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“Ik werd oorspronkelijk opgeleid tot wetenschap-
pelijk onderzoeker in de ‘gehechtheidstheorie’ en 
richtte me gaandeweg steeds meer op hulpver-
lening en coaching bij psychische, relationele en 
seksuele gezondheid. Dat wordt namelijk steeds 
belangrijker in een samenleving waarin persoon-
lijk contact niet vanzelfsprekend is. In mijn werk 
focus ik op het persoonlijke en op dat wat een 
mens uniek en de moeite waard maakt. Zowel als 
individu en ook binnen een relatie.”

Dapper en moedig
“Als je kijkt naar mensen met een huidziekte, dan 
kan intimiteit soms een beladen rol spelen. Zeker 
bij pubers, die sowieso al onzeker zijn over hun 
lichaam. Maar ook bij volwassenen kan het hebben 
van een huidziekte zorgen voor psychische proble-
men. De schaamte. Het niet durven vertellen. Bang 
zijn dat wonden opengaan of gaan ruiken. Al merk 
ik in mijn dagelijkse praktijk dat de meeste mensen 
heel dapper en moedig omgaan met hun beper-

king. Maar een luisterend oor en tips en advies zijn 
natuurlijk altijd welkom.”

Doorverwijzen kan nodig zijn
“Het is belangrijk dat je als patiënt gehoord 
wordt door je medisch specialist. Dat hij of zij 
je huidziekte niet alleen als een medisch pro-
bleem ziet, maar ook durft door te vragen. Of 
je huidziekte naast lichamelijk ongemak ook 
zorgt voor psychische, seksuele of relationele  
problemen.” Lees verder op de volgende pagina

Intimiteit en huidziekten

Het Havenziekenhuis Rotterdam 
opende onlangs een speciale 
Hidradenitis poli. In het artikel 
lees je meer over de voordelen.

Het is fijn te zien dat steeds meer 
media aandacht willen en durven 
besteden aan hidradenitis en 
de persoonlijke verhalen van de 
mensen die de ziekte hebben.

‘Hoe ga jij om met intimiteit  
en seksualiteit?’ Die vraag stelden 
we aan Wemco Andringa en 
Fousha Rolfast. Zij vertellen  
openlijk over hun ervaringen.

De HPV heeft jouw hulp hard 
nodig! Met spoed gezocht:  
enthousiaste en betrokken  
bestuursleden. Kom jij ons 
helpen? 

Seks en HS
“Ministers zijn te druk om seks te hebben” 
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Gidia Jacobs is gezondheidszorgpsycholoog, pedagoog en als seksuoloog aangesloten  

bij de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie). Een aantal jaren geleden hield  

ze een lezing tijdens een HPV patiëntendag en voor deze uitgave van HPV nieuws 

wilde ze graag meer vertellen over de psychische en lichamelijke gevolgen die een 

huidziekte kan hebben als het gaat om seksualiteit en intimiteit. 

Gidia Jacobs



HS en seksualiteit 
Probleem of uitdaging?
‘Hoe ga jij om met intimiteit en seksualiteit?’ Die vraag stelden we 

aan Wemco Andringa (25) en aan Fousha Rolfast (45). Beiden hebben 

HS en spreken vrij over hoe zij hiermee omgaan. “Een positieve 

levenshouding helpt enorm, net als het hebben van een begripvolle 

en lieve partner.”

Het verhaal van Wemco
“Mijn vriendin is een lot uit de loterij. We hadden net verkering toen ik voor het eerst 
hoorde dat ik HS had. Ik had vanaf mijn 14e geregeld bultjes, maar die associeerde ik 
niet met een ziekte. Pas toen de abcessen groter werden en ik bij de huisarts terecht 
kwam, werd duidelijk dat ik een ziekte had. Voor mijn vriendin had dat het moment 
kunnen zijn om het uit te maken, maar dat deed ze juist niet. Zij stimuleerde me 
om op zoek te gaan naar een specialist die me verder kon helpen.” 

“Vanaf het begin van onze relatie waren intimiteit en seksualiteit geen probleem. 
Natuurlijk moet je tijdens het vrijen vaak wel wat extra opletten dat wonden niet 
opengaan. Dat zie ik als mijn taak. Ik zorg ervoor dat het niet gebeurt, maar de seks 
is voor mij gewoon net zo fijn als voor mijn vriendin. Het is bij ons eigenlijk helemaal 
geen issue. Al kan ik me voorstellen dat als ik nu single zou zijn, het misschien wel 
even lastig is om het bespreekbaar te maken met een nieuwe date.”

