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Voorwoord
Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar.
Enerzijds door het coronavirus. Dat bepaalde voor een groot deel de agenda voor onze vereniging. Fysieke
bijeenkomsten konden geen doorgang vinden en er was vooral behoefte – en nog steeds – aan voorlichting
over het corona-virus: de impact op IBD en vragen die leven over het vaccineren bij de diagnose IBD.
De fysieke bijeenkomsten hebben we voor een deel kunnen omzetten naar onlinebijeenkomsten, denk aan
online gespreksgroepen, maar ook virtuele IBD-dagen.
We hebben onze voorlichting over het coronavirus en de impact daarvan op IBD voortdurend afgestemd
met de commissie IBD van de Nederlandse Vereniging Maag Darm Leverartsen (NVMDL). De website van
onze vereniging is de centrale plek in Nederland waar mensen met IBD terecht kunnen voor actuele
informatie.
In een ander opzicht was 2020 ook voor de organisatie een bijzonder jaar. Het jaar waarin we niet alleen
van naam veranderden maar ook van huisstijl, een nieuwe website lanceerden en nieuwe brochures
ontwikkelden. Met het lanceren van de nieuwe naam zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Een traject
waarin de herijking van de positionering van onze organisatie aan voorafging, dat is uitgemond in een
nieuw Identiteitspaspoort: wat zien wij, wat willen wij betekenen, waaraan kun je ons herkennen en waarin
blinken we uit? En wat beloven wij?
Het traject was een gezamenlijk proces van bureau, bestuur, verenigingsraad en een delegatie van
vrijwilligers. We kijken met veel trots naar het resultaat.
Ook hebben we in 2020 veel van onze voorgenomen plannen gerealiseerd, dan wel er een belangrijk begin
mee gemaakt, hoezeer ook de impact van corona op onze vereniging en – niet te vergeten – onze
achterban veel aandacht vroegen.
Ondanks de huidige onzekerheid hebben we vertrouwen in de toekomst. Steeds meer mensen zijn of
worden gevaccineerd. Ook voor veel mensen met IBD zal dat verlichting geven.
En last but not least hebben we eind 2020 ons nieuwe meerjarenplan vastgesteld. Dat geeft richting, zodat
onze vereniging (nog meer) van betekenis kan zijn voor mensen met IBD.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die 2020 tot een succes heeft gemaakt!
Simone Nijhof, voorzitter
Menne Scherpenzeel, directeur
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1.

Waar Crohn & Colitis NL voor staat

Herijking positionering van de organisatie
In het voorjaar 2020 hebben wij het proces van herijking van onze positionering afgerond. Dit proces heeft
zijn beslag gekregen in een zogenaamd Identiteitspaspoort. Het paspoort kent de volgende onderdelen:
- Visie (Wat zien wij?)
- Missie (Wat willen wij betekenen?)
- Merkwaarden (Waar kun je ons aan herkennen)?
- Unieke kracht (Waar blinken wij in uit?)
- Merkbelofte (Onze belofte aan jou)
De herijking van onze positionering – een gezamenlijk proces met diverse geledingen van de organisatie –
heeft ook tot een nieuwe naam geleid. De leden die bij het proces betrokken waren, gaven aan dat onze
(‘oude’) naam ingewikkeld was en niet aangaf waar we voor staan. En er was behoefte aan om concreter en
persoonlijker duidelijk te maken dat wij ons sterk maken en het verschil kunnen maken naar de omgeving
en naar partijen waar mensen met IBD dagelijks mee te maken krijgen.
Dat resulteerde in Crohn & Colitis NL
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2.

Het jaar 2020 in vogelvlucht

In 2020 hebben we een groot aantal activiteiten kunnen organiseren, onze stem laten horen, voorlichting
gegeven en organisaties kunnen adviseren. Wij belichten een aantal resultaten.

2.1 Het jaar van corona
We kunnen wel stellen dat het jaar 2020 het jaar van corona was. Het coronavirus had niet alleen enorme
impact op de samenleving als geheel, maar ook zeker op mensen met IBD en op onze organisatie.

