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Woord	vooraf		 	

Het	 jaar	 2017	 ligt	 alweer	 een	 paar	maanden	 achter	 ons.	 Het	was	 een	 bewogen	 jaar	 voor	

Hoofdpijnnet.	Een	jaar	waarin	de	aandacht	onder	meer	lag	op	het	afscheid	van	de	voorzitter,	

Rob	van	Doorn.	Rob	is	drie	jaar	lang	een	zeer	gewaardeerde	voorzitter	geweest.	In	die	jaren	

heeft	 hij	 belangrijke	 veranderingen	 tot	 stand	 gebracht	 zoals	 de	 naamsverandering	 van	 de	

vereniging	 in	Hoofdpijnnet	 en	de	oprichting	 van	het	Migrainefonds.	Hiermee	heeft	 hij	 het	

belang	van	fondsenwerving	op	de	agenda	gezet.		

	

In	 november	 2017	 ben	 ik	 met	 veel	 enthousiasme	 aangetreden	 als	 nieuwe	 voorzitter	 van	

Hoofdpijnnet.		Ondanks	dat	ik	nieuw	ben	binnen	de	vereniging	valt	er	genoeg	te	zeggen	over	

alle	activiteiten	die	in	2017	ontplooid	zijn.	Zelf	heb	ik	mij	voornamelijk	beziggehouden	met	

kennismaken,	met	als	start	de	goed	bezochte	vrijwilligersdag	op	24	november	in	Amersfoort.	

	

In	 2017	 is	 de	 samenwerking	met	 het	Migrainefonds	 verder	 versterkt.	 Dit	 dankzij	 de	 grote	

migrainecampagne	 die	 in	 mei	 2018	 gelanceerd	 zal	 gaan	 worden.	 De	 vereniging	 en	 het	

Migrainefonds	trekken	hierin	gezamenlijk	op.		

	

Evenals	 in	 2016	 zijn	 we	 in	 2017	 actief	 geweest	 met	 belangenbehartiging	 van	 de	 leden.	

Hoofpijnnet	is	in	een	coalitie	gestapt	met	meerdere	patiëntenverenigingen	om	het	probleem	

van	de	medicijnwissel	door	apothekers	op	de	maatschappelijke	agenda	te	plaatsen.	Hierover	

hebben	we	om	input	en	ervaringen	van	onze	 leden	gevraagd.	Massaal	hebben	we	reacties	

over	dit	belangrijke	thema	ontvangen.	Deze	worden	verwerkt	 in	een	rapport	dat	eind	april		

2018	is	gepubliceerd	en	aan	de	minister	van	VWS	is	aangeboden.	

	

Het	 afgelopen	 jaar	 hebben	 we	 verkennende	 gesprekken	 gehad	 met	 de	 werkgroep	

Aangezichtspijn	om	hun	website	te	integreren	in	die	van	Hoofdpijnnet	en	om	meer	samen	te	

gaan	 werken.	 Resultaat	 is	 dat	 het	 bureau	 de	 werkgroep	 heeft	 gefaciliteerd	 met	 de	

organisatie	van	hun	jaarlijkse	de	contactdag.	Daarbij	was	het	programma	zodanig	van	opzet	

dat	het	ook	voor	mensen	met	andere	hoofdpijnsoorten	interessant	was.	De	integratie	van	de	

twee	websites	zal	in	2018	verder	opgepakt	worden.	

	



In	2017	is	Hoofpijnnet	gestart	met	een	maandelijkse	digitale	nieuwsbrief.	Door	maandelijks	

over	onze	activiteiten	 te	 informeren	maken	we	 ze	meer	 zichtbaar	bij	 leden	en	niet-leden.	

Bovendien	 houden	 we	 zo	 iedereen	 op	 de	 hoogte	 houden	 van	 laatste	 ontwikkelingen	 op	

gebied	van	hoofdpijn.	De	nieuwsbrief	wordt	goed	gewaardeerd	en	heeft	al	geleid	tot	1000	

extra	abonnees.	

Naast	 de	 maandelijkse	 nieuwsbrief	 proberen	 we	 ook	 in	 ons	 blad	 Hoofdzaken	 continue	

aandacht	 te	 vestigen	 op	 de	 verschillende	 soorten	 hoofdpijn,	 waarbij	 de	 strategische	

doelstellingen	 altijd	 het	 uitgangspunt	 zijn.	 Deze	 zijn	 in	 2017	 door	 het	 bestuur	 opnieuw	

geformuleerd	(zie	ook	par.	2).	Deze	speerpunten	worden	in	dit	jaarverslag	nader	toegelicht.	

	

2018	zal	wederom	een	jaar	vol	uitdagingen	worden.	De	migrainecampagne	zal	veel	aandacht	

vragen	 van	 bestuur	medewerkers	 en	 vrijwilligers,	 zowel	 in	 aanloop	 naar	 de	 campagne	 als	

tijdens	 de	 twee	 piekmomenten	 in	 juni	 en	 september.	 Daarnaast	 zal	 Hoofdpijnnet	 zich	

moeten	 gaan	 conformeren	 aan	 de	 nieuwe	 Europese	 regels	 inzake	 beveiliging	 van	

persoonsgegevens.	Aan	het	eind	van	2018	zal	de	vereniging	actief	op	zoek	moeten	gaan	naar	

nieuwe	 bestuursleden	 vanwege	 het	 aftreden	 in	 juni	 2019	 van	 secretaris	 Peter	 Ytsma	 en	

Willem	Sleddering	,	algemeen	bestuurslid.	Beiden	hebben	er	dan	drie	termijnen	opzitten.		

