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1. Lotgenotencontact

De kern van lotgenotencontact is de mogelijkheid van (h)erkenning, bewustwording en het benutten
van ervaringsdeskundigheid.
De Vereniging van Allergie Patiënten richt zich op het organiseren en bevorderen van contacten tussen
mensen met dezelfde problematiek, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.

De Vereniging van Allergie Patiënten zorgt ervoor dat die contacten en ervaringsuitwisseling
laagdrempelig is.
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Centraal telefonisch spreekuur

Via een apart mobiel nummer is de vereniging telefonisch bereikbaar. Men kan inspreken en het
bestuur belt zo spoedig mogelijk terug.

Vragen zijn doorgespeeld naar het bestuur van de Vereniging van Allergie Patiënten, die de vragen
weer beantwoordt heeft. De beantwoording vroeg gemiddeld een uur per gesprek.

Resultaten zijn te formuleren in termen van aantal telefonische vragen en de tevredenheid van de
mensen die bellen/gebeld worden. Per jaar worden er ongeveer 165 telefoontjes afgehandeld.

De kosten voor het centraal telefonisch spreekuur bestaan uit:

1. Kosten mobiele telefoon voor bereikbaarheid
2. Telefoonkosten + abonnement voor beantwoording vragen
3. Opsturen van gevraagde informatie
4. Aanschaf informatieve boeken en abonnementen t.b.v. de Hulplijn
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Regionale lotgenotencontacten / workshops

De bijeenkomsten zijn opgezet op basis van vragen uit de regio, van allergologen, ziekenhuizen en
vragen van patiënten. Naast een lezing door verschillende specialisten (of een bestuurslid van de
V.A.P.) is er gelegenheid voor eigen vragen en vooral het onderling uitwisselen van ervaringen.

Centraal stond de beschikbaarheid voor de leden en belangstellenden en de mogelijkheid om
antwoord te krijgen op hun vragen en problemen.

De bijeenkomsten zijn naar behoefte georganiseerd.

De kosten voor de regionale lotgenotencontacten / workshops bestaan uit:

1. Reiskosten bestuur/vrijwilliger
2. Accommodaties en consumpties
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Spreekuur via e-mail en informatieverstrekking via de website van
de vereniging
Het doel is het beantwoorden van vragen van mensen die informatie omtrent allergie zoeken.
Vaak gaat het om feitelijke en verwijsinformatie.

De website bevat veel links naar sites die met allergie te maken hebben. Deze sites linken ook terug
naar onze website, zodat de site veelvuldig geraadpleegd wordt.
De website is regelmatig up-to-date gehouden. De vragen die binnenkomen zijn of door het bestuur,
of door de medische adviesraad (o.a. allergologen/specialisten) per e-mail beantwoord.
Er zijn diverse allergologen/specialisten bereid om voor ons via e-mail vragen te beantwoorden. De
allergologen/specialisten sturen z.s.m. hun antwoorden op vragen die het bestuur hen voorlegt.

De mailbox van de vereniging is 24 uur per dag bereikbaar en de binnengekomen e-mails worden bijna
dagelijks behandeld.

De kosten voor de regionale lotgenotencontacten / workshops bestaan uit:

1. Abonnement kabelmodel (t.b.v. onderhoud website)
2. Abonnement mobiel internet (t.b.v. beantwoorden e-mail en zoeken van informatie)
3. Kosten provider (domeinnaam website en e-mailadressen)
4. Aanschaf diverse toners/cartridges/ papier/etc.
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Landelijke lotgenotencontact 2015

In het najaar van 2015 is weer een landelijke lotgenoten contactdag gehouden.

Ook deze activiteit kende zowel voorlichtingsdoelstellingen als lotgenotenuitwisseling. Hij was bedoeld
als ontmoetingsdag voor lotgenoten en het verkrijgen van actuele informatie.

De kosten voor het lotgenotencontact bestaan uit:

1. Accommodatie en consumpties
2. Reiskosten bestuur en vrijwilligers
3. Werving en mailing
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2. Informatievoorziening

Bij informatievoorziening gaat het om het zorgen voor cliëntgerichte informatie over allergieën in de
breedste zin van het woord en daarmee samenhangende zaken.

Die informatie is bedoeld voor mensen met deze allergieën 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.
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Verspreiding aanmeldings-/informatiefolders

De ledenwerving voor de vereniging staat hierbij centraal, waarbij de groei van het aantal leden
kan leiden tot meer aandacht voor de problemen van mensen met meervoudige allergieën
binnen de medische wereld en in de maatschappij.
De folders worden verspreid naar specialisten, artsen en apotheken.
Regelmatig worden nieuwe folders door ziekenhuizen, artsen en apotheken aangevraagd, wat
betekent dat de folders van de vereniging die daar liggen, meegenomen of meegegeven worden.
De kosten voor aanmeldings-/informatiefolders bestaan uit:

1. productiekosten folders
2. verzendkosten folders
3. kosten (legen) postbus
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Uitgeven verenigingsblad

Doel is om de leden te informeren over verenigingsactiviteiten, tips en informatie over producten en
diensten voor mensen met allergieën, bijeenkomsten, publicaties, etc.
Het actueel informeren van de leden staat centraal.

