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Inleiding

ReumaNederland, voorheen het Reumafonds, zet  
zich al ruim negentig jaar in voor de bestrijding van 
reumatische aandoeningen. En hoewel er in deze 
periode enorm veel vooruitgang is geboekt, zit ons 
werk er nog niet op. De maatschappij vraagt steeds 
meer, ook van mensen met een chronische 
aandoening. De betaalbaarheid en bereikbaarheid 
van ons zorgstelsel staat onder druk. En ondanks alle 
wetenschappelijke vooruitgang heeft de diagnose 
reuma voor veel mensen nog steeds grote gevolgen. 
De impact van reuma is te groot.

Daarom willen we ons de komende periode richten op 
het verminderen van de last die mensen met een 
reumatische aandoening in het dagelijkse leven 
ervaren. Wij geloven dat mensen met reuma richting 
kunnen geven aan de veranderingen die we de 
komende jaren willen bereiken. Samen met patiënten, 
behandelaren en onderzoekers willen we de impact 
van reuma sneller terugdringen.

Deze beleidsvisie beschrijft welke richting 
ReumaNederland in wil slaan in de komende 
beleidsperiode. We laten zien wat onze missie en 
beleidsdoelstellingen zijn en hoe we deze willen 
realiseren op hoofdlijnen. Om meer concrete vragen 
te beantwoorden, werken we deze beleidsvisie uit in 
jaarplannen. Dat doen we voor elk nieuw jaar waar 
deze beleidsvisie betrekking op heeft. Dan benoemen 
we welke doelstellingen we gaan realiseren en op 
welke manier we dat gaan doen. De nu volgende 
pagina’s geven de richting aan voor onze plannen in 
de komende vier jaren.

In totaal lijden ruim 2 miljoen mensen aan reuma, een verzamelnaam voor ruim honderd chronische 
aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Eén op de negen Nederlanders heeft een 
reumatische aandoening en elke dag krijgen zevenhonderd mensen te horen dat ze een vorm van 
reuma hebben. Dat maakt reuma tot een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland.
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Dankzij de steun van de honderdduizenden 
donateurs en vrijwilligers kunnen we deze taken 
onafhankelijk uitvoeren. We zijn immers niet 
afhankelijk van subsidies van de overheid of de 
farmaceutische industrie. We kunnen ons laten 
leiden door dat wat voor mensen met een vorm  
van reuma relevant is. Als basis voor onze keuzes 
voor de volgende beleidsperiode, zien we een  
aantal ontwikkelingen.

Reuma heeft nog steeds een grote 
impact op het dagelijks leven van 
patiënten Ondanks dat reuma dankzij weten-
schappelijk onderzoek en betere behandelingen 
minder zichtbaar is geworden, is de impact van deze 
aandoeningen op het dagelijkse leven nog steeds 
groot. Uit recent onderzoek weten we dat veel 
mensen met een reumatische aandoening dagelijks 
te maken hebben met pijn, vermoeidheid, onbegrip 
en beperkte mobiliteit. Eenvoudige dagelijkse 
bezigheden kunnen al ernstig bemoeilijkt worden. 

Daarnaast heeft reuma ook een grote sociale en 
maatschappelijke impact: mensen met reuma 
hebben minder vaak een baan en velen voelen zich 
eenzaam.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
zorg staan onder druk Als gevolg van 
medische ontwikkelingen en vergrijzing staat de 
betaalbaarheid van zorg onder druk. De maatschappij 
staat voor een uitdaging om zorg betaalbaar en 
toegankelijk te houden zonder de kwaliteit 
onaanvaardbaar aan te tasten. Dit heeft ook 
gevolgen voor mensen met een reumatische 
aandoening, een chronische ziekte waarbij bovendien 
vaak sprake is van co-morbiditeit.

