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Voorwoord 
 
Soms vergeten zorgverleners tijdens hun spreekuur dat er een mens achter het niet goed 
functionerende orgaan zit. Daarom ben ik ook erg blij met het feit dat alle centra die zich bezig 
houden met PH, de afgelopen tijd tot de conclusie zijn gekomen dat de patiënt centraal moet staan 
in de behandeling van hun aandoening. Dat betekent dat er naar de mens als geheel wordt gekeken, 
en ook naar de samenhang van de organen zoals in dit geval hart en longen.  
En deze samenhang is een mooi bruggetje naar de samenhang tussen de diverse centra in het land, 
waarbij een netwerk ontstaat waarbij kennis en ervaring gedeeld wordt. We spreken sinds 2015 van  
expertisecentra, acht totaal, verdeeld over Nederland, van Groningen tot Maastricht. Bij deze centra 
raakt men steeds meer doordrongen van het belang dat men bij de (organisatie van )zorg ook de 
patiënten moet betrekken. Dat heet patiëntenparticipatie en het is niets meer of minder dan dat 
men samen met de patient kijkt naar wat hij of zij belangrijk vindt vanuit zijn of haar ervaring, 
wensen of eisen.  In het augustus nummer van ons magazine Papillon stond hierover een uitgebreid 
artikel.  
 
De patiënt staat ook centraal bij alle bijeenkomsten die de Stichting PHA-NL het afgelopen jaar 
organiseerde en waar men elkaar kon ontmoeten, ervaringen kon delen en ook op ongedwongen 
wijze over andere onderwerpen praten dan alleen PH.  Zo hadden we de landelijke lotgenotendag, 
waren er vier regiodagen, vijf extra Longpunten, een dag voor ouders met kinderen met PH en 
konden heel veel patiënten elkaar ontmoeten op het 24-uurs sponsorevenement ’24 uur Heb hart 
voor longen Zaandam’.  
De opbrengst van dit evenement was € 45.000,=. Een enorm bedrag dat voor 100 procent besteed 
wordt aan wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt voor alle donaties die wij ontvangen. Ik herhaal het 
nog maar eens: 100 procent!  
 
100 procent en meer is ook de inzet van iedereen die zich bezighoudt met de zorg van mensen met 
PH. Met velen van hen heeft het bestuur van de stichting een warm contact en zij houden ons op de 
hoogte van de ontwikkelingen in de zorg.  
100% en nog veel meer is ook de inzet geweest van alle vrijwilligers die het werk van de Stichting 
mede mogelijk maken. Over de activiteiten die deze mensen het afgelopen jaar hebben gedaan leest 
u in dit jaarverslag. Ik wens u veel leesplezier!  
 

                                                                        
                                                                              
 
 
 

 

 

Colofon  
Quote pagina 2:  Tim Goeijenbier, na zijn longtransplantatie in 2015 
Amersfoort,  mei 2016 
www.pha-nl.nl 
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De stichting 
 
Belangenbehartiging 
Als iemand te horen krijgt dat hij pulmonale hypertensie (PH) heeft, dan heeft dat een enorme 
impact op iemands leven en dat van zijn familie en vaak ook de rest van de omgeving.  Het heeft 
impact op iemands lichamelijke, geestelijke en sociale gesteldheid. Onzekerheid over toekomst, 
dagelijks medicijnen innemen, soms wachten op een operatie of zelfs een longtransplantatie.  
De Stichting  Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland (PHA-NL) komt op voor de belangen van 
patiënten in de breedste zin van het woord en probeert deze mensen te helpen met het (leren) leven 
met PH. Wij brengen lotgenoten met elkaar in contact, geven informatie over ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg, stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en nieuwe medicijnen, we 
verzorgen informatie over onderwerpen die met de ziekte te maken hebben en we werven 
sponsorgelden.  
 
