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1Voorwoord  
Wat een jaar.

-
Een jaar waarvan we verwacht hadden dat corona verleden tijd zou zijn en alles weer 
naar het oude zou gaan. Dat was niet zo. Gelukkig hebben we met de ervaring van 
2020 ons werk toch weer zo goed mogelijk kunnen doen. Toch, zeg ik, omdat we 
geconfronteerd werden met het verdrietige verlies van twee bestuursleden, Klaas en 
Gerben, en van oud-bestuurslid Ruud. Alle drie hebben zij een waardevolle bijdrage aan 
onze vereniging geleverd, waarvoor we hen alleen maar dankbaar kunnen zijn.  
Hun overlijden sterkt ons opnieuw weer in het werken aan onze doelen.

We hebben hard gewerkt aan zowel ‘Cure-zaken’ (onderzoek naar oorzaak en 
medicijnbehandelingen), als aan ‘Care-zaken’ (de zorg). Daarbij heeft patiëntencontact, 
communicatie met onze achterban, het onderhouden van netwerken en de zorg voor 
een gezonde vereniging met een sterke patiëntenadviesraad en sterk bestuur onze 
aandacht gehad. In dit verslag leest u daarover in detail.

Wellicht mag ik alvast een actie uitlichten, omdat deze een wapenfeit van het afgelopen 
jaar zo mooi illustreert. Omdat we het uitstelgedrag van de overheid met betrekking tot 
een beslissing over een vaccinatie voor onze achterban niet langer wilden accepteren, 
hebben we een actie bedacht met een knipoog, met als motto: niet overleggen maar 
vaccineren. Op een donderdag hebben we samen met de Duchenne vereniging deze 
breed uitgezet in pers en social media en bij ambtenaren en politici, en binnen twee 
dagen hadden we een effectief gesprek met de toen verantwoordelijk directeur binnen 
het RIVM. Zo kon het dus ook.

Ik hoop dat dit verslag u een goed beeld geeft over wat APC in 2021 heeft gedaan. Mocht 
u desondanks na het lezen ervan nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, schiet 
ons als bestuur alstublieft aan. 

Wij zijn, bij het verschijnen van dit verslag, alweer even op weg binnen ons nieuwe 
jaarplan, opdat ‘wat een jaar’ volgend jaar een gunstiger klank zal hebben. 

Vincent Cornelissen, voorzitter 
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2
Inleiding
-
APC heeft in 2021, ondanks het tweede jaar van de pandemie, toch weer een groot 
deel van haar jaarplan uit kunnen voeren. Ook voor 2021 heeft APC de Stichting ALS 
Nederland aangeboden met een gehalveerde begroting te werken, dit keer voor het 
eerste halfjaar, hetgeen wederom in dank werd aanvaard. Budget 2021 is daarmee 
uitgekomen op € 52.500,00. Ondanks dat we een kwart van het toegezegde budget 
hebben teruggegeven hebben we ons aanbod voor leden zelfs kunnen uitbreiden, o.a. 
met belangenbehartiging op 2 Care-dossiers en een aanbod voor gezin en voor jeugd.
Ons ultieme streven als patiëntenvereniging, een behandeling voor ALS, PSMA en PLS, 
is een stap dichterbij gekomen afgaande op de grote stijging van het aantal trials die in 
2021 gestart zijn.

Ook in 2021 heeft APC gepoogd maximaal bij te dragen aan wetenschappelijk 
onderzoek, zorgprojecten en alternatieven voor afgelaste evenementen. Dit doen we 
gezamenlijk met vrijwilligers in bestuur en patiëntenadviesraad (PAR) en zoveel als 
mogelijk is via de samenwerking binnen de driehoek met het ALS Centrum en  
Stichting ALS Nederland (verder ‘SAN’ genoemd). 

In de loop van 2021 zijn taken verschoven voor een meer evenredige verdeling en is 
een vacature opgesteld voor een bestuurslid om de portefeuille Communicatie over te 
nemen.

Ook bleek dat de beschikbare tijd voor APC van verenigingsondersteuner Bianca te 
beperkt was voor al het noodzakelijke werk. Snel werd in persoon van Sabine een 
oplossing gevonden en een overeenkomst met haar afgesloten.

De vaccinatieproblematiek hield ons, ongepland, de eerste 5 maanden intensief bezig. 
De vragen wanneer zijn mensen met ALS, PSMA en PLS (en hun mantelzorgers) aan de 
beurt voor hun vaccinatie en kunnen ze voorrang krijgen, kostten ons veel overleggen, 
emails en frustratie. Tot de maat vol was voor APC en Duchenne Parent Project. We 
organiseerden gezamenlijk een bliksemactie en met succes! 

1.5 meter afstand 1.5 meter afstand

Covid19
Vaccinatieloactie

LOCATIE

vaccinatie
locatie

Niet overleggen
maar vaccineren!