Mensen zoeken hun eigen weg in het 
omgaan met reuma Iedereen geeft een eigen 
invulling aan het begrip gezondheid. Dit gaat verder 
dan gezondheid in medische zin, maar betreft alle 
aspecten van het leven. In het omgaan met hun 

1. Een 
veranderende 
wereld

ReumaNederland is een organisatie die zich samen met mensen met een reumatische aandoening 
inzet voor een beter leven met reuma. Dat doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek 
in binnen- en buitenland, door beleid te beïnvloeden en door voorlichting en informatie te geven.
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reumatische aandoening zoeken mensen hun eigen 
weg. Ze willen regie kunnen voeren en hun eigen 
beslissingen nemen. Steeds minder vaak worden 
mensen lid van een (patiënten)vereniging. In plaats 
daarvan gaan ze op zoek naar andere manieren om 
hun stem te laten horen en passende ondersteuning 
te vinden.

Onderzoek en behandeling kunnen beter 
aansluiten bij de problemen en vragen 
van patiënten Wetenschappers en behandelaren 
doen hun uiterste best om oplossingen te vinden 
voor reuma, maar er kan nog meer nadruk gelegd 
worden op wat patiënten ervaren als de belangrijkste 
problemen en gevolgen van deze aandoeningen.  
Ook in onze eigen waarneming zien wij dat profes-
sionals en patiënten elkaar kunnen aanvullen in hun 
begrip van reuma en de gevolgen ervan.

Niet in alle gevallen komen de juiste 
diagnose en behandeling op tijd 
Wetenschappelijke inzichten laten zien dat voor de 
behandeling van veel reumatische aandoeningen 
geldt dat hoe eerder deze ontdekt en behandeld 
worden, hoe beperkter de schade en de gevolgen  
van de aandoening zijn. Er wordt enorme 
vooruitgang geboekt in het steeds vroeger ontdekken 
en op de juiste manier behandelen van reumatische 
aandoeningen, maar niet in alle gevallen komen 
de juiste diagnose en behandeling tijdig genoeg.

Kansen voor versnelling kunnen beter 
benut worden Niet alleen de kwaliteit van 
onderzoek en behandeling is belangrijk, maar ook  
de snelheid waarmee de resultaten ervan geïmple-
menteerd worden en toegankelijk worden gemaakt 
voor patiënten. Voordat nieuw beleid of een nieuwe 
behandeling voor reuma succesvol geïmple menteerd 
kan worden, is er vaak een lange weg afgelegd. Wij 
zien dat er op deze route veel knelpunten en drempels 
te overwinnen zijn, die maken dat kansen om voor 
versnelling te zorgen beter benut kunnen worden.
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Bovenstaande ontwikkelingen brengen ons tot de volgende missie:

“Een beter leven met reuma vandaag  
en een wereld zonder reumatische 

beperkingen morgen”

Voor de jaren 2018-2022 richten we ons op de volgende beleidsdoelstelling:

“Samen naar een beter leven  
met reuma vandaag”

2. Missie &  
beleids-
doelstelling

Onze uiteindelijke droom is een wereld waarin reumatische aandoeningen geen beperking meer 
vormen. Daar blijven we ons hard voor maken. Maar we concentreren ons de komende vier jaar op 
projecten, activiteiten en onderzoek waarmee we vooral de impact van reuma op het leven van 
mensen nu zoveel mogelijk kunnen beperken.
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onze missie en het uitvoeren van onze kerntaken: 
Wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding, 
informatie en voorlichting.

Ook in de manier waarop we wetenschappelijk 
onderzoek financieren, beleid beïnvloeden en 
informatie en voorlichting bieden, kiezen we de 
komende beleidsperiode voor een intensieve 
samenwerking met mensen met reuma. We willen 
zowel de georganiseerde als de niet-georganiseerde 
patiënt bereiken en betrekken bij ons beleid, zodat 
we aansluiten bij de verschillende manieren waarop 
mensen hun betrokkenheid willen tonen en hun 
stem willen laten horen. Patiëntengroepen die nog 
onvoldoende gehoord of gezien worden, gaan we 
actief benaderen.

Sneller De komende periode willen we ook de 
kansen die we zien om voor versnelling te zorgen, 
benutten, zodat een beter leven met reuma voor 
meer mensen eerder dichterbij komt.

Resultaten van onderzoek sneller vertalen naar 
toepassingen met impact voor de patiënt: dat is  
ons doel. Momenteel financiert ReumaNederland, 
voorheen het Reumafonds, voor een belangrijk deel 
het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek  
naar reuma in Nederland. Kwalitatief hoogwaardig 
onderzoek dat eraan heeft bijgedragen dat de  
kennis over reuma sterk is toegenomen en  
zorg, beleid en behandelingen aanzienlijk zijn 

Onze inspanningen moeten resultaat opleveren voor 
de patiënt van vandaag en de patiënt van morgen. 
De manier waarop we richting geven aan het 
bereiken van dit beleidsdoel is: Samen, Sneller, Beter.