Pulmonale hypertensie 
Pulmonale hypertensie (PH) is een hoge bloeddruk in de longslagaders. Daardoor ondervindt de 
rechterzijde van het hart, dat de longen van bloed voorziet, meer weerstand bij het pompen van 
bloed. Dit is vooral een probleem bij inspanning, omdat er dan meer bloed de longen ingepompt 
moet worden. PH is een zeldzame longziekte waar in Nederland zo’n 800 mensen, jong, oud, man of 
vrouw, aan lijden. Er zijn gelukkig (steeds meer) medicijnen die de ziekte stabiliseren. Genezen kan 
het echter niet,  alleen bij CTEPH (longembolie, waarbij een bloedstolsel vastzit in de longslagaders) 
is een operatie mogelijk, zij het dat dat niet zonder risico’s is. In een enkel geval kan een 
longtransplantatie uitkomst bieden, maar ook dit is een risicovolle operatie. 
 
In veel gevallen wordt de diagnose PH pas na een langere periode ontdekt. Vaak wordt eerst gedacht  
aan andere long- en hartziekten omdat de klachten als vermoeidheid en kortademigheid in relatie 
worden gebracht met andere, meer bekende longziekten als astma en COPD of hartklachten. Een 
betere bekendheid van deze ziekte kan leiden tot een eerdere diagnose en dus ook betere 
vooruitzichten! Daarom onderhoudt de Stichting PHA-NL nauwe banden met zorgprofessionals en 
specialistische centra. Ook worden er diverse acties georganiseerd voor meer bekendheid 
(awareness)  voor PH.   
 
Samenwerking 
PH is een zeldzame longziekte. In Nederland komen meerdere zeldzame  longziekten voor. Er zijn 
veel verschillen als het gaat om oorzaak en symptomen en de behandeling. Er zijn echter ook veel 
overeenkomsten zoals de ervaren bedreigingen voor een redelijke kwaliteit van leven, de 
vergelijkbare zorgvraag, het hulpmiddelen aanbod, de sociale situatie, de mantelzorg en de 
voorzieningen. Daarom zoekt de Stichting PHA-NL  naar mogelijkheden om samen met andere 
patiëntenorganisaties de krachten te bundelen, om zo het belang van mensen met PH nog beter te 
kunnen behartigen. Hierbij werken we nauw samen met het Longfonds (voorheen Astma Fonds) en 
staan we hierdoor nog sterker in onze strijd tegen longziekten. Het motto hierbij is: Samen als het 
kan, apart als het moet. 
 
In dit jaarverslag leest u de belangrijkste activiteiten uit 2015.   
 

Lotgenotencontact 

Landelijke bijeenkomsten 

De jaarlijkse Lotgenotendag was in 2015 op zaterdag 11 april en georganiseerd in en in 
samenwerking met het VUmc te Amsterdam. 
Onderstaand leest u een korte samenvatting.  
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24-uur Hart voor Longen 
Tu Anh Guldemont vertelde over hun 24-uur Hart voor Longen actie waarbij zij veel geld wilden 
ophalen voor onderzoek naar PH. U leest elders in dit jaarverslag hoe deze dag is verlopen en 
hoeveel (heel veel!) geld is opgehaald. 
 
Ontwikkelingen in de zorg 
Longartsen Dr. Anco Boonstra en dr. Harm Jan Boogaard van het VUmc praatten de aanwezigen bij 
over de laatste ontwikkelingen in de zorg.  Zo gaan zij ontmoetingsmiddagen organiseren tussen 
artsen en patiënten en een onderzoek waarbij gekeken gaat worden of beta blockers bij bepaalde 
patiënten kunnen worden ingezet bij de behandeling.   
 
Ervaringsdeskundige 
Voor een  ‘ervaringsverhaal’  kreeg Mieke Pape het woord. Zij vertelde over haar longtransplantatie 
en hoe zij na vijf jaar in staat was de Kilimanjaro te beklimmen, samen met andere 
getransplanteerden. 
 
Lotgenotencontact 
Tijdens de goed verzorgde lunch konden lotgenoten elkaar spreken en ervaringen uitwisselen.   
 
Onderzoek Kwaliteit van leven 
In het middagprogramma gaf longarts Karin Boomars (Erasmus MC) uitleg over een nieuw onderzoek 
(het Camphor) met als doel kwaliteit van leven te meten en inzicht te krijgen hoe mensen in het 
dagelijks leven omgaan met PH.  Inmiddels hebben al veel patiënten uit het Erasmus MC en het 
VUmc de vragen ingevuld. 
 
