De diabeteszorg
is in
beweging,
DVN dus ook!

Jaarverslag 2017

Naar inhoudsopgave

Voluit leven met
diabetes
Diabetesvereniging Nederland is er voor goede zorg en een beter
leven voor mensen met diabetes. We strijden er voor dat zij voluit
kunnen leven met diabetes. Alles wat mogelijk is om dit te
bereiken, moet ook gedaan worden. Dat is onze missie.
Dit betekent onder andere dat:
» alle mensen met diabetes zorg ontvangen volgens de NDF Zorgstandaard
Diabeteszorg;
» alle mensen met diabetes kunnen beschikken over informatie en
instrumenten die hen helpen hun leven met diabetes goed in te richten;
» mensen met diabetes niet geconfronteerd worden met extra kosten. De
maatschappij moet solidair zijn op het gebied van onder andere
verzekeringen en arbeid.
In dit jaarverslag lees je hoe we uitvoering geven aan deze missie.

Lees meer over ‘DVN als organisatie’ in de PDF
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Voorwoord
Zes weken nadat de ALV mij benoemde als voorzitter, reed ik ’s avonds
naar Leusden. Over een rode loper liep ik het prachtig versierde pand
van DVN binnen voor het eerste Diabc Event. Wat een geweldige
kennismaking met de vereniging! Interessante sprekers, een goede sfeer
en veel belangstelling.

‘Het mag
wel wat
rebelser’
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Dit evenement was nieuw, maar al sinds jaar en dag organiseert de
Diabetesvereniging mooie, zinvolle activiteiten. En dat is geen
gemakkelijke taak, want in sommige regio’s blijft het ‘worstelen’ met de
bezetting van de regioteams. Toch weten we aan te spreken met onze
activiteiten: vooral voor het thema (koolhydraatarme) voeding was in
2017 veel animo.
De zichtbaarheid van DVN blijft onverminderd belangrijk. We haalden in
2017 het nieuws, bijvoorbeeld met ons standpunt rond het eigen risico.
Ook online en via sociale media werden we goed gelezen en gevolgd. En in
de regio legden vrijwilligers contact met leden en potentiële leden.
Alle inzet ten spijt, blijft de groei van het ledenaantal achter. Daarin heeft
2017 geen ommekeer gebracht. De uitdaging voor 2018 is dus fors. Nog
meer mensen weten te boeien en te binden. Nog meer opkomen voor hun
belangen. Zoals we dat gewend zijn te doen, in harmonisch overleg, maar
wat mij betreft mag het zonodig ook best wat rebelser. Als het moet, gaan
we voor de belangenbehartiging de barricaden op!

Binso Wymenga, Voorzitter
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Gezichten van de ALV
Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) denkt mee en beslist
over belangrijke besluiten van onze patiëntenvereniging op
lange termijn.
De leden van de ALV zijn gekozen uit en door de ruim 40.000 leden van
Diabetesvereniging Nederland. De ALV bepaalt de koers van onze organisatie
en houdt toezicht op de uitvoering van de plannen. Een verantwoordelijke
vrijwilligersfunctie die van belang is voor DVN. De huidige ALV bestaat eind
2017 uit 25 mannen en vrouwen die zelf diabetes hebben of er vanuit hun
omgeving nauw bij betrokken zijn. Zij zijn met hun vierjarige periode gestart in
juni 2017.

Lees meer over de samenstelling van de ALV in de PDF
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Dit is DVN
Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich al ruim
zeventig jaar in voor goede zorg en een beter leven voor alle
mensen met diabetes. Ons motto: ‘voluit leven met diabetes’.
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Dit is DVN

Naar inhoudsopgave

DVN is betrokken, strijdbaar, ondernemend
en onafhankelijk. Ons doel is om op alle
terreinen de positie van mensen met
diabetes te versterken. Daarom werken we
op landelijk niveau intensief samen met
zorgverzekeraars, zorgverleners en
overheid. We strijden voor betaalbare en
goede zorg, maar ook voor bijvoorbeeld een
gelijkwaardige positie van werknemers met
diabetes op de arbeidsmarkt. De vrijwilligers
in de regio’s zetten zich volop in voor het
verbeteren van de regionale diabeteszorg.
Daarnaast ondersteunen we mensen met
diabetes met advies en informatie en
organiseren we activiteiten.

