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Voorwoord 

Inmiddels ligt het jaar 2016 al weer geruime tijd achter ons. De Vereniging heeft het hoofd moeten 

bieden aan een teruglopende bestuurlijke kracht, minder actieve vrijwilligers en moest proberen 

„rond te komen“ met minder geld. Iets wat de komende jaren niet anders zal zijn als we samen niet 

onze schouders er onder zetten. En daarnaast weten we ook dat we de komende jaren de focus ook 

moeten richten op het behoud van de Vereniging en het genereren van structurele inkomsten om 

onze doelstelling te kunnen realiseren. 

In dit jaarverslag nemen wij u kort en bondig mee in alles wat ons als Vereniging heeft bezig 

gehouden. 

Maar niet zonder te benadrukken dat ook in 2016 al dat  werk niet mogelijk zou zijn geweest zonder 

de steun en inzet van begunstigers, donateurs, leden, vrijwilligers, wetenschappers,  

zusterorganisaties, koepelorganisaties en subsidiënten. Waarvoor onze oprechte en grote dank! 

Jacqueline van Blitterswijk 

Directeur 

 

 

  

 



De Vereniging 

Organisatie 

De Vereniging van Huntington is op 12 juni 1976 opgericht. Het is een Vereniging van patiënten met 

de ziekte van Huntington, risicodragers, hun partners en familieleden en overige betrokkenen.  

Het ledenbestand van de Vereniging telde per ultimo december 1.406 leden. Van de ca. 1.700 

patiënten en de ca. 6.000 tot 9.000 risicodragers in Nederland zijn velen lid van de Vereniging van 

Huntington. In dat lidmaatschap zijn, mede door de erfelijke component van de ziekte, vele families 

vertegenwoordigd. Het ledenaantal is licht afgenomen. Bij besluit van het Dagelijks Bestuur zijn leden 

die, ondanks herhaaldelijke verzoeken, gedurende twee jaar geen contributie hebben betaald en 

hierover niet in overleg zijn getreden met de Vereniging, uitgeschreven als lid van de Vereniging. 

Het hoogste orgaan binnen de Vereniging wordt gevormd door de Algemene Leden Vergadering.  

De Vereniging van Huntington is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling, waardoor het belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt. De 

Vereniging van Huntington werd in 2016 in haar exploitatie financieel gesteund door het Fonds 

PGO/CIBG, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Prinses Beatrix 

Spierfonds met inbegrip van de bijdrage namens de Vriendenloterij. De Huntington Vakantieweek 

werd financieel mogelijk gemaakt door een organisatie die hierin anoniem wil blijven. 

De Vereniging van Huntington is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder 

nummer 40530260. Het RSIN/Fiscaal nummer is 004436362. 

Rekeningnummers van de Vereniging van Huntington zijn (ING) NL98 INGB 0000 3096 26 en (ABN 

AMRO) NL91 ABNA 0493 1573 01, beiden te Den Haag. 

De Vereniging kent een aantal verschillende vormen van lidmaatschap en het donateurschap. Een 

ieder kan lid of donateur worden van de Vereniging van Huntington voor een bedrag van € 35,00 of 

meer per jaar.  

Missie 

De maatschappelijke positie van mensen met de ziekte van Huntington en hun familie is vaak niet 

gelijkwaardig aan die van mensen die deze ziekte niet met zich meedragen. Dit vloeit enerzijds voort 

uit de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt en anderzijds uit het feit dat de samenleving 

nog onvoldoende rekening houdt met het feit dat niet iedereen hetzelfde is of kan zijn.  

De impact van het krijgen van de ziekte van Huntington is groot. De ziekte brengt een diversiteit aan 

ernstige klachten met zich mee waardoor de patiënt lichamelijk en geestelijk aftakelt. Deze klachten 

zijn van grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënten. Bovendien wordt door het erfelijke 

karakter van de ziekte niet alleen de patiënt zelf getroffen, maar het hele gezin en de familie.  

Daarnaast realiseert de Vereniging zich terdege dat aan de ziekte zelf (nog) niet zo veel gedaan kan 

worden.  

De nadruk ligt vooral op de medische en zorginhoudelijke kant van het leven met de ziekte van 

Huntington.  

Maar ook op andere terreinen zoals werk, sociale contacten en huisvesting treden problemen op als 

gevolg van de ziekte. Door de aard van hun ziekte is er een grote behoefte aan specifieke hulp. 



Doelstelling 

In het licht van het voorgaande heeft de Vereniging van Huntington de volgende doelstelling in haar 

statuten vastgelegd: 

“Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van 
Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-
maatschappelijke activiteiten. Tevens stimuleert en financiert de Vereniging klinisch en fundamenteel 
(wetenschappelijk) onderzoek. 
 

Richtinggevend voor het Verenigingsbeleid zijn de huidige opvattingen en inzichten, de te 

verwachten ontwikkelingen, trends en ideeën van de Vereniging rondom de ziekte van Huntington.  

Kwaliteit van zorg, onafhankelijkheid, belangenbehartiging, zelfregie, emancipatie en het accepteren 

van diversiteit en gelijkheidsbeginsel vormen de basis voor het te voeren beleid. 