Mentale ondersteuning 
Anna Munting en Sylvia Gerritsen presenteerden de uitkomsten van een onderzoek over de 
behoeften en wensen van mensen met PH ten aanzien van mentale ondersteuning.  Een van de 
modules die naar aanleiding van dit (Soma–psyche) onderzoek is opgesteld is een cursus 
Mindfulness.  
 
Voeding 
Voedingsadviezen, en met name zout en vochtbeperking was het laatste onderwerp en werd 
verzorgd door Chermaine Kwant, diëtiste en zelf PH-patiënt. 
 
Lachen 
Dat lachen gezond is, dat wisten we,  en even lekker lachen na een dergelijke enerverende dag,  
zorgde zeker voor een positief einde van deze dag. 

 
 



6 
 

Longpunt 
Longpunt, georganiseerd door vrijwilligers van het Longfonds in samenwerking met professionals uit 
de zorg, is een ontmoetingsplek voor iedereen met een longziekte en zijn of haar partner. Naar 
aanleiding van de vraag naar informatie over andere longziekten dan Astma of COPD werd in 2014 
gestart met de organisatie van Longpunt zeldzame longziekten op vijf locaties, verdeeld over 
Nederland.  
‘Omgaan met energie’ was als centraal onderwerp gekozen voor alle locaties met uitzondering van 
Haarlem, waar  gekozen was voor een ‘college’  over verschillende longziekten.  
De opkomst bij deze longpunten was groot, gemiddeld zo’n 35 bezoekers. Voor de pauze werden 
inleidingen gegeven door ergotherapeuten en na de pauze waren interactieve discussies.  De 
discussies gingen over het onbegrip, want moeheid zie je niet aan de buitenkant, en hoe je hier mee 
kunt omgaan, door assertief te zijn. Er werden tal van tips gegeven hoe je je energie anders kunt 
verdelen over een dag en dat je vooral de dingen waar je plezier bij beleeft en energie van krijgt, niet 
moet laten vallen. 
Dat er veel minder PH-patiënten zijn dan COPD en Astma was wel te zien in de verdeling van de 
bezoekers bij deze longpunten. Maar de PH-patiënten die er waren, waren zeer tevreden over de 
invulling van de middagen.  
 

Longdagen 

Op 21 en 22 april 2015 werden voor de vierde keer de Longdagen georganiseerd  in de Jaarbeurs  in 
Utrecht, in combinatie met de longartsenweek van de NVALT. Speciaal voor het publiek was een 
apart programma georganiseerd met parallelle sessies.  Vanuit de Stichting PHA-NL was een 
vertegenwoordiging aanwezig bij het onderdeel ‘ontmoet elkaar’. Tijdens deze dagen werd ook van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om met de vertegenwoordigers van de andere 
patiëntenverenigingen voor mensen met een zeldzame longziekte van gedachten te wisselen over 
onder meer de organisatie van lotgenotencontactdagen.   

 

Inloopmiddagen in de regio 
Het bestuur streeft ernaar om hun achterban wat meer persoonlijk te zien en te spreken. Daarom 
zijn in 2015 op vier locaties in alle regio’s (Noord, Oost, Zuid en West) inloopmiddagen 
georganiseerd. Als locaties waren goed bereikbare en sfeervolle restaurants gekozen. De 
inloopmiddagen waren achtereenvolgens op 3 maart in Nieuwerkerk a/d Ijssel, op 28 mei in Assen, 
op 27 augustus in Oisterwijk en op 18 november in Arnhem. Onder het genot van een high tea 
konden lotgenoten met elkaar praten over allerhande onderwerpen. Deze bijeenkomsten waren zeer 
succesvol en goed bezocht.  De bedoeling van de Stichting PHA-NL was om patiënten met elkaar in 
contact te brengen en informeel met elkaar in gesprek te gaan over hun ziekte en al wat er verder ter 
tafel kwam. Dat is zeker gelukt! 
 

Speciale bijeenkomsten 
Nieuwjaarsinloop 
Op 16 januari 2015 organiseerde het bestuur een Nieuwjaarsinloop in Woerden. Patiënten, 
organisaties en zorgverleners waren uitgenodigd om op een ontspannen manier met elkaar van 
gedachten te wisselen over het afgelopen en het toekomstige jaar.  