“Heel eerlijk, natuurlijk pieker ik weleens over mijn ziekte. Dan vraag ik me af of mijn 
vriendin het echt niet ziet of dat ze doet alsof. Maar zij is daar heel open in. Ze zei 
ooit: ‘Ik zie je wonden wel, maar dat neemt je aantrekkingskracht niet weg’. Ze ziet 
mij dus echt zoals ik ben en maakt geen probleem van mijn HS. En dat doe ik zelf 
ook niet. Ik heb een prachtig leven en geniet echt van alles dat op mijn pad komt. 
Uiteindelijk is dát wat mijn vriendin ziet en waarom ze van mij houdt.”

Ervaringen

Wemco

Vervolg voorpagina

“In dat geval kan een verwijzing naar een medisch 
psycholoog of seksuoloog heel belangrijk zijn.  
Al moet ik helaas constateren dat door de veran-
deringen in de zorg een doorverwijzing niet meer 
zo makkelijk is.”

De impact van goede zorg
“In veel ziekenhuizen is seksuologie geschrapt. 
Vroeger hadden de afdelingen urologie en gynae-
cologie standaard een seksuoloog in dienst. Dat 
is niet meer zo. Ook worden behandelingen niet 
meer vergoed uit het basispakket. Sommige aan-
vullende verzekeringen vergoeden nog wel een 
aantal consulten, maar vaak zul je die toch zelf 
moeten betalen. Kies je daarvoor, let er dan op 
dat je seksuoloog is aangesloten bij de NVVS. Ik 
zeg weleens gekscherend dat ministers en andere 

beslissers waarschijnlijk te druk zijn om seks te 
hebben. Ik denk dat ze niet beseffen welke impact 
het schrappen van deze vorm van zorg voor heel 
veel mensen heeft.”

Creatief met intimiteit
“Praten over je huidziekte is en blijft heel belangrijk 
bij de acceptatie ervan. Door jezelf, maar ook door 
anderen. En zeker als het seksualiteit en intimiteit 
betreft. Uiteraard is het hebben van een betrokken 
partner een voorwaarde voor een prettig seks- 
leven, dat geldt voor iedereen. Maar let wel, het 
gaat natuurlijk niet alleen maar om ‘de daad’. In 
mijn praktijk zie ik dat veel mensen met een huid-
ziekte heel goede andere vormen kunnen vinden  
om toch intiem met elkaar te kunnen zijn.  
Mensen zijn creatief. Als je huid te veel pijn doet  
om seks te hebben, kun je vaak toch nog tal van  

andere manieren bedenken om het samen fijn te 
hebben.”

Je staat er niet alleen voor
“Wat ik iedereen met een chronische huidziekte 
wil meegeven is dat je een ziekte HEBT. Je BENT die 
ziekte niet. Je hebt recht op je twijfels, je verdriet 
of zelfs je wanhoop. Maar je hebt er ook recht op 
dat je begrepen, gezien en gehoord wordt en dat 
je weet dat je er niet alleen voor staat. Als je niet 
meer kunt of wilt delen, dan isoleer je jezelf. En 
dat is helemaal niet nodig. Iedereen is uniek en de 
moeite waard. Ook als je een ziekte hebt!”

Handige websites:
www.censere.nl
www.nvvs.info



Het verhaal van Fousha
“Ik ben een enorme positivo. Soms misschien zelfs 
wel een beetje té. Maar ik merk aan alles dat als je 
positief in het leven staat, je heel veel aan kan. Mijn 
HS is nooit een probleem geweest in de relaties die 
ik heb gehad. Al houdt het me af en toe natuurlijk 
best bezig. Zeker nu ik vrijgezel ben en op zich wel 
weer open sta voor een nieuwe relatie. Het idee om 
het hele verhaal op een gegeven moment te moeten 
vertellen, is best een drempel.”

“Rond mijn 20e kreeg ik voor het eerst last van bultjes 
onder mijn oksels. Mijn toenmalige partner ging daar 
heel goed mee om. Vlak voor mijn zwangerschap, zo 
rond mijn 30e kwam de HS terug. Ook mijn echtge-
noot maakte er geen probleem van. Al vond ik het 
best moeilijk om mezelf helemaal te geven. Het is 
weleens gênant om te vrijen terwijl je pijn hebt en 
lelijke wonden. Maar ook hij was zo lief voor me. Dat 
maakte het intiem zijn zoveel makkelijker.”

