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Voorwoord  
 
Het jaar 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. De vereniging heeft zich desondanks snel 
weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden rondom het coronavirus. Onze impact en 
bereik voor onze achterban is door de actieve betrokkenheid van onze vrijwilligers wederom 
toegenomen, specifiek op het gebied van communicatie, onderzoek, belangenbehartiging en het 
meer zichtbaar maken van de gevolgen van Necrotiserende Fasciitis. In dit verslag vertellen wij u hier 
meer over. Verder doen wij zoals elk jaar kort verslag van onze ledenactiviteiten, het werk binnen de 
verschillende commissies en bestuur. Ook kijken wij kort vooruit naar 2021 en daarna. 
 
 

Enkele feiten en cijfers van 2020 op een rij! 
 
De vereniging heeft: 

 422 leden 

 1881 volgers op Facebook, waarvan 187 lid zijn van de besloten groep ‘Brandwonden 
Contact’ en 106 lid zijn van de besloten groep ‘NF-lotgenoten’ 

 100 volgers op LinkedIn  

 487 volgers op LinkedIn van Samen Bouwen aan Participatie 

 200 deelnemers gehad tijdens de online bijeenkomsten 

 ongeveer 50 bijeenkomsten georganiseerd (i.s.m. de Nederlandse Brandwonden Stichting) 

 1359 abonnees op de nieuwsbrief 

 1135 abonnees op de Infocus 

 gemiddeld 10 keer per week telefonisch contact met de achterban 

 namens haar achterban een brief naar de Tweede Kamer verstuurd inzake ‘Mensen met een 
beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet’ 

 minimaal 5 artikelen verschenen in de media (kranten, magazines, vakbladen en online 
platforms) 

 drie van haar leden kunnen zien op TV (BNN, Hart van Nederland en Nieuwsuur) 
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Lotgenotencontact  
 
Begin 2020 zijn we gestart met de activiteiten zoals we die op de jaarplanning hadden staan. We 
hadden er zin in om er weer een mooi jaar van te maken vol activiteiten waarbij we elkaar konden 
ontmoeten, ervaringen konden uitwisselen en waarbij het zeker ook draaide om plezier en 
gezelligheid. Helaas werden we in maart geconfronteerd met het Coronavirus, waardoor de planning 
op de schop ging. Alle activiteiten werden afgezegd en we zijn de mogelijkheden voor online 
lotgenotencontact gaan onderzoeken. ScarChallenge, het familieweekend, Scarwars,  
lotgenotencontactdagen, de zwemgezinsdag, de Brandwondendag en vakantieweken zijn 
geannuleerd. In plaats daarvan zijn er meer dan 50 online gespreksgroepen, workshops en gezellige 
activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt de brandwondenweek in het najaar. 
 

We hebben ervaren dat online contact heel goed mogelijk 
is. Natuurlijk zien we iedereen het liefst tijdens een fysieke 
bijeenkomst. Er blijken ook voordelen, omdat 
bijeenkomsten ook bezocht konden worden door 
deelnemers die nog niet eerder (vanwege te lange 
reisafstand of te weinig energie) aan fysieke activiteiten 
hadden deelgenomen. We blijven de komende tijd kijken 
naar de mogelijkheden die online bijeenkomsten bieden en 
hopen op een mooie combinatie tussen fysiek en online 
(hybride).  
 

 
Toen de maatregelen aan het eind van de zomer iets meer ruimte gaven, hebben we de Zeildag en de 
ALV wel fysiek door kunnen laten gaan. Het was fijn om elkaar daar weer te zien en echt te kunnen 
spreken.  
 

Activiteiten 
Vrijwilligersdag – 18 januari 2020 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze vereniging. Zij begeleiden gesprekgroepen, fungeren als 
gesprekspartner voor leden en geïnteresseerden, coördineren activiteiten of werken aan de website 
en de Infocus. Als blijk van waardering organiseerde het bestuur (dat ook uit vrijwilligers bestaat) een 
vrijwilligersdag. Op 18 januari kwamen 29 vrijwilligers uit het hele land bijeen in Utrecht voor een 
kookworkshop met een ster. Er zijn heerlijke gerechten bereid en mooie gesprekken gevoerd. 
 