 
Lotgenotendag voor kinderen met PH 
Op zaterdag 27 juni werd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een lotgenotendag voor 
kinderen georganiseerd in samenwerking met de Stichting PHA-NL en het UMCG. De kinderen kregen 
hun eigen programma met diverse activiteiten, afhankelijk van hun leeftijd. De ouders luisterden 
naar een lezing van prof.dr. Rolf Berger van het UMCG en aansluitend was er de gelegenheid om met 
elkaar te ‘speeddaten’,  waarbij veel informatie werd uitgewisseld. Zowel ouders als kinderen hadden 
het goed naar hun zin op deze dag.  
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Lunch voor jonge mensen met PH 
Tijdens de lotgenotendag ontstond spontaan het idee voor een lunchafspraak met een aantal 
jongeren  en op de heetste dag van het jaar, 1 juli, ontmoeten drie jonge mensen met PH elkaar in 
restaurant De Zakkendrager in Utrecht. Leny van der Steen, secretaris van de Stichting PHA  en Anita 
Harte, redacteur van Papillon, mochten aanschuiven en getuige zijn van zeer indrukwekkende 
verhalen en hoe deze jonge mensen met hun ziekte moeten omgaan. Dat het gesprek over ook 
andere zaken ging bewijst de uitspraak na afloop: “Zouden we het de hele tijd alleen maar over PH 
hebben, dan bleef ik thuis”.   
 

 
Op de foto v.l.n.r. Tim, Leny, Alexander en Olena.  Een paar weken na deze lunch onderging Tim een 
longtransplantatie en gaat het goed met hem.  

 
Publiciteit 

Papillon 

Dit informatieblad voor donateurs en belanghebbenden verschijnt vier keer per jaar. In deze uitgaven 
staan artikelen over en door lotgenoten alsmede nieuws over medische ontwikkelingen, congressen 
en informatie over de activiteiten van de Stichting PHA-NL.  
Het is beschikbaar als papieren uitgave maar ook als PDF bestand op de website.  
Onderstaand leest u de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, naast vaste onderdelen als  
het voorwoord van de voorzitter en vaste columns.  
 

- Februari 2015 : Expeditie Kilimanjaro, onderzoek naar Long-op-een-chip, bewegen onder 
supervisie.  

- Mei 2015: Zelfstandig mobiel door de Segway, verslag lotgenotendag, orgaanperfusiekamer 
in het UMCG 

- Augustus 2015: 24-uur Hart voor Longen Zaandam groot succes, Patientenparticipatie in het 
Vumc, Zelfhulpmodules voor omgaanmet PH en de jongerenlunch. 

- November 2015: PH Europe conferentie, ‘immunologische’  bril in Maastricht, bestemming 
opbrengst 24-uur Hart voor Longen Zaandam en Expertise in kaart biedt transparantie in 
zorgaanbod voor PH. 
 

Andere media 

De zeldzame longziekte PH kreeg extra aandacht In de juni-uitgave van Pulmo script, het officiële 
orgaan van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor longziekten en tuberculose (NVALT). Hierin 
vertelde in de rubriek het ‘Pulmonaal portret’ dr. Karin Boomars (Erasmus MC) over haar passie voor 
haar werk. Zij is actief lid binnen de NVALT van de werkgroep pulmonale hypertensie en geeft les op 
het gebied van interstitiële longziekten (ild). 
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Website 

Elk jaar stijgt het aantal bezoekers van de website van de Stichting PHA-NL.  Werd in 2014 de website 
bezocht door zo’n 34.000 bezoekers, in 2015 waren dat er 40.500, ruim 5000 bezoekers meer!  In 
maart waren de meeste bezoekers,  bijna 5.000.  
Om de website actueel te houden en geschikt te blijven houden (leesbaar) voor nieuwe apparatuur, 
zoals mobiele telefoons en tablets, worden continue aanpassingen gedaan.  Actueel nieuws staat op 
de Homepage, met doorklikmogelijkheden naar uitgebreide informatie. 
De pagina’s die het meest bezocht werden zijn die van ‘over PH’ en ‘Behandelingen van PH’ 
 
Social media 
Via Twitter en Facebook via Stichting PHA Nederland wordt actueel nieuws geplaatst, zodat men snel 
op de hoogte is van bijzonderheden, zoals nieuws vanuit andere media of aankondigingen van 
bijeenkomsten.  

