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1Inleiding
-
Beste lezer,

Voor u ligt een nieuw meerjarenplan van patiëntenvereniging ALS Patients Connected 

(APC) voor de jaren 2019 tot en met 2021 en het daarvan afgeleide Jaarplan 2019. De 

indeling is iets anders dan de voorgaande jaren maar onze motivatie en doelstellingen 

zijn onveranderd. Ook zijn i.p.v. ‘genezing’ en ‘zorg’ de internationale woorden ‘cure’ en 

‘care’ gebruikt. 

Onderzoek brengt steeds meer stukjes van de puzzel aan het licht, onderzoeks-

methoden worden beter, het aantal trials, nationaal en internationaal, neemt toe en ook 

aan de zorg kant worden stappen naar een betere zorg gezet. Als bijna 5-jarige hebben 

wij al veel goede dingen zien gebeuren om ons heen en hebben wij al veel bereikt. 

Helaas is er nog geen oplossing, dus reden genoeg om volle vaart door te gaan. 

Het doet ons goed te zien dat APC in haar bestaan inmiddels een niet meer weg te  

denken volwaardige gesprekspartner is in de ALS, PLS en PSMA-community. Samen met 

de diverse stakeholders worden goede stappen gezet, of zorgen wij dat ze gezet worden. 

In bijgaand plan kunt u lezen op welke punten wij ons als APC richten. 

Omdat ontwikkelingen doorgaan, hebben we ervoor gekozen ons beleidsplan, welke 

betrekking heeft op 3 jaren, jaarlijks te herzien en ons actieplan van het lopende jaar 

daar zichtbaar aan te koppelen.

Wij hebben als bestuur dit plan, met inbreng en na overleg met de patiëntenadviesraad, 

samengesteld en door de ALV laten bekrachtigen.

 

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

aanbevolen. 

Samen verder op weg naar de oplossing en betere zorg!

Vincent Cornelissen

Voorzitter 

Patiëntenvereniging ALS Patients Connected
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2
Doelstellingen
-
2.1 Algemene doelstelling 

Het doel van de vereniging is de gezamenlijke ALS-patiënten in 

Nederland en daarbuiten maximale invloed te laten uitoefenen op 

de kwaliteit van zorg, de kwaliteit, financiering en doorlooptijd van 
kansrijk onderzoek, de bespoediging van trials en verkrijgbaarheid 

van medicijnen. Het betreft medicijnen die ten doel hebben de ziekte 

ALS te stoppen, te genezen dan wel de progressie van symptomen te 

vertragen, te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten te 

optimaliseren. 

De patiënt moet zoveel mogelijk invloed krijgen op initiatieven die 

werken aan of bijdragen aan het aanpakken van de ziekte ALS en de 

kwaliteit van leven voor de ALS-patiënt. 

De vereniging wil dit doel bereiken door de volgende portefeuilles 

met een aantal speerpunten per portefeuille in de periode 2019-

2021.

2.2 Leden

De portefeuille Leden bevat vier speerpunten.

1. Aantal

2. Communicatie

3. Enquêtes 

4. PAR

2.2.1 Aantal

De vereniging is een onafhankelijke patiëntenvereniging, van en voor 

ALS-patiënten. Door het verbinden ontstaat een sterkere stem, want 

de ALS-patiënt wil zoveel mogelijk invloed op zijn of haar eigen ziekte. 

Het aantal leden van de vereniging is geen doel op zich, maar draagt 

wel bij aan het vergroten van de geloofwaardigheid en daarmee ook 

de invloed van de vereniging.
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Het aantal ALS-patiënten in Nederland bedraagt circa 1500. Begin 2019 heeft 

de vereniging circa 300 leden. Dit zijn voor 80% patiënten, 19% mantelzorgers/

naasten/nabestaanden en 1% anderen. Het streven is het bereiken van mini-

maal 751 leden. Door zoveel mogelijk ALS-patiënten actief bij de vereniging te 

betrekken en te vertegenwoordigen, de communicatie met de leden en niet-

leden te optimaliseren en hun behoeftes en meningen te peilen, wordt aan dit 

speerpunt gewerkt. 