Impact op mensen met IBD
In het begin van de pandemie was er veel onzekerheid
onder mensen met IBD. Kan ik eerder worden besmet?
Moet ik wel doorgaan met mijn afweer-onderdrukkende
medicijnen? En wat als ik ziek word, is het verloop van de
ziekte dan ernstiger? De antwoorden op die vragen waren ook
niet direct te geven. Dat gold ook voor de MDL-artsen. Gerard
Dijkstra, MDL-arts in het UMCG en voorzitter van de
commissie IBD van de NVMDL, zegt hierover: ‘Het was heel
lastig voor ons om een goed advies te geven, want er was zo
weinig informatie beschikbaar.’
Gelukkig werd relatief snel duidelijk wat de impact van het
virus op mensen met IBD is. Er waren en zijn geen
aanwijzingen dat IBD-patiënten met weerstandonderdrukkende medicijnen een extra verhoogd risico hebben
op het krijgen van een corona-infectie. Het stoppen met
medicijnen werd juist afgeraden. Rachel West, MDL-arts in het
Franciscus Gasthuis & Vlietland en secretaris van de
commissie IBD van de NVMDL: ‘Stoppen zou een opvlamming
kunnen veroorzaken en zou eventueel met prednison moeten
worden behandeld. Prednison is juist het medicijn waarvan
men denkt dat een hoge dosis je inderdaad kwetsbaarder kan
maken voor een ernstiger beloop van corona.’
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‘Dank voor deze duidelijke en actuele info!
Al vaak naar gegoogeld.’
•
‘Duidelijke en verhelderende informatie.
Dank. Geeft me rust.’
•
‘Wat fijn dat jullie dit doen voor ons ibd-ers!
Erg informatief en geruststellend.’
•
‘Ik had steeds zoveel vragen in verband met
de medicatie. Deze informatie geeft een
stukje rust en duidelijkheid.’
•
‘Wat super dat jullie ons zo goed op de
hoogte houden.’

5

Impact op de organisatie
‘Dank voor de organisatie van de IBDdag! Professionele verbinding, prettig
om drie sprekers to the point aan het
woord te laten en ook dat de
gespreksleider de vragen van de
deelnemers inbracht. Ondanks de
virtuele setting voelde ik
verbondenheid!’
•
‘Ga zo door! Heel fijn om dit vanuit je
stoel thuis te volgen als Colitis patiënt.’
•
‘Hierbij nog een keer mijn dank en
waardering voor deelname aan de
gespreksgroep. Ik vond het enorm fijn
en het was top geregeld. Ik ben echt
dankbaar, vond het heel bijzonder en
waarom weet ik niet, maar het heeft
me erg geraakt (op een goede manier).’

STERKE GROEI
SOCIAL MEDIA
KANALEN IN
2020

Voorlichting
Met de komst van corona kwamen veel vragen op ons af en
was het zaak dat we als organisatie zorgvuldige informatie
konden verstrekken over het virus en de relatie met IBD.
Hierin is Crohn & Colitis NL samen opgetrokken met de
commissie IBD van de NVMDL. In korte tijd werd op de website
de pagina ‘Coronavirus vraag en antwoord’ aangemaakt.
Wekelijks vond er afstemming plaats met leden van commissie
IBD. De website van Crohn & Colitis NL werd hiermee dé
centrale plek in Nederland waar mensen met IBD terecht
kunnen voor actuele informatie.
Vanaf het begin van de uitbraak was corona één van de
belangrijkste onderwerpen van gesprek in de besloten
Facebookgroep. Ervaringen werden gedeeld, zorgen geuit,
verhitte discussies gevoerd. Mensen zochten in onze
Facebookgroep steun en antwoorden bij elkaar, in de grote
onzekerheid die er heerste; er was een grote behoefte aan
betrouwbare informatie, waarbij steeds werd verwezen naar de

De algemene, openbare Facebookpagina van Crohn & Colitis NL heeft in 2020 een
groei doorgemaakt van 765 volgers. Aan het einde van 2020 hadden we 9.738
volgers.
•

Besloten Facebook-groepen: Algemeen en Short Bowel. De algemene besloten Facebook-groep,
heeft in 2020 een grote groei doorgemaakt, met ongeveer 850 nieuwe leden. De groep telde eind
2020 6.133 leden. De besloten Facebook-groep voor mensen met Short Bowel is een stuk kleiner, en
groeit langzaam, maar wordt wel actief gebruikt. Eind 2020 telde deze groep 209 leden.
•
Ons Twitter account, het platform waar we vooral actualiteiten delen en met zorgorganisaties, groeit
langzaam maar gestaag door. Eind 2020 waren er ongeveer 2.815 volgers, een groei van ongeveer
115 volgers.
•
Instagram kreeg veel nieuwe, vooral jonge, volgers. Eind 2020 hadden we 1.480 volgers.

o LinkedIn. In 2020 zijn we meer berichten gaan posten, die
interessant zijn voor professionals in de zorg en we zochten meer
de samenwerking op met andere organisaties. Eind 2020 hadden
we 650 connecties.