Aangezien – gegeven de huidige kennis en inzichten – de ziekte (nog) niet kan worden genezen, 

richten de Verenigingsactiviteiten zich primair op het bevorderen en optimaliseren van het welzijn, 

de kwaliteit van leven, de zorg voor en behartigen van de belangen van patiënten en hun partners 

met de ziekte van Huntington en het volgen en stimuleren en financieren van wetenschappelijk 

onderzoek, zowel nationaal als internationaal. 

  



Meer doen met minder geld 

Het financieel krachtenveld 
 
Met ingang van 2012 heeft het Ministerie van VWS de nieuwe subsidiesystematiek voor 

patiëntenorganisaties ingevoerd, wat gevolgen heeft voor de subsidie die de Vereniging van Fonds 

PGO/CIBG ontvangt. Het subsidiebedrag is in drie jaar tijd met minimaal 70.000 euro, zijnde ruim 66 

procent, afgenomen tot het maximale bedrag van 35.000, - euro (per 1 januari 2014). 

Vanaf 2014 mag het toegekende geld slechts worden besteed aan lotgenotencontact en voorlichting. 

De overheid geeft dan geen subsidie meer voor de kerntaak belangenbehartiging.  

Naast de subsidie van het Fonds PGO/CIBG ontvangt de Vereniging een belangrijke bijdrage in haar 

exploitatielasten van het Prinses Beatrix Spierfonds (voorheen Prinses Beatrix Fonds). Ook aan dit 

fonds gaat de recessie niet voorbij, maar belangrijker nog is dat het fonds in 2011 definitief heeft 

besloten zich uitsluitend te richten op spierziekten. Het Fonds heeft afscheid genomen van vier, door 

hen gesubsidieerde, patiëntenverenigingen, waaronder de Verenging van Huntington. De vier 

scheidende organisaties hebben in een gezamenlijke onderhandeling met het Prinses Beatrix 

Spierfonds een afbouwregeling weten te realiseren (2012 - 2016) waarmee we de eerstkomende 

jaren enige ruimte hebben om ons op onze onzekere toekomst te kunnen voorbereiden. Met ingang 

van 2017 ontvangt de Vereniging vervolgens alleen nog een bijdrage uit de loterijopbrengst van de 

VriendenLoterij. De afbouwregeling en de bijdrage uit de loterijopbrengst zijn vastgelegd in een 

overeenkomst, die voor wat betreft de component loterijopbrengst, jaarlijks opnieuw worden 

berekend. 

Wonen, zorg en Welzijn 
 
Onze allergrootste kracht? Ervaringsdeskundigheid! In de afgelopen 40 jaar hebben we dat binnen 

onze kerntaken en activiteiten zo goed mogelijk ingezet. Daarnaast heeft de Vereniging haar taak als 

belangenbehartiger serieus genomen door de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington te 

verbeteren, de opnamebereidheid bij zorginstellingen te vergroten, de ziekte meer op de kaart te 

krijgen, verbetering van kwaliteit van leven te bewerkstelligen en het wetenschappelijk onderzoek te 

stimuleren. 

Dat heeft resultaat gehad! Daar waar duidelijk werd gekozen voor het breder ontwikkelen van de 

zorg rondom de ziekte van Huntington zijn veel initiatieven ontstaan.  

Zo kennen we anno nu meerdere expertisecentra, een polikliniek, kenniscentra, een groot aantal 

gespecialiseerde zorginstellingen, samenwerkingsverbanden op het gebied van Topcare, 

zorgprogramma’s, een redelijk adequate regeling voor zorgzwaartebekostiging en de verdere 

ontwikkeling van Ketenzorg. De hierin samenwerkende partijen hebben eind 2011 een projectplan 

opgesteld, welke door middel van eigen ingelegde financiële middelen van diezelfde partijen tot 

stand is gekomen en waarmee nog in 2011 is gestart. Het projectplan heeft tot doel ketenzorg voor 

mensen met de ziekte van Huntington te realiseren. De Vereniging zelf heeft, omwille van haar 

financiële positie, geen eigen inleg gedaan, maar levert in natura door middel van secretariële 

ondersteuning en is penvoerder wat betreft de financiën van dit project.  

Met deze ontwikkelingen is de kennis binnen de professionele zorg sterk verbeterd en als we het 

vakinhoudelijk bekijken, kunnen wij als Vereniging daar wellicht soms niet aan tippen. We stellen ons 

nu de vraag of het onze taak als Vereniging nog wel is, om deze kennis en informatie te leveren. Zijn 

wij als Vereniging nog wel hier op aarde om de professionals te onderwijzen, anders dan in wat wij 

als geen ander weten, namelijk de persoonlijke ervaring van het leven met de ziekte?  



Het antwoord daarop is: jazeker! Voor het werkveld zijn de persoonlijke ervaringen, gebundeld in de 

Vereniging én daarbuiten van onschatbare waarden om mede sturing te geven aan de verdere 

ontwikkeling van goede zorg. En daarnaast mede zorg te dragen voor structureel behoud van die 

kennis en kunde. Daar waar de zorg voor Huntington een eerste initiatief, ontstaan in de huiskamer, 

was, is er nu sprake van een heus Huntington Netwerk, bestaande uit betrokken zorgverleners en 

vrijwilligers. Echter, ooit komt er een moment dat deze mensen het, vaak zware werk, neer leggen en 

ook dan willen we waardige opvolgers. En ook dan is het overdragen van kennis van groot belang. 