Schaatsdag – 15 februari 2020 
Het was weer een prachtige dag op het ijs. In Haarlem verzamelde zich 33 
enthousiaste deelnemers en 6 vrijwilligers voor een actieve dag in de 
buitenlucht. De deelnemers hebben erg genoten. De baan was 
overzichtelijk, zodat er ook ruimte was om elkaar op te zoeken en een 
praatje te maken. Een groot deel van de groep heeft deelgenomen aan 
een ‘curling’ workshop.  
 
‘Het was fijn om echt samen op het ijs bezig te zijn en contact met elkaar 
te hebben. De workshop was echt een leuke toevoeging’ 
- deelnemer schaatsdag 
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Online bijeenkomsten 
Nadat we begin maart alle activiteiten moesten annuleren, hebben we veel online bijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met Stichting Kind en Brandwond en de Brandwonden Stichting.  
 
Er zijn gespreksgroepen geweest voor mensen met brandwonden, ouders van kinderen met 
brandwonden en mensen die een Necrotiserende Fasciitis hebben doorgemaakt. Daarnaast zijn er 
ook online bijeenkomsten geweest voor deelnemers van (afgelaste) fysieke activiteit, zoals 
Scarchallenge en Scarwars. Door vooraf duidelijke afspraken te maken voor online bijeenkomsten en 
door met een ‘waiting-room’ en ‘break-out rooms’ te werken, is een veilige online omgeving 
gecreëerd waarin lotgenotencontact toch heel dichtbij voelde. De gespreksleiders gaven aan dat ze 
nu nog meer overzicht hadden van de groep waardoor ze beter op de behoefte van de deelnemers 
konden inspelen.  
 
Er zijn thema- en informatiebijeenkomsten gehouden waarin één onderwerp of discipline centraal 
stond. Zo is er een bijeenkomst geweest over het smeren van crèmes en lotions voor en door 
mensen met littekens. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten met huidtherapeuten georganiseerd die 
naast algemene informatie over wat een huidtherapeut voor mensen met littekens kan betekenen 
ook ingingen op specifieke vragen van deelnemers.  
 
De creatieve workshops waren er voor de gezelligheid en om samen te 
komen terwijl je creatief aan de slag kon met handletteren, 
striptekenen, verhalen schrijven of een hexaflexagon maken. Bij veel van 
deze workshops kregen de deelnemers na aanmelding een pakketje 
materialen thuis gestuurd. Zo kon men met de juiste middelen gelijk aan 
de slag.  
 
Naast bovenstaande activiteiten zijn er ook meerdere bingo-middagen, 
borrel en koffie-uurtjes georganiseerd. Ideaal om elkaar laagdrempelig 
te zien en te spreken. 
In totaal zijn er 50 bijeenkomsten georganiseerd waar ongeveer 200 personen aan hebben 
deelgenomen. Sommige deelnemers hebben aan verschillende bijeenkomst deel genomen.  
 
Zeildag – 30 augustus 2020 
Op een bewolkte zondag verzamelde zich 18 deelnemers en 4 vrijwilligers om er een mooie dag op 
het water van te maken. Het was fijn dat deze dag ondanks de geldende richtlijnen toch door kon 
gaan. Er zijn goede gesprekken gevoerd en er is genoten van een ontspannen dag die weer goed 
verzorgd was door de medewerkers van het zeilschip ‘de Vriendschap’.  
 
Nationale Brandwondendag werd Brandwondenweek  
Ook de Nationale Brandwondendag kon niet doorgaan volgens het oorspronkelijke plan. Met ruim 
250 deelnemers en medewerkers op een fysieke locatie was niet haalbaar. Door de ervaring die in de 

loop van het jaar is opgedaan met online bijeenkomsten konden we er met 
Stichting Kind en Brandwond en de Brandwonden Stichting een grootse 
online brandwondenweek van maken. Mike Weerts opende op zondag 
deze bijzondere week en zette gelijk het thema ‘Durf te dromen!’ neer. Een 
thema wat goed aansloot bij de tijd waarin we op dat moment leefde.  
Ruim 100 mensen deden mee met verschillende bijeenkomsten, 
workshops en gespreksgroepen. Een kwart van deze 100 mensen had niet 
eerder deelgenomen aan lotgenotenactiviteiten en gemiddeld namen deze 
100 mensen aan drie verschillende sessie mee. Op zaterdag, na bijna 20 
sessies, sloot Mike deze online brandwondenweek weer af. 
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 De reacties waren zeer positief: het is anders dan een fysieke Brandwondendag, maar ook dit geeft 
verbondenheid. Ook werd door sommige deelnemers aangegeven dat ze normaal niet de 
mogelijkheid hebben om naar een Brandwondendag te komen, door bijvoorbeeld de reisafstand, 
fysieke beperkingen of twijfels of het wel wat voor ze is. Het was fijn om te horen dat we op deze 
nieuwe manier iets hebben neer kunnen zetten waar veel mensen iets aan gehad hebben.  