Samen De komende beleidsperiode gaan we 
structureel de inzichten van patiënten samenbrengen 
en verbinden met die van onderzoekers, zorgprofes-
sionals en andere relevante partners. Zo willen we  
de impact van reuma sneller beperken. Wij geloven 
dat patiënten en zorgprofessionals elkaar kunnen 
aanvullen in hun begrip van reuma, omgaan met 
reuma en goede reumazorg. Om een beter leven met 
reuma dichterbij te brengen, kiezen we daarom voor 
een aanpak waarin de richting van ons beleid samen 
met mensen met reuma wordt ontwikkeld. Zij 
kunnen vanuit hun perspectief als geen ander 
aangeven wat er moet veranderen of verbeteren om 
een beter leven met reuma sneller dichterbij te 
brengen.

De ervaringen, behoeften en belangen van mensen 
met reuma zijn de komende beleidsperiode richting-
gevend voor ons werk en onze aanpak. Het inhoude-
lijke inzicht dat we verkrijgen in onze samenwerking 
met patiënten, vormt het startpunt van ons beleid  
en onze focus. Hierin brengen we een ordening aan 
door ons te concentreren op die terreinen waar we  
als organisatie het meeste verschil kunnen maken. 
Vervolgens kunnen we op transparante wijze en goed 
onderbouwd sturing geven aan het realiseren van 
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Middels wetenschappelijk onderzoek, beleids-
beïnvloeding en voorlichting willen we hier vooral 
een verschil in maken.

verbeterd. De komende periode willen we deze 
vooruitgang blijven stimuleren en versnellen.

Naast het sneller implementeren van toepassingen 
voor een beter leven met reuma, zien we ook 
mogelijkheden om bij te dragen aan het vroeger 
herkennen en behandelen van reumatische 
aandoeningen, zodat de impact beperkt kan worden 
of zelfs teruggedrongen. Daarom willen we bijdragen 
aan informatie, onderzoek en interventies die het 
vroeg herkennen en diagnosticeren van reuma 
bevorderen, zowel in de eerstelijns als in de tweede-
lijns zorg.

Beter ReumaNederland droomt van een wereld 
waarin reumatische aandoeningen totaal geen 
beperking meer vormen, waarin iedereen zonder 
drempels en belemmeringen kan meedoen en een 
volwaardig leven kan leiden. Wij willen zorgen dat de 
patiënt van morgen geen patiënt meer hoeft te zijn.

In onze missie zijn we er voor de patiënt van morgen, 
maar ook voor de patiënt van vandaag. Voor de 
komende periode kiezen we ervoor om ons in te 
zetten voor een beter leven met reuma vandaag. 
Zodat mensen ondanks hun reumatische beperkingen, 
kunnen meedoen en hun dagelijkse leven kunnen 
leiden en meer invloed kunnen verwerven over 
beslissingen en acties die van invloed zijn op hun 
gezondheid. Volwaardig en met kwaliteit, met een 
eigen invulling en eigen regie.
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Ons startpunt is dat we samen met patiënten 
vaststellen wat de belangrijke thema’s en vraag-
stukken zijn in het leven met een reumatische 
aandoening. Het inhoudelijke inzicht dat we 
verkrijgen door de vragen en behoeften van mensen 
met reuma in beeld te brengen, geeft richting aan 
ons beleid en onze focus. We willen ons inzetten  
op de onderwerpen en thema’s waar door ons het 
meeste verschil gemaakt kan worden. Op alle 
terreinen waarop we actief zijn, willen we kansen  
om voor versnelling te zorgen intensiever benutten, 
zodat toepassingen eerder beschikbaar komen  
voor de patiënt en we de impact van reuma eerder 
kunnen terugdringen.