ONZE ORGANISATIE

DVN is de grootste patiëntenvereniging van
Nederland met circa 40.000 leden, zo’n 400
vrijwilligers, 21 regio’s en een bureau met 38
medewerkers. Ons beleid wordt vastgesteld
door het bestuur en goedgekeurd en
gecontroleerd door de Algemene
Ledenvergadering (ALV).

ALV

De ALV is het hoogste orgaan binnen DVN.
Hier stellen de leden de koers van de
vereniging vast en toetsen zij of de
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uitvoering is geslaagd. De ALV keurt ook de
begroting goed en benoemt de leden van het
bestuur. In 2017 waren er verkiezingen. In
juni startte de nieuwe ALV met 25 leden.

Bestuur en directie

Het bestuur van Diabetesvereniging
Nederland is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid door de regionale
vrijwilligers en de medewerkers van het
DVN bureau. Het bestuur bestond eind 2017
uit Binso Wymenga (voorzitter), Frits
Voermans en Doreen Boeijen.
Eerstgenoemde volgde in oktober Margreeth
Smilde op die aan het begin van het jaar
haar functie neerlegde. In de tussenliggende
periode was Frits Voermans waarnemend
voorzitter.
Directeur van het DVN bureau is Olof King.

Raad van Advies

Naast de formele verenigingsorganen heeft
DVN sinds 2016 een Raad van Advies. Deze
Raad fungeert als klankbord en sparring
partner voor bestuur en directie bij
strategische vraagstukken.
De Raad van Advies bestaat uit:
De heer A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan,
universiteitshoogleraar economie en
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bedrijfskunde (Universiteit van
Amsterdam), voorzitter
De heer W.P.M.M. (Wynand) van de Ven,
hoogleraar Health Insurance (Erasmus
Universiteit Rotterdam)
De heer A. F. (Adam) Cohen, hoogleraar
klinische farmacologie (Universiteit Leiden)
De heer J.H. (Hans) de Vries, hoogleraar
inwendige geneeskunde, in het bijzonder
klinische aspecten van diabetes mellitus
(Amsterdam Medisch Centrum/Universiteit
van Amsterdam)

VERDER LEZEN

Op onze website lees je meer over onze
organisatie en staan onder andere de
statuten van DVN.
Ga naar www.dvn.nl/jaarverslag
Hier lees je meer over de structuur van onze
organisatie.
Hier lees je meer over de vergaderingen
van de ALV en het Bestuur.
Hier vind je een overzicht van de
samenstelling van de ALV en het Bestuur per
31 december 2017.

Nieuw(s) in 2017

Naar inhoudsopgave

Nieuw(s) in 2017
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Strijd voor
vergoeding
pijnloos meten

Nieuwe site
ondersteunt
gezonde leefstijl

Keuzevrijheid in
glucosemeters

DVN goed
doel van
VriendenLoterij

Flash Glucose Monitoring
(FGM), zoals de Freestyle
Libre, maakt meten pijnloos,
eenvoudig en effectief. Toch
wordt het niet vergoed vanuit
de basisverzekering waardoor
deze meetmethode voor veel
mensen een grote kostenpost
is. DVN deed er in 2017 alles
aan om vergoeding mogelijk
te maken. Zo drongen we er
voortdurend op aan bij artsen,
zorgverzekeraars en onze
politieke contacten. We gingen
in gesprek met Zorginstituut
Nederland en we zaten met
betrokken partijen aan tafel.
Lees het laatste nieuws in ons
dossier FGM op
www.dvn.nl/FGM

In september 2017 lanceerde
DVN Regie BV, een dochter
van DVN, een webshop met
inspirerende informatie:
Voluitlevenmetdiabetes.nl.
Mensen met diabetes kunnen
hier terecht voor gezonde
producten, tips en weetjes,
lekkere recepten en
interviews. Alles om hen te
ondersteunen bij een gezonde
leefstijl. Leden van
Diabetesvereniging Nederland
krijgen korting op producten in
de webshop.
Lees meer over
voluitlevenmetdiabetes.nl
op pagina 17