Patiëntenfolder  

Nieuwe donateurs van de Stichting PHA-NL ontvangen bij hun bevestiging een aantal folders, om 
bijvoorbeeld aan familie te geven, of aan een zorgverlener.  De folder is verkrijgbaar bij de Stichting 
PHA-NL in Amersfoort en op de longafdelingen van de expertisecentra.  

 
Belangenbehartiging 

Het bestuur ontvangt vragen per mail, brief of telefoon. Onderwerpen zijn onder meer informatie 
over de diverse behandelcentra, fysiotherapie, vergoeding van medicijnen, lotgenotencontact of hoe 
men in contact kan komen met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog. Ook tijdens 
de diverse bijeenkomsten worden veel vragen van de achterban beantwoord. 

Platform Longpatiëntenverenigingen  

In het  Platform Longpatiëntenverenigingen  nemen de volgende patiëntenverenigingen deel:  De 
Longfonds  Patiëntenvereniging,  Longfibrosepatiëntenvereniging, de Sarcoïdose Belangenvereniging 
Nederland en de werkgroepen Alpha-1 en Bronchiëctasieën van het Longfonds.  Dit platform kwam 
in 2015  twee keer bijeen.  Er werd vooral gesproken over de afzonderlijke activiteiten van de 
organisaties. De Longpunten zeldzame longziekten zijn tijdens deze bijeenkomsten geëvalueerd. (zie 
voor een verslag van de Longpunten, het onderdeel Longpunt, bij bijeenkomsten).   

VSOP 

De Stichting PHA-NL is lid van de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en 
Patiëntenorganisaties) , een belangenorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen.  Het is 
belangrijk aan te haken bij een organisatie waarbij zo’n 70 andere organisaties zijn aangesloten. 
Gezamenlijk behartigen zij de belangen op het terrein van de kwaliteit van zorg, diagnostiek en 
preventie, medisch wetenschappelijk onderzoek, erfelijkheid en zwangerschap.  Regelmatig zijn er 
congressen en bijeenkomsten waar bestuursleden van de Stichting PHA-NL hun licht opsteken over 
(veranderingen in) de zorg en kunnen sparren met andere patiëntenorganisaties. Ook ontwikkelt de 
VSOP voorlichtingsmateriaal.  
In 2014 heeft de Stichting PHA-NL ingestemd met een gezamenlijk project voor het samenstellen van 
een digitale folder met informatie voor huisartsen. De uitvoering  is gestart in 2015, de afronding is in 
2016.   
 

Toekenning expertisecentra voor zeldzame ziektes 
In 2015/2015 vond de toetsing plaats van centra voor zeldzame aandoeningen, voortkomend  uit 
nationaal plan Zeldzame longziekten, dat in 2013 is aangeboden aan de Minister van VWS.  
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Eén van de genoemde aanbevelingen is de ontwikkeling van een netwerk van expertisecentra voor 
zeldzame aandoeningen. Bij de toetsing, die in 2014/2015 plaatsvond, was de regie en coördinatie en 
uitvoering in handen van de NFU. De VSOP speelde een rol bij de toetsing van het 
patiëntenperspectief, waarbij contact is opgenomen met patiëntenorganisaties. Deze konden  
middels enquêtes naar de achterban  een beeld krijgen van de expertisecentra. Hiermee kon het 
bestuur haar mening geven over een aantal centra, die zich hadden aangemeld voor de toetsing.  
In 2015 is de toetsing afgerond en werd na beoordeling ervan de lijst met expertisecentra 
gepubliceerd.  Als expertisecentra voor PH zijn aangewezen: 

- AMC, Amsterdam 
- Erasmus MC, Rotterdam 
- MUMC, Maastricht 
- Radboud mc, Nijmegen 
- Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 
- UMCG (voor zowel volwassenen als kinderen met PH), Groningen 
- VUmc, Amsterdam  

 