Want zolang er nog geen sprake is van een genezende therapie, is niet alleen de patiënt van vandaag 

belangrijk, maar ook die van morgen! 

Met het ontstaan van Ketenzorg, expertise- en kenniscentra wordt ook een groot deel van de 

extramurale zorg opgepakt. Natuurlijk is dat geen reden voor ons om de handen van dit onderdeel af 

te trekken. Maar met de gedachte dat we met minder geld meer willen doen of minimaal hetzelfde, 

richten wij ons meer en meer op wat nu werkelijk onze kracht is en hoe wij deze kunnen versterken 

door met onze zorgpartners intensief samen te werken. Want diezelfde ervaringsdeskundigheid is 

van belang voor onderzoek, wetenschap en onderwijs binnen de zorg. Er ontstaat geen topcare of 

expertise zonder een aanbod van ervaring. Ervaring leert! 

De Vereniging gaat meer aan de basis van de Keten staan, uitgaande van  ervaringsdeskundigheid en 

in samenwerking met de professionele deskundigen. En daar waar wij in het verleden gewend waren 

om bijvoorbeeld professionele begeleiding in te huren, dit nu, weliswaar in samenwerking, over te 

laten aan de reguliere zorg binnen die gespecialiseerde zorg. Daarmee verlaten we langzaam de stoel 

van de zorgverlener, maar krijgen meer ruimte voor een nieuwe taak, namelijk die van wegwijzer in 

de zorg rondom Huntington.  

De eigen organisatie; inzet van mens en middelen 

Binnen de Vereniging wordt regelmatig gesproken over verdere professionalisering van de 

organisatie. Ook in het laatste Beleidsplan betreft één van de “goede” voornemens het verder 

ontwikkelen van de Vereniging.  

Het uitbreiden van het Dagelijks Bestuur is een van de prioriteiten geweest in het afgelopen jaar. 

Helaas hebben alle pogingen hiertoe vooralsnog niet het meest gewenste resultaat  geleid.  

Daarnaast worden we geconfronteerd met een vergrijzing en daardoor “afname” van het aantal 

actieve leden. Van nieuwe en jonge aanwas is nauwelijks sprake, wat gevolgen heeft voor de 

organisatie van activiteiten, lotgenotencontact en informatievoorziening. Steeds meer werk komt 

neer op minder mensen.  

Een cultuuromslag is gewenst. Toch blijven we de huidige situatie als kans zien en niet als bedreiging! 

  



Bestuurlijke organisatie 

Samenstelling Dagelijks Bestuur, Landelijk Bureau, Commissies en Werkgroepen 

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft een beleidsvoorbereidende en bepalende taak. Het DB is bevoegd 

tot het instellen van Commissies en Werkgroepen.  

De bestuursleden van de Vereniging van Huntington verlenen hun diensten onbezoldigd. De 

bestuursleden nemen zitting voor (in principe) drie termijnen van drie jaar, tenzij bij aantreden 

anders overeengekomen.  

Het Dagelijks Bestuur kan in haar taken een beroep doen op een tweetal adviseurs en dan in het 

bijzonder op het gebied van medisch advies, zorginhoudelijke vraagstukken en wetenschappelijk 

onderzoek. Wat het deelgebied zorg betreft heeft het Bestuur aan de adviseur een mandaat verleend 

om namens de Vereniging op dit gebied te mogen acteren. Over de werkzaamheden wordt met 

regelmaat gerapporteerd door de adviseur. Daarnaast wordt zij gevraagd en ongevraagd geadviseerd 

door de Wetenschappelijke Adviesraad, welke adviseert over talrijke wetenschappelijke 

ontwikkelingen rond de ziekte van Huntington. Ook is de Adviesraad van belang voor het stimuleren 

van wetenschappelijk onderzoek met bijbehorende financiering. De Wetenschappelijke Adviesraad 

bestond ultimo 2016 uit acht personen, allen vertegenwoordigers uit het medische, 

wetenschappelijk en cliënten/patiënten werkveld. De WAR komt doorgaans eens per jaar bij elkaar 

en vaker indien noodzakelijk. In 2016 is de WAR tweemaal bij elkaar gekomen. 

Samenstelling Dagelijks Bestuur, Adviseurs en Ereleden per 31 december 2016 

Dagelijks Bestuur 

Voorzitter:   De heer D. Lauterbach (Dirk) 

Secretaris:   De heer A. Zwanenburg (Arie) 

Penningmeester:  Mevrouw W. Brüll-van Klinken (Wilma) 

 

Adviseur:   De heer C. Varkevisser, huisarts (Cees) 

Coördinator Zorg:  De heer D.A.A. van der Wedden (Dirk) 

Coördinator Wetenschap: De heer M. Klein (Max) 

Ereleden:         De heer L.N. Went  

    De heer G. Dommerholt 

    Mevrouw Y. van der Doelen 

    De heer C. Varkevisser 

    Mevrouw S.G.G.M. van de Kerkhof-Uijen  

Samenstelling Landelijk Bureau per 31 december 2016  

 

Hoofd:    Mevrouw J. van Blitterswijk (Jacqueline) 

                                                         Mevrouw A.F.M. Willems (Astrid)    

       

Commissies en Werkgroepen per 31 december 2016 

De Vereniging van Huntington hanteert de begrippen ‘commissies’ en ‘werkgroepen’ met dien 

verstande dat een commissie een permanente taak heeft en veelal een vaste samenstelling. 