   

Lotgenotencontactteam 
We zijn in 2020 met het lotgenotencontactteam digitaal bij elkaar gekomen. Helaas waren er weinig 
activiteiten waarbij we vrijwilligers in konden zetten, omdat alles digitaal was. Maar we hebben wel 
met elkaar gekeken naar wat er wel kon. Er is een plan gemaakt om leden te bellen. Verschillende 
vrijwilligers hebben zich hier voor ingezet. De mensen vonden het fijn om gebeld te worden en even 
een praatje te kunnen maken. De interesse werd op prijs gesteld en wij stellen de betrokkenheid van 
onze vrijwilligers heel erg op prijs.   
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Communicatie  
 

Infocus 
Het verenigingsmagazine Infocus verschijnt drie maal per 
jaar. Ook in 2020 was dit het geval. Het oktobernummer 
was extra dik, vanwege het overweldigende aanbod van 
ervaringsverhalen vanuit onze achterban. Naast onze eigen 
leden wordt Infocus ook toegestuurd aan de mensen met 
brandwonden en de mensen die NF hebben doorgemaakt 
die geen lid zijn maar wel bekend zijn bij de Brandwonden 
Stichting. Er worden infocussen naar de drie 
brandwondencentra gestuurd zodat deze uitgedeeld 
kunnen worden bij ontslag of bij een bezoek aan het 
littekenspreekuur.  
 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief houdt onze leden en andere betrokkenen bij de vereniging op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten. 2020 was wat dat betreft een bijzonder jaar met alle 
wijzigingen en ontwikkelingen rond Corona. De nieuwsbrief is vijf keer verschenen en terug te vinden 
op de website van de vereniging. https://mensenmetbrandwonden.nl/nieuwsbrief/  
 

Website 
In 2020 is onze verenigingswebsite volledig vernieuwd. 
Op de ALV van september is aan de leden een 
voorproefje gepresenteerd. De opzet werd enthousiast 
ontvangen. Na de ALV is de website in wording uitgebreid 
getest door een testpanel van leden en partners van de 
vereniging. De nieuwe website is in november 2020 
gelanceerd. Mocht je hem nog niet gezien hebben, neem 
dan snel een kijkje https://mensenmetbrandwonden.nl/  
 

 
Facebook – Leven na Brandwonden 
De facebookpagina, die de vereniging gezamenlijk met de Brandwonden stichting heeft, heeft 1892 
volgers en wordt goed bezocht door onze leden en achterban. In een jaar zijn er 45 nieuwe mensen 
geweest die de pagina hebben gevonden en zijn er 98 berichten geplaatst. De facebookpagina is hier 
te vinden: https://www.facebook.com/LevenMetBrandwonden  
 

Coördinatie van de communicatie 
Eind 2020 zijn we gestart met een breed communicatieoverleg met de vereniging en de NBS. In de 
eerste bijeenkomst hebben we gekeken naar de rollen en taken rond de verschillende 
communicatiekanalen van de vereniging. Op basis van dit overleg is een communicatie-routetabel 
opgesteld. Dit is een handvat voor de verschillende betrokkenen bij de communicatie van de 
vereniging: communicatiewerkgroep, coördinator en bestuur. Dit brede communicatieoverleg zal 
eens per kwartaal plaatsvinden. 
  
