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1.0. Inleiding  
 

Stichting Lichen Sclerosus is een organisatie die op 27  september 2006 is opgericht. De stichting is er 
voor en door al diegenen die te maken hebben met de huidaandoening Lichen Sclerosus (LS). Een 
aandoening die nog vele vragen kent en die ook specifieke problemen met zich meebrengt.  

Lichen sclerosus is een chronische, inflammatoire, niet-infectieuze ziekte van de huid, die overal op 
de huid kan voorkomen, met als voorkeur de anogenitale huid. (zie illustratie hieronder). 

 

 

 

 

 

 De aandoening komt ook voor bij mannen, en kinderen. Bij mannen wordt meestal de voorhuid 
en/of eikel aangetast. De mannelijke vorm van LS was vroeger bekend als Balanitis Xerotica 
Obliterans (BXO).  

 

De oorzaak is onbekend en LS is (nog) niet te genezen. Vermoed wordt dat het een auto-
immuunziekte is, waarbij de huid zijn elasticiteit verliest. LS is een aandoening waar je niet makkelijk 
over spreekt. Daardoor zit de aandoening in de taboesfeer! Waardoor patiënten vaak laat naar een 
arts gaan en behandeling soms laat gestart wordt. Schaamte, onbekendheid van artsen met de 
aandoening en de moeilijke diagnosestelling maken dat het onbekend is hoeveel mensen deze 
aandoening hebben. De schatting is 1 á 2 % van de bevolking. De vrouw-manratio bedraagt 6:1 tot 
10:1. Er is vooralsnog geen behandeling van deze aandoening, alleen verlichting van de klachten. Wel 
is door medisch onderzoek aangetoond, dat doorsmeren met een klasse 4 hormoonzalf, ernstige 
complicaties en de kans op vulvakanker enorm verkleind!  

Het zal duidelijk zijn dat Stichting Lichen Sclerosus een bijzonder zorgvuldige wijze van werken kent. 
Daar waar over het algemeen bij patiëntenorganisaties gekozen wordt voor de verenigingsstructuur, 
is door  Stichting Lichen Sclerosus bewust en uitdrukkelijk gekozen voor de stichtingsstructuur om de 
privacy van haar donateurs te waarborgen. De stichting kent dus geen leden. 
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1.1.  Algemene gegevens 
Algemene gegevens 2017 

Bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers die allen bekend zijn  met Lichen Sclerosus.  
Sinds 2017 hebben we ook een medisch adviesraad bestaande uit 5 specialisten  

 

Oprichtingsdatum       27 september 2006 

Lidmaatschap Huidfederatie      17 november 2007 

Datum verkregen ANBI-status      01 januari 2016 

KVK nummer         24403356 

Postbank rekeningnummer      NL40 INGB 0003 0268 64 

VWS Subsidienummer       585265   
    

Aantal donateurs per ultimo boekjaar     560 

Jaarlijkse donateurbijdrage      € 25 per jaar (of meer) 

Fiscaalnummer        8171.91.926 

Wij ontvingen dit jaar een subsidie van VWS van   € 42.372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://www.lsnederland.nl/medisch-adviesraad/
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1.2. Bestuur en organisatie 

Het bestuur van SLS bestaat uit: 

Voorzitter:  Ellen Swanborn-de Lange 
Penningmeester: Nettie Bosch 
Secretaris:  Astrid Scheringa 
Alg. bestuurslid: Anita Corte-Degen 
 
Vrijwilligers: 
 
Beheerder/moderator Facebook: Anne Hardeman 
Moderator Facebook:   Ester ter Weeme 
     Ineke Brave-Korteland 
     Margreet Wernars 
Beursmedewerker:   Nel van Delft 
 
In 2021 is het bestuur helaas maar twee keer bij elkaar gekomen i.v.m. Corona 
 
Door de Corona pandemie hebben wij ook veel telefonische meetings gehad. 
Omdat het bestuur zeer verdeeld woont in Nederland, kiezen wij een centrale plek voor de 
bestuursvergaderingen. Dit is: 

Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel 
Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen 

Tussentijds hebben wij als bestuur overleg via: 
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Onze MAR  bestaat uit: 

Dr. Bram ter Harmsel  Gynaecoloog 
Dr. Marij Dinkelman  Uroloog 
Drs. Elodie Mendels  Dermatoloog - specialisatie kinderen 
MSPT. Tine van den Bos Bekkenfysiotherapeut 
Drs. Marjo Ramakers  Arts/seksuoloog 
 
Erelid (niet meer actief) 
Dr. Wim van der Meijden  dermatoloog met gynaecologische achtergrond 

 
 

 

 

2.0. Doel van SLS 
 
Wij zijn een non-profit organisatie die zich op alle fronten inzet voor Lichen Sclerosus-patiënten, 
zowel op  lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. 