	

Zonder	 inzet	 van	 vrijwilligers	 heeft	 een	 vereniging	 als	 de	 onze	 geen	 bestaansrecht.	 Het	 is	

indrukwekkend	wat	 je	met	elkaar	 toch	maar	weer	 in	één	 jaar	voor	elkaar	weet	 te	krijgen.	

Hartelijk	dank	daarvoor!	

	

Karin	van	Haperen,		

	

Voorzitter	

	



1. Inleiding	

Dit	jaar	hebben	we	de	gebruikelijke	indeling	van	onze	activiteiten	anders	vorm	gegeven.	Niet	

meer	een	opsomming	van	alles	wat	we	hebben	gedaan,	maar	een	korte	terugblik	op	enkele	

belangrijke	 thema’s	 die	 we	 in	 ons	 beleidsplan	 als	 speerpunt	 hebben	 aangeduid.	 Het	 gaat	

daarbij	met	name	om	de	activiteiten	en	ontwikkelingen	die	voor	onze	vereniging	in	2017	een	

belangrijke	rol	hebben	gespeeld.		

Natuurlijk	hebben	we	in	2017	meer	gedaan	dan	we	in	een	kort	verslag	als	dit	kunnen	vermel-

den.	Daarover	hebt	u	kunnen	lezen	in	Hoofdzaken	en	in	de	nieuwsbrieven	waar	we	in	2017	

serieus	werk	van	hebben	gemaakt.			

	

2. Speerpunten	

In	het	strategisch	plan	2017	zijn	de	volgende	speerpunten	geformuleerd.	

• Zelfmanagement	

Hoofdpijnnet	 streeft	 ernaar	 dat	 hoofdpijnpatiënten,	 ondanks	 hun	 ziekte,	 een	 volwaardig	

leven	 kunnen	 leiden.	Het	 is	 een	 rode	draad	om	bij	 alles	wat	de	 vereniging	organiseert	 en	

ontwikkelt.	 De	 boodschap	 is	 dat	 je,	 ondanks	 je	 ziekte,	 te	 allen	 tijde	 zelf	 de	 beslissingen	

neemt	en	de	richting	in	je	leven	bepaalt.		

• Acceptatie	en	Participatie	

Door	 veel	mensen	wordt	 hoofdpijn,	 ongeacht	 het	 type,	 gezien	 als	 een	 ‘alledaagse	 ziekte’.	

Dat	maakt	het	voor	patiënten	extra	moeilijk	erover	te	praten.	In	2017	is	de	basis	gelegd	voor	

een	 campagne	 over	 migraine,	 die	 vooroordelen	 bestrijdt	 en	 de	 kennis	 over	 migraine	 wil	

vergroten.		

• Kwaliteit	van	zorg	

Bij	dit	speerpunt	gaat	de	aandacht	vooral	uit	naar	de	juiste	medicijnen,	goede	medicijnen	en	

goed	verloop	van	het	zorgproces.	

Een	 aantal	 projecten	 vielen	 hierbij	 op:	 de	 lobby	 ‘Stop	 medicijnwissel’,	 deelname	 aan	 de	

Medische	 Adviesraad	 vanwege	 de	 komst	 van	 het	 nieuwe	 CGRP-medicijn	 en	 actieve	

betrokkenheid	bij	Zorgkaart	Nederland.		

	



• Gezonde	vereniging	

Ledenbinding	 en	 -behoud	 is	 voor	 iedere	 patiëntenvereniging	 van	 groot	 belang.	 Naast	

ontwikkeling	 van	 de	 juiste	 diensten	 en	 producten,	 werkt	 Hoofdpijnnet	 aan	 een	 integrale	

aanpak	van	de	communicatie.		

	



3. Zelfmanagement	

3.1. Regio	bijeenkomsten			 	 	 	 	 	

In	2017	hebben	we	veel	tijd	besteed	aan	het	uitbreiden	van	de	relaties	binnen	ons	netwerk.	

De	contacten	met	professionals,	met	schrijvers	van	boeken	over	migraine	en	hoofdpijn	en	

met	de	hoofdpijncentra	heeft	ook	dit	jaar	weer	veel	opgeleverd.		

In	Nijmegen	is	afgelopen	jaar	door	twee	vrijwilligers	een	mooi	initiatief	verder	uitgebouwd.	

Zij	komen	enkele	malen	per	jaar	bij	elkaar	met	een	vaste	kern	van	mensen	die	elkaar	willen	

steunen.	 Tijdens	 die	 bijeenkomsten	 komen	 diverse	 thema’s	 aan	 de	 orde.	 Het	 aantal	

bezoekers	is	wederom	toegenomen.		