Expertise in kaart   

In 2015 is gestart met de voorbereidingen van het in kaart brengen van de expertise die de centra 
bieden.  Hierbij gaan vertegenwoordigers van het bestuur samen met patiënten op bezoek bij de 
centra zoals boven genoemd. Aan de hand van een aantal thema’s worden vragen gesteld aan de 
zorgprofessionals op het gebied van onder andere diagnosestelling, multidisciplinair, bereikbaarheid, 
wetenschappelijk onderzoek en scholing. De reacties, dus de feitelijke situatie van elk centra wordt 
via kenniskaarten op de website expertiseinkaart.nl geplaatst. Een kenniskaart laat zien welke kennis 
waar te vinden is en wat patiënten en de patiëntenorganisatie belangrijk vinden in de zorg. Hiermee 
kunnen patiënten, samen met hun long- of huisarts zelf een keuze maken bij een doorverwijzing. 
Eind 2015 werd via het blad Papillon en de website een oproep gedaan om mee te doen aan een 
enquête, om onder meer in kaart te brengen hoe lang het duurde eer een diagnose was gesteld en of 
mensen bij een expertisecentrum in behandeling waren of juist niet. Deze vragen dienen als 
voorbereidingen voor de bezoeken aan de centra. De eerste bezoeken zullen begin 2016 
plaatsvinden en eind 2016 worden de eerste kenniskaarten verwacht. 
De respons op de enquête was groot, zo’n 80 personen hadden deze ingevuld. 

 

Onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek   

Diverse (academische) ziekenhuizen doen mee aan internationale studies naar de werking van 
nieuwe medicijnen. In diverse landen wordt dus tegelijkertijd aan dezelfde studie meegedaan. Of 
iemand mee kan doen  aan een onderzoek, hangt af van veel criteria. Ook in laboratoria wordt 
onderzoek gedaan naar de oorzaken van de afwijkende vaatwandgroei bij PH.  De inzichten die 
hierbij worden verkregen, worden gebruikt om nieuwe medicijnen of therapieën te ontwikkelen.  

 
Voor dit jaarverslag lichten we er drie onderzoeken uit: 
CAMPHOR studie 
Dr. Karin Boomars, longarts bij het Het ErasmusMC initieerde de vertaling van een Engelse vragenlijst 
welke inzicht geeft in hoe patiënten in het dagelijks leven omgaan met PH, oftewel kwaliteit van 
leven.  In de CAMPHOR studie (Camphor staat voor: Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome 
Review)  is onderzocht of de vragenlijst op de juiste wijze is vertaald en juist gebruikt kan worden. 
Zowel PH-patiënten uit het ErasmusMC als het VUmc doen mee aan dit onderzoek. 
 
Promotieonderzoek naar rechterhartfunctie 
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In de zomer van 2015 promoveerde Pia Trip aan de VU op een onderzoek naar de rechterhartfunctie 
bij PH. Met dit onderzoek wil men op termijn inzicht krijgen in de ontwikkeling van rechterhartfalen 
bij PH, zodat men in de toekomst mogelijk eerder kan ingrijpen. 
 
Onderzoek naar de rol van het immuunsysteem 
In het Academisch Ziekenhuis Maastricht deed men een onderzoek in hoeverre de antistoffen de 
binnenkant van de bloedvatwand activeren en zo een rol spelen het ontstaan van PAH. “Er zijn 
aanwijzingen dat idiopathische PAH ten dele een immuun gerelateerde aandoening kan zijn, maar 
aan deze conclusie zitten nog veel haken en ogen”, aldus Pieter van Paassen, internist-immunoloog 
van het AZ Maastricht.  
 

 

Organisatie 

Bestuur    

Het bestuur  bestond in 2015 uit Ferdinand Bolsius (voorzitter), Leny van der Steen (secretaris), Annie 
van der Stoel (penningmeester) en Ellis Ribbens (algemeen bestuurslid), in de loop van 2015 kwamen 
hier twee nieuwe leden bij: Kevin Erken en Dorien van Lindenberg.  

De bestuursvergaderingen vonden plaats op locatie in Amersfoort,  totaal zeven keer.  Tijdens deze 
vergaderingen werden lopende activiteiten besproken, de werkzaamheden verdeeld, nieuwe 
activiteiten geïnitieerd en toekomstig beleid van de Stichting PHA-NL voorbereid. Tijdens deze 
vergaderingen is de projectmedewerker zeldzame longziekten van het Longfonds aanwezig in 
verband met hun ondersteunende en adviserende werkzaamheden. 