Werkgroepen hebben een tijdelijke opdracht en na afronding van de opdracht wordt de werkgroep 

opgeheven.  



Zowel commissies als werkgroepen hebben een duidelijke taakopdracht die door het DB is 

vastgesteld. Per 31 december 2016 waren de volgende Commissies en Werkgroepen actief:  

- Redactiecommissie 

- Jongerencommissie  

- Commissie Regiovertegenwoordigers 

- Commissie Contactdagen 

- Commissie Communicatie en Voorlichting 

- Commissie Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek 

- Docenten Klinische lessen 

- Werkgroep Politiek & Sociale Verzekeringen 

- Werkgroep Woonproject 

- Bestuurlijk Overleg  

Beloningsbeleid 

Voor de Vereniging van Huntington zijn zo’n 35 vrijwilligers actief. Zij ontvangen hiervoor geen 

beloning, doch een vergoeding op basis van werkelijk gemaakte onkosten. Daarnaast zijn er ook 

betaalde medewerkers in dienst. 

Onze vrijwilligers zijn onder andere: regiovertegenwoordigers, leden van het Dagelijks Bestuur, 

Commissie- en werkgroep leden en wetenschappelijke referenten voor beoordeling van 

projectaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. 

De Vereniging van Huntington krijgt beperkt overheidssubsidie en ontvangt een bijdrage in de 

exploitatiekosten van het Prinses Beatrix Spierfonds en is verder afhankelijk van giften van 

particulieren en bedrijven. Om dit geld zo zorgvuldig mogelijk te besteden, zijn er ook betaalde 

medewerkers in dienst (per 1 juli 2014 1,64 FTE).  

Door de inzet van goed gekwalificeerd personeel kan continuïteit en een zo efficiënt mogelijke 

besteding van gelden voor onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging 

rondom de ziekte van Huntington worden gewaarborgd, tegen zo laag mogelijke kosten.  

Naast salaris ontvangt het personeel acht procent vakantiegeld en is er een beperkt aantal 

secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden en een 

eindejaarsuitkering. Behoudens dit laatste kent de Vereniging van Huntington geen andere 

bonusregelingen.  



Het jaar in vogelvlucht 

Hieronder geven we u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Activiteiten 

georganiseerd vanuit de Commissies of Werkgroepen, maar ook worden werkzaamheden vanuit het 

Landelijk Bureau beschreven. 

Commissie Voorlichting en Communicatie 

De Commissie heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Aan het begin van het jaar is gestart 

met een vrijwilligersdag. Hierbij komt een stukje voorlichting kijken, maar natuurlijk biedt het een 

mooie gelegenheid elkaar weer te zien, te spreken en om elkaar de hand te schudden en het beste 

voor het komende jaar te wensen. Het programma bestond uit een presentatie van Bert Buizert van 

Stichting STEM (sterven op je eigen manier), samen met verpleegkundige Carin van den Broek van de 

Kloosterhoeve die de opleiding palliatieve zorg volgt. Het thema “praten over de dood” stond ook 

centraal bij onze Ledenmiddag van 1 oktober jl. Meer hierover kunt u verderop lezen.  

Verder hebben we deze dag Marianne Schenderling, medewerker bij Expeditie-SlimThuis, 

verwelkomd. Zelfstandig wonen en leven, iedereen wil het, de overheid moedigt het aan. Maar wat 

als het allemaal wat minder gaat? Gelukkig zijn daar oplossingen voor: slimme innovatieve apparaten 

voor huis, tuin, keuken en zorg. Marianne heeft uitgelegd hoe en wat en heeft de vrijwilligers op een 

praktische manier kennis laten maken met deze apparaten. 

Tot slot kwam Jan Olav Smit vertellen over Zorgom.nl; het online platform voor zorgontvangers en 

hun omgeving. Het is een sociaal netwerk en tegelijk een vangnet voor iedereen die betrokken is bij 

het welzijn van een hulpbehoevende. Zorgontvangers krijgen hierdoor de aandacht die ze verdienen. 

En familie en vrienden kunnen zo de aandacht geven die ze graag willen.  

In april organiseerde dezelfde Commissie een symposium over professioneel omgaan met beperkt (of 

geen) ziekte-inzicht, argwaan en somberheid en depressie bij de ziekte van Huntington. Er was grote 

belangstelling voor de bijeenkomst; meer dan 100 professionals uit het hele land woonden de dag 

bij.  

In de ochtend vonden er een drietal lezingen plaats, in de middag gevolgd door workshops.  

Sprekers en workshopbegeleiders waren Arno Prinsen, GZ psycholoog, docent op het gebied van 

hersenletsel en auteur van het boek: “Heb ik een probleem dan?”, Dr. Dirk Liessens, psychiater en 

gedragstherapeut gespecialiseerd in de ziekte van Huntington en Dr. Erik van Duijn, psychiater, 

opleider psychiatrie en onderzoeker op het gebied van de ziekte van Huntington.  