Geef ons nu eindelijk het beloofde vaccin!
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Op basis van onze ‘niet overleggen, maar vaccineren’- actie hadden we binnen twee 
dagen een overleg gepland met RIVM, in opdracht van minister van VWS. Een paar 
dagen later was er helderheid voor onze doelgroepen en kwam er schot in het 
vaccinatie-proces voor mensen met ALS/PSMA/PLS.

Met trots presenteren we dit jaarverslag, wat we ondanks een kleiner budget wederom 
met voornamelijk vrijwilligers gedaan hebben.

Met een nieuw jaarplan en een bijgewerkt meerjaren beleidsplan, beiden door de ALV 
bekrachtigd, weten we weer wat ons te doen staat: een grote opdracht waar we met alle 
vrijwilligers en met grote betrokkenheid graag aan werken. 

1.5 meter afstand 1.5 meter afstand

Covid19
Vaccinatieloactie

LOCATIE

vaccinatie
locatie

Niet overleggen
maar vaccineren!

Geef ons nu eindelijk het beloofde vaccin!
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3Doel 
-
Het doel van de vereniging is:
A. oorzaak en oplossing voor ALS, PSMA en PLS zo snel mogelijk;
B. behandeling zo effectief mogelijk;
C. zorg voor patiënten èn hun naasten zo goed mogelijk.

Het streven is dat mensen met ALS, PSMA en PLS maximale invloed kunnen 
uitoefenen op de kwaliteit van zorg, de kwaliteit, financiering en de doorlooptijd van 
kansrijk onderzoek, bespoediging van trials en versnelling in de toegang tot en de 
verkrijgbaarheid van medicijnen. Het betreft medicijnen die ten doel hebben de ziekten 
ALS, PSMA en PLS te stoppen, te genezen dan wel de progressie van symptomen te 
vertragen, te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten te optimaliseren. 
Ook naasten van patiënten willen we een stem geven, bijvoorbeeld om de zorg en 
ondersteuning van de directe familieleden te verbeteren. 

Vanuit de ‘ALS Community’, het driehoekige samenwerkingsverband met het ALS 
Centrum (diagnose, zorg en onderzoek), Stichting ALS Nederland (fondsenwerving, 
subsidieverstrekking en naamsbekendheid) en APC. Ook met andere partijen werkt APC 
aan deze doelstellingen. Iedere partij op eigen wijze met eigen verantwoordelijkheden, 
maar wel in samenwerking waar dat kan en nuttig is.

De vereniging wil dit bereiken met de portefeuilles communicatie, netwerken, cure, care, 
patiëntencontact en verenigingszaken, elk met een aantal speerpunten.
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4Bestuur
-
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 bestuur bestond begin 2021 uit 8 personen 
en eind 2021 uit 6 personen. Het bestuur bestaat uit minimaal twee patiënten en twee 
mantelzorgers/nabestaanden. In 2021 heeft het bestuur achtmaal vergaderd.

Bestuur per 1 januari 2021: 
Voorzitter:  Vincent Cornelissen
Vicevoorzitter:  Paula Pietersen - Teunisse
Secretaris:  Conny van der Meijden
Penningmeester:  Theo Meister 
Bestuurslid:  Ruud Kolijn †
Bestuurslid:  Klaas Kieft †
Bestuurslid:  Gerben Gravendeel †
Bestuurslid:  Angélique van der Lit

Per 27-01-2021 is aspirant bestuurslid Eus/Eugène van Leeuwen gestart en heeft 
de portefeuille medische zaken van Ruud Kolijn overgenomen opdat Ruud zijn 
werkzaamheden kon neerleggen.

Bestuur per 31 december 2021:
Voorzitter:  Vincent Cornelissen
Vicevoorzitter:  Paula Pietersen - Teunisse
Secretaris:  Conny van der Meijden
Penningmeester:  Theo Meister
Bestuurslid:  Angélique van der Lit
Aspirant bestuurslid:  Eus van Leeuwen 
Bestuurslid met portefeuille financiële zaken: vacant (per 1-1-2022 Piet Vromans)

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsondersteuner op ZZP-basis,  
Bianca Brouwer. De verenigingsondersteuner notuleerde ook de maandelijkse 
overleggen en halfjaarlijkse heidagen van het samenwerkingsverband de ALS 
Community oftewel ‘driehoek’. 
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Voor medisch wetenschappelijke aangelegenheden heeft APC een wetenschappelijk 
medewerker op ZZP-basis, Eefke van Eerden. Ook werd Christine Gispen gecontracteerd 
ten behoeve van het project MEDALS, waarin APC samen met het ALS Centrum werkt 
aan het zo snel mogelijk beschikbaar krijgen van nieuwe werkende medicijnen. 
De diverse portefeuilles en dossiers waren onder de bestuursleden verdeeld, enkele 
dossiers ook bij een PAR-lid. Die verdeling betekent geen solistisch individuele 
verantwoordelijkheid. Per portefeuille zijn minimaal twee bestuursleden actief en 
wordt de rest van het bestuur nauw betrokken opdat ieder bestuurslid een ander kan 
vervangen in voorkomende situaties.

