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Lotgenotencontact

>  U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact u een subsidiebijdrage aanvraagt.  
Hiertoe vult u per activiteit een tabel in. 

Algemeen doel lotgenotencontact
De kern van lotgenotencontact is de mogelijkheid van (h)erkenning, bewustwording en het benutten van ervarings
deskundigheid. Een pgorganisatie richt zich op het organiseren en bevorderen van contacten tussen mensen met 
dezelfde problematiek, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. 
De pgorganisatie zorgt ervoor dat die contacten en ervaringsuitwisseling laagdrempelig is. 

Voorbeelden van activiteiten die onderdeel kunnen zijn van lotgenotencontact, is het uitwisselen van ervaringen 
door middel van:
• Het organiseren van informatie en themabijeenkomsten
• Cursussen en gespreksgroepen
• Internetfora
• Telefonisch contact
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Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen 
en retour sturen. 
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Informatievoorziening

>  U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van informatievoorziening u een subsidiebijdrage aanvraagt.  
Hiertoe vult u per activiteit een tabel in. 

Algemeen doel informatievoorziening
Bij informatievoorziening gaat het om het zorgen voor cliëntgerichte informatie over een specifieke aandoening 
of beperking en daarmee samenhangende zaken. Die informatie is bedoeld voor mensen met deze aandoening of 
functiebeperking en hun ouders, familieleden of anderen in de kring van hun persoonlijke levenssfeer. 

De informatievoorziening helpt een cliënt om zelf de dialoog met zorgverleners aan te gaan. Het kan een cliënt ook 
ondersteunen bij de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder of een zorgverzekeraar. Of het helpt bij het maken van 
keuzes op het gebied van maatschappelijke participatie.

Voorbeelden van activiteiten die onder informatievoorziening vallen, zijn:
• Het opstellen en verspreiden van folders, brochures en nieuwsbrieven
• Het maken van voorlichtingsfilms
• Het bijdragen aan keuzegidsen
• Het bijdragen aan de ontwikkeling van zelfmanagementtools
• Dialoogondersteuning
• Doorverwijzing naar de juiste instanties voor specifieke ondersteuning
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(Aandoeningspecifieke) belangenbehartiging

>  U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van (aandoeningspecifieke) belangenbehartiging een subsidiebijdrage aanvraagt. 
Hiertoe vult u per activiteit een tabel in.

Algemeen doel (aandoeningspecifieke) belangenbehartiging
(Aandoeningspecifieke) belangenbehartiging gaat over het effectief invloed uitoefenen vanuit de aandoening specifieke 
belangen op onder meer beleid, aanbod en onderzoek. Invloed uitoefenen gebeurt namens een bepaalde groep 
tegenover andere partijen die van belang zijn in verband met de ziekte of functiebeperking of de gevolgen daarvan. 
Dit kan zich uitstrekken tot het hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering 
en maatschappelijke zorg.

Voorbeelden van activiteiten die onder (aandoeningspecifieke) belangenbehartiging vallen, zijn:
• het lidmaatschap van Nederlandse en Europese samenwerkingsorganisaties, platforms of koepels;
•  het bundelen en het inbrengen van ervaringskennis in diverse overlegsituaties zoals bij aanbieders,  

verzekeraars, overheden en andere maatschappelijke organisaties;
• het verbeteren van de beeldvorming in de samenleving door voorlichting en bewustwording.
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	Naam organisatie: Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten
	Activiteit 1: 
	1: Jaarlijkse ledendag
	2: Facebook pagina
	3: 
	4: 
	5: 

	Omvang 1: 
	1: Bijeenkomst voor ca. 300 personen op de eerste zondag van Oktober
	2: Momenteel zijn er xxx leden bij de Vitiligo Facebook groep.
	3: 
	4: 
	5: 

	Duur/frequentie 1: 
	1: ca. 5 uur / 1 keer per jaar
	2: Onbeperkt
	3: 
	4: 
	5: 

	Doelgroep 1: 
	1: Leden van de LVVP en familieleden ervan
	2: Leden en niet-leden
	3: 
	4: 
	5: 