Aan het einde van dag kon men onder het genot van een hapje en drankje napraten over deze dag. 

Natuurlijk leende deze dag zich ook goed om collega’s uit het werkveld te ontmoeten. 

Begin oktober werd de jaarlijkse Ledenmiddag gehouden en werden de leden uitgenodigd om te 

praten over de dood. Niet meteen een onderwerp waar de meeste mensen “luchtig” over denken, 

maar door de interactieve manier waarop Bert Buizert het bracht, werd het onderwerp toch veel 

toegankelijker. Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een Kaartspel. Dit is een hulpmiddel voor 

mensen in hun laatste levensfase. Het helpt prioriteiten in deze fase te stellen: wat vind ik belangrijk 

en wat vind ik onbelangrijk? Men kan het alleen spelen of met meerderen. Deelnemers aan de dag 

vonden het een zeer geslaagde, maar zeker ook emotionele middag.  

  



Regiovertegenwoordigers 

De regiovertegenwoordigers, vrijwilligers die vanuit hun eigen ervaringen Huntingtonfamilies 

ondersteunen en hen helpen bij het hanteren van de problemen die de ziekte met zich meebrengt, 

hebben naast de individuele ondersteuning ook een aantal lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd 

en begeleid. Zo werden er in diverse regio’s middagen en avonden gehouden waarbij de deelnemers 

van harte uitgenodigd werden om met elkaar te praten over de problemen, gedachten en gevoelens, 

die allen bezighouden.  

De regiovertegenwoordigers hebben in bepaalde regio’s ook deelgenomen aan de zogenaamde 

Huntington Cafés. Deze cafés worden georganiseerd door verschillende expertisecentra maar de 

regiovertegenwoordiger is er ook bij om contacten te leggen of een luisterend oor te bieden. 

In november kwamen de regiovertegenwoordigers bij elkaar. In de ochtend werd ruim de tijd 

genomen voor het uitwisselen van persoonlijke gevoelens en opgedane ervaringen. In de middag 

stond de toekomst centraal. Wat wordt de stip aan de horizon?  

Jongerencommissie 

De Jongerencommissie heeft het afgelopen jaar een tweetal Jongerendagen verzorgd. De eerste dag 

in april bestond uit een ochtend- en middaggedeelte. In de ochtend was Dhr. René Faasse te Gast, 

psycholoog i.o. tot Gezondheidspsycholoog aan De Riethorst Stromenland te Raamsdonksveer. René 

heeft als gesprekleider het thema: ‘Jongeren die zich schamen’ geleid. Met prikkelende vragen kon 

hij helpen om verschillende moeilijke vraagstukken met een frisse blik te bekijken. In de middag was 

het Campagneteam Huntington te gast met een presentatie over wat er tot nu toe allemaal 

ondernomen was en hoe de stand van zaken was.  

De tweede Jongerendag werd gehouden in november. In de ochtend vertelde Eric Reits (Huntington 

onderzoeker AMC/UvA) over de stand van zaken van de ‘Medische Wetenschap’ met betrekking tot 

de ziekte van Huntington. Daarna gaf Melanie Kroezen, voorzitter van het Campagneteam 

Huntington, een presentatie over de stand van zaken. In de middag kregen de deelnemers een 

rondleiding door het lab van het Academisch Medisch Centrum.  

Contactdagen 

De Commissie Contactdagen heeft ook weer twee dagen georganiseerd, in Rijs en Lunteren. Tijdens 

deze dagen kon men kennismaken met andere Huntington families, ervaringen uitwisselen of 

bekenden weer ontmoeten in een informele sfeer en setting. 

Docenten 

De docenten zijn zowel ervaringsdeskundigen als professionele hulpverleners van de Vereniging, die 

daarvoor een unieke opleiding hebben gevolgd, maar allen op vrijwillige basis een les verzorgen.  

Het doel dat de Vereniging wil bereiken met het geven van klinische lessen is bekendheid geven aan 

de ziekte van Huntington, de psychosociale problemen die de ziekte met zich meebrengt en 

handreikingen bieden om te komen tot een optimale zorg van een Huntingtonpatiënt en zijn familie. 

De inhoud en opzet van de klinische lessen worden in overleg met de docent klinische lessen 

vastgesteld. Er wordt gekeken naar de doelgroep, specifieke verwachtingen en werkwijze. Het 

afgelopen jaar is er een flink aantal lessen door zorginstellingen, buurtzorg, ROC’s en andere 

professionals aangevraagd en hebben we zeer positieve reacties mogen ontvangen.   

  



De docenten zelf hebben ook scholing gekregen. Elke Huntingtonpatiënt is uniek. Vaak krijgen de 

docenten dan ook de vraag: hoe er mee om te gaan, wat kunnen we verwachten, waarom doet hij of 

zij dat niet of juist wel, hoe verder met de kinderen, etc. “Omgaan met Huntington, de psychologie 

achter de ziekte” was het thema van deze jaarlijkse nascholing. Gastspreker was Saskia  

Demeulenaere, psycholoog en stafmedewerker Home Marjorie, België. De docenten wisselden 

tijdens deze bijeenkomst ook ervaringen uit en bespraken daarbij de lessen die gegeven zijn of nog 

komen. 