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

Missie
Behandeling voor

ALS + PLS + PSMA

Community Kracht door samenwerking

Centrum
 Nederland

Patiëntenbelangen

Naamsbekendheid
& fondsenwerving

Onderzoek & zorg

Doeltreffende samenwerking | Effectieve communicatie | Maximale onafhankelijkheid
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5Patiëntenadviesraad
-
Onze patiëntenadviesraad (PAR) bestaat uit actieve leden van ALS Patients Connected, 
patiënten (ALS, PSMA of PLS), naasten en nabestaanden, die zich op vrijwillige basis 
inzetten voor de vereniging. De PAR bestond in 2021 uit 14 leden en heeft achtmaal 
vergaderd, helaas moesten de vergaderingen nog online plaatsvinden.

Leden van de PAR en bestuur vertegenwoordigen de achterban. De PAR adviseert het 
bestuur over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en het wetenschappelijk 
onderzoek naar een behandeling, en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de 
patiënt. In de visie van APC is de patiënt partner in de zorg en het onderzoek. Bestuur 
en PAR denken daarom samen na over strategische thema’s rondom verbetering en 
vernieuwing van zorg en wetenschappelijk onderzoek.

De PAR en het bestuur zijn actief betrokken bij de subsidieaanvragen bij Stichting 
ALS Nederland. De voorzitter en vicevoorzitter zitten in de subsidieraad van SAN. De 
subsidieraad kijkt of een subsidieaanvraag aan de vereisten voldoet om in behandeling 
te worden genomen.

De PAR en de bestuursleden m.u.v. voorzitter en vicevoorzitter beoordelen de 
subsidieaanvragen, ingediend bij Stichting ALS, op o.a. nut, noodzaak, inspanning en 
kosten vanuit patiëntenperspectief. In 2021 zijn 19 subsidieaanvragen beoordeeld en 
verwoord in een advies.

PAR-leden in 2021
Bianca Weller – van Koningsveld Hanno Bos
Marieke Bakker  Robert Paul Wielinga 
Maurits van Selm Simone Peperkamp 
Edmar van den Brandt  Lilian Herijgers 
Martine Verweij Johan Meijerhof
Piet Vromans  Eva Groenewoud
Hans Visser Peter Smit

De laatste 3 genoemde PAR-leden hebben we in 2021 mogen verwelkomen.
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6Gerealiseerde acties 
2021
-
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de realisatie van de doelen zoals beschreven 
en toegelicht in het Beleidsplan 2021 -2023 en de acties die in het Jaarplan 2021 per 
portefeuille staan beschreven.

Elke portefeuille kent een bestuurslid als portefeuillehouder en een tweede bestuurslid 
als ‘copiloot’, het volledige bestuur is en blijft verantwoordelijk voor realisatie van de 
doelen.

In 2021 zijn we begonnen om voor specifieke dossiers ook dossierhouders binnen een 
portefeuille te benoemen. Dossierhouders kunnen zowel bestuursleden als PAR-leden 
zijn.

In 2021 zijn 2 dossiers gestart: het Wmo-dossier en het Wlz-dossier. Daarnaast zijn 
we binnen de portefeuille Cure een werkgroep MedicijnVersneller gestart en in de 
portefeuille Patiëntencontact een contactteam van 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 jaarverslag 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.
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Te midden van alle andere partijen die willen helpen om zo snel mogelijk een einde te 
maken aan deze ziekte, 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. 

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, PSMA en PLS en hun 
naasten in Nederland. Het lidmaatschap staat ook zeker open voor patiënten die niet in 
Nederland wonen en/of een andere nationaliteit hebben. 

Naast het realiseren van onderstaande doelstellingen probeert APC zoveel als mogelijk 
is bij te dragen aan evenementen en andere fondsenwervingsacties van Stichting ALS 
Nederland en andere organisaties. 

In dit overzicht staan per portefeuille de speerpunten onder elkaar met in de tweede kolom de 
doelen uit het voorliggende Beleidsplan 2021-2023 met in de derde kolom de geplande acties 
voor 2021. In de laatste kolom staan de in 2021 bereikte resultaten.
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Speerpunten 
portefeuille 
Communicatie 

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Verslag 2021

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

b. Automatische  
gekoppelde aanmelding,  
binnen de daartoe 
bestaande wettelijke  
kaders en regelgeving, 
van nieuwe patiënten bij 
APC, TRICALS en Stichting 
ALS. 
 
c. Via contacten met 
ALS-behandelteams. 
 
d. Op diverse manieren, 
mede met gebruik van het 
netwerk van de driehoek, 
het gratis lidmaatschap 
en het nut van APC onder 
de aan¬dacht brengen.

Door geplande acties en 
o.a. 2 actiemaanden zijn 
we in een jaar gegroeid 
van 559 naar 646 leden.
 