Dit	jaar	hebben	we	veel	aandacht	gegeven	aan	het	bieden	van	een	divers	aanbod	en	aan	het	

uitbreiden	 van	 de	 bijeenkomsten	 verder	 over	 het	 land,	 waaronder	 Zeeland	 en	 Noord-

Holland.	Dat	laatste	leidde	tot	een	-onverwachte-	toename	van	de	betrokkenheid.		

Ook	 het	 bieden	 van	 wandelingen,	 workshops	 en	 de	 aanpak	 om	 ook	 partners,	 ouders	 en	

andere	betrokkenen	meer	 te	motiveren	om	deel	 te	nemen	heeft	veel	 teweeg	gebracht.	 In	

2018	zullen	deze	ontwikkelingen	meer	aandacht	krijgen.		

De	 ervaringen	met	 het	 aanbieden	 van	meer	 diversiteit	 in	 de	 bijeenkomsten,	 de	 aandacht	

voor	 Jeugd	 en	 Passend	Onderwijs	 hebben	 geleid	 tot	meer	 ruimte	 hiervoor	 in	 de	 plannen	

voor	2018.		

Centraal	daarin	staat	het	richten	op	kwaliteit	van	leven	(met	als	kern	wat	kan	je	zelf	hierin	

meer	doen),	 het	 betrekken	 van	ouders	 en	 jongeren	bij	 bijeenkomsten	en	 tot	 slot	 het	 nog	

breder	uitzetten	van	onze	bijeenkomsten	in	de	regio’s.	

Het	afgelopen	jaar	hebben	we	weer	een	paar	nieuwe	vrijwilligers	mogen	begroeten	die	ons	

assisteren	 op	 diverse	 onderdelen	 binnen	Hoofdpijnnet.	 Voor	 2018	 zal	 dit	 zeker	 ook	meer	

aandacht	gaan	krijgen	gezien	de	mooie	initiatieven	die	we	bedenken	met	elkaar.		

3.1.1. Overzicht	Bijeenkomsten	

3	februari									 Informatiestand	tijdens	Gezondheidsbeurs,	Utrecht	

18	februari	 Wandeling,	Baarn	

18	maart	 Wandeling,	Oosterbeek	

25	maart	 Wandeling,	Amsterdamse	Bos	

22	februari	 Themabijeenkomst	Kwaliteit	van	Leven,	Nijmegen	



29	maart	 Themabijeenkomst	Kwaliteit	van	Leven	wat	is	rol	van	mindfulness,	Echteld	

1	april		 Informatiestand	tijdens	welzijnsmarkt,	Terneuzen	

5	april	 Themabijeenkomst	Migraine	bij	kinderen,	Leiden	

6	april	 Presentatie	ernstige	hoofdpijn	bij	jongeren,	Eindhoven	

20	mei	 Informatiebijeenkomst	 Migraine	 en	 Clusterhoofdpijn	 i.s.m.	 Martini	

Ziekenhuis,	Groningen	

21	mei	 Wandeling	met	picknick,	Nieuwkoop	

31	mei	 Themabijeenkomst	Kwaliteit	van	leven,	Amersfoort	

11	juni	 Wandeling,	Dieren	

29	juni		 Informatiestand	in	Bibliotheek,	Geldermalsen	

2	juli	 Wandeling,	Egmond	aan	Zee	

6	september	 Themabijeenkomst	Migraine	en	Werk	i.s.m.	Tergooi	Ziekenhuis,	Blaricum	

19	september		 Themabijeenkomst	Kwaliteit	van	Leven,	Amsterdam	

27	september	 Themabijeenkomst	 Ernstige	 Hoofdpijn	 en	 nu?	 i.s.m.	 ZorgSaam	 Ziekenhuis,	

Terneuzen	

1	oktober			 Informatiestand	tijdens	Leefevent,	Groningen	

5	oktober	 Themabijeenkomst	Kwaliteit	van	Leven,	Gouda	

10	oktober		 Themabijeenkomst	Van	je	Klacht	je	Kracht	maken,	Leiden	

12	oktober		 Informatiestand	tijdens	de	Publieksdag	van	de	Hersenstichting,	Utrecht	

18	oktober		 Themabijeenkomst	Chronische	Hoofdpijn	i.s.m.	Rugpoli	te	Lochem,	Lochem	

31	oktober	 Voorlichtingsavond	 Migraine	 en	 Medicatie-afhankelijke	 Hoofdpijn	 i.s.m.	

Haga	Ziekenhuis,	Den	Haag		

2	november	 Informatiebijeenkomst	Ernstige	Hoofdpijn	 i.s.m.	het	Elisabeth	Twee	Steden	

Ziekenhuis,	Tilburg	

26	november	 Wandeling	i.s.m.	Arjan	Postma,	Leyduin	

	



3.2. Brochures	 	 	 	 	 	 	

Als	 vereniging	hebben	wij	de	beschikking	over	een	aantal	brochures	over	de	verschillende	

hoofdpijnsoorten.	 Deze	 brochures	 geven	 informatie	 over	 de	 betreffende	 hoofdpijnvorm	

maar	ook	over	de	medicamenteuze	en	niet-medicamenteuze	behandeling.	Door	middel	van	

deze	brochures	kunnen	wij	onze	 leden	goede	en	actuele	 informatie	verschaffen.	Maar	ook	

ten	aanzien	van	hoofdpijn	schrijdt	de	medische	wetenschap	voort	en	de	brochures	zijn	aan	

een	 update	 toe.	 In	 samenwerking	 met	 de	 Vereniging	 Nederlandse	 Hoofdpijncentra	 zal	

Hoofdpijnnet	gezamenlijk	de	brochures	updaten,	zodat	de	toegang	tot	de	 juiste	 informatie	

voor	patiënten	en	 leden	met	hoofdpijn	vergroot	zal	worden.	Er	 is	reeds	een	start	gemaakt	

met	de	brochure	over	Migraine.	In	2018	zal	deze	gereed	komen.	