Bloedglucosemeters moeten
aan extra kwaliteitseisen
voldoen én de keuze voor een
bloedglucosemeter wordt in
de behandelkamer gemaakt.
DVN heeft dit jaar bereikt dat
afspraken hierover werden
vastgelegd in de Kwaliteits
standaard Diabetes Hulpmid
delen. Een mooi resultaat!
Mensen met diabetes maken
samen met hun behandelaar
de keuze over welke meter het
meest passend is. Leveranciers
en apothekers hebben daarin
geen rol. DVN realiseerde met
een aantal partijen een online
keuzehulp voor bloedglucose
meters: www.kiesjebloed
glucosemeter.nl

DVN is sinds eind 2017 een
goed doel van de
VriendenLoterij. Bij deze loterij
kunnen deelnemers kiezen
voor welk goed doel zij
meespelen. Van elk lot gaat
dan de helft direct naar dit
doel. Deelnemers aan de
loterij maken maandelijks kans
op meer dan 100.000 mooie
prijzen. De VriendenLoterij
steunt maatschappelijke
initiatieven die mensen met
onvoldoende middelen of
mogelijkheden een steuntje in
de rug geven.
Lees meer op www.dvn.nl/
help-mee/speel-mee
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Veranderingen
in collectieve
verzekeringen

Binso Wymenga
nieuwe
voorzitter

Diabeteszorg uit
eigen risico

Eind 2017 maakten we bekend
dat DVN met CZ voor 2018
geen collectief contract meer
had. We kregen veel vragen
van leden over deze beslissing.
DVN heeft gekozen voor een
samenwerking met VGZ, naast
de al bestaande contracten
met OHRA en Zilveren Kruis.
Deze drie verzekeraars
hebben zich duidelijk
uitgesproken: zij willen samen
met Diabetesvereniging
Nederland actief
samenwerken aan betere,
persoonsgerichte zorg voor
mensen met diabetes.
Landelijk en in de regio.

Op zaterdag 30 september
benoemde de Algemene
Ledenvergadering Binso
Wymenga tot voorzitter van
het bestuur van DVN. Hij volgt
Margreeth Smilde op, die per 1
februari 2017 haar functie
neerlegde. In de tussen
liggende maanden was Frits
Voermans waarnemend
voorzitter van het bestuur.
Wymenga was na zijn werk als
arts jarenlang bestuurder. In
zijn laatste functie (tot 2016)
was hij voorzitter van de Raad
van Bestuur van Ziekenhuis
Rivierenland in Tiel. Ook was
hij van 1998-2016 voorzitter
van de Samenwerkende
Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Het eigen risico werkt bij
diabetes niet zoals bedoeld.
Daarom pleit DVN ervoor om
de kosten voor diabeteszorg
uit het eigen risico te halen.
Belangrijkste reden is dat de
financiële prikkel, die het
eigen risico zou moeten zijn,
bij diabetes niet werkt. Zeker
300.000 mensen met diabetes
ervaren het eigen risico
daarom als een
onrechtvaardige kostenpost.
Want of je veel of weinig
gebruik maakt van zorg: het
eigen risico maak je op. In
2018 brengen we dit opnieuw
onder de aandacht.
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“Ik hoop dat het
Zorginstituut voor het
definitieve standpunt goed
luistert naar de reacties
van onder meer DVN. Niet
vergoeden zou belachelijk
zijn, het is niet voor niets
dat andere Europese
landen dat wel doen –
Mike Janssen (22) begon
een petitie om de Freestyle
Libre vergoed te krijgen
vanuit het basispakket
(Diabc 2, 2018)
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Er verscheen
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In het kort

Diabc (zomer)special
met verhalen en
prikkelende
vragen

Er
zijn dit jaar

336.800
Diabc’s
gedrukt

Er werden

500

nieuwe topics op
Diabetes Trefpunt
geopend en er werd
4.000 x gereageerd.
In totaal zijn er 72
unieke topics over
De FreeStyle Libre
gestart
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leden meldden
zich aan voor de
collectieve
zorgverzekeringen

We kregen
totaal

Circa

200

477.330
bezoekers op

mensen met diabetes
waren aanwezig op
het allereerste
Diabc Event
(15 november)
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DVN
had eind 2017

40.642
leden

(het vernieuwde)
Dvn.nl

De community
van het Diabetes
Trefpunt is gegroeid
met 1.100 personen
naar totaal