2020

Jaarverslag

6

informatie op de website. Ook via onze openbare social media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter en
LinkedIn) hebben we veel mensen kunnen bereiken en informeren over onder andere corona en IBD.
En ook de meeste vragen die wij kregen via de Ervaringsdeskundigenlijn en via info@crohn-colitis.nl gingen
over het coronavirus.
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UITGESTELDE
ZORG EN
ONBEREIK
BAARHEID
TOILETTEN

Ontmoeten

Wij ontvingen veel vragen over
uitgestelde zorg in het
ziekenhuis. Wij hebben een
aantal peilingen over dit
onderwerp gehouden en
concludeerden dat mensen
zich zorgen maakten over
uitgestelde afspraken en zorg.
De resultaten werden onder
meer gedeeld met
Patiëntenfederatie Nederland
die dit verder onder de
aandacht bracht. Overigens
niet alleen een probleem in
Nederland. Door een
onderzoek dat wij in
samenwerking met de EFCCA
deden, blijkt dit een
wereldwijd probleem.
En corona brengt ook grote
sociale gevolgen met zich mee
door de onbereikbaarheid van
openbare toiletten. Uit een
peiling in samenwerking met
de Toiletalliantie blijkt maar
liefst driekwart van de mensen
hier veel last van te
ondervinden en 70% bleef
daardoor vaker thuis: “Als je
een slechte dag hebt durf je
niet weg, omdat je bang bent
geen toilet te treffen of voor
een gesloten deur te staan,
met alle gevolgen van dien.
Veel schaamte als het mis
gaat”.

2020

Toen op 12 maart de maatregelen van de intelligente lockdown niet
alleen meer voor Noord-Brabant en Limburg golden, maar voor het hele
land, werd duidelijk dat een groot deel van onze voorgenomen
bijeenkomsten geen doorgang kon vinden. Zo viel een grote regionale
bijeenkomst – Groots met IBD – in Noord-Brabant in het water, konden
fysieke gespreksgroepen ook niet meer plaatsvinden en later in het jaar
werd duidelijk dat ook de jaarlijkse IBD-dagen in fysieke vorm geen
doorgang konden vinden.
Dat betekende dat we snel moesten (om)schakelen. Het bijna geheel
overgaan naar online bijeenkomsten was niet alleen voor onze
organisatie ‘een nieuwe wereld’, ook voor de bezoekers en deelnemers
was het wennen. Gedurende het jaar is duidelijk geworden dat online
ontmoetingen niet meer weg te denken zijn en ook worden
gewaardeerd.
In totaal hebben we 25 (online) bijeenkomsten georganiseerd in 2020, al
dan niet in samenwerking met andere organisaties. Circa 30
bijeenkomsten konden geen doorgang vinden.
Enkele initiatieven uitgelicht:
•
Webcast over corona en IBD, georganiseerd door het Erasmus MC
in samenwerking met Crohn & Colitis NL. Deze webcast vond plaats in
het voorjaar. De meest prangende vragen van mensen met IBD kwamen
aan bod en werden beantwoord door verschillende artsen. De webcast
kende een zeer hoog bezoekersaantal; in totaal werd de webcast ruim
3000 keer bekeken.
•
Wandelingen – is een nieuwe loot aan de stam in ons aanbod. Op
een ongedwongen manier genieten de deelnemers van een mooie
wandelroute en tijdens de wandeling komen veel onderwerpen aan bod
over het leven met IBD.
•
Virtuele IBD dagen – door het niet kunnen doorgaan van de fysieke
IBD-dagen werden in samenwerking met de Initiative on Crohn and
Colitis (ICC) en de commissie IBD van de NVMDL 3 virtuele dagen
georganiseerd. Circa 2000 mensen bezochten de dagen.
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HOE WIJ ONZE
LEDEN OP DE
HOOGTE
HOUDEN