2.2.2 Communicatie

Communicatie was en blijft een speerpunt. Heldere, eerlijke en open commu-

nicatie intern, extern, zowel nationaal als internationaal is ons streven.

Communicatie met onze leden gebeurt op diverse wijzen. Het begint met de 

patiëntenmap waarin ook vermelding wordt gemaakt van onze vereniging en 

website. Wij houden onze leden geïnformeerd middels mail, Facebook, website 

en bijeenkomsten. Daarbij wordt actualiteit van zowel de inhoud als het  

medium bewaakt. De website en social media behoeven uitbreiding en aan- 

passing om de doelen te behalen.

APC wil zowel nationaal als internationaal en gevraagd en ongevraagd  

optreden als spreekbuis en vertegenwoordiger van de ALS-patiënt in 

maatschappelijk, wetenschappelijk en ander overleg met de direct betrokken 

partijen in de strijd tegen ALS, en zo nodig het laten horen van de stem van de 

ALS-patiënt in de media.

2.2.3 Enquêtes 

 ‘De’ ALS-patiënt bestaat niet, maar het is wel van belang tot een gemeen-

schappelijke visie en een gedeelde mening te komen over de behoefte aan en 

kwaliteit van zorg voor de ALS-patiënt. Of het nu gaat om het betrekken van 

patiënten bij experimenten met een nieuw medicijn of het behandelprotocol 

of de verstrekking van hulpmiddelen uit de Wmo: De patiënt kan het beste 

duidelijk maken hoe hij of zij de geboden hulp ervaart en eventuele verbeter-

punten naar voren brengen. Daartoe houdt APC elk voorjaar een ledenraad- 

pleging. Ervaringen, feiten en meningen die patiënten inbrengen, vormen de 

bouwstenen voor de gemeenschappelijke opinie en visie die de vereniging 

naar buiten brengt. De vereniging zet vragen uit, verzamelt, koppelt terug, 

komt tot gemeenschappelijke standpunten en visie over specifieke kwesties. 
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2.2.4 PAR

De Patiëntenadviesraad verdient een aparte plek in het beleidsplan. 

De PAR is één van de pijlers van de vereniging en verdient meer 

aandacht en verdere professionalisering. 

2.3 Netwerk   

De portefeuille Netwerk gaven we vier speerpunten.

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

2. Stichting ALS Nederland/RvT

3. Nationaal/internationaal

4. Politiek lobby/subsidiemogelijkheden 

2.3.1 Driehoek APC, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland

De samenwerking met de andere partners in de ‘driehoek’, het ALS 

Centrum en Stichting ALS Nederland, heeft in juni 2018 geleid tot 

een samenwerkingsdocument. In de afbeelding rechts is de driehoek 

gevisualiseerd.

De termijn 2017-2019 kende, naast de samenwerkingsovereenkomst, 

meer successen. Maandelijks vindt er een efficiënte conference call 
plaats met twee personen per organisatie voor de lopende zaken en 

jaarlijks houden we als driehoek twee ‘heidagen’ met meer personen 

per organisatie voor lange termijn en fundamenteler beleid. 

2.3.2 Stichting ALS Nederland/RvT

Naast de beoordeling van subsidieaanvragen betreffende de zorg die 
worden ingediend bij de Stichting ALS, beoordeelt de Patiënten- 

adviesraad nu ook alle wetenschappelijke aanvragen, alles aan 

de hand van objectieve criteria m.b.t. het patiëntenbelang. Twee 

bestuurders maken deel uit van de subsidieraad van de Stichting ALS 

en APC heeft intensief bijgedragen aan het ontwikkelen van een goed 

subsidieproces. Dit subsidieproces monitoren we scherp.

