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Beste leden,
Nu, zo vlak voor het einde van het jaar, is een mooi
moment van reflectie. Even terugkijken op wat er
allemaal gebeurd is in 2012.
Voor de VGNS betekent het dat we terug kunnen kijken
op een jaar met mooie hoogtepunten zoals d 1e
jaarvergadering, een langzaam stijgend aantal leden en
het uitbrengen van een mooie informatieve folder
waarin de doelstellingen van de VGNS helder en
duidelijk worden verwoord en die hopelijk kan helpen
in de strijd die we helaas nog veel te vaak moeten
strijden om onze medicatie te mogen krijgen en
behouden.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze
voorzitter welke jaren hard gewerkt heeft aan de
oprichting en het voortbestaan van VGNS. We wisten
natuurlijk dat het bijzonder moeilijk zou zijn om een
waardige vervanger te vinden, maar hadden de hoop
dat iemand uit de gelederen zich zou melden om de
handschoen op te pakken en dan samen met het
bestuur van de VGNS verder te gaan op het ingeslagen
pad.
Teleurgesteld moeten we constateren dat na 2
oproepen dit niet is gebeurd. Ook op de andere 3
vacatures, respectievelijk secretaris, penningmeester
en webmaster, is geen enkele reactie gekomen.
Wel kregen we van een lid de vraag of wij, Giny en
Alexandra, ons wel realiseren hoe belangrijk de
vereniging is voor de schildklierpatientengroep die
buiten de reguliere markt valt. Vreemde vraag als je
bedenkt dat wij ons al een paar jaar belangeloos
inzetten voor het belang van de VGNS vindt u niet?
Met andere woorden, het voortbestaan van de VGNS
schijnt af te hangen van ons. En dat vinden we tóch een
beetje raar gezien het feit dat de VGNS 219 leden heeft.
Vacatures
Het VGNS zoekt een nieuw bestuur en deze zal écht uit

ons huidige ledenbestand moeten komen. We doen
daarom nogmaals een gepassioneerde oproep:
De VGNS zoekt, per maart 2013, voor het voortbestaan
van de vereniging:


Voorzitter



Penningmeester



Secretaris



Webmaster (eventueel gecombineerd met 1 van
bovenstaande vacatures)

Jaarvergadering 2013
De vervroegde jaarvergadering is gepland voor
zaterdagmiddag 16 maart 2013 te Amersfoort. U krijgt
hierover nog meer informatie, maar als u wilt komen
dan kunt u de datum vast vrijhouden. We hebben een
prima locatie gevonden, naast het station en met
voldoende parkeerruimte.
Graag horen we van u of er een behoefte is aan een
onderwerp c.q. spreker op deze vergadering. We zullen
dan ons best doen om dit op de agenda te zetten.

Nog maar eens; zorgverzekeringen
In de laatste nieuwsbrief heeft Giny geschreven over de
diverse zorgverzekeraars en hun standpunten m.b.t. de
vergoeding van Natuurlijk Schildklierhormoon.
Met het nieuwe jaar voor ons en de nieuwe
aanbiedingen van alle zorgverzekeringsmaatschappijen
op de deurmat/ in de emailbox verandert er weer het
nodige in zorgverzekeringland.
De maatschappijen roepen om het hardst dat zij de
hoogste keuzevrijheid hebben, de laagste premie en
dat wanneer je maar een heel hoog eigen risico neemt
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de premie wel meevalt.
Voor de vergoeding van het Natuurlijk Schildklier
Hormoon lijkt het er niet beter op te worden.
De geroemde keuzevrijheid bestaat niet voor de
behandeling van Schildklierpatiënten.
Ook de maatschappij die Giny noemde in het vorige
stukje, ONVZ, vergoed dit voor ons zo belangrijke
medicijn niet meer.
Een eenduidige reden wordt hiervoor niet gegeven.
Ondanks de ingebrachte bezwaren wil ONVZ niet
overgaan tot het vergoeden van het NSH.
Komend jaar gaan we daarom de mogelijkheid tot het
oprichten van een zorgcollectief die het NSH wél zal
vergoeden onderzoeken.
Helaas heb we niet veel hoop dat er maatschappijen
zijn die hieraan willen meewerken, voor een redelijke
prijs en (zeker zo belangrijk) een goede dekking op de
rest van de aanvullende verzekering, maar wie niet
waagt wie niet wint.
Op 16 maart, tijdens de jaarvergadering, kunnen we
hierover samen misschien eens van gedachte wisselen.
Rest ons nog om u een hele fijne jaarwisseling en een
zo gezond & liefdevol mogelijk 2013 toe te wensen.
Hartelijke groet,
Uw Bestuur.
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