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Ledenbericht

Lichen Planus Vereniging
Nederland

Herhaalde oproep voor bestuursleden

Op de oproep in het extra Ledenbericht (januari) om met ons mee te doen, heeft zich helaas niemand   
gemeld. We hebben enkele begripvolle reacties gekregen maar géén nieuwe actieve mensen. 
Het huidige bestuur is al jaren te klein en nu Harry van Straalen zijn voorzitterschap beëindigt in de  
ALV van 6 april, kunnen we niet veel langer verdergaan met te weinig mensen in het bestuur. 
Hebt u hart voor onze vereniging en wilt u dat het nuttige werk van de LPVN doorgaat, meldt u zich 
dan aan! Graag reageren vóór 15 maart.
We gaan in overleg met u over het aantal uren dat u kunt/wilt inzetten; er komt géén onoverzichtelijke 
taak op u af. 
Bovendien zijn we bezig om een aantal taken uit te besteden; dat komt dan in mindering op de 
bestuurstaken. 
We zijn een betrokken en positief  team, staan open voor elkaars mening en voor veranderingen. 
U bent van harte welkom!  

Wilt u eerst nadere informatie, bel of  mail ons dan gerust! 
Tel. 088-2484356  of  e-mail: voorzitter@lichenplanus.nl 

De ledenberichten van Lichen Planus Vereniging Nederland verschijnen 4 keer per jaar.
In het laatste kwartaal van elk jaar in gedrukte vorm als Nieuwsbrief.
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Beste leden van LPVN,

In de Nieuwsbrief  van december 2018 heb ik u al
gemeld, dat ik op de algemene ledenvergadering van
6 april 2019 – na zes jaar bestuursdeelname- zal 
aftreden. 
Met voldoening kan ik terugkijken op alle verande-
ringen / verbeteringen vanaf  2013. Ik heb ervaren
dat meedenken en meedoen –in een prettige sfeer-
veel positieve energie geeft. 
Dat had misschien ook bij een sportvereniging 
gekund, maar het doel waarvoor de LPVN is opge-
richt gaat veel verder. 
Onze missie is om de kwaliteit van leven van LP-pa-
tiënten te bevorderen. Dat doen we o.a. door behan-
delaars te informeren (bijv. via ons professionele
beursteam) over alle aspecten van lichen planus,
zodat LP-patiënten snel de juiste diagnose krijgen.
Ons initiatief  tot herziening van de Richtlijn Lichen
Planus, die onlangs is gestart, is een goed voorbeeld:
vertegenwoordigers van verschillende (1e en 2e
lijns-) medische disciplines buigen zich dit jaar over
de diagnose en behandeling van lichen planus (en li-
chen sclerosus). Ook de huisartsen doen nu mee;
wij hopen dat de ‘reis’ van nieuwe patiënten daar-
door een betere start krijgt. 
Verder worden de lotgenotenbijeenkomsten die we
organiseren goed bezocht en zeer gewaardeerd.
Ik hoopte het stokje in de ALV te kunnen doorgeven
aan een opvolgster of  opvolger. Helaas heeft nog
niemand zich aangemeld om mee te doen in het be-
stuur. De LPVN zou  daarom verder moeten zonder
voorzitter. . . . . . en het bestuur is al zo klein. 
Wilt u eens overwegen wat ú kunt doen om de
LPVN te helpen? Bel (088-2484356) of  mail (voor-
zitter@lichenplanus.nl) mij, als u meer wilt weten.

Harry van Straalen, voorzitter.

Graag nodigen wij u en uw partner/ introducé uit
om de jaarlijkse Ledendag van de LPVN bij te
wonen. 
Deze Ledendag zal plaatsvinden op zaterdag 6
april, in de Tuinzaal van Congres- en cultuurcen-
trum Antropia, landgoed De Reehorst, naast sta-
tion Driebergen/Zeist en vlakbij de afslag van de
A12. 
Adres: Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.
Route: zie http:/antropia.nl. 
U kunt gratis parkeren op de weide bij de Tuin-
zaal. 

Van de voorzitter Uitnodiging voor de
ALV / Ledendag 
van 6 april

U kunt zich aanmelden voor deelname  
aan de ledendag door een mail te sturen 
naar secretaris@lichenplanus.nl. 
Dit kan tot uiterlijk 26 maart. 

Graag aangeven of  u dieetwensen hebt. 
Het bestuur ziet uit naar uw komst!  

Geeft u bij aanmelding a.u.b. door, of  u alleen 
komt, of  een introducé meebrengt. 

mailto:voorzitter@lichenplanus.nl
mailto:voorzitter@lichenplanus.nl
http:/antropia.nl
mailto:secretaris@lichenplanus.nl
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10.30- 11.00 u Ontvangst met koffie/thee in 
de Tuinzaal

11.00- 12.30 u Algemene Ledenvergadering 
(agenda: zie hieronder)

12.30 - 13.30 u Lunchbuffet in het hoofdge-
bouw van Antropia.