In plaats van het oude speerpunt ‘Een permanente zetel in de Raad 

van Toezicht van de Stichting ALS van een ALS-patiënt (of - vertegen-

woordiger) op bindende voordracht vanuit APC’ zijn er in 2018 goede 

afspraken over het wederzijds informeren en adviseren gemaakt en 

vastgelegd met de Raad van Toezicht van de Stichting ALS.
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2.3.3 Nationaal/internationaal

Ons netwerk omvat het lidmaatschap van andere patiëntenorganisaties zoals 

de Dutch Brain Council, VSOP (de vereniging voor zeldzame en genetische 

aandoeningen), aansluiting bij de Novartis Patiënt Academy, EURORDIS (het 

Europese platform van patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen), 

EupALS (Europese vereniging die de belangen van Europese ALS-patiënten ter 

harte neemt door gelijke rechten te creëren voor alle Europese ALS-patiënten 

en zorgen voor betere toegang tot onderzoek en informatie daarover) en de 

International Alliance of ALS/MND Associations (Internationale koepel van ALS 

gerelateerde organisaties). Tevens werd een breed netwerk opgebouwd met 

de patiënt als deskundige over zijn eigen ziekte, of middels vertegenwoordi- 

ging in koepelorganisaties, bij belangrijke wet- en regelgevende/bestuurlijke 

zorginstanties zoals VWS, het Zorginstituut NL en Zorgverzekeraars Nederland. 

Een oud speerpunt uit 2017-2019 blijft staan voor de komende periode: ‘vaste 

contacten opbouwen met de regionale ALS-revalidatie- en behandelteams’. 

Het actief aanwezig zijn op de jaarlijkse meeting van de International Alliance 

of ALS/MND Associations (Dublin in 2016, Boston in 2017 en Glasgow in 2018) 

bracht vele internationale contacten, die zo nodig benut worden.

2.3.4 Politiek lobby/subsidiemogelijkheden

Ten slotte wil APC dat een grotere bijdrage wordt verkregen voor onderzoek 

vanuit de overheid. Een bijdrage die ook particulieren zullen stimuleren voor 

het organiseren van fondsenwervingsacties.  Eventuele onbenutte financiële 
potjes van de overheid en subsidieregelingen zal geanalyseerd worden en de 

mogelijkheden zullen worden onderzocht om deze te gaan benutten voor de 

zorg voor patiënten en mantelzorgers en onderzoek naar geneesmiddelen 

voor ALS. Een plan daartoe wordt opgezet.

2.4 Cure

Binnen de portefeuille Cure onderscheiden we drie speerpunten.

1. Onderzoeksagenda

2. Right to try

3. Projecten als MinE en TRICALS 

2.4.1 Onderzoeksagenda

De strijd en wedloop om een doorbraak te vinden in de behandeling van ALS 

gaat nationaal en internationaal onverminderd door. Op initiatief van APC 

hebben Stichting ALS Nederland en APC sinds 2018 een onderzoeksagenda om 

subsidieaanvragen op te screenen en te prioriteren. Deze agenda houdt APC 

up to date en probeert initiatieven te stimuleren.
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De vereniging heeft de ambitie trials met medicijnen en de formele 

toegangsprocedures tot nieuwe medicijnen en therapieën te versnel-

len en waar mogelijk, nieuwe medicijnen tegen een zo laag mogelijke 

prijs beschikbaar te laten maken voor ALS-patiënten. Speerpunten 

blijven uiteraard het, zoveel mogelijk in samenwerking met andere 

organisaties, versnellen van trials en vervroegen van de toegang tot 

experimentele medicijnen en behandelingen voor ALS-patiënten.

2.4.2 Right to try

APC respecteert het ‘right to try’ dat een deel van de leden nastreeft. 

Binnen de grenzen van de wet wil APC hierin meer gaan faciliteren 

met informatie en, zo mogelijk, concrete verwijzingen naar artsen en 

apothekers. In samenwerking met andere patiëntenorganisaties en 

belangengroepen wordt zoveel mogelijk relevante informatie verza- 

meld, gedeeld en druk uitgeoefend op alle betrokken stakeholders, 

om het recht experimentele medicijnen te gebruiken en -therapieën 

te volgen bij de patiënt en zijn/haar behandelend arts te leggen.