3.3. Werkgroepen		 	 	

3.3.1. Werkgroep	Clusterhoofdpijn	

Op	 zondag	 26	 november	 heeft	 de	 werkgroep	 een	 wandeltocht	 in	 de	 Noord	 Hollandse	

Leyduin	georganiseerd.	De	tocht	stond	onder	leiding	van	boswachter	Arjan	Postma,	bekend	

van	televisie:	RTL4	en	TV	Noord-Holland.	

Arjan,	 zelf	ook	bekend	met	Clusterhoofdpijn,	heeft	veel	ervaring	met	

het	 landschap	 en	 met	 wandeltochten	 en	 excursies.	 De	 dag	 begon	

bewolkt,	 maar	 na	 een	 enkele	 bui,	 eindigde	 dag	 met	 een	 heerlijke	

najaarszon.	 Arjan’s	 rondleiding	 met	 zijn	 nuchtere	 en	 aanstekelijk	

humor	 zit	 vol	met	wetenswaardigheidjes	waar	 je	anders	nonchalant	voorbij	 zou	 lopen.	De	

ruim	20	aanwezige	gasten	en	leden	hebben	genoten	van	een	prachtige	en	unieke	dag.	

	 	 	 	 	 						 	
	

3.3.2. Werkgroep	Aangezichtspijn	

Na	 jaren	 van	 een	 stabiel	 en	 herkenbaar	 patroon	 van	 activiteiten	 heeft	 de	 werkgroep	

Aangezichtspijn	 in	2017	een	behoorlijke	verandering	doorgemaakt.	 In	de	eerste	plaats	had	



dit	 te	maken	met	 een	 verandering	 van	 de	 personele	 bezetting	 van	 de	werkgroep,	 aan	 de	

andere	kant	ook	met	de	wens	om	de	dingen	wat	anders	aan	te	pakken.	Zo	is	er	in	2017	geen	

ontmoetingsdag	 georganiseerd	 maar	 is	 alle	 aandacht	 gericht	 op	 een	 inventarisatie	 van	

ledenwensen.	Het	35-jarig	bestaan	van	de	werkgroep	in	2018	wierp	al	z’n	schaduw	vooruit	

door	de	wens	om	in	begin	van	dat	jaar	in	een	bijzondere	ontmoetingsdag	extra	aandacht	aan	

dit	jubileum	te	geven.	

	

3.3.3. 	Werkgroep	Jongeren	

In	februari	namen	werkgroepleden	deel	aan	een	studiebijeenkomst	in	het	AMC	Amsterdam		

met	het	thema	“Met	hoofdpijn	naar	school”.	Er	vonden		interessante	gesprekken	plaats	met	

leerkrachten,	 studiebegeleiders,	 ouders	 van	 en	 ook	met	 zorgverleners.	 Op	 basis	 van	 deze	

bijeenkomst	 heeft	 de	 werkgroep	 in	 april	 een	 presentatie	 mogen	 verzorgen	 bij	 OZL	 te	

Eindhoven	waarbij	meer	aandacht	werd	gegeven	aan	jongeren	met	hoofdpijn	en	de	impact	

ervan.	 Hiermee	 bood	 de	 werkgroep	 ondersteuning	 aan	 ondersteuners	 die	 jongeren	 thuis	

extra	les	geven	als	ze	niet	naar	school	kunnen	komen.	

	

In	 mei	 2017	 heeft	 de	 werkgroep	 jongeren	 een	 super	 geslaagde	 Graffiti	 Workshop	 in	

Amsterdam	georganiseerd	waarbij	vooral	de	kinderen	tot	12	jaar	aandacht	kregen.	Even	een	

dagje	 in	 de	 buitenlucht	 op	 een	 brug	 in	 Amsterdam	 spuiten	met	 een	 spuitbus	 en	 dat	 nog	

legaal	 ook.	 Deze	workshop	werd	 gesponsord	 door	 een	 van	 de	 leden	 van	Hoofdpijnnet	 en	

Graffitifun	te	Amsterdam.	

	

Op	 17	 november	 is	 tijdens	 de	 dag	 van	 de	 student	 de	 studietool	 gelanceerd.	 Er	 zijn	 veel	

studenten	met	een	beperking	of	chronische	aandoening.	De	klachten	hiervan	staan	vaak	op	

gespannen	 voet	met	 studeren.	 De	Studietool	maakt	 duidelijk	 wat	 bepaalde	 aandoeningen	

inhouden,	biedt	oplossingen	en	brengt	studenten	en	begeleiders	met	elkaar	in	gesprek.	De	

Studietool	is	ontwikkeld	voor	negen	aandoeningen,	waaronder	chronische	hoofdpijn.	