13.30- 14.15 u Lezing door prof. dr. Rick 
Hoekzema, dermatoloog 
VU/AMC over
LP in algemene zin en LPP in 
het bijzonder. 

14.15 – 15.00 u Presentatie door Galiena 
Verton, huidtherapeute en lid 
van de Ned. Ver. van 
Huidtherapeuten.

15.00 – 16.00 u. Afsluiting en samenzijn met 
een hapje en een drankje.

Rick Hoekzema (63) is hoogle-
raar dermatologie en hoofd
van de afdeling dermatologie
van het Amsterdam UMC (de
vorig jaar gefuseerde zieken-
huizen AMC en VUmc).
Daarnaast is hij medisch direc-
teur van Huid Medisch Cen-
trum, de polikliniek voor
dermatologische basiszorg van
AMC/VUmc en Centrum

Oosterwal. Zijn speciale aandachtsgebieden zijn
huid en afweersysteem (immunologie), dermatopa-
thologie en het opleiden van jonge dermatologen.

Er is nog de mogelijkheid om vooraf  vragen aan
prof. dr. Hoekzema te stellen. 
Als u deze vragen uiterlijk 26 maart opstuurt naar 
secretaris@lichenplanus.nl, kan dhr. Hoekzema
hiermee rekening houden bij de voorbereiding van
zijn presentatie. 
Uiteraard is anonimiteit gewaarborgd.

1. Opening en welkom door de 
voorzitter / mededelingen / ingeko-
men stukken

2. Bespreking en goedkeuring verslag 
ALV april 2018

3. Bespreking en goedkeuring Jaarver-
slag bestuur over 2018

4. Financiën:
- toelichting financieel verslag 2018
- verslag kascontrole 2018
- goedkeuring financieel verslag 2018

5. Bestuurssamenstelling in 2018. 
Toespraak door de scheidende voor-
zitter.

6. Toelichting begroting en subsidies.
Goedkeuring begroting 2019 en 
benoeming kascommissie 2019

7. Toelichting dagvoorzitter op de 
plannen voor het komende jaar / 
toekomst LPVN

8. Rondvraag en afsluiting ALV 

Het financieel overzicht 2018 plus het ver-
slag van de ALV/Ledendag 2018 worden  
met dit Ledenbericht meegestuurd.
Het jaarverslag 2018 van het bestuur 
wordt zo spoedig mogelijk nagezonden

Agenda ALVProgramma Ledendag 

Zaterdag 18 mei: lotgenotenbijeenkomst in Bode-
graven voor leden met LPP (Lichen Planopilaris).
Duur: 11.00-14.00 uur. incl. lunch. Aanmelden
kan (met dieetwensen ) via emailadres 
secretaris@lichenplanus.nl.
De bijeenkomst is kosteloos; reiskosten zijn wél
voor eigen rekening. Nadere informatie volgt
medio maart.

lotgenotenbijeenkomst
LPP

mailto:secretaris@lichenplanus.nl
mailto:secretaris@lichenplanus.nl


Colofon

Lichen Planus Vereniging Nederland
www.lichenplanus.nl

BESTUUR: MEDISCHE ADVIESRAAD:
Voorzitter: Dr. W.A. ter Harmsel
Harry van Straalen gynaecoloog
voorzitter@lichenplanus.nl

Dr. W.I. van der Meijden
Secretaris: gynaecoloog/dermatoloog
Sylvia Groot
secretaris@lichenplanus.nl Dr. E.H. van der Meij

MKA-chirurg/oncoloog
Penningmeester:
Josée Beets Mevr. Drs. M Ramakers
penningmeester@lichenplanus.nl arts/seksuoloog

Leden- en lotgenotencontact: Mevr. C.W.L van den Bos, MSPT
contact@lichenplanus.nl (Master of  specialist Physical Therapy)
lotgenotencontact@lichenplanus.nl bekken- en oedeemtherapeut
088 - 24 84 351 (vrouw)     088 - 24 84 352 (man)

Redactie ledenberichten en nieuwsbrieven: 
Ineke Rohaan, Anke de Jong, Jan Peddemors (eindredactie) redactie@lichenplanus.nl

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de LPVN uw naam en e-mailadres om u 
periodiek haar ledenbericht met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de 
aandoening en (het lidmaatschap van) de LPVN toe te sturen. Afmelding voor deze ledenberichten is te allen 
tijde mogelijk via de afmeldlink penningmeester@lichenplanus.nl
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