“Als ik mensen in mijn omgeving vertel over mijn HS dan krijg ik vooral verbaasde reacties. Dat ik zo 
positief in het leven kan staan, vinden ze over het algemeen best stoer. Die levenshouding is geen pose 
hoor, zo ben ik echt. En natuurlijk heb ik best mijn twijfels af en toe, zeker nu blijkt dat mijn dochter van 
14 ook HS heeft. Dat betekent dat we de hele medische molen weer ingaan. Ik merk dat het bezig zijn 
met HS een negatieve invloed heeft op mijn ziekte. Ik heb weer meer last dan voorheen. Uiteindelijk denk 
ik dat je het niet moet wegstoppen, maar er ook niet teveel mee bezig moet zijn. Geniet van je leven en 
zoek een partner met wie je alles kunt delen.”

Onderzoek 
laserhaar-
verwijdering
Samen met het Huidfonds wil de HPV subsidie 
verkrijgen voor een onderzoek naar de effec-
ten van laserhaarverwijdering bij mensen met 
HS. De drie universitaire centra AMC, EMC en 
het UMCG hebben al toegezegd te willen bij-
dragen als wij het benodigde bedrag - enkele 
tienduizenden euro’s - aan onderzoeksgeld 
bij elkaar weten te krijgen. Dit is een van 
de doelen die de HPV zich voor 2017 heeft 
gesteld. En uiteraard hebben we voor volgend 
jaar nog meer doelen, waarvan de haalbaar-
heid te maken heeft met de vrijwilligers  
die ons daarbij ondersteunen. Kijk snel op de 
achterpagina van deze nieuwsbrief hoe jij ons 
daarbij kunt helpen! 

E-learning  
Kwaliteit van 
Leven is offline
Sinds 19 juni jl. is het e-learning programma 
Kwaliteit van Leven offline. De software voor 
het programma, ontwikkeld door het Huid-
fonds en de Universiteit Utrecht (UU), was 
sterk verouderd. De UU heeft geconstateerd 
dat nieuwbouw van het systeem nodig is om 
op langere termijn de veiligheid van de gege-
vens in het systeem te kunnen garanderen. Dat 
vergt een forse investering, die de UU niet kan 
doen. Omdat het Huidfonds ook niet beschikt 
over de financiële middelen voor nieuwbouw 
van het systeem is de website offline gezet.  
Wij betreuren dit enorm omdat het pro-
gramma van toegevoegde waarde kan zijn 
voor mensen met HS en we dit programma 
graag onder de aandacht wilden blijven bren-
gen. We hopen op een passende oplossing. 
Mocht die er komen dan laten we dat uiter-
aard direct weten. 

Fousha

Onderzoeksresultaten EMC

Aanmelden, meewerken 
en meedenken loont
Begin dit jaar riep de HPV hidradenitis-patiënten op mee te doen aan een onderzoek 

in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Het onderzoek betrof het 

nieuwe medicijn adalimumab (in combinatie met chirurgie) bij patiënten met matige 

tot ernstige HS. De eerste resultaten delen we graag met je.

Duidelijkere patiëntenfolder
De arts-onderzoeker laat ons weten erg blij te zijn dat een aantal patiënten zich voor het onderzoek heeft 
aangemeld. Ook vertelde zij dat een patiëntenbijeenkomst heeft geleid tot aanpassingen in de aanpak. 
Zo wordt informatie over wat het medicijn adalimumab precies is, wat er gebeurt bij het eerder stoppen 
met het medicijn en de zorg na afloop van het onderzoek duidelijker opgenomen in de patiëntenfolder. 
Ook werd besloten om de mogelijkheid tot gebruik van Emla crème op te nemen in het protocol en 
werden enkele processen verbeterd. 

Nieuwe subsidieaanvraag
Er wordt nu een (aanvullende) subsidieaanvraag voor dit specifieke onderzoek gedaan bij ZonMW, waarbij 
alle input van de deelnemende HS patiënten wordt meegenomen. Als laatste belooft de arts-onderzoe-
ker dat de resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de HPV. Dus aanmelden, meewerken en 
meedenken loont!