 

 
Het bestuur in 2015. Achterste rij, v.l.n.r.: Dorien van Lindenberg, Ellis Ribbens, Leny van der Steen, 
Kevin Erken, voorste rij, v.l.n.r.: Annie van der Stoel en Ferdinand Bolsius. 
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Longfonds - projectondersteuning 

Het Longfonds verzorgt voor de Stichting PHA de volgende activiteiten: 
- Ledenlijsten/donateurs 
- Invoer administratie 
- Verzenden en ontvangen post 
- Ondersteuning van het bestuur bij mailings, uitnodigingen e.d. 
- Actualiseren website 
- Ondersteuning bij berichten via de social media 

Vrijwilligers 

De basis van de Stichting PHA-NL berust op vrijwilligerswerk. Het bestuur is blij om te kunnen  
bouwen op enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Het merendeel hiervan is zelf PH-patiënt, de 
anderen zijn partner van een patiënt.  
Een ander hartverwarmend initiatief is het organiseren van sponsoracties door vrijwilligers, zoals het 
24-uurs Hart voor Longen evenement en het Andy Voordouw  Voetbaltoernooi waarbij de 
opbrengsten ten goede komen van de Stichting PHA-NL, die ervoor zorgt dat het geld wordt besteed 
aan wetenschappelijk onderzoek. Zie verder ook  de hoofdstukken Sponsoring en Financiën. Op de 
website is een speciale pagina te vinden met informatie en tips over sponsoracties.  

PHA-congres in Barcelona 

Vertegenwoordigers van het bestuur bezochten het jaarlijkse Europese congres in Barcelona van  17 
tot 20 september. Twee belangrijke onderwerpen hadden hun aandacht: toegang in alle Europese 
landen tot medisch specialisten, informatie, onderzoek, geneesmiddelen en behandeling. Het andere 
onderwerp was orgaantransplantatie, in het bijzonder longtransplantatie.  
De stichting PHA Europa maakt zich sterk voor deze zaken en start een lobbytraject in Brussel om de 
zorg in de niet Westerse Europese landen te verbeteren.  Dat geldt ook voor het systeem van het 
donorregister, wat niet gelijk is in Europa. In België ben je bijvoorbeeld donor, tenzij je hebt 
aangegeven dat je dat niet wilt zijn.  Een wetsverandering waarbij een dergelijk systeem ook in 
Nederland kan worden doorgevoerd, is helaas nog steeds niet doorgevoerd. De politiek is daar al 
jaren mee bezig.  
Het bestuur van PHA-NL werd tijdens het welkomstdiner aangenaam verrast met een cheque van  
€ 1.000,=  als award voor de actie 24 uur Heb Hart voor Longen Zaandam. De president van PH 
Europe, Gerry Fischer en de vice-president, Pisana Ferrari, reikten de cheque uit. 
 

 
Financiën 

Donateurs 

Per 31 december 2014 telde de Stichting PHA-NL  486 donateurs.  In 2013 waren dat er  470 (437 in 
2014) donateurs. Het minimumbedrag voor donateurs  is sinds 2013 € 25,=, maar men mag ook meer 
doneren. 

Financiële verantwoording 

De Stichting PHA ontvangt drie soorten inkomsten: Instellingssubsidie van het ministerie van VWS, 
sponsorgelden van farmaceutische bedrijven en donaties en giften.  
Het geld van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (instellingssubsidie) en 
sponsorgelden van farmaceutische bedrijven mag niet aan wetenschappelijk onderzoek worden 
besteed. Dat mag wel met geld uit giften en donaties, deze komen 100% ten goede aan subsidiëring 
van wetenschappelijk onderzoek naar PH en aanverwante onderwerpen zoals longtransplantatie. 
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Kosten voor het blad Papillon, de Lotgenotendag en andere activiteiten in het kader van 
belangenbehartiging worden bekostigd uit gelden van VWS en donaties van de farmacie.  
 
Om voor instellingssubsidie van het ministerie van VWS in aanmerking te komen dient een aanvraag 
te worden gedaan bij het fonds PGO/CIBG van VWS met een onderbouwde omschrijving van de 
werkzaamheden en daarbij behorende kosten die nodig zijn om de belangen te behartigen van 
patiënten die zijn aangesloten bij de Stichting PHA-NL. Over de ontvangen subsidie moet in het jaar 
erop verantwoording worden afgelegd. Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo en de 
penningmeester heeft de rapportage van de financiële verantwoording middels de formulieren 
behorend bij de ‘vaststelling instellingssubsidie 2015’ ingediend bij het CIBG/fonds PGO.  
 