Hoofdpijnnet	heeft	meegewerkt	 aan	deze	 tool	 en	de	website.	In	de	 tool	staan	uitgebreide	

informatie	en	tips	over	studeren	met	ernstige	hoofdpijn.	

	



4. Sociaal	Maatschappelijke	Participatie	vergroten	

4.1. Dag	van	de	Migraine		

Op	 de	 Dag	 van	 de	 Migraine	 op	 12	 september	 zette	 Hoofdpijnnet	 een	 geslaagde	 online	

winactie	op	touw.	Via	onze	facebookpagina	konden	mensen	‘inchecken’		bij	Motel	Migraine,	

om	 zo	 het	 signaal	 af	 te	 geven	 ook	 deze,	 vaak	 onzichtbare,	 ziekte	 te	 hebben.	 Onder	 de	

inzendingen	werden	een	aantal	exemplaren	van	het	boek	Motel	Migraine	van	Karen	Spam	

verloot.	De	niet-leden	ontvingen	twee	maal	gratis	het	magazine	Hoofdzaken	en	zijn	later	in	

het	jaar	aangeschreven	met	het	verzoek	lid	te	worden.	Ruim	200	mensen	reageerden	op	de	

winactie.	Daarvan	waren	100	mensen	geen	 lid.	Die	ontvangen	 inmiddels	onze	nieuwsbrief.	

Daarnaast	heeft	de	actie	een	tiental	nieuwe	leden	opgeleverd.	

4.2. AdviespuntWerk	

Het	aantal	mensen	dat	contact	opneemt	met	AdviespuntWerk	erg	wisselend.	Over	een	heel	

jaar	gerekend	gemiddeld	ongeveer	6		per	maand.	Dit	aantal	neemt	bijvoorbeeld	sterk	toe	na	

het	verschijnen		van	een	artikel	in	‘Hoofdzaken’.	

De	 meeste	 vragen	 gaan	 over	 een,	 door	 de	 werkgever	 of	 bedrijfsarts	 ervaren,		‘te	 hoog’	

ziekteverzuim	en	de	angst	voor	het	verlies	van	werk,	maar	vaak	ook	over	de	wanhoop	over	

hoe	het	verder	moet.		

Andere	 bellers	 zijn	 heel	 voorzichtig	 aan	 het	 re-integreren	 maar	 maken	 zich	 grote	 zorgen		

omdat	ze	die	paar	uurtjes	al	niet	volhouden.	

Ook	zijn	er	mensen	die	contact	opnemen	om	hun	verhaal	te	vertellen,	maar	er	zo	doorheen	

zitten	dat	ze	al	na	een	paar	zinnen	in	huilen	uitbarsten.	Een	passend	advies	is	dan	om	voor	te	

stellen	om	even	helemaal	pas	op	de	plaats	te	maken.	Dat	blijkt	vaak	makkelijker	gezegd	dan	

gedaan,	een	schuldgevoel	tegenover	collega’s	en	de	werkgever	staat	dit	in	de	weg		

Een	 ander	 probleem	 dat	 helaas	 nog	 steeds	 voorkomt	 is	 dat	 bedrijfsartsen	 migraine	 niet	

serieus	 nemen.	 Omdat	 de	 bellers	 hier	 vaak	 geen	 raad	 mee	 weten	 is	 ons	 advies	 de	

bedrijfsarts	 te	 vragen	met	 ons	 contact	 op	 te	 nemen.	 De	 richtlijn	Migraine	 en	Werk	 komt	

hierin	goed	van	pas.	Deze	blijkt	nog	steeds	niet	bij	iedereen	bekend.		

Kort	 samengevat,	 begeleiding	 in	 het	 leren	 omgaan	met	 klachten	 en	 het	 hierover	 op	 een	

goede	manier	communiceren	staat	centraal	in	het	werk	van	AdviespuntWerk.	Het	is	fijn	dat	

veel	 kandidaten	 in	 een	 later	 stadium	 feedback	 geven	 over	 hoe	 dingen	 zijn	 verlopen.	 Eind	



2017	is	een	informatiefilmpje	gereed	gekomen	over	het	Adviespunt.	Deze	is	te	zien	op	onze	

website,	www.allesoverhoofdpijn.nl.	

4.3. Hoofdpijnlijn	 	 	 	 	

De	samenstelling	van	het	telefoonteam	is	 in	2017	ongewijzigd	gebleven.	De	teamleden	die	

eind	 2016	 zijn	 begonnen	 hebben	 zich	 snel	 en	 goed	 ingewerkt.	 Daardoor	 kon,	 evenals	 in	

voorgaande	 jaren	de	 telefoonlijn	ook	 in	2017	weer	veel	mensen	 tot	 steun	 zijn.	Het	aantal	

mensen	dat	de	Hoofdpijnlijn	belt	blijft	nog	steeds	op	hetzelfde	niveau	als	in	de	voorgaande	

jaren.	Daarnaast	besteedt	het	 team	ook	 veel	 aandacht	 aan	het	beantwoorden	van	 vragen	

die	per	mail	binnenkomen.	