2.4.3 Projecten als MinE en TRICALS

Projecten als MinE en TRICALS vragen doorlopende steun van patiën-

ten(organisaties) wereldwijd. Op de jaarlijkse meeting van de 

International Alliance of ALS/MND Associations december 2018 in 

Glasgow heeft APC dit ter sprake gebracht en zal dat blijven doen.

2.5 Care

De portefeuille Care bevat vier speerpunten.

1. Onderzoeksagenda

2. Enquêteren behoeften algemeen en aan hulpmiddelen van 

 St. ALSopdeweg

3. Zorgprojecten

4. ALS-behandelteams

2.5.1 Onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda van APC en Stichting ALS Nederland om  

subsidieaanvragen op te screenen en te prioriteren, bevat expliciet 

ook een ‘care’ of te wel een zorghoofdstuk. Untill there is a cure, there 

is care! De zorg moet beter, denk aan kinderen van patiënten, de 

Wmo en de tekorten in de (thuis)zorg. 
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2.5.2 Enquêteren behoeften algemeen en aan hulpmiddelen

Door middel van de jaarlijkse ledenraadpleging worden de behoeften en 

noden aan hulpmiddelen in kaart gebracht en worden zo nodig de onderzoeks- 

agenda en het Jaarplan aangepast.

2.5.3 Zorgprojecten

In alle zorgprojecten van het ALS Centrum participeren leden van de PAR en/of 

bestuur om het patiëntenbelang en de kant van de mantelzorger optimaal erin 

mee te nemen. Daar waar hiaten in de zorg blijken, zal APC initiatief nemen 

nieuwe projecten te laten starten.

2.5.4 Zorgtraject

Een zorgtraject is een traject met daarin de te volgen stappen voor een patiënt 

gedurende zijn behandeling. Het zorgtraject begint altijd bij de huisarts.

Het doel van een ALS-zorgtraject is het streven naar een zo goed mogelijke 

samenwerking tussen de huisarts, de specialist en andere zorgverleners. Door 

deze samenwerking streeft APC naar een zo uitgebreid mogelijke zorgverlening 

voor ALS, incl. Wmo/VNG, zorgverzekeraars, CIZ en pgb. Een zorgtraject or-

ganiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een 

patiënt. De eerste aandachtspunten hierbij zijn voor APC de thuiszorg en de 

ALS-behandelteams.

2.5.5 ALS-behandelteams

De 34 erkende en 6 nog niet erkende ALS-behandelteams bepalen voor een 

groot deel de kwaliteit van de ALS-zorg. APC wil om deze reden contact hebben 

met elk ALS-behandelteam. Door vaste contactpersonen bij de ALS-behandel-

teams met vaste contactpersonen van APC en een doelgerichte aanpak willen 

we een directe ingang in de 40 ALS-behandelteams bereiken.

2.6 Beheer

In de portefeuille Beheer kennen we vier speerpunten.

1. Financiën

2. Financiële en administratieve procedures

3. Continuïteit APC

4. Dataverkeer (Stichting ALS/anderen)
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2.6.1 Financiën

Stichting ALS Nederland heeft € 60.000,00 subsidie toegezegd voor 

2019, onder bepaalde voorwaarden oplopend tot € 80.000,00 in 

2021. De toegezegde bedragen geven ruimte voor verdere professio-

nalisering en het faciliteren van groei, onder andere voor het inhuren 

van wetenschappelijke ondersteuning voor Bestuur en PAR.

Alle uitgaven worden kritisch getoetst op nut en noodzaak; de 

toegezegde subsidies gelden daarbij als maximum limiet voor de 

jaarbudgetten. 

De uitgaven worden systematisch en transparant geadministreerd. 

Als vereniging heffen we geen contributie voor het lidmaatschap. 
Donaties worden met dank aanvaard.

Op grond van het missie- en visiedocument van de vereniging heeft 

geen enkele rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap binnen de 

vereniging. Aldus kan geen enkele rechtspersoon beschikken over het 

vermogen van de vereniging als ware het eigen vermogen.

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die 

hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen financiële beloning.