•

•

•

•

•

Ons magazine Crohniek valt vier keer per jaar bij onze leden op de deurmat. En ligt ook in alle
wachtkamers van MDL-poli’s in de ziekenhuizen. Het derde nummer, in de nieuwe huisstijl, was
traditiegetrouw een themanummer. Deze keer was dat IBD en leefstijl: balans, voeding en bewegen.
Ruim 8000 mensen ontvangen maandelijks onze nieuwsbrief in hun mailbox. Vorig jaar stuurden we in
de maanden maart t/m mei meerdere malen corona-nieuwsflitsen met het meest actuele nieuws
rondom corona. Onze vrijwilligers en leden met short bowel/darmfalen kregen vorig jaar eveneens
corona-nieuwsflitsen, naast de reguliere nieuwsbrieven.
Met de komst van onze nieuwe huisstijl is in 2020 een groot aantal brochures in een nieuw jasje
gestoken, met nieuwe foto’s van leden, nieuwe illustraties en iconen. De brochures zijn makkelijk te
downloaden en te bestellen via onze nieuwe website.
Met de lancering van onze nieuwe naam en huisstijl in september 2020, kregen wij ook een nieuwe
website. Mensen met IBD (foto’s) en het leven met IBD nemen een prominente plek in op de nieuwe
website. De homepage geeft in één oogopslag alle belangrijke informatie weer, waar mensen naar
kunnen zoeken. Zo is er een link naar onze webinars en een link naar de actualiteiten rondom corona.
Handige formulieren op de contactpagina maken het leden makkelijker om wijzigingen door te geven,
en al onze brochures, factsheets en Crohniek specials zijn via de pagina publicaties te zien, te
downloaden en te bestellen. Er is op de nieuwe website ook een apart gedeelte voor professionals
(zorgverleners). Dit deel wordt in 2021 verder uitgewerkt.
We zijn heel actief op social media, waar we vorig jaar vaak naar onze berichtgeving over corona
verwezen, maar ook naar de wekelijkse blogs van onze bloggers.
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SAMENWERKING

Bij het uitvoeren van haar activiteiten werkt Crohn & Colitis NL samen met een groot aantal verschillende
partijen.
EFCCA
Crohn & Colitis NL is lid van de EFCCA. De EFCCA is de koepel van Europese patiëntenorganisaties op het
terrein van IBD.
ICC (Initiative on Crohn and Colitis)
Samenwerkingsverband van dedicated artsen en onderzoekers op het terrein van IBD. Samen met de ICC
organiseert Crohn & Colitis NL de IBD-dagen, verzorgt zij een vaste rubriek in het magazine Crohniek en is
één van de partners van het samenwerkingsverband IBD.
Maag, Lever en Darm Stichting (MLDS)
De MLDS is één van de partners van het samenwerkingsverband IBD. MLDS is tevens initiatiefnemer en
regisseur van de Toiletalliantie. Jaarlijks kan Crohn & Colitis NL een beroep doen op een subsidiebedrag voor
activiteiten.
NVMDL, commissie IBD
De commissie IBD van de Nederlandse Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen is een actieve commissie
binnen deze beroepsvereniging. De lijnen tussen de Crohn & Colitis NL en de commissie zijn kort; daar waar
mogelijk wordt samen opgetrokken om de IBD-zorg in Nederland te optimaliseren. Crohn & Colitis NL neemt
deel aan de vergaderingen van de commissie IBD van de NVMDL.
Patiëntenfederatie Nederland
Crohn & Colitis NL is lid van de koepel Patiëntenfederatie Nederland. Op een groot aantal dossiers wordt –
samen met de andere aangesloten leden – samen opgetrokken richting politiek, zorgverzekeraars, industrie
etc. In 2020 betrof dit onder meer het dossier rond het wisselen van medicijnen.
Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW)
Met de LVPW is de samenwerking in 2019 aangegaan ten einde de psychosociale zorg voor mensen met IBD
te verbeteren.
Overige maatschappelijk partners
De activiteiten van Crohn & Colitis NL zijn – naast de bijdragen van leden – alleen mogelijk dankzij financiële
bijdragen van maatschappelijk partners. Naast de bijdrage van VWS steunen bedrijven de activiteiten van
Crohn & Colitis NL.
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2.2 De nieuwe look and feel
In 2020 is onze nieuwe website gelanceerd. De ontwikkeling van de website was ook aanleiding om onze
huisstijl te moderniseren. Naast de website werden ook het kwartaalmagazine Crohniek en onze brochures
in de nieuwe huisstijl gegoten.
Wij vinden het belangrijk om met onze nieuwe huisstijl uit te stralen dat wij een dynamische groep mensen
zijn, die de verbinding met elkaar zoekt. Daarom zie je diverse Crohn & Colitis NL-leden terug op de foto’s
op onze website en in onze brochures. Daarnaast hebben op de website ervaringen van mensen met IBD
een veel prominentere plek gekregen, waaronder de wekelijkse blogs. Evenals de gevolgen voor het
dagelijks leven met een chronische ziekte.