De gekoppelde  
aanmelding is niet  
gerealiseerd. De online  
lotgenotencontactbijeen-
komsten zullen waar- 
schijnlijk meerdere 
patiënten en naasten 
hebben getrokken om lid 
te worden.  
 
Ook neemt de naams- 
bekendheid verder toe. 
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2. Communi-
catie met leden 

Leden en zoveel 
mogelijk patiënten 
zijn actueel geïn-
formeerd over cure 
en care 

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

Via Facebook en 10 digitale 
nieuwsbrieven is het maxi-
male gedaan om patiënten 
en naasten te bereiken. 
Soms hoopte de nieuws-
berichten zich zelfs op.
Instagram en Twitter zijn 
niet optimaal gebruikt van-
wege de beschikbare tijd 
en omdat we niet weten of 
onze doelgroep op  
Instagram en Twitter te 
vinden is. Actie voor 2022. 
Bij acties (zoals de vacci-
natieactie) zijn alle kanalen 
ingezet (FB, Instagram, 
Twitter en Linkedin). 
 
Linkedin gebruiken we 
voornamelijk voor vaca-
tures, het delen van nieuws 
van bijv. SAN en  
ALS Centrum en acties.
 
Met een communicatieplan 
is een begin gemaakt.  
Q4 is besloten voor de 
portefeuille Communicatie 
een nieuw bestuurslid te 
werven. Aan die wordt 
een communicatieplan 
overgelaten.
 
De werkgroep Communi-
catie heeft alle webpagina’s 
gescreend en waar nodig 
aangepast. APC-contact-
team is gerealiseerd, zie 
Patiëntencontact.
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3. Ledenraad-
plegingen 

Informatie ophalen 
bij leden over  
inhoudelijke stand-
punten en ervarin-
gen bij diverse 
thema’s.

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

a. Gerealiseerd, rapport 
met uitslag en 1 A4 met 
Tips en Tops zijn met 
alle ALS-behandelteams 
gedeeld.

4. PAR Tevredenheid PAR 
is minimaal een 7,5;
professionele PAR;
continuïteit  
ge-borgd; minimaal 
16 actieve leden

b. Raadpleging najaar nog 
te bepalen welk thema.

Tips en Tops zijn met 
alle ALS-behandelteams 
gedeeld.
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Speerpunten 
portefeuille 
Netwerken

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Verslag 2021

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

Samenwerking 
effectief houden en 
binnen de drie-
hoek de stem en 
het belang van de 
patiënten inbren-
gen, door laten 
klinken in ieders 
activiteiten en in 
gemeenschappelijk 
beleid.

Regulier overleg over  
gemaakte afspraken 
lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen. Samen-
werking verbeteren met 
ruimte voor eigen weg. 
Notulen worden binnen 2 
werkdagen door VO ver-
stuurd. Kruisbestuiving via 
patiëntencontact.  
Afstemming en samen- 
werking communicatie via 
communicatieoverleg.

Wordt op maandelijkse  
basis gehouden op voor 
ieder gewenste wijze, ook 
de jaarlijkse heidag met 
succes weer live gehouden.

2. Stichting ALS/
RvT

Samenwerken om 
maximale op-
brengst van  
donaties te bereik-
en en investeringen 
in onderzoek toet-
sen aan de wense- 
lijkheid en resultaat 
voor de patiënt-
en. Zodoende tot 
effectieve samen-
werkingsresultaten 
komen.

Afspraken binnen drie-
hoek en met RvT en de 
community bewaken, 
overleg met RvT optima- 
liseren, het belang van 
patiënten vooropstellen 

 IN 2021 vanwege COV-
ID-19 en wisselingen in de 
RvT geen plenair overleg 
geweest. Staat gepland 
voor 2022.
 
Wel zijn op individuele  
basis contacten geweest 
met oude en nieuwe leden 
van de RvT en met de  
nieuwe voorzitter van de 
RvT.
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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

Jaarlijks overleg met ICS is 
gestagneerd, geen ICS- 
activiteiten op dit moment. 
Ook de contacten met ACS 
zijn door COVID-19 op laag 
pitje gekomen. Overleg 
met ALS Investment Funds 
is in 2022 gepland. SPAN 
en Hoofdzaken hebben 
vanwege Corona vanuit 
APC geen aandacht gehad. 
Wel zijn de partners van 
SPAN ingezet waar nodig 
voor het op gang krijgen 
van de COVID vaccinaties.

Internationaal: 
a. Continueren cie EMA
b. actieve inbreng bij 
EUpALS
c. ALS bij EURORDIS op 
kaart zetten en via  
EURORDIS EMA  
beïnvloeden 
d. patientenvertegen-
woordiging TRICALS

Ruud heeft deelgenomen 
aan de EMA-commissie.
Angelique heeft een ac-
tieve inbreng gehad in de 
patiëntenraad van zowel 
EUpALS als International 
Alliance.
 