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsondersteuner, 

met wie een ZZP-overeenkomst is gesloten. Door de uitbreiding met 

een wetenschappelijk medewerker (ZZP’er op uurbasis) en de 

kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de PAR, zal de 

professionalisering en de slagvaardigheid van de vereniging verder 

versterkt worden.

De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester 
van de vereniging en geaccordeerd door het bestuur/de voorzitter. 

De ALV verleent jaarlijks decharge. Een externe onafhankelijke 

accountant controleert de boeken.

APC zal jaarlijks verslag doen van de verrichte activiteiten inclusief 

financiën. 
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2.6.2 Financiële en administratieve procedures

APC is geen startende organisatie meer en deze fase vraagt nu om de 

financiële en administratieve processen formeel te borgen in heldere proce-

dures. Intern en in relatie met anderen. Voor 2019 zal dit een flinke tijdsinves- 
tering zijn, maar met tijdsbesparing op langere termijn.

Het bestuur is per 1-1-2019 informeel met 1 bestuurslid uitgebreid tot zes 

bestuurders, een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en twee 

algemene bestuurders. De zesde bestuurder, afkomstig uit de PAR, zal in de 

Algemene Leden Vergadering (ALV) voorgedragen worden aan de leden ter 

benoeming. 

Er wordt jaarlijks een ALV gehouden.

2.6.3 Continuïteit APC

Naast de financiën en het ledental is de aanwezigheid van een capabel bestuur 
essentieel voor het voortbestaan van de vereniging. Patiënten in het bestuur 

van APC is een principiële keuze en uitgangspunt van de vereniging maar 

maakt het bestuur en daarmee de vereniging ook kwetsbaar. Het is daarom 

noodzakelijk om beleid en procedures te verbeteren en beter vast te leggen, 

om de continuïteit van een professionele werkwijze ook bij wisselingen in het 

bestuur te kunnen waarborgen.

2.6.4 Dataverkeer (Stichting ALS/anderen)

Gegevensbeheer en –uitwisseling worden in procedures omschreven opdat ze 

helder, controleerbaar en goed overdraagbaar zijn. Toegang tot, beveiliging en 

afscherming van gegevens zullen periodiek worden doorgelicht om onbevoegd 

gebruik te voorkomen. Gegevens van leden en relaties zullen conform de AVG 

worden beheerd.
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3Strategie benadering

-
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de directe stakeholders van APC 

en hun rol.

Partij Strategische rol Strategische invulling

Leden Van, voor en door patiënten In alle activiteiten patiënt cen-

traal. Betrekken in en informe-

ren over ontwikkelingen. Vijver 

voor vertegenwoordiging. 

PAR Adviesraad voor bestuur 

en projectaanvragen bij de 

Stichting

Ontwikkelen van kennis over 

ontwikkelingen. Uitbrengen van 

advies.

ALS Centrum Partner in de  

ALS Community.

Kenniscentrum voor ALS, 

PSMA en PSA.

Uitvoeren van medisch 

wetenschappelijk onderzoek

Coördinatie en uitvoering van 

onderzoeken in UMCU en 

ALS-behandelcentra, en monito-

ren en coördineren van wereld-

wijd onderzoek.

Stichting ALS Partner in de Community. Het verzamelen van financiële 
middelen via acties en fondsen 

werving. Zorgdragen voor de 

naamsbekendheid. Patiënten-

contact. 

Besluitvorming subsidie-aanvra-

gen volgens de subsidie toeken-

ningsprocedure o.b.v. advies van 

WAR en PAR.
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Raad van Toezicht Sticht-

ing ALS

Houdt toezicht op de  

Stichting.

Bekrachtigd de besluiten  over 

subsidie aanvragen van het 

bestuur van de stichting.

Houdt toezicht op Stichting en 

bestuur van de Stichting en over-

legt daartoe met APC en andere 

grote stakeholders.

ALS-behandelteams In Nederland zijn 34 erkende 

ALS-behandelteams. Deze 

teams zijn onderdeel van een 

revalidatiecentrum of van de 

revalidatieafdeling van een 

ziekenhuis. Erkende ALS-be-

handelteams voldoen aan de 

kwaliteitscriteria en maken 

onderdeel uit van het ALS 

Zorgnetwerk. Daarnaast zijn 

er 6 ALS-behandelteams die 

bezig zijn met het erkenning-

sproces.