2.3 Wereld IBD Dag 2020 in twee edities
Op 19 mei vindt jaarlijks Wereld IBD Dag plaats. In 2020 stond het thema werk centraal. Niet alle
activiteiten konden op 19 mei plaatsvinden, vanwege de lockdown. Tijdens de Week van de
Toegankelijkheid in oktober werd het thema ‘Werken en IBD’ verder in de spotlight gezet.
•

•

Via ons Crohn en Colitis-onderzoekspanel hebben we een onderzoek gedaan naar de vraag: Hoe is
de huidige arbeidssituatie van mensen met inflammatoire darmziekten (IBD) in Nederland? Ruim
1000 mensen namen deel aan het onderzoek. De meeste respondenten geven aan prima te kunnen
werken met IBD en zijn ook tevreden over hun werk. Plezier op het werk, zich nuttig kunnen voelen
en met collega’s werken, worden genoemd als positieve aspecten van het werk. Ook is men op het
werk minder met de ziekte bezig. Wel werken mensen met IBD vaker
parttime. Ook is een groep mensen te ziek om te werken. Die mensen
hebben de ziekte in zo’n ernstige mate dat ze wel willen, maar niet
kunnen werken.
Naar aanleiding van het onderzoek is een factsheet gemaakt met de
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en adviezen voor
werkgevers en werknemers. Separaat zijn checklists ontwikkeld voor
deze doelgroepen.
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•

•

Op 19 mei werd een groot aantal gebouwen in
Nederland paars verlicht, waaronder het Erasmus MC
in Rotterdam en het Evoluon in Eindhoven.
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid werd elke
dag een filmpje van iemand met IBD getoond met zijn
of haar ervaring over werk en IBD, waarbij tips
werden gegeven aan werkgevers. Ook konden
mensen met IBD hun baas de trofee ‘Mijn baas is
Paars!’ overhandigen. Daarmee spraken zij hun
waardering uit over de manier waarop hun baas met
de ziekte omgaat. Er werden ruim 70 trofeeën uitgereikt!

Shanna is blij met haar baas omdat hij haar minder zwaar werk laat doen
als zij pijnklachten heeft of moe is.
Willemijn Adding is junior HR adviseur bij
Woningcorporatie Actium. Zij had in augustus 2019
een flinke opvlamming van de ziekte van Crohn,
waardoor zij voor langere tijd niet kon werken. De
vele onderzoeken en ziekenhuis bezoeken waren
nooit een probleem voor haar werkgever. ‘Ik heb
alle ruimte en hulp gekregen om te herstellen.’