Het	 systematisch	 bijhouden	 van	 de	 aard	 (in	 korte	 typeringen)	 van	 de	 vragen	 die	

binnenkomen	 hebben	 we	 ook	 in	 2017	 voortgezet.	 Het	 is	 voor	 het	 bestuur	 aanleiding	

geweest	om	stappen	in	gang	te	zetten	om	het	Telefoonteam	nadrukkelijker	en	beter	onder	

de	aandacht	te	brengen.	In	2018	zal	hieraan	nader	vorm	worden	gegeven.		

4.4. Media-aandacht:		 	 	 	 	 	

Voorafgaand	aan	de	landelijke	migraine	campagne	in	2018,	heeft	het	accent	in	2017	gelegen	

op	de	voorbereidingen	daartoe.	Eind	2017	werden	de	eerste	resultaten	zichtbaar.	Aanvragen	

voor	medewerking	 voor	 een	 reportage	 in	 Linda	 gepland	 in	 2018,	 aanvraag	 vanuit	 de	 EO,	

interesse	van	 landelijke	bladen.	Zoveel	mogelijk	werd	gewezen	op	de	komende	campagne,	

met	de	bedoeling	om	vooral	dan	zoveel	mogelijk	in	de	publiciteit	te	komen.	2017	was,	wat	

de	mediacampagne	betreft,	het	jaar	van	de	‘stilte	voor	de	storm’.	

	



5. Betere	Behandeling	van	Hoofdpijn	

5.1. Ontwikkeling	medicijn	tegen	migraine,	het	“Anti-CGPR-medicijn”	 	 	

CGRP	 staat	 voor	Calcitonin	Gene-related	Peptide	en	 is	 een	eiwit	dat	een	 rol	 speelt	bij	 het	

ontstaan	van	migraine.	Door	antistoffen	te	geven	tegen	de	CGRP-receptor	of	het	CGRP	zelf	is	

het	mogelijk	om	de	werking	uit	te	schakelen	en	de	migraine	aanval	te	stoppen.	Het	middel	

“erenumab”	wordt	als	eerste	antistof	tegen	de	CGRP	receptor	op	de	markt	verwacht	en	kan	

door	 de	 neuroloog	 worden	 voorgeschreven.	 De	 firma	 Novartis	 zal	 “erenumab”	 op	 de	

Nederlandse	markt	brengen	en	men	is	nu	in	overleg	met	het	Zorg	Instituut	Nederland	voor	

een	prijsbepaling.	Ron	Willems,	neuroloog	en	bestuurslid	van	onze	vereniging	 is	 lid	van	de	

medische	 adviesraad	 van	 Novartis	 om	 de	 procedure	 van	 “erenumab”	 naar	 registratie	 te	

monitoren	en	te	begeleiden.	

De	 verwachting	 is	 dat	 “erenumab”	 eind	 2018	 /	 begin	 2019	wordt	 geregistreerd	 	 en	 door	

neurologen	kan	worden	voorgeschreven	.		

5.2. Stop	medicijnwissel	

In	2017	sloot	de	vereniging	zich	aan	bij	een	werkgroep	‘Stop	medicijnwissel’	van	meerdere	

patiëntenorganisaties.	Via	de	eigen	 facebookpagina	kwamen	geregeld	 signalen	binnen	van	

patiënten	 die	 nadelen	 ondervinden	wanneer	 ze	 gedwongen	worden	 over	 te	 stappen	 naar	

een	ander	merk	medicijn.	Door	de	handen	ineen	te	slaan,	kan	in	2018	een	stevige	lobby	op	

poten	 worden	 gezet	 om	 dit	 issue	 bij	 de	 overheid,	 zorgverzekeraars	 en	 apotheken	 aan	 te	

kaarten.	

5.3. Vernieuwing	Keuzehulp	Zorgkaart	Nederland	

De	 Patiëntenfederatie	 Nederland	 biedt	 op	 www.zorgkaartnederland.nl	 een	 scala	 aan	

informatie	 om	mensen	op	weg	 te	 helpen	de	 juiste	 zorgaanbieder	 te	 vinden.	Hoofdpijnnet	

was	nauw	betrokken	bij	de	totstandkoming	van	de	‘Keuzehulp	hoofdpijn’.	Via	een	eenvoudig	

invulmenu	 kan	 iemand	 straks	 zelf	 achterhalen,	 op	 basis	 van	 een	 aantal	 kenmerken,	 welk	

hoofdpijncentrum	de	voorkeur	heeft	om	naar	 toe	te	gaan.	Aspecten	als	 reisafstand,	multi-

disciplinair	 team,	 openheid	 in	 informatie,	 spelen	 daarin	 een	 rol.	 De	 criteria	 zijn	 door	

Hoofdpijnnet	kritisch	onder	de	loep	genomen.	De	realisatie	van	de	keuzehulp	staat	gepland	

voor	medio	2018.	