Redactie Commissie 

De mensen van de Redactie Commissie hebben er voor gezorgd dat de leden het afgelopen jaar vier 

maal een mooi blad hebben mogen ontvangen. 

Beurspresentaties 

Als Vereniging zijn we aanwezig geweest bij een aantal beurzen. Waaronder de Huisartsenbeurs, de 

Supportbeurs en de informatiemarkt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting. Bij een aantal 

van deze beurzen sloot de Vereniging zich aan bij de zogenaamde Hersenstraat van de Dutch Brain 

Council. In dit platform werken hersengerelateerde patiëntenorganisaties samen op het gebied van 

overkoepelende onderwerpen, knelpunten, thema’s die van belang zijn voor (een substantieel deel 

van) de aangeslotenen en die een specifiek aandoening-overstijgend karakter hebben. Deze zaken 

worden collectief, breed, gemeenschappelijk aangepakt. 

Huntington Netwerk Nederland 

Het Huntington Netwerk Nederland (HNN) wordt vanuit de Vereniging vertegenwoordigd door Dirk 

van der Wedden (Coördinator ketenzorg Huntington) en Jacqueline van Blitterswijk (directeur).  

Het Landelijk Bureau verzorgt ook de organisatie van de netwerkbijeenkomsten. Naast de 

verschillende overleggen, is er dit jaar ook een grote netwerkbijeenkomst georganiseerd. Deze vond 

plaats in mei bij Expertisecentrum Huntington Topaz Overduin te Katwijk. Thema van de dag was: 

Netwerken, welke (digitale) ondersteuning heb je daarvoor nodig?”. Het onderwerp leverde 

boeiende discussies op.  

Diversen 

De Vereniging werkt waar mogelijk mee aan bijeenkomsten van derden. Zo hebben we onder andere 

onze medewerking verleend aan het EHDN Congres te Den Haag. Dit jaar dus het gastland en dat 

konden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. En omdat we dit jaar ook nog eens 40 jaar 

bestaan, hebben we alle deelnemers (over de 900 man), “getrakteerd” op een doosje tulpenbollen 

en wat “brain energy”.  

Voor de expertisecentra versturen we ook uitnodigingen voor bijeenkomsten naar leden in de regio. 

Natuurlijk promoten we de diverse bijeenkomsten ook via het Kontaktblad, onze website en onze 

Facebookpagina.  

Als de media de Vereniging benaderen om medewerking te verlenen aan een tv-programma of een 

interview in een blad, dan maken we weloverwogen keuzes en starten we de zoektocht naar een 

geschikte kandidaat. Zo hebben we meegewerkt aan de zoektocht naar geschikte kandidaten (in dit 

geval een Huntingtonfamilie) voor een documentaire van Omroep Max: Wonderouders. De 

documentaire werd begin mei uitgezonden.   

Ook hebben we interview kandidaten gezocht voor een artikel in het tijdschrift Psychologie. Het 

tijdschrift maakte een portret van vijf mensen die risicodrager of gendrager zijn van een ernstige 



ziekte, waaronder de ziekte van Huntington. Vragen waren onder andere: Hoe is het om de leven 

met de gedachte dat je heel ziek gaat of kan worden? Laat je je testen of niet? Hoe heb je de test 

ervaren? 

We hebben, met behulp van een professionele tekstschrijver, een motivatie ingestuurd voor de NRC 

Charity Awards 2016. Deze zijn in het leven geroepen op initiatief van NRC Media en bedoeld om 

‘charitatief Nederland’ te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep. Goede doelen konden 

een motivatie insturen. Op basis van de ingezonden motivaties, selecteerde de redactie van NRC de 

goede doelen waarvoor studenten van Willem de Kooning een campagne gingen maken. 

Helaas hebben we geen Award gewonnen, maar wie weet wat er nog komen kan. 

Dit jaar hebben we ook een YouTube-kanaal geopend. Hierop hebben we een filmpje geplaatst om 

mensen kennis te laten maken met de Vereniging: https://www.youtube.com/watch?v=rfJFT0FlYs0 

Vorig jaar liep er een organisatieonderzoek, dit om goed in kaart te brengen waar we als Vereniging 

in de toekomst willen staan, hoe we dat willen bereiken en met wie. Het onderzoek is inmiddels 

afgerond en het Bestuur is geïnformeerd en aan het werk gezet. Wij houden u op de hoogte. 

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is in samenwerking met het Erfocentrum en de VSOP 

een project gestart met als doel om te komen tot patiënteninformatie om samen met de specialist te 

beslissen over voorspellend DNA-onderzoek. Dit doen zij door de ontwikkeling van een online 

keuzehulp genetisch testen en een wachtkamertijdschrift. Zij richten ons met dit project specifiek op 

mensen – zonder klachten – die op grond van een familieanamnese een verhoogd risico hebben op 

een bepaalde genetische ziekte, waaronder de ziekte van Huntington. De Vereniging is gevraagd om 

zitting te nemen in de klankbordgroep keuzehulp genetisch testen en Arie Zwanenburg (secretaris), 

met als back-up Dirk van der Wedden (Coördinator Ketenzorg Huntington), neemt de honneurs waar. 