Een ALS-behandelteam begeleidt 

patiënten bij het omgaan met de 

gevolgen van ALS, waarbij ook 

aandacht is voor partners en 

gezinsleden. De revalidatiearts 

coördineert de behandeling en 

begeleiding.

Spierziekten Nederland Patiëntenorganisatie van 

circa 600 spierziektes in 

Nederland

Als samenwerkingspartner 

worden wij vertegenwoordigd 

aan de overlegtafels.

Stichting ALS op de weg Voorzien van hulpmiddelen 

voor ALS-patiënten.

Voor hulpmiddelen die buiten de 

reguliere vergoedingen vallen, 

of voorzien in een tijdelijke 

oplossing

PGOsupport Koepelorganisatie van patiën-

tenorganisaties

Als patiëntenorganisatie maken 

we gebruik van hun expertise en 

faciliteiten.

DBC Platform voor hersen gerela-

teerde patiëntenorganisaties

Als lid maken we gebruik van 

hun expertise en positie aan 

gesprektafels met verzekeraars, 

politiek en farmacie.

International Alliance of 

ALS/MND associations

Internationale koepel van ALS 

gerelateerde organisaties

Als lid maken we gebruik 

van hun expertise, kennis en 

netwerk.
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EURORDIS Europees platform van 

patiënten organisaties voor 

zeldzame aandoeningen, 

gericht op verbetering van 

de kwaliteit van leven van 

patiënten in Europa

Als patiëntenorganisatie maken 

we gebruik van hun kennisuit-

wisseling en netwerk.

EupALS Europese vereniging die 

de belangen van Europe-

se ALS-patiënten ter harte 

neemt door gelijke rechten 

te creëren voor alle Europese 

ALS-patiënten en zorgen voor 

betere toegang tot onderzoek 

en informatie daarover.

APC en EupALS moeten 

wederzijds nog bewijzen wat het 

lidmaatschap oplevert.

VSOP De VSOP (Vereniging Samen-

werkende Ouder- en Patiën-

tenorganisaties) is de koepel-

organisatie voor zeldzame en 

genetische aandoeningen in 

Nederland.

Als patiëntenorganisatie maken 

we gebruik van hun kennisuit-

wisseling en netwerk.
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4Inleiding Jaarplan 2019

-
Dit Jaarplan 2019 vormt een onlosmakelijk deel van Beleidsplan 2019-2021 en dient dan 

ook in samenhang met het beleidsplan gelezen te worden.

Per onderdeel staat de portefeuillehouder vermeld. Elke portefeuillehouder heeft een 

tweede bestuurslid als ‘copiloot’, echter het volledige bestuur is en blijft 

verantwoordelijk voor realisatie van de doelen.
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Speerpunten 

Leden

Doelen 2019-2021 Acties 2019 Portefeuille-

houder
Conny vd Meijden
Evt. andere co- 
uitvoerders:

1. Aantal Minimaal 751 • Meer contact met 

leden, hun ideeën en 

wensen. 

• Voorbereiding Lustrum 

van de vereniging; 

gebruiken als commu-

nicatie-activiteit. 

• Automatische gekop-

pelde aanmelding, 

binnen de daartoe 

bestaande wettelijke 

kaders en regelgeving, 

van nieuwe patiënten 

bij APC, TRICALS en 

Stichting ALS.

2.Communicatie 5 nieuwsbrieven, 

binnen 3 dgn 

respons bij vragen 

per email, enquête, 

wekelijks bericht op 

Fb en Instagram

• Zoveel mogelijk 

patiënten actief betrek-

ken

• Benoemen op website 

welke social media er 

zijn

• Instagram starten

• Twitteraar t.b.v. APC 

vinden

• Nieuwe website

• Website aanvullen
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3.Enquetes Jaarlijkse enquête 

en actieplan

• Raadleging met

• Wat verwachten leden 

van een patiënten- 

vereniging? 