	Korte beschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering 1: 
	1: Contact tussen leden onderling, uitwisselen van ervaringen.
	2: Discussies en informatie-uitwisseling tussen leden en niet-leden over vitiligo.
	3: 
	4: 
	5: 

	Verwachte resultaten 1: 
	1: Mensen voelen zich beter, als ze contact hebben gehad met anderen, die dezelfde ziekte hebben.
	2: Mensen voelen zich beter, als ze contact hebben gehad met anderen, die dezelfde ziekte hebben.
	3: 
	4: 
	5: 

	Activiteit 2: 
	1: Magazine Spotlight!
	2: Jaarlijkse ledendag
	3: Website
	4: Medewerking aan weekbladen, radio en televisie
	5: 

	Omvang 2: 
	1: 2.000 exemplaren per keer, 20-24 pagina's.
	2: Bijeenkomst voor ca. 300 personen op de eerste zondag van Oktober
	3: We hebben ca. 35.000 unieke hits per jaar.
	4: N.v.t.
	5: 

	Duur/frequentie 2: 
	1: 4 keer per jaar.
	2: ca. 5 uur / 1 keer per jaar
	3: Onbeperkt
	4: Geheel 2017, voor zover het zich voordoet
	5: 

	Doelgroep 2: 
	1: Leden en een beperkt aantal niet-leden, zoals dermatologen
	2: Leden van de LVVP en familieleden van hen.
	3: Leden en andere geïnteresseerden
	4: Patiënten en niet-patiënten
	5: 

	Korte beschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering 2: 
	1: Het magazine wordt door vrijwilligers gemaakt en door een professionele drukker gedrukt.
	2: Informatievoorziening door o.a. dermatologen en psychologen. Kinderdag voor kinderen met vitiligo.
	3: Op de website staat veel informatie over vitiligo en de activiteiten, die door de LVVP worden georganiseerd,
	4: Via die genoemde kanalen brengen we vitiligo onder de aandacht van het brede publiek, om een betere bekendheid hiervan te bewerkstelligen.
	5: 

	Verwachte resultaten 2: 
	1: Informatie-overdracht.
	2: Uitwisseling van informatie.
	3: Informatie-overdracht.
	4: Betere bekendheid van de ziekte vitiligo.
	5: 

	Activiteit 3: 
	1: Vitiligo richtlijn
	2: Vitiligo-app
	3: "Beter gestemd met je huid"
	4: Onderzoeksprioriteiten
	5: 

	Omvang 3: 
	1: N.v.t.
	2: N.v.t.
	3: N.v.t.
	4: N.v.t.
	5: 

	Duur/frequentie 3: 
	1: 2016 en 2017
	2: 2016 e.v.
	3: 2016 e.v.
	4: 2016 e.v.
	5: 

	Doelgroep 3: 
	1: Dermatologen
	2: Vitiligo-patiënten en dermatologen
	3: Vitiligo-patiënten
	4: Patiëntenorganisaties
	5: 

	Korte beschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering 3: 
	1: Opstellen en onderhouden van de richtlijn, teneinde consensus onder dermatologen te krijgen over de behandeling van vitiligo. Hiervoor is een werkgroep i.s.m. de NVDV opgericht.
	2: Een app ontwikkelen, waarbij de uitgebreidheid van vitiligo kan worden gescoord, er vragen kunnen worden gesteld aan dermatologen en er een link is met het patiëntendossier Epic. Er is een werkgroep onder leiding van AMC SNIP.
	3: De faculteit Medische Psychologie is bezig om i.s.m. de afdeling Dermatologie van het AMC een online psychologisch behandprogramma te ontwikkelen.
	4: Deelname aan onderzoek naar beweegredenen en behoeftes t.a.v. het opstellen van onderzoeksprioritieiten. De aanbevelingen zijn gericht aan ZonMw (Min. VWS)
	5: 

	Verwachte resultaten 3: 
	1: Betere behandeladviezen voor vitiligo-patiënten.
	2: Betere en korte informatiestromen, beter gebruik van moderne hulpmiddelen.
	3: Stemmingsverbetering van mensen met een chronische huidaandoening, waaronder vitiligo.
	4: Aanbevelingen t.a.v. onderzoeksprioriteiten
	5: 