Medisch



Medisch

Nieuwe 
Hidradenitis 
polikliniek  
Havenziekenhuis 
Rotterdam 
Sinds kort heeft het Havenziekenhuis in 
Rotterdam een speciale Hidradenitis polikli-
niek geopend. Dit in samenwerking met het 
wereldwijd toonaangevende hidradenitis-
expertisecentrum van het Erasmus MC in 
Rotterdam. In dat laatste centrum worden 
al meer dan 10 jaar mensen met HS geope-
reerd, maar voortaan gebeurt dat dus ook in 
het Havenziekenhuis. Dermatoloog dr. Hessel 
van der Zee vertelt: “Hoe meer patiënten 
we zien, hoe meer patiënten hopelijk in een 
vroeger stadium met de behandeling kunnen 
beginnen. Daarnaast is een voordeel van het 
hebben van een groot aantal patiënten dat er 
relatief makkelijk wetenschappelijk onderzoek 
gedaan kan worden. Daardoor kunnen we op 
termijn veel verborgen leed voorkomen.”

Maak kennis met dokter Van der Zee 
www.havenziekenhuis.nl/drs-h-h-van-der-zee. 

Wat is HS nou precies, wat zijn de behandel- 
methoden en welke onderzoeken zijn er gedaan 
en lopen op dit moment? Op al die vragen en 
meer gaf Allard Vossen, arts onderzoeker derma-
tologie in het Erasmus MC, een helder antwoord. 
Daarna vertelde Ronald Kruis, pijnconsulent bij het  
Tergooi ziekenhuis, over verschillende soorten pijn. 
In een korte pauze konden vragen gesteld worden 
aan Allard en Ronald maar ook aan Dorine Gerards 
van Healthy Pleasures. Zij gaf advies over eten en 
leefstijl, belangrijke zaken die kunnen helpen bij 
een goede wondgenezing.

Alles over wondverzorging
Na de pauze kwamen tijdens de presentatie van 
Patricia Broos, wondconsulente, eigenaar van 
Wond&ZO en medisch adviseur van de HPV, ver-
schillende soorten wonden, wondgenezing en de 
beïnvloedende factoren aan bod. Maar ook, waar 
moet je op letten wanneer je naar de arts terug 
gaat en welke verbandmiddelen zijn er voor te 
schrijven voor de ongemakkelijke plaatsen zoals 
liezen en oksels, en waar kun je die nog meer be-

stellen dan bij de apotheek? Er was een tafel vol 
producten zodat iedereen even kon voelen/plakken 
en natuurlijk konden er ook vragen worden gesteld. 
Het blijkt dat met name de siliconenverbanden 
en -pleisters als bijzonder prettig ervaren worden. 
Hiervan zijn veel soorten op de markt, in allerlei 
vormen en maten. Tip van de HPV: gezien de prijs 
van de verbanden is het wel aan te raden ervoor te 
zorgen dat je ze op recept verstrekt krijgt en te con-
troleren dat je zorgverzekeraar deze vergoed.

Ook in Noord- en Zuid-Nederland
De reacties op deze ochtend waren zeer positief. 
Bij de aanmelding voor deze ochtend kregen we 
echter verschillende verzoeken vanuit het zuiden 
en noorden van het land of er wellicht een bij-
eenkomst dichterbij kon worden georganiseerd. 
Aan die oproep geven we nu gehoor! Zaterdag 
26 november komen we naar het noorden (UMC 
Groningen) en begin 2017 is de planning om naar 
het zuiden te komen. We hopen daar ook op goede 
opkomsten.

Op zaterdag 18 juni vond in Utrecht een bijzondere bijeenkomst plaats voor mensen 

met hidradenitis. De opzet was laagdrempelig: informatie krijgen en vragen kunnen 

stellen over hidradenitis. De bijeenkomst werd goed bezocht en krijgt binnenkort een 

vervolg in het noorden en zuiden van het land. 

Informatiebijeenkomst 
voor mensen met HS 

Actueel



1. Kwaliteit zichtbaar maken
 Door kwaliteit van zorg zichtbaar te maken,  

zowel in cijfers als in taal, wordt duidelijk waar 
de dermatologische zorg beter kan. Hier werken 
we aan. 

2. Psychosociale zorg 
 Een huid- of haaraandoening is voor patiënten 

en hun naasten vaak erg belastend. Vooral jonge 
mensen hebben extra last van onzekerheid of 
schaamtegevoelens. Psychosociale zorg voor 
huid- of haarpatiënten en hun naasten is ech-
ter nog nauwelijks ontwikkeld. In deze leemte  
willen we voorzien.