• Collectieve wensen en 

problemen in beeld

• Hulpmiddelen Wmo/

Zvw/ALSopdeweg

• ideeën en wensen

• zorgcapaciteit en kwa- 

liteit

• Zorglacunes van leden 

zijn bekend

• Inventariseer landelijk 

hoe het gaat met het 

vinden van de juiste 

thuiszorg.

• Inventariseer lande- 

lijk hoe het gaat met 

de begeleiding van 

de patiënten door de 

revalidatie centra

• Inventariseren welke 

hulpmiddelen niet 

worden verstrekt/ver-

goed

4.PAR Tevredenheid PAR is 

minimaal een 7,5;

professionele PAR;

continuïteit ge-

borgd; minimaal 16 

actieve leden

• Scholing PAR: gebruik 

maken van (veelal gra-

tis) opleiding en onder-

steuning PGO Support 

en EURORDIS

• Terugkoppeling van 

projecten elk kwartaal

• Survey onder PAR over 

wensen, verwachting- 

en, ideeën 

• Betrokkenheid ver-

groten
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Speerpunten 

Netwerk

Doelen 2019-2021 Acties 2019 Portefeuille  
Vincent 
Cornelissen / 
Matthijs Veenema
Evt. andere co- 
uitvoerders:

1.Driehoek APC, het 

ALS Centrum en 

Stichting ALS Neder-

land

Samenwerking ef-

fectief houden

Regulier overleg over ge-

maakte afspraken lopende 

zaken en nieuwe ontwikke-

lingen

2.Stichting ALS/RvT Jaarlijks overleg en 

dmv de weder- 

zijdse afspraken tot 

effectieve samen-

werkingsresultaten 

komen.

afspraken RvT en de com-

munity bewaken,

nieuwe strategieën beplei- 

ten

3.Nationaal/interna-

tionaal

Onderhouden con-

tacten in community 

driehoek, ACS, ICS 

en andere grote 

fondsenwervers, 

investment funds, in 

EU en wereldwijd

Nationaal: lustrumsympo-

sium/5 jaar jubileum sym-

posium organiseren voor 

breed publiek/netwerk in 

voorjaar 2020

ICS investment fonds

Internationaal: 

EMA internationalisering

4.Politiek lobby/

subsidiemogelijk-

heden verkennen en 

oprekken

Het onderzoeks-

budget verdub-

belen; 1 euro van 

de overheid voor 

iedere gesponsorde 

euro!

a. consultant t.b.v. strate-

giebepaling lobby

b. lobbyen

c. topsectorenbeleid Life 

sciences en Health, Den 

Haag

Met Stichting 
ALS
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Speerpunten Cure Doelen 2019-2021 Acties 2019 Portefeuille-

houder
Ruud Kolijn
Evt. andere co- 
uitvoerders:

1.Onderzoeksagen-

da

Jaarlijks een actuele 

agenda

a) monitoring onderzoeks- 

projecten na toewijzing 

subsidie

2.Right to try Structuur neerzet-

ten die kan hande-

len indien een 

kansrijk medicijn 

zich aandient.

b) Versnellen toegang tot 

nieuwe medicijnen/behan-

delingen (Anticiperen op 

nieuw overheidsbeleid in 

de loop van 2019, inzake 

voorlopige toelating 

experimentele medicijnen).

c) Erkenning van het “Right 

to try” voor ALS patiënten. 

Een structuur neerzetten 

die slagvaardig is en geen 

overbodige kosten met 

zich meebrengt. Welke rol 

APC in die structuur moet 

vervullen wordt daarbij 

onderzocht, gedacht wordt 

aan een actieve aanjagen-

de en wellicht ook coördi-

nerende rol.

z.m. met 

Stichting ALS

3.Projecten als MinE 

en TRICALS

Internationaal 80% 

deelname.