4.100

Eind 2017 hadden we

10.144

Naar inhoudsopgave

In het kort

volgers op
Twitter

Het aantal
pagina-likes op
Facebook
groeide naar

De
SugarKidsClub
organiseerde

5.982

6

kampen voor
kinderen

Samen met
het Ronald
McDonald Fonds
organiseerden we
SugarKids
familie
weekenden

4

Onze
klantenservice
behandelde

32.632
vragen van
klanten
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405

vrijwilligers zetten zich
in voor DVN

Onze
vrijwilligers
organiseerden

314
activiteiten

8.352

leden ontvangen
maandelijks de
ledennieuwsbrief
voor type 1, 11.123
de nieuwsbrief
voor type 2

Interview

Naar inhoudsopgave

DVN verandert
De diabeteszorg én DVN is in beweging, vertelt directeur Olof
King.
Voluit kunnen leven met diabetes. Daarvoor heeft DVN zich ook in 2017 volop
ingezet. Op het gebied van zorg, belangenbehartiging en relevante informatie
en diensten.

DVN zet in op verandering

Olof King: “We hebben belangrijke resultaten geboekt dit jaar! Denk aan het
besluit van het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat de keuze voor een
bloedglucosemeter in de behandelkamer gemaakt wordt, en niet (meer) door
de zorgverzekeraar en leveranciers. Ook hebben we gezorgd voor een andere
interpretatie van de Wet BIG, zodat de juf of meester, of een andere
medewerker kinderen mag helpen bij diabeteshandelingen. Daardoor hoeven
vader en moeder niet de hele dag oproepbaar te zijn.”

Radicaal

Bij sommige onderwerpen moet je een lange adem hebben als je iets wilt
veranderen. Dat geldt voor de vergoeding vanuit het basispakket van de
FreeStyle Libre en andere innovatieve methoden (update: dvn.nl/nieuws).
Maar ook voor een andere, radicale verandering waar DVN zich voor inzet:
diabeteszorg uit het eigen risico. “Of je veel of weinig gebruik maakt van zorg:
het eigen risico maak je op en dat is voor mensen met diabetes een
onrechtvaardige kostenpost. Ons pleidooi had de nodige media-aandacht tot
gevolg. In 2018 brengen we het opnieuw onder de aandacht.”
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Lees verder op pagina 13 >
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Interview

Vervolg van pagina 12

Op weg naar persoonsgerichte zorg

Nog een resultaat in 2017: het landelijke diabetesregister dat op 14 november,
Wereld Diabetes Dag, van start ging. De eerste ziekenhuizen leverden
(anonieme) gegevens aan van mensen met diabetes die in het ziekenhuis onder
behandeling zijn. De diabeteszorg kan zo onderling beter vergeleken worden en
ziekenhuizen kunnen van elkaar leren. “Heel belangrijk voor de kwaliteit van
de diabeteszorg”, vervolgt King. “In ziekenhuizen is dit nu een mooie stap,
maar onder huisartsen is er nog het nodige te doen. Wij zien bijvoorbeeld dat er
te weinig kennis is op het gebied van voetzorg, de innovaties van medicatie en
hulpmiddelen die elkaar in rap tempo opvolgen en de invloed van leefstijl. Als
je er te weinig van weet, kun je mensen ook niet goed en persoonsgericht advies
geven. Daarom gaan we onder meer aan de slag met een Diabetesacademie,
speciaal voor zorgverleners.”