Wendelien van Halteren is werkzaam bij LUV
Spakenburg en is kort maar krachtig: ‘Mijn baas is
paars en GOUD waard!’
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2.4 Meer aandacht voor psychosociale zorg
In de IBD-zorg is er steeds meer aandacht voor de psychosociale gevolgen van
de ziekte. IBD is een chronische ziekte waar je altijd mee moet leven. Het kost
vaak tijd om de ziekte een plek te geven. Het acceptatieproces kan gepaard
gaan met angst voor de toekomst, boosheid en verdriet. Als problemen niet
overgaan is het goed om hulp te vragen. Mensen met IBD kunnen veel
informatie hierover vinden op de website van Crohn & Colitis NL. In 2020
hebben we een verdere impuls gegeven aan ‘het op de agenda zetten’ van
psychosociale zorg:
• De organisatie van de psychosociale zorg is één van de modules die
wordt geschreven in het kader van de herziening van de richtlijnen
diagnose en behandeling van volwassenen met IBD. Dit onderwerp
hebben wij kunnen agenderen op basis van eerder onderzoek door Crohn & Colitis NL en de vele
vragen die leven onder patiënten. Daarmee krijgt het onderwerp een volwaardige plek in de
behandeling bij IBD.
• Tool ‘Hulp bij psychosociale problemen’ – Deze informatietool gaat dieper in op psychosociale
klachten en gespecialiseerde hulpverlening. De tool geeft suggesties hoe men iets aan
psychosociale klachten kan doen en is specifiek ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Crohn
en colitis ulcerosa.
• We hebben onze samenwerking met LVPW – Landelijk Vereniging Psychosociaal Werkenden voortgezet. Eind 2020 zijn in totaal circa 35 leden van deze beroepsvereniging geschoold op het
thema IBD. Daarmee worden de mogelijkheden voor verwijzing in Nederland verder vergroot.
• We hebben animaties psychosociale zorg en vermoeidheid ontwikkeld, waarin kort en in heldere
taal beide thema’s worden uitgelegd.
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2.5 De stem van de IBD-patiënt
Crohn & Colitis NL wil de stem zijn van mensen met IBD. Leden en niet-leden moeten zich hierin herkennen
maar ook relevante stakeholders, zoals zorgverleners en overheid. Dat doen we op verschillende manieren.
• Zo zijn we betrokken bij de commissie Richtlijnen (zie ook hiervoor). We hebben onderwerpen
kunnen agenderen die spelen bij mensen met IBD. Naast psychosociale zorg zijn dat onder meer de
thema’s vermoeidheid en dieetbehandeling.
• Programma Uitkomstgerichte Zorg (VWS)– IBD is een van de 4 ziektebeelden die als pilot dient. In
dit programma werken de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg samen
om de zorg in de spreekkamer verder te verbeteren en beter af te stemmen op de uitkomsten die
er voor de patiënt toe doen. Crohn & Colitis NL is actief betrokken om uitkomstinformatie voor IBD
vast te stellen: het gaat dan om medische en door patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS).
Deze implementeerbare set kan door patiënt en zorgprofessional gebruikt worden om de
verschillende behandelopties, met de voor- en nadelen, samen te bespreken. En te overleggen
welke behandeling het beste aansluit bij de situatie en wensen van de patiënt.
• Met het project ‘Patiënt aan Zet’ – een eigen initiatief – werken we aan de verbetering van de
kwaliteit van zorg binnen ziekenhuizen vanuit patiëntenperspectief, met als resultaat dat:
o de patiënt goed en eenduidig geïnformeerd is;
o inspraak van de patiënt bij de behandeling vergroot wordt (regie);
o de patiënt meer tevreden is over de zorg
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•

•

Deelname aan het project ‘Ready Steady Go:
samenwerken aan empowerment van jongeren met een
chronisch inflammatoire darmziekte’. In samenwerking
met jongeren met IBD hebben zorgverleners
handvatten gekregen om jongeren in de transitiefase te
empoweren, zodat zij de regie over hun zorg en hun
leven steeds meer in eigen handen kunnen nemen. Dit
project is afgerond en de jongeren hebben hun tips in
een mooie film gezet.
Crohn & Colitis NL wordt op jaarbasis circa 20 keer
geraadpleegd om mee te denken over de opzet van een
wetenschappelijk onderzoek om het
patiëntenperspectief te waarborgen. Daarnaast zetten
we jaarlijks een aantal onderzoeken uit via ons Crohn &
Colitis NL-panel.

Eigen onderzoek met
behulp van
Crohn & Colitis NLpanel (CC-panel)
•

•

•
•
•
•

•

2020
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Onderzoek ‘Medische
noodzaak medicijnen’ in
samenwerking met
Patiëntenfederatie Nederland
Evaluatie dienstverlening
leveranciers van medische
voeding
Ervaringen met chirurgie
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samenwerking met de
Toiletalliantie
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2.6 Samenwerking op thema’s
Veel thema’s zijn niet exclusief voor onze organisatie of voor mensen met IBD. Waar mogelijk en wanneer
van toegevoegde waarde zoeken we de samenwerking. Voorbeelden van samenwerking waarbij we in 2020
betrokken waren:
• Toiletalliantie - de missie van de Toiletalliantie is om voor 2023 voldoende toegankelijke toiletten in
Nederland te hebben, met elke 500 meter een toegankelijk toilet. Samen met gemeenten,
winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld
in Nederland. Crohn & Colitis NL neemt deel aan de stuur- en werkgroep en is nauw betrokken bij
de activiteiten van de alliantie.
• Overleg Medicijn Wisselen - overleg van 15 patiëntenorganisaties inzake de problematiek van
medicijn wisselen. Crohn & Colitis NL neemt deel aan de werkgroep en is actief betrokken bij het
formuleren van standpunten.
• Samenwerkingsverband IBD - in 2021 is een samenwerkingsovereenkomst getekend door ICC,
commissie IBD NVMDL, commissie IBD V&VN, MLDS en Crohn & Colitis NL. Doel van het
samenwerkingsverband is om voor de thema’s voeding, vermoeidheid en gepersonaliseerde zorg
een landelijke onderzoeksinfrastructuur op te zetten en in aansluiting daarop projecten te
ontwikkelen (voorlichting, awareness, zorg en onderzoek). De samenwerking is voor 5 jaar
aangegaan.
• Samenwerking met Stomavereniging - naast het gecombineerd lidmaatschap hebben de
Stomavereniging en Crohn & Colitis NL de eerste stappen gezet om meer inhoudelijk samen te
werken, zowel op het terrein van jongeren als voorlichting.
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3.