	



6. Gezonde	Vereniging/	Werving	en	behoud	van	leden	

6.1. Communicatie	 	 	

Hetgeen	in	2016	al	was	opgestart,	heeft	in	2017	verder	vorm	gekregen:	Een	integrale	aanpak	

van	 de	 externe	 communicatie.	 Dankzij	 de	 actieve	 inzet	 van	 een	 aantal	 deskundige	

vrijwilligers	 zijn	 we	 erin	 geslaagd	 om	 de	 social	 media	 (in	 het	 bijzonder	 Facebook),	 de	

website,	HoofdZaken	én	de	nieuwe	digitale	nieuwsbrief	nauw	op	elkaar	af	te	stemmen.	

Communicatie	 is	de	kracht	 van	de	herhaling.	 Een	aankondiging	op	Facebook	kan	herhaald	

worden	 in	 de	 nieuwsbrief	 en	 krijgt	 de	 	 juiste	 diepgang	 in	 het	 Hoofdzaken.	 Uitgangspunt	

hierbij	 is	 zoveel	 mogelijk	 signalen	 van	 (niet-)leden	 te	 ontvangen	 en	 die	 te	 gebruiken	 ter	

verbetering	van	en	nieuwe	inspiratie	voor	onze	dienstverlening.	

6.2. Belactie		 	 	 	 	 	 	

In	2017	vond	een	belactie	plaats,	waarin	leden	zijn	gevraagd	hun	jaarlijkse	bijdrage	via	een	

machtiging	te	laten	lopen.	Een	kleine	500	mensen	gaven	hieraan	gehoor.	Tegelijkertijd	werd	

hen	verzocht	het	jaarbedrag	op	te	hogen,	met	als	bestemming	o.a.	het	project	‘Adviespunt	

Jongeren’.	De	gemiddelde	extra	bijdrage	bedroeg	€	25,-.	 	Het	extra	 ingezamelde	bedrag	 is	

overgeheveld	naar	de	zusterorganisatie	Migrainefonds.	

6.3. Opzetten	van	een	klankbordgroep	 	 	

De	vereniging	hecht	veel	waarde	aan	interactie	met	haar	leden.	Een	oproep	op	facebook	en	

in	de	nieuwsbrief	 leidde	al	 snel	 tot	een	groep	van	acht	mensen	voor	een	klankbordgroep.	

Deze	klankbordgroep	komt	drie	tot	vier	keer	per	jaar	bijeen.	Het	doel	is	tweeledig.	Enerzijds	

inventariseren	waaraan	 leden	 behoefte	 hebben	 en	 hoe	 ze	 tegen	 de	 vereniging	 aankijken.	

Anderzijds	 kan	 de	 vereniging	 ideeën	 toetsen.	 In	 2017	 ging	 het	 onder	 meer	 over	 de	

beeldvorming	van	de	vereniging,	de	migraine	campagne	en	ideeën	voor	donateursacties.	

6.4. Bestuur	en	Bureau	

Per	 1	 januari	 2017	 werd	 het	 bestuur	 gevormd	 door	 Rob	 van	 Doorn	 (voorzitter),	 Willem	

Sleddering	 (penningmeester),	 Peter	 Ytsma	 (secretaris),	 Esther	 Visser	 (vicevoorzitter),	 Ron	

Willems	 (bestuurslid,	 neuroloog),	 Richard	 Posthuma	 (bestuurslid)	 en	 Mia	 Willems	

(Communicatie	en	PR).		

Rob	van	Doorn	heeft	te	kennen	gegeven	na	drie	jaar	niet	voor	herbenoeming	in	aanmerking	

te	willen	komen	 terwijl	Willem	Sleddering	aangaf	 zijn	 taken	als	penningmeester	graag	aan	

een	opvolger	te	willen	overdragen.			



In	de	Algemene	ledenvergadering	van	juni	2017	hebben	de	leden	afscheid	genomen	van	Rob	

van	Doorn	en	zijn	zij	akkoord	gegaan	met	het	overdragen	door	Willem	Sleddering	van	zijn	

taken	als	penningmeester	aan	een	opvolger.		

Omdat	 er	 nog	 geen	 opvolger	 voor	 de	 functie	 van	 voorzitter	 was	 gevonden	 heeft	 Esther	

Visser	de	voorzitters	hamer	tijdelijk	overgenomen.		

Gelukkig	 konden	 in	 de	 loop	 van	het	 jaar	 opvolgers	worden	 gevonden	 en	 zijn	 in	 een	 extra	

ledenvergadering	in	oktober	Karin	van	Haperen	en	Hans	Dijkhuizen	benoemd	respectievelijk	

als	voorzitter	en	penningmeester.		

In	2017	heeft	ook	de	bezetting	van	ons	bureau	een	verandering	ondergaan.	Per	1	april	heeft	

Yvette	Moerings,	na	enkele	jaren	met	veel	inzet	de	communicatie	en	PR	van	onze	vereniging	

vorm	en	 inhoud	 te	hebben	gegeven,	ons	verlaten.	Gelukkig	hebben	we	met	Nelleke	Cools	

een	goede	opvolgster	gevonden.	Zij	is	per	15	april	in	dienst	getreden.		