Acties richting EURORDIS 
zijn uitgesteld tot 2022. In 
2021 lag de prioriteit op 
het promoten van deel-
name aan trials M.b.t.  
TRICALS. In 2022 zal pa-
tientenvertegenwoordig-
ing de aandacht krijgen.

4. Politiek 
lobby/subsidie-
mogelijkheden 
verkennen en 
oprekken

Actievere rol van de 
overheid bij finan-
ciering van onder-
zoek bewerkstel- 
ligen en bestaande 
mogelijkheden aan 
het licht brengen; 1 
euro van de over-
heid 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

De aanvraag bij Health 
Holland is inmiddels een 
jaarlijkse actie van de 
stichting ALS Nederland 
geworden. Deze actie 
wordt bewaakt in de  
driehoek.
 
Samen met ALS Centrum 
en SAN zijn ideeen uitge-
wisseld voor een serieus 
subsidieverzoek bij de 
overheid. In 2022 worden 
concrete stappen gezet.
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Speerpunten 
Cure

Doelen 2021-2022 Acties 2021 Verslag 2021

1. Onderzoeks- 
agenda

Een actuele agenda 
die richting geeft 
aan onze acties.

a. Monitoring onderzoe-
kprojecten na toewijzing 
subsidie
b. Onderzoeksagenda 
updaten 

Tweemaal in 2021 heb-
ben 2 bestuursleden de 
lopende onderzoekspro-
jecten van het ALS Cen-
trum geevalueerd.
De onderzoeksagenda is 
niet geupdated. In 2022 
besluit het bestuur of de 
onderzoeksagenda nog 
van toegevoegde waarde 
is.

2. Snelle toe-
gang tot nieuwe 
medicijnen

Vervroegd toegang 
tot nieuwe behan-
delmethoden en 
medicijnen die voor 
patiënten niet via 
trials in Nederland 
beschikbaar zijn.

a. Versnellen toegang tot 
nieuwe medicijnen/ 
behandelingen (Anticipe- 
ren op nieuw overheids-
beleid van 2019, inzake 
voorlopige toelating 
experimentele medi- 
cijnen) door installeren 
werkgroep Medicijnver_ 
snelling die met onder- 
zoek 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.

a. Werkgroep Medicijn 
Versneller gestart, doel-
stellingen uitgewerkt en 
acties voorbereid richting 
Europese Commissie, EMA 
en ZorgInstituut  
Nederland. 
b. Met projectgroep 
MEDALS (Medicine Access 
for ALS) naam voor project 
bepaald (‘MEDALS’). Online 
tool voor de screener  
nieuwe medicatie  
ontwikkeld. 2 middelen  
gescreend (ropinerol 
(blijven monitoren) en 
AMX0025 (doorgaan)). 
Gesprekken gestart met 
Amylyx m.b.t. Early Access 
Programma.

3. Contact 
met relevante 
marktpartijen

Beschikbaarheid 
trials en medicij-
nen in Europa en 
specifiek Nederland 
versnellen en  
vergroten.

a. bestaande contacten 
benutten 
b. contacten uitbreiden 

Samenwerking m.b.t. 
doelstellingen werkgroep 
MedicijnVersneller gestart 
met o.a. Spierziekten 
Nederland, Vereniging 
Innovatieve Geneesmid-
delen en nader contact 
gelegd met de VSOP, de 
EMA, Prof. Uyl-de Groot en 
anderen. 
 
Contacten/samenwerking 
gestart met aantal far-
maceuten, m.n. Amylyx, 
Biogen, Treeway/Ferrer en 
Wave.
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Speerpunten 
portefeuille 
Care

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Verslag 2021

1. Onderzoek- 
sagenda

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

a. Opstellen update 
onder¬zoeksagenda 
b. Monitoring na toewijz-
ing subsidietoewijzing
c. Knelpunten in de zorg 
in kaart brengen d.m.v. 
ledenraadplegingen, 
patiëntencontact, Face-
book ed.

Tweemaal in 2021 heb-
ben 2 bestuursleden de 
lopende onderzoekspro-
jecten van het ALS Cen-
trum geevalueerd.
De onderzoeksagenda is 
niet geupdated. In 2022 
besluit het bestuur of de 
onderzoeksagenda nog 
van toegevoegde waarde 
is.

Knelpunten zijn gesig-
naleerd: m.n. mondhy-
giëne, verstrekking 
hulpmiddelen, juiste 
elektrische rolstoel, pijn 
lighouding, nazorg instel-
ling beademing, pijn na 
plaatsing maagsonde en 
dwang om vanuit Zvw in 
Wlz te gaan. Knelpunten 
zelf deels opgepakt en 
aantal doorgegeven aan 
lopende onderzoeken.

2. Hulpmid- 
delen 

Tijdig de juiste 
hulpmiddelen 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 Hart-
ingBank verbeteren door 
inzet van een caseman-
ager en het ontwikkelen 
van een escalatiemod-
el worden uitgewerkt 
waarmee onze leden een 
steunpunt krijgen wan-
neer de verstrekking niet 
goed verloopt.