Landelijk Bureau 

De medewerkers van het Landelijk Bureau ondersteunen naast het Bestuur ook de diverse 

Commissies (notuleren, voorbereiding en uitvoering van de door de Commissies geïnitieerde 

activiteiten), voeren de financiële huishouding inclusief subsidie, zijn verantwoordelijk voor de 

ledenadministratie, beantwoorden vragen, verwijzen mensen door, onderhouden contacten met 

zorgpartners, drukkers, de media en andere partijen, houden de website (inclusief de 

Facebookpagina) up-to-date en bewaken het forum, ondersteunen persoonlijke en zakelijke 

initiatieven ten behoeve van fondsenwerving, ontwikkelen promotie- en informatiemateriaal, 

bereiden beursdeelnames voor en organiseren en zorgen voor de afhandeling van de Huntington 

Vakantieweek: zomaar een greep uit de werkzaamheden.  

Om u een beetje een idee te geven, geven we ook een aantal feiten en cijfers: het Landelijk Bureau 

kreeg ongeveer 3.000 telefoontjes, zo’n 100 informatie-aanvragen, 12.000 inkomende  

e-mails en heeft circa 10.000 e-mails verstuurd. Ook zijn er genoeg poststukken ontvangen, te weten 

350 stuks en verstuurd ongeveer 8.000 stuks (hierbij kunt u denken aan het Kontaktblad, 

uitnodigingen voor bijeenkomsten, informatiemateriaal, felicitatiekaarten voor vrijwilligers, 

condoleancekaarten, attentie vrijwilligers Vakantieweek, bedankkaarten- en brieven voor giften en 

donaties etc.). 

   

  



Financieel beleid 2016 

Subsidies 

De Vereniging ontvangt naast de contributie van haar leden en vele giften en donaties een tweetal 

grotere subsidies. 

Het Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG en verstrekt namens de Minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, 

gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland. In 2016 was de subsidie € 35.000, -. 

Naast de subsidie van het Fonds PGO/CIBG ontvangt de Vereniging een belangrijke bijdrage in haar 

exploitatielasten van het Prinses Beatrix Spierfonds (voorheen Prinses Beatrix Fonds). 

Het fonds heeft echter in 2011 definitief besloten zich uitsluitend te richten op spierziekten. Dit 

betekent dat zij afscheid neemt van een viertal, door hen gesubsidieerde, patiëntenverenigingen, 

waaronder de Verenging van Huntington. Met ingang van 2017 ontvangt de Vereniging vervolgens 

alleen nog een bijdrage uit de loterijopbrengst van de Vrienden Loterij.  

Voor de bekostiging van de Huntington Vakantieweek ontving de Vereniging subsidie. De verstrekker 

heeft daarbij aangegeven anoniem te willen blijven, wat uiteraard is gerespecteerd. 

Giften en donaties 

Giften tot een bedrag van € 200, - en zonder aangegeven bestemming worden toegevoegd als Giften 

en Donaties (bestemd voor algemene doelstellingen). In voorgaande jaren gold een bedrag van          

€ 100, -. 

 

Alle giften boven de € 200, - zonder bestemming komen ten goede aan het bestemmingsfonds 

Onderzoek. Het Bestuur hoopt hiermee meer financiële middelen vrij te maken voor de kerntaken. 

Alle giften en donaties met een aangegeven bestemming zoals wetenschappelijk onderzoek worden 

uiteraard altijd toegekend aan de betreffende bestemmingsfondsen. 

Jaarrekening 2016 

Ten behoeve van de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt jaarlijks een 

jaarrekening uitgebracht. In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de baten en de lasten over het 

afgelopen boekjaar, alsmede de vermogenspositie en de resultaten. Ook is zichtbaar welke 

activiteiten hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar en tegen welke kosten. In dit jaarverslag 

treft u een overzicht aan van de baten en lasten over het boekjaar 2016. 

De uitgaven van de Vereniging bestaan uit: bureaukosten (salarissen, huisvesting, portokosten, 

automatisering, kantoorbehoeften), reis- en verblijfkosten van vrijwilligers (Bestuur, Commissies en 

Werkgroepen, Regiovertegenwoordigers), het Kontaktblad (kosten productie en verzending), kosten 

voor landelijke en regionale bijeenkomsten en administratiekosten (accountant, ledenadministratie). 

De voornaamste inkomsten van de Vereniging bestaan uit: contributie en bijdragen van vaste 

donateurs, schenkingen met een vrij besteedbaar doel of bijzondere bestemming, netto opbrengsten 

van verkoop van boeken en brochures, subsidies voor zowel de algemene exploitatie als projecten, 

eenmalige erfstellingen en legaten.  

  



Als er een speciaal doel aan giften en legaten is verbonden, wordt dit uiteraard gerespecteerd. Als dit 

niet het geval is, worden de gelden besteed aan wetenschappelijk onderzoek. 

Voorlichtingsactiviteiten, lotgenotenactiviteiten en de financiering van wetenschappelijk onderzoek 

kosten veel geld. Naast de financiële ondersteuning van het PBSF en het Ministerie van VWS 

ontvingen wij ook in 2016 extra gelden uit giften, donaties, legaten, extra contributies en sportieve 

en creatieve initiatieven. Deze extra gaven hebben het mogelijk gemaakt dat de Vereniging haar 

werk heeft kunnen doen. 