6.5. Privacy	Wetgeving	

In	 de	 afgelopen	maanden	 is	 er	 in	 de	media	 veel	 aandacht	 voor	 de	 veranderende	 privacy-

wetgeving.	 In	 mei	 2018	 is	 de	 nieuwe	 Europese	 regelgeving	

op	 dit	 punt	 van	 kracht	 geworden.	 Het	 gaat	 daarin	

over	 de	 'bescherming	 van	 natuurlijke	 personen	 in	 verband	 met	 de	 verwerking	 van	

persoonsgegevens	 en	 betreffende	 het	 vrije	 verkeer	 van	 die	 gegevens'.	 	 Deze	 Algemene	

Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	of	wel	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR)	

vervangt	de	databeschermingsrichtlijn	uit	1995	en	is	ook	van	kracht	voor	Hoofdpijnnet.	

Deze	 verordening	 schrijft	 nauwgezet	 voor	 hoe	 een	 organisatie	 met	 privacygevoelige	

persoonsgegevens	dient	om	te	gaan,	wat	wel	en	wat	niet	mag	en	wat	de	rechten	en	plichten	

zijn,	zowel	voor	van	de	 leden	en	andere	betrokken	bij	Hoofdpijnnet	als	voor	de	vereniging	

zelf.	

In	 het	 najaar	 van	 2017	 heeft	 een	 werkgroep	 vanuit	 het	 bestuur	 zich	 voorbereid	 om	 de	

consequenties	voor	de	verenging	 te	 inventariseren	en	de	 implementatie	voor	 te	bereiden.	

Zo	 is	 er	 een	 Hoofdpijnnet	 Privacy	 Statement	 opgesteld	 waarin	 de	 relevante	 zaken	 zijn	

vastgelegd	voor	 iedereen	die	bij	de	Hoofdpijnnet	 is	betrokken.	Het	privacy	statement	 is	 te	

vinden	op	http://www.hoofdpijnnet.nl.		

	

	



6.6. Ontwikkeling	Ledental	

De	afname	van	het	ledenaantal	heeft	zich	ook	2017	voortgezet.	De	toename	in	activiteiten	

van	onze	 vereniging	heeft	 daarnaast	wel	 geleid	 tot	 een	 zekere	 aanwas	 van	nieuwe	 leden.	

Daar	staat	 jammer	genoeg	een	groter	aantal	opzeggingen	tegenover;	een	ontwikkeling	die	

bij	 veel	meer	 patiëntenverenigingen	 is	waar	 te	 nemen.	 	 In	 de	 onderstaande	 grafieken	 en	

tabellen	staan	de	cijfers	over	het	ledenverloop	vanaf	2011.		

Overzicht	aanmeldingen	opzeggingen	en	aantal	leden	2011-2017	

Jaar	 Aanmeldingen	 Opzeggingen		 groei/		
daling	

Aanwas	in	
%	

Ledental	
einde	jaar	

2011	 531	 559	 -28	 -0,40%	 6390	

2012	 377	 614	 -237	 -	3,7%	 6153	

2013	 273	 680	 -407	 -	6,6%	 5746	 	

2014	 231	 520	 -289	 -	5,03%	 5520	

2015	 242	 415	 -173	 -3,13%	 5347	

2016	 337	 535	 -198	 -3,70%	 5158	

2017	 333	 550	 -217	 -4,21	 4941	

 

	

	

	



Bijlage	1		Organisatie		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Personalia	per	1	januari	2017,	tenzij	anders	aangegeven	

	

	 Per	1	januari	2017	 Per	31	december	2017	

Bestuursleden	

P.R.	Van	Doorn	 	 P.R.	Van	Doorn	 Mw.	K	van	Haperen	

Vicevoorzitter	 	 Mw.	E.G.H.	Visser	 Mw.	E.G.H.	Visser	

Secretaris	 P.	Ytsma	 P.	Ytsma		

Penningmeester	 	 W.J.	Sleddering	 H.	Dijkhuizen	

Bestuurslid	medische	zaken	 	 C.R.B.	Willems	 C.R.B.	Willems	

Bestuurslid		 Mw.	M.	Willems	 Mw.	M.	Willems	

Bestuurslid	 R.	Posthuma	 R.	Posthuma	 	

Bestuurslid	 	 	 W.J.	Sleddering	

	

Portefeuilles	 	

Communicatie	en	PR	 	 Mw.	M.	Willems	

Clusterhoofdpijn	 	 R.	Posthuma	

Regiozaken	en	Werkgroep	Jongeren			 Mw.	E.G.H.	Visser	

Werkgroepen	(m.u.v.	Wg	Jongeren)	 P.	Ytsma	 	

Personeel	Landelijk	Bureau	te	Amersfoort	

Coördinator	Communicatie	&	PR		 	 Mw.	Y	Moerings	(tot	01-04-2017)		

	 	 Mw.	N.Cools	(per	15-04-2017)		

Officemanager	 	 Mw.	M.	Verschoor	

Telefonische	Informatielijn	

Mw.	E.	Leeftink	,	Mw.	M.	Groeneveld		Mw.	H.	Rietveld,	Mw.	T.	Jorna,	Dhr.	F.	Folkertsma	

Coördinator	telefoonteam:		 Mw.	M.	Verschoor	

	