Het blad wordt in eigen beheer gemaakt. Een bestuurslid verzorgt de eindredactie en een vrijwilliger
verzorgt het hele jaar door o.a. de redactie, opmaak, advertenties en contacten met de drukker.

De vereniging tracht ook advertenties voor het blad te werven, ter informatie van de leden en het
verkrijgen van enige extra inkomsten.

De kosten voor het uitgeven van ons verenigingsblad bestaan uit:

1. Redactiekosten
2. Vaste vergoeding vrijwilliger
3. Productie en verzendkosten

De inkomsten voor het uitgeven van ons verenigingsblad bestaan uit:

1. Bijdrage sponsors door middel van advertenties in het verenigingsblad
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Stand van de vereniging op beurzen

Door het bemannen van een eigen stand op beurzen met ervaringsdeskundigen is de reikwijdte van
de vereniging groter. Op de beurzen kan aan patiënten/geïnteresseerden direct informatie over de
vereniging en over hun specifieke vormen van allergie gegeven worden. Men kan op de beurzen direct
lid worden van de vereniging, of een aanmeldingsfolder meenemen.
Ook verzorgenden en verplegenden zijn vaak erg geïnteresseerd en kunnen lid worden om op de
hoogte te blijven in verband met hun werkzaamheden.

In 2015 heeft de vereniging op de volgende beurzen gestaan:
21 januari
5 – 8 februari
15 maart
18 – 20 maart
10 april
30 april - 02 mei
29 – 30 mei
9 september
15 – 19 september
3 - 4 oktober
13 november
1 – 2 december

Dag van de eerstelijn in Egmond aan Zee
Gezondheidsbeurs in Utrecht
Lotus beurs in Houten
Zorgtotaal beurs in Utrecht
Scem JGZ in Nieuwegein
Zorgbeurs Twente in Enschede
Allergiebeurs in Houten
Dag van de eerstelijn in Hoofddorp
50+ beurs in Utrecht
Beurs Gezond en Wel in Kaatsheuvel
NHG congres in Den Haag
Nursing dagen in Ede

De kosten voor de stands op diverse beurzen bestaan uit:

1. Huren van een stand op beurzen
2. Reis- en verblijfskosten bestuur en vrijwilligers
3. Huren van opslagruimte t.b.v. beursmateriaal
4. Aanschaf materiaal t.b.v. beurzen
5. Productiekosten promotiemateriaal
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Informatieverstrekking

In 2015 zijn weer een aantal informatieboekjes en -folders over specifieke (veel voorkomende)
allergieën (opnieuw) gemaakt. Hiermee kunnen vragen over deze allergieën doeltreffend worden
beantwoord.

Het verstrekken van gerichte informatie gebeurt het hele jaar door.

De kosten voor de informatieverstrekking bestaan uit:

1. Kosten productie informatieboekjes/-folders
2. Portokosten versturen informatieboekjes/ -folders
3. Productiekosten briefpapier en enveloppen
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3. Lidmaatschap koepels
en
platforms

Kosten voor het lidmaatschap van Nederlandse en Europese samenwerkingsorganisaties, platforms of
koepels mogen ook in 2015 uit de instellingssubsidie worden vergoed, omdat subsidieontvangers
profijt hebben van het bundelen van een deel van de krachten en/of activiteiten voor lotgenotencontact en informatievoorziening binnen het samenwerkingsverband, het platform of de koepel.

De Vereniging van Allergie Patiënten is aangesloten bij 2 koepels, te weten Ieder(in), (voorheen CGRaad) en V.S.O.P..

De kosten voor het lidmaatschap bestaan uit:

Lidmaatschap 1:
Lidmaatschap 2 :

Ieder(in)
V.S.O.P.
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4. VOUCHERPROJECT

Naar aanleiding van de voucher die wordt verstrekt door het Ministerie van VWS - FondsPGO, neemt
de V.A.P. deel aan het voucherproject geïnitieerd door de VSOP
(Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties),
met als titel: Innovatie door Participatie.

Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

In het kader daarvan is de V.A.P. gestart met de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek.
Hieraan nemen deel: 3 bestuursleden
2 vrijwilligers

Ons speerpunt is contactallergieën.
Er is o.a. overleg geweest met de volgende specialisten:
•
•
•

Dr. M. Schuttelaar, UMCG
Prof. T. Rustemeyer, V.U.
Dr. A. Knulst, UMCU
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Facebook

In de tweede helft van 2015 is de vereniging, geïnitieerd door het voucher project, een facebook
pagina gestart.
Hierop staat onder andere het wekelijkse pollennieuws en interessante meldingen en artikelen met
betrekking tot allergie.

De Facebookpagina wordt dagelijks bijgehouden door een vrijwilliger, in samenwerking met de
secretaris. In 2015 waren er 76 likes.
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