DVN verandert mee

Deze persoonsgerichte benadering is ook te vertalen naar DVN zelf. Leden
verwachten een antwoord op maat, naar hun wens, behoefte en op hun tijd.
Daarom is dit jaar de website vernieuwd, kregen de nieuwsbrieven een andere
vorm en werd de nieuwe webshop voluitlevenmetdiabetes.nl gelanceerd. Maar
er is meer nodig. “We willen nog beter inspelen op de wensen van onze
(potentiële) leden én snel en flexibel kunnen reageren op de ontwikkelingen in
de maatschappij en in de diabeteszorg. Dat vraagt een andere manier van
werken. Daarom hebben we in 2017 de eerste stappen gezet om de
organisatiestructuur aan te passen. Wij geloven dat we zo nog beter kunnen
werken aan onze missie: mensen met diabetes helpen om voluit te leven.”
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“Hoezo maakt DVN zich druk over de
kwaliteit van diabeteszorg? We hebben
toch gemiddeld de beste diabeteszorg
van Europa?” Na afloop van mijn lezing
op een congres raken de vragensteller,
een huisarts, en ik in gesprek over de
technologische vooruitgang in de zorg.
“Weet u wat een geweldige innovatie
zou zijn?” vraagt hij. “Dat diabeten niet
meer in hun vingers hoeven te prikken
om te meten!” Ik leg hem uit dat deze
technologie al op de markt is onder de
naam Flash Glucose Monitoring. Hij
zegt: “Wat goed dat ik dat weet!” en
neemt afscheid. Mij in lichte
verwarring achterlatend. Hoe kan het
dat een huisarts dat niet al weet?”
Column Olof King, Diabc, januari 2017

Naar inhoudsopgave

Producten en
diensten
DVN zoekt continu naar nieuwe en betere manieren om in te
spelen op de wensen van mensen met diabetes. Daarom
brachten we dit jaar een Diabc Zomerspecial uit,
organiseerden we het allereerste Diabc Event en kregen de
nieuwsbrieven een andere vorm. Daarnaast blijven we onze
bestaande producten en diensten, zoals de verzekeringen en
onze website, verbeteren.
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LEDENMAGAZINE DIABC & ZOMERBOEK

dromen
Vertrouw op
Vertrouw op je

jezelf

Voluit leven met diabetes

Inspiratie, interviews en diabetesinhoudelijke (achtergrond)artikelen lezen
onze leden in magazine Diabc. dvn.nl/diabcleesmeer
In het allereerste Diabc-zomerboek, meegezonden met de reguliere juli editie
van Diabc, verzamelden we de mooiste verhalen, inspirerende quotes en
vragen om even bij stil te staan. Om geïnspireerd te worden op een zomerse
dag.

B E W A A R S P E C I A L
2017138 DVN Zomerboekje.indd 1

19-06-17 09:37

DIABC EVENT

Ook organiseerden we in november het allereerste Diabc Event. Lees meer
hierover op pagina 21.

KOOKBOEK ‘MAAK JEZELF BETER’

Hoogleraar diabetologie prof. dr. Hanno Pijl maakte samen met diëtist en
journalist Karine Hoenderdos het kookboek ‘Diabetes type 2? Maak jezelf
beter’. Als opvolger van het succesvolle en gelijknamige eerste boek dat vooral
inging op theorie en informatie over diabetes type 2. Het kookboek – waar DVN
aan meewerkte - is te koop op voluitlevenmetdiabetes.nl

NIEUWSBRIEVEN

Om beter in te spelen op de informatiebehoefte van onze leden, veranderden
we dit jaar de opzet van de ledennieuwsbrieven. Er is nu een speciale
nieuwsbrief voor mensen met diabetes type 1 en een nieuwsbrief voor mensen
met type 2. Ook hebben we sinds eind 2017 een algemene nieuwsbrief voor
geïnteresseerden. Aanmelden kan via dvn.nl
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MINI MAGAZINE

De SugarKids kregen dit jaar voor het eerst het nieuwe SugarKidsClub
MiniMagazine met Diabc meegestuurd. Vier leuke, vrolijke, informatieve en
inspirerende magazines vol herkenning vielen bij onze jongste leden op de
mat.

VERZEKERINGEN

DVN heeft met drie zorgverzekeraars collectieve contracten: Ohra, VGZ en
Zilveren Kruis. Dat betekent onder andere: korting op de premie en speciale
(diabetes)vergoeding. Daarnaast komen we in overleggen met
zorgverzekeraars, zorgverleners en overheid op voor de belangen van mensen
met diabetes. Dvn.nl/verzekeringen

DVN.NL VERNIEUWD

We deden dit jaar uitgebreid onderzoek naar de online informatiebehoefte en
wensen van leden en niet-leden. DVN.nl heeft een nieuwe frisse vormgeving
gekregen. De informatie is actueel, betrouwbaar en onafhankelijk maar veel
beter te vinden en toegespitst op wat mensen met diabetes willen weten. De
site is makkelijker te lezen, ook mobiel en op tablet. De website SugarKids.nl is
opgenomen binnen DVN.nl en er zijn nieuwe onderdelen toegevoegd: verhalen
en het handige activiteitenoverzicht.
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3 vragen over...