Deelgenomen aan werk-
groep ‘verbeteragenda 
hulpmiddelen’ van het 
ministerie van VWS. Mooie 
producten als resultaat 
echter verbeteringen 
blijven uit. Daarom eigen 
acties geinnitieerd door 
nieuwe dossierhouder 
Johan.
Het bereikte resultaat van 
overleggen met Medux 
heeft bij 2 leden geholpen. 
Het communiceren van de 
afspraken over caseman-
agers en escalatiemodel 
zijn blijven liggen en wa-
chten op goedkeuring van 
Medux. 
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3. Zorgprojec- 
ten

Nieuwe zorg-pro-
jecten 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 & Par-
ents en andere projecten 
van ALS Centrum. 

APC was vertegenwoor-
digd in E-health pro-
ject ‘ALS Thuismeten & 
Coachen’, Project ALS 
Parents & Kids Support 
en stuurgroep Hands On 
Training.
Met zeer mooie resultat-
en en zelfs een prijs. APC 
heeft ook bijgedragen aan 
bekend maken van resul-
taten en monitort effect.

Deelnemers aangedragen 
voor onderzoek besluit-
vorming maagsonde en 
project rondom stigma.

Zie verder gesignaleerde 
knelpunten bij Onderzoek-
sagenda.

De vaccinaties m.b.t. 
COVID-19 vroegen veel 
tijd van bestuur. Door een 
succesvolle snelle actie van 
APC samen met Duchenne 
Parent Project kwam onze 
doelgroep onder aandacht 
van Gezondheidsraad en 
RIVM en kon eerder gevac-
cineerd worden. 
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4. Zorgtraject Het zorgtraject 
voor ALS-patiënten 
zo goed mogelijk 
inzichtelijk maken.

a. Het ontwikkelen 
van een wegwijzer die 
patiënten inzicht geeft 
in het zorgtraject voor 
ALS met daarin de te 
volgen stappen voor een 
patiënt gedurende zijn 
behande¬ling inclusief 
keuzemomenten 
b. Meldkamer voor mis-
standen in het ALS-zorg-
traject opzetten 

Helaas lag de ontwik-
keling van de wegwijzer 
maanden stil maar vanaf 
oktober 2021 zijn belan-
grijke stappen gezet opdat 
de wegwijzer in de eerste 
helft van 2022 gelanceerd 
kan worden.

De ledenraadpleging 
en Facebook blijken 
vooralsnog een meldkam-
er en we zetten het idee 
van een extra meldkamer 
voorlopig in de ijskast. 
Zie ook gesignaleerde 
knelpunten bij Onderzoek-
sagenda.

5. ALS-behan-
delteams

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

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

In 2021 zijn 6 (grote) 
ALS-behandelorganisa-
ties online bezocht. Soms 
waren meerdere teams 
aanwezig. Naast kennis-
making en presenteren 
van ons aanbod was de 
uitwisseling over diverse 
onderwerpen zeer zinvol.
Het rapport n.a.v. onze 
ledenraadpleging 2021 
(ging voornamelijk over 
ervaringen met ALS-be-
handelteam) is samen met 
1 A4 met ‘Tips en Tops’ 
naar alle teams gestuurd. 
Achteraf hadden we dit 
anders moeten aanpakken 
opdat de inhoud meer 
aandacht had gekregen. In 
een herkansing.
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6. Zvw/Wlz Patiënten dienen 
goed geïnformeerd 
de juiste keuze te 
maken tussen Zvw 
en Wlz. Misstanden 
daaromtrent aan-
pakken.

a. regelmatig info op web-
site en social media
b. misstanden aanpakken 

Dit onderwerp werd een 
zeer serieus en noodzake-
lijk dossier onder de hoede 
van Gerben. PAR-lid Johan 
Meijerhof heeft dit dossier 
in Q4 met enthousiasme 
en vooruitstrevend overge-
nomen en nog meer 
patiënten kunnen onders-
teunen bij hun wens uit de 
Wlz te blijven. Een belan-
grijk onderdeel van onze 
belangenbehartiging. In 
Q4 heeft Johan ook deze 
problematiek kenbaar 
gemaakt bij NZa (Neder-
landse Zorg autoriteit) en 
ZIN (Zorginstituut Neder-
land) en een zinvol overleg 
gestart. 
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Speerpunten 
portefeuille 
Patiëntencon-
tact 

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Verslag 2021

1.Gestruc- 
tureerd aanbod 
patiënten- 
contact 

Het realiseren van 
een gestructureerd 
en geëvalueerd 
deskundig aanbod 
dat voldoet aan 
behoeften van 
patiënten en naas-
ten in heel Neder-
land.

a. Planvorming 
b. Aanstelling 
c.  Proef
d. Evaluatie 
e. Besluit 
f.  Vervolg n.a.v. besluit 

Nieuw aanbod planmatig 
gerealiseerd: 

• aanbod voor ouders 
met ALS/PSMA/PLS 
(in contactteam en 
besloten Facebook-
groep);

• aanbod voor kinderen
• en jeugd met ouder 

met ALS/PSMA/PLS 
(in contactteam en 
besloten Facebook-
groep);

• aanbod voor partners 
van iemand met ALS/
PSMA/PLS (in contact-
team en online lotgen-
otencontact);

• elk half jaar een online 
lotgenotencontact 
voor patiënten die 
recent hun diagnose 
hebben gehoord.