Doel van de stichting is om zoveel mogelijk patiënten met Lichen Sclerosus te bereiken. 
Te informeren over het ziektebeeld en te voorzien in lotgenotencontact. 

Het onderhouden van 
onze geheime 
Facebook-pagina's 
waar LS-patiënten in 
alle privacy vragen 
kunnen stellen aan 
ervaren moderatoren 
en lotgenoten. U kunt 
zich aanmelden via de 
website 

Het werven van 
donateurs en 
sponsoren, om de 
stichting draaiend te 
houden en projecten 
te financieren. 

Het bevorderen en 
stimuleren van 
onderzoek 

Het bevorderen en 
stimuleren van 
lotgenotencontact 

Het verstrekken en 
verspreiden van 
informatie aan 
patiënten, artsen en 
specialisten via 
de openbare 
Facebookpagina en 
folders en website 

Het organiseren van LS-
informatiedagen en 
huiskamerbijeenkomsten 

https://www.lsnederland.nl/forum-facebookgroepen-lotgenotencontact/
https://www.lsnederland.nl/forum-facebookgroepen-lotgenotencontact/
https://www.lsnederland.nl/forum-facebookgroepen-lotgenotencontact/
https://www.lsnederland.nl/forum-facebookgroepen-lotgenotencontact/
https://www.facebook.com/stichting.lichen.sclerosus/
https://www.facebook.com/stichting.lichen.sclerosus/
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Als stichting up to 
date blijven qua 
kennis en nieuwe 
onderzoeken d.m.v. 
het bezoeken van 
Congressen nationaal 
en internatioanaal 

Wij onderhouden 
goede contacten met 
specialisten op het 
gebied van Lichen 
Sclerosus. Dit is heel 
belangrijk, omdat wij 
zo op de hoogte blijven 
van de laatste 
ontwikkelingen, maar 
ook omdat de 
specialisten zo op de 
hoogte blijven van de 
problemen van onze 
achterban. 

Wij zijn aangesloten bij 
Huidpatiënten 
Nederland (een 
overkoepelende 
organisatie voor alle 
huidziekten), waardoor 
wij een sterker front 
kunnen vormen. 

 

 

 

3.0. Gerealiseerd in 2021 

 

 

3.1.  

Lotgenotencontact 
 
Lichen Sclerosus lotgenoten/informatiedag + webinar 
De Lichen Sclerosus lotgenoten/informatiedag is dit jaar in combinatie met een webinar gehouden. 
Donateurs konden zich inschrijven voor de dag in de zaal en het webinar. 
 
Deze dag vond plaats op zaterdag 6 november 
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Zowel in de zaal als via het webinar konden vragen gesteld worden aan de sprekers 
 

 
 
 
 

Huiskamerbijeenkomsten 
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Dit jaar hebben wij 5 Huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. 
Via de Facebookgroep kunnen mensen zich inschrijven voor de huiskamerbijeenkomsten, deze vinden 
per regio plaats, ook de gastvrouw meldt zich aan via Facebook. 
De huiskamerbijeenkomsten zijn kleinschalig en laagdrempelig, een groepje van gemiddeld vijf 
vrouwen kan in gesprek gaan met elkaar onder het genot van een kopje koffie en op een ongedwongen 
veilige manier over LS praten. Voor iedere deelnemer ligt er een informatiefolder, een zelfonderzoek 
v.d. vulvafolder en een kwartetspel klaar, om mee te nemen naar huis. 
I.v.m. het Coronavirus hebben wij dit jaar helaas niet meer huiskamerbijeenkomsten kunnen 
organiseren 

                                                                                                                         
 
 

Totale kosten Lotgenotencontact € 20.088 
 

 

3.2. 

Informatievoorziening 
 

Deelname beurzen  

Door de Corona pandemie hebben wij dit jaar helaas niet op beurzen kunnen staan: 

Wij hadden al wel betaald voor een stand op de Florence Nightingale beurs, dit bedrag wordt 
doorgeschoven naar een jaar waarin het weer wel kan. 

 

 

Congressen en Scholingen 

Wij hebben de volgende congressen bezocht, zowel als bezoeker als ook als spreker. 
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13-04-2021 Stichting DOKh 
nascholingsorganisatie 
voor eerstelijns 
medewerkers in Noord 
Holland. 
Les aan 
doktersassitenten door 
Ellen swanborn 

 

04-09-2021 Stichting DOKh 
nascholingsorganisatie 
voor eerstelijns 
medewerkers in Noord 
Holland. Symposium 
Les aan 
doktersassitenten door 
Ellen swanborn 

 

 

 

Verspreiden/drukken van folders en kwartetspellen 

Ook dit jaar hebben we weer ontzettend veel informatiefolders LS en zelfonderzoek van de vulva-
folders verspreid. Wekelijks worden er verschillende pakketten naar ziekenhuizen, vulvapoli’s, 
huisartsenpraktijken,  bekkenfysiotherapiepraktijken en individuele leden gestuurd. De folder 
zelfonderzoek van de vulva is dit jaar opnieuw ontwikkeld. 
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Advertenties 

Wij adverteren voornamelijk op Facebook en onze website.  