3. Zo willen we 
onze doelstelling 
realiseren

Ons doel is om een volwaardig en beter leven met reuma sneller dichterbij te brengen. Dat willen we 
doen door in het uitvoeren van onze kerntaken intensiever samen te werken met mensen met een 
reumatische aandoening en hun ervaringsdeskundigheid te benutten. In deze samenwerking willen 
we een zo groot mogelijk bereik realiseren en zowel de georganiseerde als niet-georganiseerde 
patiënten betrekken. Naast onze samenwerking met patiënten willen we ook onze samenwerking 
met artsen en onderzoekers intensiveren, nationaal en internationaal. Om onze doelen sneller te 
kunnen realiseren, gaan we ook de samenwerking met andere gezondheidsfondsen, bedrijven en 
overheden aan.

Impactvol wetenschappelijk onderzoek
Wij geloven dat, wanneer we patiënten meer 
betrek ken bij wetenschappelijk onderzoek, we 
kwalitatief betere uitkomsten kunnen verkrijgen, die 
beter aansluiten bij dat waar mensen met een vorm 
van reuma echt behoefte aan hebben. Onderzoek 
moet meer vragen beantwoorden die relevant zijn in 
de spreekkamers en bij de mensen thuis.

Om onze beleidsdoelstelling te realiseren, stimuleren 
we daarom de komende beleidsperiode de participatie 
van patiënten in het onderzoeksproces. We ontwik-
kelen voor een groot aantal aandoeningen een 
onderzoeksagenda met patiënten en wetenschappers 
die leidend wordt in het financieren van kwalitatief 
hoogwaardig, veelbelovend en vernieuwend onderzoek. 
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In het bepalen van deze agenda wordt op transparante 
wijze inzichtelijk gemaakt op welke terreinen we het 
meest impact kunnen realiseren.

Naast het realiseren van impact op het dichterbij 
brengen van een beter leven met reuma, willen we 
ook bijdragen aan versnelling in het proces van 
onderzoek. Op basis van onze ervaring met weten-
schappelijk onderzoek en onze onafhankelijke positie 
in het veld, zien we allerlei manieren waarop we 
kunnen sturen op het verder vergroten van de snelheid 
waarmee de resultaten van wetenschappelijk onder- 
zoek de patiënt bereiken.

Door onderzoeksprojecten met een grotere regelmaat 
tussentijds te evalueren, kunnen we mogelijkheden 
om voor versnelling te zorgen eerder benutten, 
knelpunten vroegtijdig oplossen en voorkomen  
dat onderzoek onnodig stilstaat. Ook willen we  
de komende beleidsperiode vaker kortlopende, 
vernieuwende onderzoeksprojecten financieren.  
Bij een veelbelovend resultaat stellen we vervolg-
financiering beschikbaar, zodat de inzichten verder 
gebracht kunnen worden op weg naar een toepassing 
voor de patiënt. De weg van wetenschappelijk inzicht 
tot patiënt willen we ook verkorten door vroegtijdig 
in het onderzoeksproces te stimuleren dat nagedacht 
wordt over implementatie en waar mogelijk onder-
zoekers in contact te brengen met partners die 
kunnen helpen hun resultaten te vertalen naar een 
behandeling of product.

Naast in het versnellen van de vooruitgang van 
onderzoek ligt er ook potentie voor versnelling  
in het bevorderen van kennisdeling. Hoe eerder 
inzichten bekend zijn, hoe eerder er op voort-
gebouwd kan worden. Daarom bevorderen we  
open-acces- en open-data-publicaties, moedigen  
we onderzoekers aan om hun inzichten te delen  
en samen te werken met disciplines en onderzoeks-
groepen buiten hun eigen vakgroep of vakgebied. 
Door nieuw opgedane kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek te delen met patiënten en zorgprofes-
sionals, bevorderen we dat nieuwe inzichten bekend 
zijn bij de eindgebruikers en zodoende eerder 
gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

In de komende beleidsperiode onderzoeken we ook 
of we het Nederlandse onderzoeksklimaat verder 
kunnen stimuleren door meerdere (buitenlandse) 
toponderzoekers voor een bepaalde periode samen  
te brengen in een gemeenschappelijk onderzoek.