Internationalisering,

Duitsland en Japan blijven 

contacten i.v.m. Project 

MinE
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Speerpunten Care Doelen 2019-2021 Acties 2019 Portefeuille-

houder
Theo Meister
Evt. andere co- 
uitvoerders:

1.Onderzoeks- 

agenda

Jaarlijks actuele 

onderzoeksagenda.

a. Opstellen update onder-

zoeksagenda 

b. Monitoring na toewijzing 

subsidietoewijzing

c. Zorgcapaciteit en kwali- 

teit in kaart brengen d.m.v. 

enquête

a. Stichting 

ALS

2.Enquêteren be-

hoeften algemeen 

en aan hulpmiddel-

en

Inzicht hebben in de 

behoeften, organi-

satie en knelpunten 

van hulpmiddelen.

a. Uitvoeren ledenraad-

pleging in februari/maart 

2019

b. Analyseren uitkomsten 

en formuleren  acties.

c. Analyseren uitkomsten 

PWC onderzoek ten  

behoeve van ministerie.

b en c met 
PAR

3.Zorgprojecten Minimaal 4 zorg- 

aspecten zijn ver-

beterd

a. Zorgprojecten initiëren 

n.a.v. verslagen Glasgow.

b. Uitkomsten ledenen-

quête 2019  analyseren en 

acties definiëren.

4.Zorgtraject Het streven naar 

een zo goed moge- 

lijke samenwerking 

tussen de huisarts, 

de specialist en an-

dere zorgverleners.

Het zorgtraject voor ALS 

met daarin de te volgen 

stappen voor een patiënt 

gedurende zijn behande-

ling beginnend bij de huis-

arts in kaart brengen met 

in 2019 speciale aandacht 

voor de thuiszorg en de 

ALS-behandelteams.

ALS Centrum
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5 ALS-behandel-

teams

Bij elk ALS-behan-

delteams heeft 1 

PAR- of bestuurslid 

contact met een 

vaste contactper-

soon over APC en 

hun ALS-beleid.

a. Doel, werkwijze en 

gespreksonderwerpen zijn 

beschreven en afgestemd 

met PAR en 15 ALS-behan-

delteams.

b. De 15 grootste ALS-be-

handelteams hebben een 

koppel van vaste contact-

personen van hen en APC.

c. Voortgang bewaken van 

de kwaliteitsverbeterpro-

gramma van de ALS-be-

handelteams.

i.s.m. ALS-be-

handelteams
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Speerpunten  

Beheer

Doelen 

2019-2021

Acties 2019 Portefeuille-

houder
Klaas Kieft
Evt. andere co- 
uitvoerders:

Financiën Gezonde, transpa-

rante en voor-

spelbare exploitatie

a) nieuwe accountant

b) uitgaven beter plannen 

en begroten

c) de besteding periodiek 

terugkoppelen aan Sticht-

ing ALS Nederland als 

subsidieverlener

d) tbv MND-congres 2019 

in Perth sponsoring van 

bedrijven zien te krijgen 

opdat twee personen kun-

nen gaan

Financiële en admin-

istratieve proce-

dures

Financiële en admi-

nistratieve organi-

satie in procedures 

omschreven en 

goed overdraag-

baar.

Financiële en adminis-

tratieve procedures op-

stellen, vernieuwen en 

goed vindbaar vastleggen, 

inclusief de borging van 

goede overdracht naar 

nieuwe medewerkers, 

bestuursleden en patiënten-

adviesraad

Continuïteit APC Beleid en proce-

dures om con-

tinuïteit van het 

bestuur te waarbor-

gen

a) profielen bestuurders 
opstellen

b) borgen continuïteit 

bestuur

Uitvoerders: 

bestuur als 

geheel

Dataverkeer (Sticht-

ing ALS/anderen)

Gegevensbeheer 

en -uitwisseling in 

procedures om-

schreven en goed 

overdraagbaar.

Financiële en rapportage 

afspraken met de Stichting 

zijn vastgelegd

Met Stichting 

ALS
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Sevillaweg 142, 3047 AL Rotterdam 

alspatientsconnected.com / info@alspatientsconnected.com

Draag bij aan een oplossing voor ALS!

 facebook.com/alspatientsconnected   twitter.com/ALS_patients   linkedin.com/company/als-patients-connected/

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

de patiënt en naasten.