3. Samenhang in de zorgketen
 Het overgrote deel (ongeveer 90%) van patiën-

ten met een huid- of haaraandoening wordt 
opgevangen en behandeld in de eerste lijn.  
Deskundigheid met betrekking tot huid- en 
haaraandoeningen is hier echter onvoldoende 
beschikbaar, waardoor aandoeningen niet altijd 
worden onderkend. De dermatologische zorg- 
keten kan vanuit patiëntenperspectief beter wor-
den georganiseerd. Hiervoor zetten we ons in.

4. Transparantie van, en inzicht in, 
 vergoedingen
 Voor veel patiënten is het vergoedingensysteem 

voor huid- en haaraandoeningen ondoorzichtig. 
Uit het recente onderzoeksrapport Patiënt van de 
rekening (2015) blijkt dat het vergoedingenbeleid 
voor o.a. huidpatiënten tussen verzekeraars vari-
eert. Daarnaast veranderen de regels van het spel 
voortdurend. We zetten in op een transparant en 
eerlijk vergoedingensysteem.

5. Zelfmanagement en gezamenlijke 
 besluitvorming
 Mensen met een huid- of haarziekte willen zelf, of 

samen met naasten, regie voeren over hun zorg-
proces, invulling geven aan zelfmanagement en 
samen met hun behandelaar beslissen over een 
behandelplan. Huidpatiënten Nederland gaat 
in samenwerking met haar leden en met PGO 
support een platform creëren om eigen regie te 
bevorderen.

We houden je op de hoogte en informeren je uiter-
aard over de uitkomsten! 

Meer informatie vind je op 
www.huidpatiënten-nederland.nl.

Oproep: 
filmsterren 
gezocht
Het dagelijks leven met HS kent vele uitdagin-
gen. Soms gaat het goed, soms wat minder. 
Voor vier korte filmpjes is communicatiebu-
reau Volle Maan in opdracht van AbbVie op 
zoek naar echte filmsterren! Heb jij HS en 
wil je jouw ervaringen delen met andere HS 
patiënten? Vind je het niet erg om een kijkje 
te geven in je dagelijks leven? Dan zoeken we 
jou!   

Op de website www.allesoverhs.nl, een initi-
atief van AbbVie, staat veel informatie over 
HS. Daar komen nu deze vier filmpjes bij. Kort, 
maximaal 5 minuten, maar to-the-point. Hoe 
ga je om met een chronische ziekte die vaak 
veel invloed heeft op je dagelijkse activitei-
ten? Na een telefonisch kennismakingsge-
sprek wordt gekeken of jouw verhaal geschikt 
is om te filmen. Er wordt een script uitgewerkt 
en een filmdag afgesproken. Dit alles gebeurt 
natuurlijk in goed overleg. 

Geïnteresseerd? 
Meld je dan nu aan bij de HPV via 
secretaris@hidradenitis.nl.

HPV 20-jarig 
jubileum en HS 
Awareness week 
De HPV hoopt in 2017 opnieuw subsidie te 
verkrijgen van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. Als dit lukt, zoals de 
voorgaande jaren gelukkig ook het geval was, 
zullen we een deel gebruiken om  ons 20e jubi-
leumjaar in 2017 extra kracht bij te zetten. En 
voor de wereldwijde HS Awareness week van 
5 tot 11 juni 2017. Met als doel in Nederland 
extra aandacht voor HS te vragen en zoveel 
mogelijk mensen aan te zetten actie te voeren 
en geld in te zamelen voor onderzoek en de 
behandeling van HS. Meer over de HS Aware-
ness week 2017 lees je in de volgende uitgave 
van HPV nieuws. 

Samen met 7 andere huid- en haarpatiëntenverenigingen doet de HPV mee aan het 

project van Huidpatiënten Nederland genaamd ‘Samen werken - Samen doen’. Het 

project heeft als doel verbetering en vernieuwing van de huidzorg in Nederland te 

bewerkstelligen en kent vijf uitdagende doelen. 

Samen werken - Samen doen

De HPV versterkt
jouw positie 

Actueel



Hidradenitis
volop in de 
schijnwerpers 

HS krijgt steeds meer aandacht in de me-
dia. Zowel in tijdschriften en kranten als op 
internet en TV. Onlangs werden er opnames 
gemaakt door BNN, voor het programma ‘Je 
zal het maar hebben’. Dat wordt in april 2017 
uitgezonden. Zo gauw de datum bekend is 
laten we je het weten. Ook was er de afge-
lopen periode weer veel over HS te lezen in 
Libelle, Flair, Viva, Margriet, de Telegraaf en de 
Volkskrant. Op internet vonden we artikelen 
over HS op: MijnGezondheidsGids.nl en op 
Gezondheidsplein.nl. We zijn blij met al die 
aandacht omdat het ons dichter bij begrip voor 
de mens met de ziekte Hidradenitis brengt.