Effectieve beïnvloeding van beleid Een 
beter leven met reuma realiseren we niet alleen door 
het best mogelijke wetenschappelijke onderzoek te 
financieren, maar ook door de oplossingen en 
toepassingen die hieruit voortkomen toegankelijk en 
beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen 
met een reumatische aandoening. Door beleid te 
beïnvloeden op thema’s en onderwerpen die voor 
mensen met een vorm van reuma relevant zijn, 
dragen we hieraan bij. Hierbij valt te denken aan  
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het bereikbaar houden van kwalitatief goede zorg en 
behandeling, maar ook aan thema’s op het gebied 
van maatschappelijke participatie en werk.

We concentreren ons op het behartigen van het 
collectieve belang van mensen met een reumatische 
aandoening. Daarvoor beïnvloeden we beleid op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau. We zijn ons 
hierbij ook bewust van onze verantwoordelijkheid  
om het zorgstelsel op de lange termijn houdbaar  
en betaalbaar te houden, zodat ook toekomstige 
patiënten met reuma kunnen rekenen op kwalitatief 
goede en toegankelijke zorg.

In het uitvoeren van onze beleidsbeïnvloeding willen 
we voor versnelling zorgen door vroegtijdig thema’s 
te agenderen en de urgentie van bestaande proble-
men zichtbaarder te maken. Om ons doel te bereiken 
op de belangrijke thema’s, willen we de komende 
beleidsperiode vaker samen optrekken met mensen 
met een reumatische aandoening, omdat hun 
perspectief en deskundigheid van toegevoegde 
waarde zijn.

Betrouwbare en toegankelijke informatie 
ReumaNederland wil zoveel mogelijk patiënten 
helpen een eigen weg te vinden in het omgaan met 
hun aandoening. Daarom zien we het als onze taak 
om erop toe te zien dat onafhankelijke en betrouw-
bare informatie over reumatische aandoeningen en 
over kwaliteit van zorg toegankelijk en beschikbaar is.

De komende beleidsperiode willen we nader toetsen 
welke groepen gebruik maken van onze informatie 
en welke groepen we nog minder goed bereiken en 
waarom. Op basis daarvan kunnen we onze informatie-
 voorziening versterken en beter aansluiten bij de 
behoeften en vragen van mensen met reuma. Want 
goede kennis over reuma is van belang voor het 
realiseren van onze missie, niet alleen tijdens het 
ziekteproces maar ook om de aandoening vroegtijdig 
te kunnen herkennen, te diagnosticeren en op de 
juiste manier te kunnen behandelen.
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Onze nieuwe naam: ReumaNederland
Met de steun van bijna 200.000 donateurs en 
vrijwilligers en op basis van de intensieve 
samenwerking met patiënten en onderzoekers in 
binnen- en buitenland, heeft onze organisatie een 
unieke en onafhankelijke positie in het veld van de 
reumabestrijding in Nederland. Deze positie gaat 
verder dan het werven van fondsen. De patiënt vormt 
de kern en het startpunt van ons beleid. Deze positie 
willen we de komende beleidsperiode verder 
versterken en benutten. We zijn een organisatie die 
patiënten een stem geeft, een patiëntenorganisatie 
nieuwe stijl. Bij deze rol en positie past ook onze 
nieuwe naam: ReumaNederland.

Innovatie in fondsenwerving We zien dat 
jongere generaties zich minder voor de langere 
termijn binden aan organisaties. Dit vraagt om 
vernieuwing van onze fondsenwervende concepten 

en relaties met onze donateurs en vrijwilligers. Het 
ontwikkelen van succesvolle nieuwe concepten voor 
de werving van donateurs en vrijwilligers is een 
belangrijke prioriteit voor de komende beleidsperiode.
Mensen verwachten ook sneller en meer op maat 
bediend te kunnen worden. We moeten onze 
doelgroepen nog beter kennen en hen sneller kunnen 
voorzien in de behoefte die zij hebben. We zullen 
daarom onze processen en de ondersteunende 
automatisering moeten aanpassen, zodat we aan 
deze verwachtingen kunnen voldoen.

Door de impact van onze activiteiten beter in beeld 
te brengen en zichtbaarder te zijn als steun en 
wegwijzer voor mensen met reuma, verwachten we 
ons bereik te kunnen vergroten. Een grotere 
inhoudelijke rol van ReumaNederland in de regio, 
zoals we die de komende beleidsperiode willen 
realiseren, zal daar ook aan bijdragen.