Bekendheid gegeven mid-
dels o.a. (online) bezoeken 
van ALS-behandelteams 
samen met stichting ALS 
op weg en SAN.
Door maandelijks overleg 
met 4 organisaties die 
patiëntencontact hebben 
wordt informatie met 
elkaar gedeeld en acties 
gecoördineerd.
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2.Informatie- 
voorziening 
voor patiënten 
en naasten

Patiënten en naas-
ten in Nederland 
zijn goed  
geïnformeerd over 
de zorg, verstrek-
kingen en  
medische zaken.

a. Via patiëntencontact 
informeren 
b. Website aanvullen 
c.  Via Facebook info delen 
d. Een tryout met een 
telefonisch spreekuur 

a. APC-contactteam  
opgezet
b. Website aanvullen is 
een continu proces
c. Besloten Facebook-
groepen Jeugd en Gezin 
gestart en wekelijks infor-
matie gedeeld op 4  
Facebookpagina’s 
d. De try-out met een 
telefonisch spreekuur had 
geen prioriteit in 2021. 
Vooralsnog bieden het 
maandelijks lotgenoten-
contact en het APC- 
contactteam voldoende 
mogelijkheden tot contact.

3. Online lot-
genotencontact

Leden hebben de 
mogelijkheid elkaar 
online te ontmoet-
en, ervaringen uit 
te wisselen en the-
ma’s te bespreken.

a. Lotgenotencontact voor 
patiënten verder  
ontwikkelen 
b. Lotgenotencontact 
voor partners van patiënt-
en opzetten 
c.  a en b evalueren of het 
voldoet aan een behoefte 

a. Maandelijks Lotgenoten-
contact-uur gerealiseerd 
met 15-30 deelnemers, in 
totaal 12 bijeenkomsten.
b. Tweemaandelijks con-
tact-uur voor partners van 
patiënten met 4-6 deelne-
mers, in totaal 11 bijeen-
komsten.
c. Uit evaluatie blijkt de 
wens voor meer diversiteit 
qua gastsprekers. Actie 
voor 2022.
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Speerpunten 
portefeuille Ve-
renigingszaken

Doelen 2021-2023 Acties 2021 Verslag 2021

1. PAR Professionele PAR;
Continuïteit ge-
borgd; minimaal 16 
actieve leden,
Streefaantal 20

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

De PAR hebben we kunnen 
aanvullen met 3 nieuwe 
leden met uitstekende 
passende expertises.
Voordat de scholing 
vormgegeven kon worden, 
bleek een naslagdocument 
handig. Dit is gemaakt 
n.a.v. overleggen met o.a. 
ALS Centrum en SAN. In 
april 2022 staat scholing 
gepland. Het bestuur heeft 
3 maal een overzicht van 
haar activiteiten en pro-
jecten teruggekoppeld.
Een survey onder PAR 
heeft niet plaatsgevonden; 
wel zijn wensen, verwacht-
ingen, ideeën ter sprake 
gekomen in de reguliere 
PAR-vergaderingen. 
Door ook gebruik van 2 
app-groepen is en blijkt de 
betrokkenheid groot.

2. Financiën Gezonde, trans-
parante en vo-
orspelbare ex-
ploitatie; 
Borging financiële 
continuïteit en 
continuïteit fi-
nancieel-adminis-
tratieve kennis 

a. Elk kwartaal een 
overzicht agenderen in 
bestuursvergadering 
b. Verlengen meerjaren 
financieringsafspraak met 
SAN voorbij 2022
c. Starten met een ex-
terne controller 

Elk kwartaal is een finan-
cieel overzicht aangeleverd 
aan bestuur met resultaat 
dat we binnen het budget 
zijn gebleven. Door deze  
interne rapportage 
methodiek houden we 
direct grip op de kosten.
 Gebaseerd op ons be-
leidsplan, hebben we een 
onderbouwde propositie 
voor een financiering voor 
het jaar 2022 neergelegd 
bij SAN. Dit voorstel werd 
door SAN volledig gehono-
reerd. Voor de jaren daar-
opvolgend zal in 2022 een 
voorstel worden ingediend 
met als grondslag het ge-
actualiseerde beleidsplan.
In Q1 is een externe 
controller gevonden in 
de persoon van Ruben 
Noordermeer die geheel 
belangeloos namens zijn 
werkgever dit uitvoert.
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3. Financiële en 
administratieve 
procedures

Financiële en 
administratieve 
organisatie in pro-
cedures zijn up to 
date

Testen, evalueren en 
eventueel aanpassen van 
financieel-administratieve 
procedure en procesbes-
chrijving bij overdracht 
werkzaamheden aan 
nieuwe verenigingsonder-
steuner (VO) en externe 
controller

Mede door de gereali-
seerde procedure- en 
procesbeschrijving is in 
januari 2021 de overdracht 
van werkzaamheden voor 
de financiële administratie 
aan de nieuwe VO vrijw-
el vlekkeloos verlopen. 
De externe controller 
is gevonden. Ook bij de 
overdracht van werkzaam-
heden aan de externe 
controller hebben deze 
documenten hun waarde 
bewezen.