Hidradenitis en roken 
Goed of slecht?
Via de website ontvingen wij een zeer opmerkelijk verhaal van een patiënte. Zij schreef 

dat zij juist last kreeg van hidradenitis toen ze twee jaar gestopt was met roken. Door 

de stress van de ontstekingen ging zij weer roken en toen verminderden de klachten.

Actueel

Haar ex-echtgenoot had hetzelfde probleem. Hij 
was lang gestopt met roken en kreeg toen hidrade-
nitis. Haar moeder was gestopt met roken, maar na 
een jaar kreeg ook zij last van hidradenitis aan haar 
schaamlippen. Ook haar zoon is gestopt met roken 
en wat schetste haar verbazing, onlangs vertelde hij 
dat ook hij last had van hidradenitis. De patiënte is 
overtuigd dat roken slecht is voor je gezondheid, 
maar dat hidradenitis kan ontstaan omdat je rookt, 
daar twijfelt ze aan. 

Niet de oorzaak
Het klopt wel dat roken in sommige gevallen geen 
directe invloed heeft op HS. In het verhaal van 
deze patiënte lijkt het meer te gaan om een fami-
liair belaste HS, dus daar zijn andere (genetische 
of omgevings) factoren die waarschijnlijk een rol 
spelen. Wij hebben het verhaal van deze patiënte 
voorgelegd aan onze medisch adviseurs, en zij zijn 
de mening toegedaan dat roken weliswaar niet de 
OORZAAK van hidradenitis is (waardoor het dus 
ook niet per defi nitie direct verdwijnt als je stopt), 
maar dat tevens uit onderzoek blijkt dat roken 
absoluut niet gunstig is voor HS. In het algemeen 
duurt wondgenezing ook langer als je rookt. 

Probeer te stoppen
Ook op Facebook komen verschillende ‘getuige-
nissen’ naar voren waaruit blijkt dat roken en HS 
weinig met elkaar te maken zouden hebben. Als 
HPV sluiten we echter aan bij de mening van de 
medisch adviseurs, wetenschappelijk onderzoek 
én bij de mensen die zeggen dat zij zich bij een 
aanval van HS beter en gezonder voelden toen zij 
niet meer rookten en geen overgewicht hadden.
Met andere woorden: roken helpt je sowieso niet. 
Er is tot nu toe veel meer bewijs dat roken niet 
goed is als je HS hebt, dan dat het wel goed zou 
zijn. We bevelen dan ook aan niet te gaan roken, 
of proberen te stoppen. 



Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de zorgpremie voor 

komend jaar met ca. € 10,- per maand verhoogd wordt. Het 

eigen risico blijft gelijk en de zorgtoeslag stijgt met iets meer 

dan € 1,50 per maand voor de laagste inkomens. Meerper-

soonshuishoudens krijgen er maandelijks € 3,50 bij. Daarnaast 

is al bekend dat het basispakket in 2017 op een aantal punten 

wordt gewijzigd. Vergelijken loont dus. Zeker als je medicijnen 

gebruikt die nu nog wel worden vergoed door je zorgverzeke-

raar. Het kan zijn dat dit in 2017 anders geregeld is. 

Vergoeding medicijnen
Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering wordt een vergoeding 
verstrekt voor medicijnen. Het is geen verplichting van je zorgverzekeraar 
om alle medicijnen te vergoeden. De zorgverzekeraar kan er voor kiezen 
om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor 
diverse medicijnen betaal je een eigen bijdrage. Bij enkele zorgverzekeraars 
kun je de eigen bijdrage verzekeren door een aanvullende verzekering af te 
sluiten. Hier is wel een maximum bedrag aan verbonden per verzekerde per 
verzekeringsjaar. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat het 
maximumbedrag vermeld. 

Vergoeding specialist
Zorg die wordt verleend door een medisch specialist wordt onder bepaalde 
voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor een vergoeding 
in aanmerking te komen moet je zorgverzekeraar een contract hebben af-
gesloten met jouw specialist. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering 
staat vermeld met welke specialisme contracten zijn afgesloten. Voor alle 
zorg vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico.