4. Zo gaan we 
onze missie 
ondersteunen

Om de benoemde activiteiten te kunnen uitvoeren en onze missie te kunnen realiseren,  
zijn er middelen nodig. De steun van onze achterban, donateurs en vrijwilligers, is onmisbaar.  
Het verwerven van deze steun is een verantwoordelijkheid van iedereen bij ReumaNederland.  
We zullen de komende beleidsperiode daarom zowel intern als extern intensief samen werken om 
deze steun te behouden.
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We zien fondsenwerving breder dan de traditionele 
fondsenwervende activiteiten. We denken aan andere 
mogelijke verdienmodellen en het slim benutten van 
samenwerking met partners. In het ontwikkelen 
hiervan hebben we vernieuwende eerste stappen 
gezet in de afgelopen beleidsperiode en daarmee 
gaan we de komende periode verder. Bijvoorbeeld 
door samen met ontvangers van onze financiële 
steun te kijken naar manieren waarop we het 
rendement van onze investering kunnen vergroten. 
Zo committeren we ons gezamenlijk nog intensiever 
aan het sneller dichterbij brengen van een beter leven 
met reuma.

Samen met patiënten Om onze missie te 
kunnen realiseren, is de betrokkenheid van mensen 
met reuma en hun omgeving (partner, gezin, familie 
etc.) bij onze missie cruciaal. Dat betekent dat we 
frequent met hen in contact willen staan om te 
begrijpen wat de behoeften zijn en welke problemen 
zij ervaren. We willen niet alleen de georganiseerde 
patiënt bereiken, maar juist ook de mensen met 
reuma die geen lid zijn van een vereniging of 
organisatie. Beschikbare kanalen om met deze 
verschillende groepen in contact te staan, gaan we 
de komende beleidsperiode verder versterken. Online 
en offline bieden we een platform om mensen met 
een reumatische aandoening in Nederland een stem 
te geven en hen te verbinden aan het realiseren van 
onze missie.

Dichterbij en zichtbaar Om onze doelen te 
realiseren, gaan we ons dichterbij de patiënt 
orga niseren. We willen nog beter zichtbaar zijn als de 
organisatie die er wil zijn voor en met mensen met 
reuma. Wat wij voor hen te bieden hebben, moet 
dichterbij beschikbaar en toegankelijk worden 
gemaakt. En nu steeds meer beleid en uitvoering van 
zorg regionaal wordt bepaald, is het noodzakelijk om 
ook regionaal zicht te hebben op ontwikkelingen en 
invloed uit te kunnen oefenen. Daarbij denken we 
aan het ontwikkelen van steunpunten op lokaal en 
regionaal niveau, onder andere via een netwerk van 
vrijwilligers en (patiënten)organisaties. Zo maken we 
onze kerntaken dichterbij beschikbaar en maken we 
onze missie zichtbaarder voor de achterban.

Patiëntgericht, verbindend en 
doortastend Het realiseren van de nieuwe 
beleidsvisie vraagt ook iets van ons als organisatie. 
We gaan structureel luisteren naar mensen met 
reuma, vangen signalen op en handelen daarnaar. 
Dat klinkt heel logisch en vanzelfsprekend, maar dat 
is het niet. Het vraagt van ons om initiatief te nemen 
en ondernemend te zijn. We werken verbindend en 
doortastend: gericht op resultaat. Deze cultuur en 
werkwijze willen we verder inbedden in onze 
organisatie.

Netwerkfunctie versterken Om voor 
versnelling te zorgen in het realiseren van onze 
missie is de netwerkfunctie van onze organisatie  
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een krachtig middel. Om de doorstroming van de 
resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en beleid 
richting de patiënt te kunnen bevorderen, is het 
verder ontwikkelen van deze positie van groot 
belang. Daarbij kijken we iedere keer naar onze 
doelstelling, om vervolgens partners te verbinden die 
ons kunnen helpen sneller ons doel te bereiken. 
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het vinden van 
geschikte (commerciële) partners voor het in de 
markt zetten van producten uit wetenschappelijk 
onderzoek of het bevorderen van potentieel 
vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen 
organisaties, onderzoekers en patiënten.
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