  

https://mensenmetbrandwonden.nl/nieuwsbrief/
https://mensenmetbrandwonden.nl/
https://www.facebook.com/LevenMetBrandwonden
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Belangenbehartiging  
 

Samen bouwen aan participatie 
Belangenbehartiging heeft als doel om de positie van de leden te verbeteren. Een belangrijk 
speerpunt van de vereniging is om mensen uit de achterban begeleiding, tools en laagdrempelige 
mogelijkheden te bieden, zodat ze zélf een passende werkplek kunnen vinden met als doel zo vitaal 
en betekenisvol mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. In dat kader is in het jaarverslag 
van 2019 de commissie Samen Bouwen aan Participatie aan u voorgesteld. In 2020 heeft de 
vereniging hiervoor projectsubsidie aangevraagd en ontvangen, looptijd tot 1 juni 2021. In de diverse 
nieuwsbrieven heeft u hier al meer over kunnen lezen. 
 
Samenvattende resultaten per 31 december 2020 
- Een van de tools i.c. Mijn Re-integratieplan heeft aantoonbaar 
meer gebruikers  
- De LinkedIn-pagina van Samen Bouwen aan Participatie kent 
inmiddels 590 volgers en hiermee houden we onze partners en 
stakeholders met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen 
en tussentijdse resultaten. 
- De website www.samenbouwenaanparticipatie.nl is opgefrist 
met het nieuwe logo 
- Alle relevante stakeholders van het project zijn in beeld gebracht. 
Daarmee hebben we warme contacten en in toenemende mate leiden ze tot concrete afspraken 
rondom toekomstige samenwerking 
- 80 leden van onze vereniging hebben de enquête over ‘terugkeer naar werk’ ingevuld. Het levert 
zeer waardevolle informatie op voor 1) ons project en 2) voor de inbedding in het nazorgportal. Doel 
is om de behoeftes van onze achterban nog beter op maat in te vullen. 
 
Tot aan het einde van de looptijd van het project leveren we nog op:  
o De bevindingen van een online dialoog onder meer dan 250 patiëntenorganisaties over 
(arbeids)participatie te gebruiken als input voor…..een co-creatiesessie met onze stakeholders (UWV, 
Arbeidsdeskundigen, werkgevers, zorgverzekeraars, zorgprofessionals etc.), georganiseerd door PGO 
Support. Leidraad de patientreis van een drietal persona’s; 
o Op basis van deze bevindingen wordt een schetsontwerp gemaakt door MEO in het kader 
van de mogelijke doorontwikkeling van het platform Samen Bouwen aan Participatie 
o De inbedding van Mijn Re-integratieplan in het nazorgportal Brandwonden 
o Eindrapport/handleiding over de belemmeringen rondom ‘terugkeer naar werk’ 
o Uitgewerkte businesscase incl. marketingplan met als doel nieuwe financiering voor het 
vervolgen van het project Samen Bouwen aan Participatie 
 

Onderzoek 

Dit jaar hebben we vanuit Samen Bouwen aan Participatie onderzoek gedaan naar de patiëntenreis 
rondom terugkeer naar werk. Daarnaast hebben leden van de vereniging zitting genomen in het 
onderzoekspanel vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ieder jaar 5 wetenschappelijke 
onderzoeken beoordeeld vanuit patiëntperspectief. 
 

Achterbanraadpleging 
In september 2020 hebben onze leden kennisgemaakt met de ‘online dialoog’. Dit is een nieuwe 
manier waarop wij als patiëntenvereniging in contact willen zijn met leden. Voorheen was er contact 
tussen leden en bestuur op een algemene ledenvergadering of via enquêtes. Nu is er daarnaast een 
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digitale vorm waarmee we in verschillende gespreksrondes met een grote groep leden contact 
kunnen hebben. 
De eerste gespreksrondes waren positief: de respons was hoog voor een vrijwilligersorganisatie (25 
procent = 90 mensen). We weten nu dat het meest waarde wordt gehecht aan lotgenotencontact en 
de Infocus. Dat geldt zowel voor mensen met brandwonden als mensen met NF. De uitspraak die 
door de deelnemers het meest onderschreven werd was: Het belang van de vereniging voor mij is 
Openheid, activiteiten, lotgenotencontact, gezelligheid, delen, ervaring uitwisselen, advies krijgen/ 
geven, elkaar tot steun zijn, Infocus. Voor de top 5 van de meest gedane uitspraken zie In gesprek 
met leden: de digitale dialoog | Vereniging van Mensen met Brandwonden. 
 