Voluitlevenmetdiabetes.nl

In september 2017 werd Voluitlevenmetdiabetes.nl gelanceerd, een platform met
inspirerende informatie. Drie vragen aan Stan Gronheid, directeur/bestuurder van
DVN Regie BV (100 % eigendom van DVN) en initiatiefnemer van de website.

Waarom
een nieuwe
webshop?

Wat kunnen
DVN leden
er concreet
vinden?
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Wat zijn de
plannen voor
2018?

“Wij willen het iedereen met diabetes – en in het bijzonder met type 2 - zo makkelijk mogelijk
maken om vitaal door het leven te gaan. Dit doen we door gezonde en praktische producten en
diensten aan te bieden die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Maar ook door te inspireren met
interessante interviews en relevante informatie over voeding en gezondheid. Alle producten in de
webshop dragen de goedkeuring van DVN en alles wat met het platform verdiend wordt, komt
uiteindelijk ten goede aan de vereniging en de leden. “
“In de webshop vind je onder meer producten voor in de keuken, boeken (van Hanno Pijl
bijvoorbeeld), een e-bike en onze maaltijdbox. Leden krijgen een aantrekkelijke korting. Onze
voedingsexpert vertelt wat gezonde keuzes zijn en een diëtist blogt wekelijks over gezonde voeding
en waar haar cliënten in het dagelijks leven tegenaan lopen. Welke voedingsstoffen heb je
bijvoorbeeld nodig als je ouder wordt? Hoe tover je snel een maaltijd op tafel waarvan je
bloedsuikerspiegel beter op peil blijft?”
“We willen steeds meer mensen naar Voluitlevenmetdiabetes.nl trekken en de webshop verder
vullen met interessante producten. En natuurlijk blijven we inspirerende artikelen, interviews en
informatie brengen over voeding, beweging en gezondheid.”
Laat je inspireren en neem een kijkje op Voluitlevenmetdiabetes.nl

Naar inhoudsopgave

Activiteiten
Vrijwilligers en medewerkers van DVN werken samen aan
leuke, zinvolle activiteiten voor mensen met diabetes. Elkaar
ontmoeten, ervaringen delen en leren (van elkaar) is wat deze
activiteiten zo waardevol maakt.
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Activiteiten
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Vrijwilligers actief
voor DVN
In 2017 organiseerden 405 betrokken
vrijwilligers in de regio’s 314 activiteiten.
Het aanbod was heel divers, maar de focus
lag op activiteiten op het gebied van
leefstijl. Denk aan beweegactiviteiten en
kookworkshops. Daarnaast waren de
diabetescafés populair, waar mensen met
diabetes elkaar ontmoeten, ervaringen
delen en van elkaar leren. Ook zijn onze
vrijwilligers vertegenwoordigd in
zorggroepen en patiëntenraden om de
stem van DVN te laten horen en trekken
ze regelmatig op met andere
patiëntenverenigingen.

SugarKidsClub
De SugarKidsClub (SKC) is er voor alle
kinderen in Nederland met diabetes tot 16
jaar. In 2017 waren er 6 kinderkampen met
leuke, uitdagende activiteiten. Met dank
aan de 60 (medische) vrijwilligers van DVN
en bezocht door 115 kinderen die de
kampen gemiddeld een 8,7 gaven!
Sugarkidsclub.nl

“Van mama moest ik
op ponykamp. Nou
wil ik zelf ook!”Saar, 8

“De 3 bijeenkomsten over
zelfzorg – wat kun je zelf
doen rond je diabetes –
waren erg succesvol. Er
waren zo’n 80 aanwezigen
per avond, maar 400
mensen hadden eigenlijk
interesse!” –
Harold Baal, (vrijwillig) adviseur
Zorgkwaliteit in regio WestBrabant
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Activiteiten