De vergoeding van verbandmiddelen
Als je chronische wondzorg nodig hebt, worden de verbandmiddelen hier-
voor vergoed vanuit de basisverzekering. Er moet wel rekening gehouden 
worden met het eigen risico. Bij de meeste verzekeringen moeten de ver-
bandmiddelen wel gehaald worden bij de apotheek die aangesloten is 
bij de desbetreffende verzekering. Tip van de HPV: denk hierbij ook aan de  
medisch speciaalzaak die deze verbanden wellicht (ook via internet) kan leve-
ren. Ook hierbij geldt dat je moet controleren of ze een contract hebben met je  
zorgverzekering. Voordeel: een internet speciaalzaak bezorgt vaak thuis.

Een nieuwe 
zorgverzekering? 
Vergelijken loont 

Aan alle HPV leden,

Een open brief aan jullie richten is niet iets wat ik zomaar zou doen... en toch 
voelt het nu meer dan nodig. De HPV groeit, in ledenaantal, in activiteiten en 
in dromen. Maar niet in omvang van het bestuur. En dat baart me zorgen.

Zoals jullie weten bestaat het bestuur van de HPV uit twee personen: een voor-
zitter en een secretaris/penningmeester. Als jullie voorzitter kan ik zeggen dat 
ik me met hart en ziel heb ingezet voor de HPV de afgelopen anderhalf jaar. 
En dat ik dat heel graag blijf doen de komende tijd! We hebben de laatste tijd 
zoveel bereikt. We hebben hulp kunnen bieden aan tientallen individuele leden 
die vragen hadden, we hebben onze website compleet vernieuwd, we hebben 
veel aandacht gekregen in de geschreven pers en op televisie, we hebben ons 
aangesloten bij de Europese patiëntenfederatie van HS verenigingen (EFPO), 
we zijn betrokken bij medisch onderzoek, we zijn betrokken bij het herschrij-
ven van medische behandelprotocollen voor dermatologen en huisartsen, 
we hebben succesvolle informatiebijeenkomsten voor patiënten gehouden 
en ga zo maar door.

Maar ik voel me gedwongen eerlijk te zijn. En eerlijk te zeggen dat ik het niet 
meer volhoud als voorzitter als ik er geen ondersteuning bij krijg. Al het boven-
staande hebben we gerealiseerd met buitengewone inspanningen. Gemiddeld 
besteed ik 16 uur per week aan de HPV, en dat doe ik naast mijn familie en 
vrienden, mijn fulltime baan, mijn ziekenhuisafspraken en mijn sportactivitei-
ten. Ik houd dit niet langer vol. En dat zeg ik met pijn in het hart. Want ik ervaar 
dagelijks hoe het is om met HS te leven. En ik weet hoe belangrijk het is dat 
een vereniging met een grote achterban zich hard maakt voor de belangen van 
mensen met HS. Maar deze vereniging kan niet alleen op de schouders van mij 
en mijn medebestuurslid Francine Das rusten.

Wat heb ik nodig? Ik heb gelukkig al een aantal zeer actieve vrijwilligers, waar 
ik erg dankbaar voor ben. Mensen op wie ik soms een beroep mag doen. Maar 
wat ik nodig heb zijn mensen op wie ik structureel kan rekenen. Voor een paar 
uurtjes per week. Mensen die weten hoe het is om met HS te leven (of je het 
nu zelf hebt of het van nabij hebt gezien) en die zich willen inzetten voor pa-
tiënten. Mensen die affiniteit hebben met een van de bestuursfuncties zoals 
die in deze nieuwsbrief worden omschreven en die de vaardigheden bezitten 
om hier invulling aan te geven. Ben jij dit? Meld je dan! Je komt in een leuk, 
enthousiast, kundig en flexibel bestuur terecht, waar ruimte is voor eigen ini-
tiatief en innovatieve ideeën.

Ik wil niet stoppen als voorzitter. En ik hoop van ganser harte dat ik dat ook 
niet zal hoeven doen! Dank voor de tijd die je nam om mijn oproep te lezen en 
dank dat je deze serieus neemt.

Esther van Zadel
voorzitter HPV

Mede namens Francine Das 
secretaris HPV 

Open brief 

Bestuur



Vicevoorzitter 
voor ten minste 3 uur per week
-  Je vervangt de voorzitter bij verhindering. 
-  Fondsenwerving.
-  Contacten met medisch adviseurs, 
 externe partijen en de media.

