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Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) behartigt als landelijke patiëntenorganisatie 

de belangen van alle mensen met reuma. RZN heeft de ANBI-status en is als goed doel erkend 

door het Centraal Bureau Fondsenwerving. We zijn erkend door het Ministerie van VWS, zijn lid van 

de Patiëntenfederatie Nederland, lid van Ieder(in), lid van de International Osteoporosis Foundation 

(IOF), geassocieerd lid van EURORDIS en namens Nederland lid van de European Alliance of 

Associations for Rheumatology (EULAR) voor PARE. 

 

Waar staan we voor? 

We staan voor: eerlijk kunnen meedoen met reuma in de maatschappij! 

 
 

Centraal bij alles wat wij doen, staat de vraag: ‘Wat is voor jou belangrijk?’. Wat kunnen wij, als 

patiëntenorganisatie, voor jou betekenen op de werkvloer, op school of thuis? Onze slogan is 

‘Reuma? Samen bereiken we meer!’, want samen sta je sterker in het bereiken van je doelen. 

De activiteiten van de Vereniging bestaan onder andere uit het geven van voorlichting, 

belangenbehartiging voor mensen met reuma op landelijk en internationaal vlak, organiseren van 

acties en evenementen, trainen in patiëntparticipatie, deelname in wetenschappelijk onderzoek, 

zelf uitvoeren van patiëntgericht onderzoek, onderhouden netwerken van patientpartners en 

patient advocates, en lotgenotencontact.  

 

Het bestuur van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) in 2021 bestond uit mw. G. 

Willemsen, mw. D. Lewinski, mw. M. Barreveld, mw. M. Dekker, mw. M. van Wagenberg (tot 29-

07-2021) en mw. A. Noordhoorn (na 29-07-2021). 

 

1. Doel organisatie 

 

Eerlijk kunnen meedoen met reuma in de maatschappij! 

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met reuma. 

Daarvoor is goede voorlichting aan mensen met reuma en het zorgveld nodig om diagnose, 

behandeling, zichtbaarheid en positie in de maatschappij te verbeteren. Hierbij moet niet alleen 

aandacht en behandeling voor de verschillende reumatische aandoeningen zijn, maar ook voor de 

bijkomende klachten als chronische pijn, invaliderende vermoeidheid of fysieke beperkingen. Al 

deze klachten bij reuma beperken nog eens extra het kunnen meedoen en leven, zoals je dat graag 

zou willen. Ons doel: met reuma gewoon kunnen meedoen, geaccepteerd worden, zoals je bent in 
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je sociale leven, op het werk en elders. 

 

1.1 Werkveld Reuma 

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten aan je 

bewegingsapparaat. Je bewegingsapparaat bestaat uit de gewrichten, spieren, pezen en botten in 

je lichaam, die er voor zorgen, dat je kunt bewegen. Bij sommige ziekten zijn ook de organen, 

bijvoorbeeld je longen, je hart of je nieren, betrokken. Reuma is onder te verdelen in: artrose, 

ontstekingsreuma, weke delenreuma, systeemziekten/bindweefselziekten en botaandoeningen. 

Meer informatie is te vinden op https://reumazorgnederland.nl/reuma/  

Reuma is voor meer dan 2 ,2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd. Een strijd 

tegen een (blijvende) ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip. 

Reuma is nog niet te genezen en dagelijks strijden mensen om simpelweg ‘mee te kunnen blijven 

doen’: thuis, op school en op het werk. We streven naar het meedoen van alle mensen met reuma 

door een betere grip op hun dagelijks leven, werk en gezondheid. 

 
 

1.2 Uitgangspunten    

Visie: wij zetten ons als landelijke patiëntenorganisatie voor en door mensen met reuma niet 

alleen in voor, maar ook samen mét, iedereen met reuma. We hopen dat in de komende jaren door 

voortschrijdend onderzoek, gepersonaliseerde behandeling en preventie je van reumatische ziekten 

kunt genezen of dat je met reuma helemaal geen beperkingen meer ervaart. Tot die tijd wil je, als 

je reuma hebt, ‘gewoon’ mee kunnen blijven doen: thuis, op het werk, op school, kortom overal in 

je dagelijkse leven.  

Missie: wij streven naar het onbeperkt meedoen van alle mensen met reuma in de maatschappij. 

Dit door een betere grip op hun dagelijks leven, hun werk en gezondheid. Wij werken mee aan een 

wereld zonder reuma in de toekomst en dat je tot die tijd ‘gewoon’ met alles in het dagelijkse leven 

mee kunt blijven doen. 

Werkveld: wij zetten ons in voor alle mensen met reuma in Nederland en volgen ook de Europese 

en internationale ontwikkelingen op het gebied van reuma. 

Bekendheid: wij laten zien, waar we mee bezig zijn als belangenbehartiger voor mensen met 

reuma om zo de naamsbekendheid van reuma bij het algemene publiek te vergroten. 

Kernwaarden: de kernwaarden dienen ons richting te geven in ons handelen, gedrag en 

communicatie. Wij hanteren in onze werkwijze en uitingen de volgende kernwaarden:  

Patiëntgericht: wij werken samen met en voor mensen met reuma, zijn betrokken bij verbetering 

van de kwaliteit van leven van mensen met reuma en toegankelijk voor iedereen. Wij zorgen dat 

https://reumazorgnederland.nl/reuma/
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mensen met reuma kunnen  meepraten, invloed uitoefenen en meewerken aan oplossingen vóór 

mensen met reuma. 

