Klaas Kieft 
c.q. ‘outside 
controller’

Klaas Kieft 
en penning-
meester

Financiële en
administratieve 
procedures

Financiële en 
administratieve 
organisatie in 
procedures zijn up 
to date

Testen, evalueren en 
eventueel aanpassen 
van financieel-
administratieve procedure 
en procesbeschrijving 
bij overdracht 
werkzaamheden aan 
nieuwe VO en outside 
controller 

Klaas Kieft 
i.s.m.
penning-
meester en
vereniging-
sonder-
steuner 

Continuïteit APC Beleid en 
procedures om 
continuïteit van 
het bestuur te 
waarborgen

Borgen continuïteit bestuur 
d.m.v. maatregelen en 
constructies

Bestuur als 
geheel

Dataverkeer
(Stichting ALS/
anderen)

Gegevensbeheer 
en -uitwisseling 
in procedures 
omschreven, goed 
overdraagbaar en 
worden nagekomen.

Financiële en rapportage 
afspraken met de Stichting 
worden nagekomen

Klaas Kieft en 
vereniging-
sonder-
steuner
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Merellaan 16, 3722 AL Bilthoven 
alspatientsconnected.com / info@alspatientsconnected.com

Draag bij aan een oplossing voor ALS!
 facebook.com/alspatientsconnected   twitter.com/ALS_patients   linkedin.com/company/als-patients-connected/

ALS Patients Connected is de patiëntenvereniging van en voor ALS-, PSMA- en PLS-patiënten (of gemachtigden) in Nederland en  
daarbuiten met als doel de stem van alle ALS-patiënten maximaal te vertegenwoordigen binnen kansrijke initiatieven gericht op het oplossen van de ziekte en ondersteuning voor 

de patiënt en naasten.