4. Continuïteit 
APC

Beleid en proce-
dures om con-
tinuïteit van het 
bestuur te waar-
borgen

Borgen continuïteit 
bestuur d.m.v. maatregel-
en en constructies

Door werving van nieuwe 
bestuurs- en PAR-leden is 
gewerkt aan de borging 
van de continuïteit in de 
personele bemensing van 
de vereniging.

5. Dataverkeer 
(Stichting ALS/
anderen)

Gegevensbeheer 
en -uitwisseling in 
procedures om-
schreven, goed 
overdraagbaar 
en worden nage-
komen.

Financiële en rapportage 
afspraken met Stichting 
ALS worden nagekomen

Het dataverkeer en het 
beheer van data wordt 
doorlopend getoetst aan 
de geldende wet- en rege-
lgeving en betrof dit jaar 
met name de Algemene 
Verordening Gegevensbes-
cherming (AVG).
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7Financieel verslag 2021
-
Er was, is en blijft geld nodig om invulling te kunnen geven aan de activiteiten die 
bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
Niet alle activiteiten kunnen ‘om niet’ plaatsvinden omdat we soms specifieke kennis niet 
zelf in huis hebben en we wel het gewenste kwaliteitsniveau willen waarborgen.  
We kopen die juiste kennis dan in.

Ook in 2021 zijn de activiteiten en de financiën beïnvloed door de coronapandemie. 
APC heeft begin 2021 besloten om een kwart van de initieel overeengekomen 
jaarsubsidie ter hoogte van € 70.000 niet op te vragen bij de Stichting ALS Nederland 
en heeft daarmee, evenals in 2020, een steentje bijgedragen aan het zoveel mogelijk op 
peil houden van de verkrijging van voldoende financiële middelen voor onderzoek in 
deze lastige tijden. Mede door flexibiliteit van alle betrokkenen en daarnaast toepassing 
van hedendaagse online communicatiemogelijkheden is APC er toch in geslaagd de 
uitvoering van de kernactiviteiten op een goed niveau en binnen het aangepast budget 
te houden.

De vereniging kent geen winstoogmerk en heft geen contributie voor het lidmaatschap. 
Uiteraard is er wel gelegenheid tot het doen van donaties. De leden van het bestuur 
en de PAR ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden 
geen financiële vergoeding.

Financieel resultaat 2021
Het voorlopige resultaat over 2021 bedraagt € 15.367 en zal volledig worden toegevoegd 
aan de algemene reserve van de vereniging. Door een extra scherpe bewaking van 
de kosten en minder activiteiten dan gepland kon dit resultaat worden bereikt. Een 
volledige en gedetailleerde toelichting van de baten en lasten zal worden gepubliceerd 
in de op te stellen Jaarrekening 2021.

Door deze dotatie neemt de algemene reserve nemen toe tot € 53.826 op 31 december 
2021en stijgt naar 67,3% van het beoogde niveau.
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Vooruitblik 2022 
Met Stichting ALS Nederland bestaat een meerjaren overeenkomst die voorziet 
in verdere groei en gewenste professionalisering van APC. Kern van deze 
financieringsafspraak is dat het primaat voor fondswerving geheel bij de Stichting ALS 
ligt en dat APC daarbij maximale ondersteuning levert. 

Voor 2022 is door Stichting ALS € 80.000 toegezegd. Dit vormt het laatste jaar van de 
door corona vertraagde uitvoering van de meerjaren afspraken. Voor de jaren erna 
lopen gesprekken met Stichting ALS op basis van het nieuwe beleidsplan  
2022 - 2024 van APC.

Aan het begin van 2022 is een nieuwe bestuurder aangetreden met als primaire 
verantwoordelijkheid de portefeuille Communicatie en is er een plan van aanpak 
opgesteld. De uitvoering van dit plan zal leiden tot een meer optimale communicatie 
met leden en externe doelgroepen, meer gestructureerde ledenwerving en de 
vergroting van de naamsbekendheid van APC. Verder zal er een verschuiving van 
werkzaamheden plaatsvinden van de secretaris naar de verenigingsondersteuner(s). 
Beide veranderingen hebben financiële gevolgen.
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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, voor en door mensen met ALS, PSMA en PLS (of gemachtigden) en hun naasten 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