Organisatie

Crohn & Colitis NL
Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
RSIN-nummer/fiscaalnummer 8034.20.407
KvK-nummer 40.40.97.50
Statutaire doelstelling:
De vereniging heeft ten doel: werkzaam te zijn in het
belang van zowel algemeen als individueel mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere
chronische ontstekingsachtige darmziekten.
Leden
Eind 2020 waren er ruim 10.000 leden.
Vrijwilligers
Jaarlijks zetten zich een groot aantal vrijwilligers in voor Crohn & Colitis NL
Regioteams organiseren activiteiten in hun regio voor leden en niet-leden.
Crohn & Colitis NL kent de volgende regio’s:

Groningen/ Drenthe
Overijssel
Gelderland
Noord-Holland

Zuid-Holland
Noord-Brabant west
Noord-Brabant oost
Friesland

Utrecht
Limburg
Zeeland

In de regio’s zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. Daarnaast is in 2020 de Ervaringsdeskundigenlijn
bemenst door vrijwilligers (4), hebben zich vrijwilligers ingezet als redactielid van Crohniek (8), zijn
vrijwilligers actief als moderator van social media (7) en waren er bloggers (3). Ook Short Bowel kent
een werkgroep van vrijwilligers (4).
Bestuur
Simone Nijhof, voorzitter
Aylin Mooy-Ertan, vice-voorzitter
Ronald Buruma, penningmeester
Mark Buunen, lid
Kris De Prins, lid
Claudine te Meij, lid
Natascha Quint, lid
Melissa Holtvluwer, jongeren bestuurslid (tot 6 juni)
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Verenigingsraad
Martijn Rooks, waarnemend voorzitter
Harold Liesveld, vicevoorzitter
Inge Hogenelst, lid
Jan-Martin Krommendijk, lid (tot 6 juni)
Scipio Maas, lid
Isabel Weststrate, lid
Simon Wever, lid
Medewerkers bureau
Barbara Davidson, communicatieadviseur en hoofd-/eindredacteur Crohniek
Daniëlle van der Horst, beleidsmedewerker
Mireille van der Kuijlen, secretariaat
Ramona Kusters, communicatiemedewerker (social media)
Marja Koops - Teijn, financiële administratie
Cindy de Rouw - den Heeten, coördinator regio’s
Menne Scherpenzeel, directeur
Honorering
Voor de medewerkers van het bureau is de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening van toepassing. Bestuursleden en leden van de Verenigingsraad kunnen hun
onkosten in rekening brengen, maar ontvangen geen honorering.
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4.

Financiën

4.1 Inkomsten
De totale inkomsten bedragen over 2020 € 1.187.555 (2019: € 515.650). De enorme stijging van de
inkomsten zijn te verklaren doordat we een nalatenschap hebben ontvangen van € 578.991. Het
bestuur van Crohn & Colitis NL zal in 2021 onderzoeken op welke manier deze gelden kunnen
worden aangewend voor de vereniging. De gehele post wordt eerst als bestemmingsfonds
opgenomen op de balans.
Zonder de nalatenschap (genormaliseerd resultaat) bedragen de inkomsten € 608.564 (2019:
€ 515.650). De grootste inkomstenbron voor de vereniging betreft de contributies van leden (59%).
Doordat de vereniging zich meer richt op het zelfstandig uitvoeren van projecten (5%) en geven van
adviezen aan derden (5%) hebben we hieruit meer inkomsten gehaald. Deze werkzaamheden zorgen
voor een stijging van de inkomsten en hierdoor hebben we de contributies van leden gelijk kunnen
houden.
De verwachting voor 2021 is een inkomstenbron van € 564.000. Mede vanwege de huidige
(economische) situatie zijn we voorzichtig geweest bij het vaststellen van de begroting
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Andere inkomstenbronnen
•
•
•
•

Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Advertentieomzet Crohniek
Giften en baten uit fondsenwerving