Naar inhoudsopgave

JONG met diabetes

“De laatste kookworkshop
ging over koolhydraatarm
eten. Tijdens het koken zijn er
veel vragen. Over
voedingshypes bijvoorbeeld:
wat is nu wel of niet gezond?
Kookworkshops zijn een
laagdrempelige manier om
informatie over te brengen”Ida Miedema, docent Voeding en
Diëtiek aan de Hanzehogeschool
Groningen organiseert samen met
DVN-regio Groningen populaire
kookworkshops.
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Stranddag
Ruim 400 ouders en kinderen genoten in
september van een prachtige dag op het
strand van Kijkduin. Elkaar ontmoeten,
verhalen delen, lekker eten en heel veel
lol maken met de spellen en luchtkussens
op het strand liet iedereen stralen.
Bekijk de video op youtube.com/
DiabetesverenigingNL voor een impressie
van de dag!
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JONG (gericht op jongeren en jong
volwassenen vanaf 16 jaar) organiseerde
in 2017 de vlogwedstrijd Op reis met
diabetes. Jongeren deelden vlogs en
maakten kans op mooie prijzen. Tijdens
Travel with a party op het Diabc Event werd
de winnaar bekend gemaakt: Robin Koops
(19) won een interrail-ticket voor vijftien
dagen reizen in Europa.
Haar vlog kun je terugzien via
facebook.com/jongmetdiabetes.
Meer lezen over JONG met diabetes:
dvn.nl/jong

“Ik vind die filmpjes van de
anderen echt super leuk! Ik
durfde zelf niets in te sturen,
maar heb wel alle vlogjes
geliked!” - Pam, 17

Activiteiten
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Familieweekenden
Samen met het Ronald McDonald Fonds
organiseerden we 4 SugarKids
Familieweekenden voor onze leden.
Lekker met het gezin verwend worden in
een heerlijk appartement in een prachtige
omgeving en ook andere gezinnen met
een kind met diabetes ontmoeten.
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Diabc Event
Het magazine van DVN kwam - in het
kader van Wereld Diabetes Dag - op
woensdagavond 15 november tot leven.
Alle rubrieken uit ledenmagazine Diabc
waren live vertegenwoordigd in ons
kantoor in Leusden. Leden en andere
geïnteresseerden luisterden onder meer
naar de inspirerende ‘talks’ van Bart Roep
(onderzoeker), Robin Koops (uitvinder
kunstmatige alvleesklier) en Hanno Pijl
(internist en schrijver van ‘Diabetes type 2,
maak jezelf beter’).
Kijk voor een foto-impressie op
Facebook.com/DiabetesVerenigingNL
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“Ik ben vrijwilliger voor
JONG. Nou ja… vooral
voor mezelf. Ik vind het
gewoon super leuk om
andere jongeren met
diabetes te ontmoeten.
Dus daarom organiseer
ik nu zelf dingen!”Linda, 26

Op www.dvn.nl/wat-is-er-te-doen
voor vind je het vernieuwde
activiteitenoverzicht. Je krijgt in één
oogopslag een handig overzicht van
wat er te doen is bij jou in de buurt of
passend bij jouw interesse.
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www
dvn.nl
DVN.nl trok in 2017 477.330 bezoekers. Maart en november
waren topmaanden met ruim 50.000 bezoekers. In maart
kwam dit mede door nieuwsberichten over ons standpunt over
het eigen risico en het artikel ‘Minder prikken, meer meten:
over CGM en FGM’. In november door nieuwsberichten over
‘Verbazing over plannen ‘pillenberg’’ en ‘Op zoek naar
oplossingen met het CBR’.
De meest gelezen nieuwsberichten van het jaar waren:
Voetzorg: regels en vergoedingen in 2018
Nieuwe ultrasnelwerkende insuline
Petitie vergoeding FreeStyle Libre overhandigd aan
Kamerleden
We hebben de ambitie om onze doelgroepen meer persoonlijk
aan te spreken en ons bereik, vooral mobiel, te vergroten.
Daarom hebben we in 2016 de keuze gemaakt om in 2017 een
nieuwe website te ontwikkelen die inspeelt op de belangrijkste
diabetesvragen van mensen met diabetes.
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diabetestrefpunt.nl
In het jaar 2017 is onze diabetescommunity gegroeid met 1.100
personen naar ruim 4.100. Deze topics zijn het meest gelezen:
Welke klachten heb je bij te lage suikerwaarden (93.200)?
Wanneer heb je echt diabetes? (15.200)
FreeStyleLibre ervaringen (11.900)
De FreeStyle Libre blijft binnen onze community het meest
besproken onderwerp: er zijn in totaal 72 unieke topics over
gestart.