Secretaris 
voor ten minste 3 uur per week
-  Notuleren bij vergaderingen.
-  Bestuursstukken archiveren.
-  Mailbox HPV bijhouden en archiveren.
-  Vaststellen agenda voor vergaderingen/ALV’s 

en versturen.
-  Jaarverslag opstellen.
-  Poststukken verdelen en afhandelen.
-  Nakomen afspraken in de gaten houden 
 en rappelleren indien nodig.
-  Reserveren zaal/voorbereiden vergadering 

en/of informatiebijeenkomsten (incl. regelen 
catering indien van toepassing).

Penningmeester  
voor ten minste 2 uur per week
-  Financiële administratie (afhandelen 
 declaraties, betalingen, Exact online etc.).
-  Aanleveren gegevens voor balans/jaarrekening 

aan extern bureau.
-  Projectaanvragen opstellen.
-  Subsidieaanvragen opstellen.
-  Financieel jaarverslag opstellen.

Algemeen bestuurslid Coördinator 
vrijwilligers(beleid) en ledenwerving
voor ten minste 3 uur per week
-  Vrijwilligersbeleid opstellen op basis van 
 algemeen beleid/projecten.
-  Functieomschrijvingen vrijwilligers opstellen.
-  Werven vrijwilligers + leden.
-  Jaarlijkse evaluatie vrijwilligersbeleid en 
 ledenwervingsactiviteiten.
-  Scholing vrijwilligers inventariseren en/of 

regelen na afstemming met de voorzitter.
-  Bijhouden contacten (potentiële) vrijwilligers.
-  Organiseren jaarlijks netwerkmoment voor 

vrijwilligers.

Algemeen bestuurslid Interne en 
externe communicatie
voor ten minste 4 uur per week. 
-  Vertaling van beleid naar consequenties voor 

de website, social media, communicatie naar 
leden en PR in algemene zin.

-  Up-to-date houden website en social media 
(incl. contact websitebeheerder onderhouden).

-  Per kwartaal onderwerpen verzamelen voor de 
nieuwsbrief en afstemmen met extern bureau 
dat de nieuwsbrief maakt.

-  Opzetten verschillende awareness activiteiten/
campagnes.

-  Onderhouden lopende contacten met diverse 
media.

 We werven ook een stagiair communicatie ter 
ondersteuning van deze functie.

Bestuur

Met spoed gezocht: 
enthousiaste en betrokken bestuursleden

Postbus 164, 3430 AD Nieuwegein
Bureau HPV, leden tel. 06 25 47 45 71 (op werkdagen van 9 -13 uur)
Alg. informatie 0900 111 65 55 (5 ct/minuut) (op werkdagen van 14 - 17 uur)
Mail: secretaris@hidradenitis.nl
Web: www.hidradenitis.nl
N @HidradenitisNL
M Hidradenitis Patiënten Vereniging
Indien u het lidmaatschap van de HPV wilt opzeggen dan kan dit schriftelijk, via een e-mail of brief naar het secretariaat. 
Je blijft dan het lopende contributiejaar nog lid. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Agenda
13 oktober 
te gast geweest bij patiëntenbijeenkomst 
voor psoriaris en HS
ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen 

3 november 
vrijwilligersbijeenkomst voor jaarplan 2017
Utrecht 

26 november 
bijeenkomst wondzorg en pijn bij HS 
UMCG, Groningen 
Een persoonlijke uitnodiging volgt 

12 december 2016 
te gast voor ervaringsverhaal bij 
U-Consultancy (opleidingsinstituut 
voor dermatologie en huidzorg) 
Nieuwegein 

Voorjaar 2017 
twee bijeenkomsten wondzorg en pijn bij HS 
Havenziekenhuis, Rotterdam 
ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, Terneuzen 
Persoonlijke uitnodigingen volgen 

Voorjaar 2017 
bijeenkomst medisch adviesteam voor 
plannen 2017 

Zoals je in de open brief van onze voorzitter al kunt lezen, zijn we met spoed op zoek 

naar nieuwe bestuursleden. De vereniging groeit en krijgt steeds meer voor elkaar, 

maar dat kost tijd, inzet en energie. Op dit moment zijn er slechts 2 bestuursleden 

actief. We hopen dat we er 5 frisse enthousiaste en betrokken bestuursleden bij  

krijgen. Iets voor jou? Stuur dan snel een mailtje naar secretaris@hidradenitis.nl.

Actueel

HPV is nu ook te 
vinden op YouTube 