Tevens viel op dat belangenbehartiging, waar de vereniging veel tijd een aandacht voor heeft, voor 
leden minder goed zichtbaar is. De resultaten vinden we erg belangrijk en is directe input voor het 
beleidsplan 2021-2024. In 2021 kunnen de leden van de vereniging nieuwe uitnodigingen voor 
digitale gespreksrondes verwachten. Daarnaast willen we met deze gesprekken ook de brede 
achterban van de vereniging horen, zodat we nog beter weten waar we staan en hoe we van waarde 
kunnen zijn. 
 

Ervaringsdeskundig coach 
Sinds 2019 is Anne Bosman, onze coördinator,  ervaringsdeskundig coach. Zij is getraind om haar 

eigen ervaring en alle informatie en ervaringen van de mensen die ze 
spreekt in te zetten om andere te helpen. In 2020 heeft Anne 47 
gesprekken gevoerd met lotgenoten. De gesprekken en hulpvragen 
zijn zeer divers. De onderwerpen betreffen vooral hulp bij werk, 
relaties, acceptatie/verwerking, littekens en gevoelens. De mensen 
weten de ervaringsdeskundige coach te vinden nadat ze hebben 
deelgenomen aan activiteiten, via social media of zijn doorgestuurd na 
algemeen contact met de brandwondeninformatielijn, de Nederlandse 
Brandwonden Stichting of de Vereniging van Mensen met 
Brandwonden. Ook de nazorg verpleegkundigen uit de drie 
brandwondencentra weten haar steeds beter te vinden.  

 

ANKO, sectie haarwerken 
Irma Visser neemt namens de vereniging als ervaringsdeskundige zitting in de toetsingscommissie 
haarwerken van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) en in het Raad van Advies 
haakwerken van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). Hier zijn wij haar 
erg erkentelijk voor.  
In 2020 zijn er weinig tot geen toetsingen op locatie gedaan en konden starters zich niet aanmelden 
als haarwerker door corona. Er konden geen bijscholingen en opleidingen gegeven worden. 
De schriftelijke toetsen zijn wel, met vertraging, doorgegaan.  
Leden die vragen hebben verwijzen wij door naar Irma. Uiteindelijk zal Irma geen advies geven over 
welk haarwerk iemand moet kiezen, maar ze kan wel meedenken en tips geven over hoe je een 
haarwerk vindt wat het beste bij jou past.  
 

Juridische hulp  
Ook in 2020 hebben we verschillende keren verenigingsleden kunnen ondersteunen bij juridische 
problemen. Caroline Vermaase is Jurist en biedt een eerste gratis consult aan om te kijken wat het 
probleem is en welke stappen er nodig zijn. Het is erg fijn om van haar expertise gebruikt te kunnen 
maken.  

  

https://mensenmetbrandwonden.nl/in-gesprek-met-leden-de-digitale-dialoog/
https://mensenmetbrandwonden.nl/in-gesprek-met-leden-de-digitale-dialoog/
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Beleid en Strategie  
 

Beleidsplan ‘Bouwen op vertrouwen’ 
In 2020 was het tijd om te starten met een nieuw beleidsplan. Waar willen we naar toe? Wat hebben 
we gedaan en kunnen we op voort bouwen? Het bestuur is met deze vragen opzak gaan kijken naar 
wat onze wensen zijn voor de periode 2021-2024. Er is een mooie start gemaakt waarmee we in 
2021 verder kunnen. Tijdens de ALV in het voorjaar zal er een nieuw beleidsplan gepresenteerd 
worden. 
 

Handboek update 
Naast een nieuw beleidsplan was het handboek ook toe aan een update. In het handboek staat alle 
informatie die een nieuw bestuurslid of een nieuwe vrijwilliger nodig heeft om te starten bij de 
vereniging. De informatie die er instond was nog afkomstig uit 2007. Ondertussen zijn er nieuwe 
afspraken gemaakt en heeft de vereniging zich ontwikkeld. In 2020 hebben we een mooie start 
gemaakt met het updaten van alle informatie. In de loop van 2021 zal het nieuwe handboek klaar 
zijn.  
 

Impact en bereik  
De impact en het bereik van onze vereniging wordt steeds belangrijker voor onze subsidie 
verstrekker het ministerie van VWS. Dit is dan ook één van de punten waar wij ons steeds meer mee 
bezig houden. Op basis van een recente toetsing van PGO support halen wij al een ruime voldoende. 
Er is getoetst op: 
1. Wij weten wát we doen, voor wie we dat doen en waarom we dat doen;  
2. Wij raadplegen onze achterban en komen - doordat we echt weten wat er speelt - goed beslagen 
ten ijs;  
3. Wij doen de juiste dingen, zowel centraal als regionaal;  
4. Complexiteit vraagt om samenwerking. Zowel met stakeholders als intern;  
5. Onze activiteiten leiden tot het gewenste resultaat.  
 