In 2015 is € 26.363 aan donaties en giften ontvangen, bijna  € 2000,-  meer dan in 2014.  

Speciale acties 

Postzegels 
In het hoofdstuk ‘Publiciteit’ is de PH-Postzegel ook vermeld. Deze is sinds eind november 2012 te 
koop. Dit onderwerp hoort echter ook bij speciale acties, vandaar dat we dit nogmaals onder de 
aandacht brengen. Op de verkoopprijs is een kleine toeslag berekend, waardoor hier een bescheiden 
winst op wordt gemaakt, welke ten goede komt aan het werk van de Stichting PHA. 
In 2015 is de winst op postzegels  € 275,=.  (€ 150,=  in 2014).  Dit bedrag is in zijn geheel naar het 
wetenschappelijk onderzoek gegaan. 
 

Sieraden 
Speciaal voor de Stichting PHA-NL zijn sieraden ontworpen en te koop. Zo zijn er hangers, charms of 
bedels (deze laatste passen op o.a. Pandora en Trollbeads).  Men kan deze via de website bestellen, 
maar ook tijdens de landelijke Lotgenotendag worden deze te koop aangeboden. In 2015 is voor € 
300,= aan sieraden verkocht. 
 

 
 

Sponsoracties & Awareness 

 
Voor onderzoek naar de oorzaak, het beloop en de behandeling van PH is veel geld nodig. Daarom 
doet de Stichting PHA-NL een beroep op haar donateurs en andere belangstellenden om, naast het 
worden van donateur of het doen van een donatie, sponsorprojecten te organiseren. In de afgelopen 
jaren is dit op velerlei manieren gedaan; zo werden fietstochten georganiseerd,  sieraden ontworpen, 
kaarten en chocola verkocht. Ook stelden landeigenaren de opbrengst van parkeergelden tijdens 
evenementen beschikbaar voor onderzoek naar PH. Onderstaand een greep uit de vele acties waarbij 
de doelen tweeledig zijn: het ophalen van geld voor onderzoek en meer bekendheid voor de ziekte, 
oftewel Awareness. 
 
Voetballen voor PH 
Op 1e Pinksterdag  wordt traditioneel het ‘Andy Voordouwtoernooi’  georganiseerd ter 
nagedachtenis van de in 2009 overleden voetballer Andy. Hij was toen nog maar 18 jaar.  Andy was 
vanaf zijn vierde jaar enthousiast voetballer bij VV Bodegraven. Het voetbaltoernooi tijdens 
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Pinksteren wordt georganiseerd door familie en vrienden. Na afloop van dit grootse toernooi, in 2015 
voor de zesde keer, kon men aan het bestuur van de Stichting PHA-NL cheque van maar liefst € 
3.765,=  overhandigen. Dit geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. 
 

24 uur Heb hart voor longen Zaandam   

Na een voorbereiding van bijna een jaar werd op 6 en 7 juni 2015 de sponsoractie ’24 uur Heb hart 
voor longen Zaandam gehouden. Tu Anh Guldemont, zelf PH-patiënt, was de drijvende kracht achter 
dit grootse evenement. Er waren onder meer een 24-uurs wandelestafette, een voetbaltoernooi, een 
trimloop, clinics en entertainment. Ook werden artikelen en versnaperingen verkocht, waaronder 
zo’n 2.700 worstenbroodjes! In de Papillon van augustus 2015 staat een uitgebreid verslag. De 
opbrengst van dit evenement was maar liefst  € 45.000,= en komt ten goede aan wetenschappelijk 
onderzoek naar oorzaken en beloop van PH. De cheque werd op 12 november 2015 aangeboden aan 
Wouter Bos, voorzitter van het bestuur van het  VUmc.  
 

 
 
 
Diverse opbrengsten 
De Stichting PHA-NL ontvangt ook diverse donaties naar aanleiding van collectes bij 
afscheidsdiensten van lotgenoten die afgelopen jaar zijn overleden. 
 
  

Tot slot 
Mede dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers kan de stichting PHA-NL de belangen van 
patiënten met PH behartigen en hen helpen om te leren omgaan met de ziekte. Voornaamste doel 
hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van leven!   
 
 

 