Inkomsten

Adviezen
5%
Advertentieomzet
6%
Projecten
5%

Giften
3%

Overige baten
1%

Sponsorbijdragen
10%
Contributies
59%
Subsidiebaten
11%

Contributies

Subsidiebaten

Sponsorbijdragen

Projecten

Advertentieomzet

Adviezen

Giften

Overige baten

Specificatie inkomsten
• Sponsorbijdragen
Crohn & Colitis NL werkt samen met diverse commerciële partijen. De bedragen die wij ontvangen
voldoen aan de CGR richtlijn en worden in het Transparantieregister vermeld. Een overzicht van de
sponsorbijdragen per partij is opgenomen in de jaarrekening. De sponsorbijdragen zijn dit jaar lager
doordat vorig jaar gelden zijn opgehaald voor het jubileum.
In de samenwerking hebben de commerciële partijen geen enkele invloed op inhoud van de
projecten, dan wel invloed op het beleid van Crohn & Colitis NL. Van de volgende bedrijven hebben
we in 2020 ondersteuning ontvangen: Falk, Ferring, Janssen, MSD, Pfizer, Takeda, TEVA en Abbvie.
• Subsidiebaten
De subsidiebaten zijn afkomstig van: Fonds PGO, KIDZ basissubsidie en van de MLDS.
• Projecten
De projectinkomsten zijn voornamelijk gerealiseerd door de projecten: Ontwikkeling van
psychosociale tool en Patiënt aan Zet.
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• Adviezen
De inkomsten uit adviestrajecten zijn (vacatie)gelden voor adviezen op het gebied van IBD aan
derden. Wij factureren hiervoor op basis van ureninzet.
• Giften en baten uit fondswerving
Crohn & Colitis NL ontvangt diverse giften van particulieren en bedrijven.
• Advertentieomzet Crohniek
Crohn & Colitis NL brengt een eigen magazine uit, genaamd Crohniek. Onze leden ontvangen deze
vier keer per jaar. Het magazine wordt onder andere gefinancierd met advertentieomzet.
• Overige baten
De overige baten bestaan uit inkomsten uit rentebaten.

4.2 Uitgaven
De totale uitgaven bedragen over 2020 € 587.000 (2019: € 551.000). De stijging van de uitgaven
hebben ook hier te maken met onze toenemende werkzaamheden, zoals projecten opzetten en
adviezen geven aan derden over IBD. 2020 is ook het jaar waarin we van naam veranderden en
daarmee ook van huisstijl. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe website en nieuwe brochures
ontwikkeld. Deze kosten hadden we ook voorzien in 2019 en daarom worden deze mede uit de
bestemmingsreserves gefinancierd.
Het jaar 2020 zal voor iedereen het jaar van het coronavirus zijn. Dat bepaalde ook voor een groot
deel de agenda voor onze vereniging. Er was vooral behoefte aan voorlichting over het coronavirus
en de impact op IBD. Fysieke bijeenkomsten gingen niet door. Deze hebben we zoveel mogelijk
kunnen omzetten naar onlinebijeenkomsten. De kosten voor een onlinebijeenkomst zijn hoger dan
bij fysieke bijeenkomsten. Dit heeft overigens geen impact gehad op de financiële situatie van de
vereniging, omdat er minder bijeenkomsten doorgang vonden.
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De uitgaven van de vereniging zijn als volgt onder te verdelen:
Besteding aan doelstellingen
•
•
•

Voorlichtingskosten
Belangenbehartiging
Lotgenotencontact

Besteding aan kosten van de eigen organisatie

Uitgaven
Lotgenotencontact
19%

Voorlichtingskosten
41%

Kosten eigen
organisatie
20%

Voorlichtingskosten

Belangenbehartiging
20%
Belangenbehartiging
Kosten eigen organisatie

Lotgenotencontact

De uitgaven zijn onder andere besteed aan:
•
•
•
•
•
•

Eigen onderzoek met behulp van Crohn & Colitis Ulcerosa-panel (CC-panel)
Uitbrengen van Crohniek en voorlichtingsbrochures
Belangenbehartiging, onder meer op het terrein van medicijnen
Samenwerking met externe partijen zoals MLDS
Het organiseren van online-bijeenkomsten: van informatievoorziening over het coronavirus
tot virtuele IBD-dagen
Kosten eigen organisatie, zoals huisvesting en personeelskosten

4.3 Accountantsrapport
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De jaarrekening 2020 is samengesteld door KIK accountants & belastingadviseurs te Groenekan en is
voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant. De volledige jaarrekening kan worden
opgevraagd bij Crohn & Colitis NL.

2020

Jaarverslag

23