Dit jaar hebben wij een informatiefilm laten maken over de stichting en Lichen Sclerosus. 
Deze informatiefilm werd uitgezonden bij het programma “Lekker in je vel” deze uitzending (en de 
herhaling) was heel goed bekeken en leverde een nieuwe aanwas van donateurs op. 

  
 

 

 

Facebook 

De facebookgroepen worden gerund door 2 beheerders (die hier 6 uur per dag aan kwijt zijn) en 6 
moderatoren, allen op vrijwillige basis. De beheerders krijgen een kleine financiële beloning aan het 
einde van ieder jaar. 

Het aantal leden op de Facebookgroep op 31 december 2021 
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Hieronder een overzicht van de geplaatste betaalde advertenties 

 

     Link naar alle geplaatste berichten op de Facebookpagina 
      https://www.facebook.com/stichting.lichen.sclerosus 

 

 

Website  

Onze website www.lsnederland.nl is ook dit jaar weer keurig up to date gehouden, het is immers ons 
visite kaartje. 
 
 
 

https://www.facebook.com/stichting.lichen.sclerosus
http://www.lsnederland.nl/
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Social Media 

Wij zijn als SLS actief op de volgende platformen. 

                                            

 

 

 

 

Op Facebook hebben wij verreweg de meeste volgers en dus ook de grootste impact. 
Wij hebben een openbare pagina: https://www.facebook.com/stichting.lichen.sclerosus/ 
 

 
 
En we hebben vier verschillende privé groepen op Facebook. Privé om de privacy van de leden 
natuurlijk te waarborgen. De jongerengroep is er dit jaar bijgekomen, omdat er onder de jongeren veel 
behoefte was om met elkaar over LS en de daarbij komende problemen te praten. 

https://www.facebook.com/stichting.lichen.sclerosus/
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• Vrouwengroep 3.751 leden 

 
 

• Mannengroep 101 leden 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Kindergroep 175 leden 
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• LS jongerengroep 141 leden 

 

De Facebookgroepen zijn het hart van onze stichting de vrouwengroep telt 3.751 leden. 
In totaal hebben wij 4.168 leden op Facebook. 

Volgende stap is om deze leden ook donateur van SLS te laten worden, zodat de stichting buiten de 
subsidie om, meer geld te besteden zal hebben. 

 

 

 

VulvAward 2021 

Dit jaar hebben wij i.v.m. corona geen VulvAward aan beste vulvapoli uitgereikt. 
Wel hebben wij de award uitgereikt op onze Lichen Sclerosus dag aan twee patiënten die enorm veel 
voor Lichen Sclerosus gedaan hadden. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Totale kosten informatievoorziening € 24.825 
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3.3.  

Belangenbehartiging 
 

Wij zijn aangesloten bij Huidpatiënten Nederland. 

 
 
Dit is een koepelorganisatie waar alle huidgerelateerde verenigingen of stichtingen zich aan kunnen 
sluiten. Hierdoor kunnen we een vuist maken en sterker naar buiten treden. 
 

 
 
 

Totale kosten belangenbehartiging € 1.325 
 

 

3.4.  
 

Overige activiteiten (instandhoudingskosten) 
 

 
- Wij werken mee aan de door het IKNL opgezette richtlijn voor VIN. Deze zal media 2022 afgerond  
   worden 
- Ook dit jaar steunen wij de studie JVLS door het Erasmus MC  
- Verder hebben wij ons best gedaan om meer donateurs te werven d.m.v. animatiefilmpjes en  
   oproepen op onze website en social media. 

- Wij steunen de studie van het LUMC onderzoek naar de immunologische mechanismen bij  
  vulvakanker. 
- Wij steunen de studie: Betere opsporing van vulva aandoeningen met een hoog kankerrisico 
  door het Amsterdam UMC 
- Wij spreken veel mensen om up to date te blijven dit kunnen medisch specialiste of andere  
  beroepsgroepen zijn die met Lichen Sclerosus te maken hebben, maar ook met bestuurders van   



Stichting Lichen Sclerosus 17 

  andere organisaties, hoe doen zij het en kunnen we daar iets van leren? 
- Verder besteden wij natuurlijk enorm veel tijd aan plannen maken, administratie, 
  donateursadministratie, begroting maken, beleidsplan up to date houden, subsidieaanvraag doen  
  alle werkzaamheden die dagelijks bij het runnen van een stichting komen kijken. 
- Het bestuur is dit jaar beloond met een vacatiegeld van € 700 en de twee beheerders van de  
  Facebookgroepen met € 200 

 

Totale Instandhoudingskosten € 10.285 
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