Social media
Facebook: 5.982 likes
(1.283 nieuwe pagina-likes in 2017)
Twitter: 10.144 volgers
(785 nieuwe volgers in 2017)
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DVN Financieel
Diabetesvereniging Nederland is een financieel gezonde
organisatie. Op deze pagina ziet u een overzicht van onze
inkomsten en uitgaven. Een uitgebreid verslag van onze
financiën en financiële positie in 2017, vindt u hier.
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DVN financieel
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VERDELING VAN BATEN (alle bedragen x € 1.000)

54%
€ 1.891

16%
€ 556

13%
€ 460
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4%

Subsidies

5%

Sponsoring

Contributies

Donaties, giften/
schenkingen en
nalatenschappen

Verkoop
producten en
diensten

€ 141

€ 169

7%

€ 253
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Resultaat
deelneming

1%

€ 37

Overige baten

Aandeel eigen fondsenwerving
(contributies, donaties, e.d.)
Aandeel subsidies totaal
Aandeel sponsoring

75%
4%
5%

DVN financieel
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VERDELING VAN LASTEN (alle bedragen x € 1.000)

5%

€ 186

1%

€ 25

Vereniging

Belangenbehartiging

11%

Dienstverlening

2%

Projecten

€ 396

€ 55

Lees het uitgebreide verslag van onze financiën en financiële positie in 2017 via dvn.nl/jaarverslag
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67%

Personeelskosten

14%

Algemene kosten

€ 2.368

€ 500
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Blik op de toekomst
Voor de komende jaren hebben we een duidelijke focus.
DVN wil een sterke partij blijven. Dit betekent dat we
onverminderd inzetten op ledenbehoud en ledenwerving.

intensiveren en onze dienstverlening verbeteren. Dat moet
ons zo relevant maken voor mensen met diabetes, dat ze
niet meer om ons heen kunnen en willen.

Waarom? Hoe meer leden, hoe sterker we staan.
Verzekeraars, zorgorganisaties en de overheid kunnen nu al
niet meer om ons heen. Dat willen we behouden en
versterken om zo het verschil te kunnen maken voor
mensen met diabetes. Dat zijn in Nederland 1 miljoen
mensen. En dat aantal neemt in hoog tempo toe.

Of ze nu ervaringskennis willen delen, een verzekering
willen afsluiten, aan activiteiten willen deelnemen,
betrouwbare informatie willen vinden, voordeel bij de
aankoop van producten willen of gewoon onze lobby voor
mensen met diabetes willen steunen. Ze zijn van harte
welkom! Wij doen er alles aan om tegemoet te komen aan
hun wensen en behoeften: en die behoeften van een jongere
met type 1 zijn anders dan die van een senior met type 2, en
een ouder van een kind met diabetes zoekt iets heel anders
bij DVN dan een sportieve zestiger.

Naast het traditionele lidmaatschap zoeken we actief naar
nieuwe manieren om verbinding te maken met onze
doelgroep. Veel (jongere) mensen voelen zich minder
aangetrokken tot een vereniging. DVN wil zich blijven
aanpassen aan veranderende omstandigheden. De
uitdaging is om met behoud van de meer traditionele
verenigingsactiviteiten, de organisatie te blijven
ontwikkelen en nieuwe connecties te vinden met mensen
met diabetes.
We zijn gezond ambitieus en leggen de lat hoog. We willen
onze profilering versterken, onze belangenbehartiging
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We willen graag dat al die mensen zich bij ons thuis voelen.
Daar staan we voor. Dat vindt u ook terug in ons
meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Hierin hebben we de
doelen voor de komende jaren vast gelegd. Op naar een
grote, sterke en nog meer relevante Diabetesvereniging
Nederland.

Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Colofon
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Colofon
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Telefoonnummer 033 463 05 66
E-mailadres info@dvn.nl
@DiabetesNL
DiabetesverenigingNL
Website www.dvn.nl

Voluit leven met diabetes!

Hoe leeft Marian Westerink
(24, akkerbouwer) voluit met
diabetes? Bekijk zijn verhaal op
youtube.com/
DiabetesverenigingNL