Rapportage 

In het kader van de financiële relatie met het Prinses Beatrix Spierfonds, was de Vereniging verplicht 

een kwartaalrapportage aan te leveren bij het Fonds wat betreft (bestuurlijke) activiteiten, financiële 

verantwoording en organisatorische werkzaamheden. Op basis van deze rapportages werd de 

subsidiebijdrage verstrekt.  

Met ingang van 2013 is deze kwartaalrapportage niet meer nodig en volstaat het toesturen van de 

Jaarrekening en een bestuursverslag en/of jaarverslag. 

 

Accountantsverklaring 

Voor wat betreft de opmaak van de jaarrekening is besloten om met ingang van 2014 over te gaan op 

een ander accountantskantoor. 

  



Staat van Herkomst en Bestedingen 2016 
 

Baten 

Giften, Donaties & Contributie 

Contributies       €   5.035,00 

Giften en Donaties      €   9.517,85 

Erflatingen en legaten      € 35.075,00 

Totaal            € 49.627,85 

Diverse opbrengsten 

Giften voor Research      € 76.890,76 

Rente        €   4.586,95 

Verkoop brochures e.d.      €   2.147,61 

Opbrengst klinische lessen     €       860,00 

Bijdrage Symposia      €   7.275,00 

Totaal            € 91.760,32 

Subsidies 

Totaal            € 96.420,00 

Totaal          € 237.808,17 

  



Staat van Herkomst en Bestedingen 2016 
 

Lasten 

Beheer & Administratie 

Personeelskosten        € 116.165,31 

Bureaukosten 

Huur kantoorruimte inclusief service en schoonmaakkosten € 16.364,59 

Verhuiskosten                 € 0,00 

Onderhoud en aanschaf kantoorinventaris         € 846,09 

Porti en vracht             € 826,33 

Telefoonkosten/Internet        € 3.577,33 

Kantoorbehoeften en drukwerk        € 3.476,86 

Totaal           € 25.091,20 

Administratie- en advieskosten derden 

Accountantskosten          € 6.544,50 

Bankkosten              € 440,61 

Advies- en administratiekosten derden        € 3.770,93 

Ledenadministratie                  € 0,00 

Loonadministratiekosten             € 624,66 

Overige algemene kosten                 € 0,00 

Totaal          € 11.380,70 

Bestuurs- en beheerskosten 

Reis- en verblijfskosten Bestuur             € 919,63 

Vergaderkosten           € 1.571,67 

Overige Bestuurskosten                € 40,00 

Totaal            € 2.531,30 

Voorlichting 

Kwartaalblad          € 12.850,59 

Overige voorlichtingskosten          € 8.190,26 

Klinische lessen               € 628,07 

Training en scholing vrijwilligers         € 2.220,19 

Deskundigheidsbevordering docenten klinische lessen       € 1.271,25 

Documentatie & Abonnementen         € 1.888,89 

Totaal           € 27.049,25 

  



Lotgenotencontact 

Jongerendag               € 645,00 

Rode Kruis Vakantieweek                  € 0,00 

Contactdagen             € 1.503,80 

Ledendag                  € 16,60 

Regiowerk             € 2.253,31 

Congressen en studiedagen           € 1.667,50 

Totaal             € 6.086,21 

Belangenbehartiging 

Reis- en verblijfskosten          € 1.943,60 

Diverse kosten           € 2.742,35 

Representatiekosten             € 938,49 

Ketenzorg Nederland                 € 0,00 

 

Totaal              € 5.624,44 

Subtotaal         € 193.928,41 

Dotaties aan Bestemmingsfondsen        € 43.879,76 

Totaal          € 237.808,17 

  



Staat van Herkomst en Bestedingen 2016 

Bestemmingsfondsen 

Publiciteitscampagne 

per 01-01-2016          € 4.425,11 

per 31-12-2016                               € 4.425,11 

Vakantiedoeleinden 

per 01-01-2016           € 8.251,11 

dotaties           € 2.850,95 

per 31-12-2016          € 11.102,06 

Research 

per 01-01-2016                                                                                   € 122.866,05 

                                                                                                                    € 76.890,76 

onttrekkingen                                       -€ 25.000,00 

per 31-12-2016                   € 174.756,81 

Promotieonderzoek 

per 01-01-2016       € 398.624,42 

onttrekkingen          -€ 1.000,00 

per 31-12-2016         € 397.624,42 

Risicoreserve PGO 

per 01-01-2016         € 20.929,00 

per 31-12-2016           € 20.929,00 

Continuïteitsreserve PBF 

per 01-01-2016       € 279.534,27 

onttrekkingen        -€ 33.011,00 

per 31-12-2016         € 246.523,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Algemeen: 

Vereniging van Huntington 

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL Den Haag 

 

(T) 070 314 88 88 

 (E) info@huntington.nl 

(URL) www. huntington.nl 

 

Contactpersoon voor het Jaarverslag 

Jacqueline van Blitterswijk 

j.vanblitterswijk@huntington.nl 

(T) 070 314 88 87 

 

 