Om dit de komende jaren vol te houden en zelfs te verbeteren zijn er bepaalde dingen nodig en nog 
vragen die we gaan beantwoorden: 

  Een slagvaardig bestuur die kansen ziet én benut o Hoe krijgen (en behouden) we kundige 
bestuurders?  

 Actieve vrijwilligers en commissies o Wat moeten we doen (of juist niet doen) om mensen te 
enthousiasmeren en activeren?  

 Professionele samenwerkingspartners o Welke samenwerking of samenwerkingsvorm is nodig om 
toekomstbestendig te kunnen zijn?  

 Professionele website o Hoe krijgen we feedback van diegenen die geen contact hebben met onze 
patiëntenvereniging?  

 Voldoende (financiële) middelen o Gaan we op zoek naar alternatieve financiering om minder 
afhankelijk te worden van subsidie?  

 Bereiken van de leden en de gehele achterban incl. achterbanraadpleging o Hoe inventariseren we 
met regelmaat waar onze achterban behoefte aan heeft?  

 Beleidsplan 2021-2024 o Voldoet het beleidsplan aan de verwachtingen van onze leden? 
 
In 2020 hebben we een mooie start gemaakt met deze punten en kunnen we bijvoorbeeld in de 
achterban raadpleging goed zien wat onze leden willen en nog missen. Hier gaan wij dan ook de 
komende jaren mee aan de slag.  
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Het bestuur  
 
Begin 2020 bestond het bestuur uit Titus Radstake, Elsje van Egmond, Dick van den Steenhoven en 
aspirant bestuurslid Maarten van Dongen.  Tijdens de ALV in september 2020 werd ook Frank van 
Berkel voorgesteld als aspirant bestuurslid. Zo is er weer een voltallig bestuur waarbij de functie van 
bestuurslid financiën formeel nog vacant is. We vertrouwen erop dat we in het eerste kwartaal van 
2021 iemand vinden die deze functie op zich gaat nemen.  
 

Portefeuilles 
Titus Radstake heeft de rol van voorzitter en is verantwoordelijk voor de portefeuille 
belangenbehartiging. Elsje van Egmond is secretaris ad interim en verantwoordelijk voor de 
portefeuille Lotgenotencontact. Dick van den Steenhoven is verantwoordelijk voor de portefeuille 
beleid en strategie en Maarten van Dongen heeft de portefeuille communicatie op zich genomen. 
Frank van Berkel ondersteunt Elsje bij de portefeuille lotgenotencontact.  
 

Bestuursvergaderingen 
In totaal zijn er in 2020 zes bestuursvergaderingen geweest. De eerste vergadering in februari was 
nog op locatie bij PGO support in Utrecht. Daarna hebben alle vergaderingen door de maatregelen 
rondom Corona digitaal plaats gevonden. Het digitaal vergaderen is de meeste bestuursleden goed 
bevallen. Voor de inhoud van de vergaderingen verwijzen we naar de notulen welke opgevraagd 
kunnen worden bij het secretariaat.  
 

Leden 
Eind 2020 kende de vereniging 445 leden. Door het opschonen en ontdubbelen van de database zijn 
er leden afgevallen. De stand per ultimo december bedroeg 422 leden. Toch zijn er ook 29 nieuwe 
leden bijgekomen. Daar zijn wij heel blij mee. We zullen in 2020 natuurlijk weer ons best doen om 
nieuwe leden te werven. De vereniging kende eind 2020 ook 24 donateurs. Dat zijn mensen die de 
vereniging een warm hart toe dragen en hun contributie blijven betalen ondanks dat ze zelf geen 
actief lid meer zijn.  
 

Ledenvergadering 
In maart 2020 waren de plannen voor de algemene ledenvergadering al in volle gang toen Corona de 
wereld op zijn kop zetten. Conform de toen geldende regels hebben we besloten om deze ALV niet 
door te laten gaan en te kijken wat het jaar ons zou brengen. Helaas bleven de maatregelen van 
kracht en konden we pas in september op afstand weer een ALV organiseren. Het was fijn om die dag 
in Zeist weer even bij elkaar te zijn en de nodige zaken met elkaar te bespreken.  
Tijdens deze vergadering stonden de punten die eigenlijk in maart besproken zouden worden als nog 
op de agenda. Zo werd er gekeken naar het jaarverslag en de jaarrekening van 2019, daarnaast werd 
de begroting van 2021 besproken en kregen de verschillende commissies tijd om te vertellen waar zij 
mee bezig zijn. De notulen van de ALV in september kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat. 

 
Commissie NF (Necrotiserende fasciitis)  
De doelen van deze commissie zijn dat ze de vindbaarheid van de informatie en de Vereniging verder 
vergroten voor mensen die NF hebben doorgemaakt, dat ze zich blijven inzetten om NF meer 
bekendheid te geven en lotgenotenactiviteiten organiseren die de achterban van ons verwacht.  
In 2020 heeft de Commissie beleefd als een vreemd jaar waarin zij door het corona virus op een 
ander manier het contact hebben vormgegeven met hun achterban. Vanuit de commissie zien wij 
een groei in de achterban met 23 nieuwe leden naar een totaal van 106 lotgenoten met NF binnen 
de vereniging. 
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Samenstelling commissie 
De commissie heeft een wijziging in samenstelling gekend in het laatste kwartaal, de voorzitter 
Mirjam Frederik heeft haar functie aangeboden aan de commissie en de rol is, vanaf oktober 
opgepakt door Aram van Jaarsveld die als nieuwe voorzitter datgene voortzet wat er reeds is 
opgestart en neergezet. Huidige leden zijn daarnaast Dorothy San Giorgio, John Slutter en vanuit de 
nazorg heeft Anita Boekelaar ook zitting in de commissie. 
 
Activiteiten 
Voor de achterban heeft de commissie in samenwerking met de vereniging een jaar ingevuld met 
verschillende activiteiten. 
Op 4 april zouden wij bijéén komen in Amersfoort op onze jaarlijkse NF Dag vanuit de vereniging, 
deze is online gehouden op 23 mei. Voor het eerst met elkaar online samen komen was écht even 
wennen en wat wij toen nog niet konden vermoeden is dat dit de vorm voor het gehele jaar zou 
worden. Deze dag is online op 27 juni wel gehouden met als doel elkaar te spreken en 
ervaringsverhalen te delen. Uiteraard was er in de Online Brandwondenweek ook een gespreksgroep 
voor NF lotgenoten, op 6 oktober hebben wij online elkaar gesproken met onze ervaringen. Ook 
gesproken waar wij tijdens COVID-19 tegenaan lopen in het contact wat gemist wordt. Veel van de 
lotgenoten hebben deelgenomen aan diverse activiteiten tijdens de Brandwondenweek. Als 
afsluiting van het jaar heeft de commissie alle leden een persoonlijke kerstkaart gestuurd met een 
uitnodiging om een digitale kerstborrel bij te wonen. Deze is erg goed bezocht en daarmee hebben 
wij gezamenlijk het jaar afgesloten als lotgenotengroep. 
 
Achterban Raadpleging 
In oktober is er, door een geboden mogelijkheid vanuit de vereniging, een ‘digitale’ achterban 
raadpleging gehouden voor de NF lotgenoten. Voor de resultaten zie Resultaten digitale dialoog 
onder leden met NF | Vereniging van Mensen met Brandwonden. 
De achterban raadpleging is als positief ervaren met een waardering van 4.2 op een schaal van 1 tot 
5. De respons was hoog voor een patiëntenvereniging (56 procent). 
 
Het meest wordt er waarde gehecht aan lotgenotencontact en de vorm hoe dit georganiseerd is. De 
uitspraak die door de deelnemers het meest onderschreven werd was: Welke vormen van 
lotgenoten contact vind je belangrijk: Informatie ophalen, verhalen uitwisselen en het gevoel te 
hebben er niet alleen voor te staan. 
Tevens viel op dat lotgenoten met NF veelal vermoeidheidsklachten hebben en daardoor beperkt zijn 
in deelname van activiteiten vanuit de patiëntenvereniging. 
 
De resultaten zijn een directe input voor het plan vanuit de Commissie NF voor het komende jaar. 
 
 