Netwerkgericht: wij hechten belang aan een goede samenwerking met onze leden, stakeholders en 

partners. Wij zoeken verbinding, kennisdeling en het ophalen van kennis. 

Veranderingsgericht: we richten ons op innovatie om zo onderzoek en behandeling voor mensen 

met reuma in ontwikkeling te brengen. 

Professioneel: wij werken vanuit kundigheid en respect met opgedane expertise.  

Transparant: wij zorgen voor verantwoording van activiteiten, projecten, inkomsten en uitgaven.  

 

1.3 Sustainable Development Goals (SDG’s) 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) zijn in totaal 17 

wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen, die van de wereld een betere plek moeten maken in 

2030. Aan de basis liggen de 5 pilaren voor duurzame ontwikkeling: People, Planet, Prosperity, 

Peace en Partnerships. De ontwikkelingsdoelen hebben allemaal met elkaar te maken. Als 

organisatie kun je je niet richten op alle SDG’s vanwege het grote aantal, maar moet je keuzes 

maken. In de praktijk richten we ons daarom op een aantal SDG’s, waarmee we de meeste 

positieve impact op ons werkterrein kunnen maken. Om als organisatie duurzaam te opereren, is 

het belangrijk dat we rekening houden met de sociale, economische en ecologische gevolgen van 

onze organisatieactiviteiten. Je als organisatie houden aan bepaalde wet- en regelgeving of 

ethische gedragscodes binnen jouw sector zijn een voorwaarde om een positieve impact te kunnen 

maken, evenals duurzame partnerschappen met leden, stakeholders en partners. Wij richten ons 

als patiëntenorganisatie in onze organisatie en daarbuiten op de volgende SDG doelen: 

 

Goede gezondheid en welzijn 

▪ We geven voorlichting over ziekte gerelateerde onderwerpen en andere 

belangrijke onderwerpen voor een verbeterde kwaliteit van leven. 

▪ We bevorderen lotgenotencontact om mensen met reuma van elkaar te laten 

leren, maar ook om mensen zonder reuma voor te lichten over reuma en de impact  

    daarvan. 

 

Goed onderwijs 

▪ We trainen mensen met reuma in vaardigheden om in onderzoek en voorlichting 

deel te nemen als ervaringsdeskundige en begeleiden hen. 

▪ We trainen mensen om als patient advocate de belangen van mensen met reuma 

goed te behartigen en begeleiden hun. 

    ▪ We trainen jongeren in creatieve en technische vaardigheden om zich persoonlijk  

     verder te ontwikkelen en kennis op te doen over de zorg en leven met een  

      beperking/chronische aandoening.  

 

Waardig werk en economische groei 

▪ We geven voorlichting over werk en werk-gerelateerde onderwerpen m.b.t 

chronisch ziek zijn, ziekte uitval en niet kunnen werken. 

▪ We willen de participatie van mensen met reuma in werk en in het dagelijks leven 

stimuleren om hun bestaanszekerheid te verbeteren. Iedereen heeft recht op  

    passend werk en waardering. 

 

Ongelijkheid verminderen 

▪ We streven naar gelijke kansen voor mensen met een beperking of handicap in de 

samenleving. 

▪ We streven naar goede medische behandeling, rekening houdend met de 

lichamelijke verschillen tussen man en vrouw (gender). 
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Duurzame gemeenschappen 

▪ We willen bijdragen aan een inclusieve en veilige samenleving met ruimte voor 

iedereen. 

 

 

 

Samenwerking om doelstellingen te bereiken 

▪ We werken samen en delen kennis met elkaar en met andere organisaties om ons 

doel te bereiken: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met reuma. 

 

 

 

1.4 Blik op de toekomst 

In Nederland leven nu meer dan 2,2 miljoen mensen met een vorm van reuma. Als we niets doen, 

stijgt dat aantal in 2040 tot ruim 3 miljoen. Bij de meest voorkomende aandoeningen nu en in 

2040 staan artrose en nek- en rugklachten genoemd. Bij artrose is de verwachting, dat er in 2040 

nog eens ruim een miljoen meer mensen met artrose zijn dan nu. De bevolkingsgroei, de 

vergrijzing, overgewicht en leefstijl spelen daarin een belangrijke rol. Meer informatie is te vinden 

op https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/ziekten-

aandoeningen.  

Reuma is voor meer dan 2,2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd. Een strijd 

tegen een (blijvende) ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip. Ook 

zien we bij reumatische ontstekingsziekten, zoals reumatoïde artritis (RA), ook andere chronische 

aandoeningen als diabetes en hart- en vaataandoeningen optreden. In 2018 had 43% van de 

Nederlanders geen chronische aandoening en 57% van de mensen minimaal één chronische 

aandoening, in 2040 is dat naar verwachting 60%. Eén op de drie Nederlanders heeft in 2040 twee 

of meer chronische aandoeningen (multi-morbiditeit). Ouderen hebben vaker dan jongere mensen 

meerdere aandoeningen tegelijk. Het percentage mensen, dat bij de huisarts geregistreerd staat 

met 2 of meer chronische aandoeningen neemt toe van 31% in 2018 (5,3 miljoen mensen) naar 

ruim 34% in 2040 (6,6 miljoen mensen). Deze toename komt vooral door de groep met drie of 

meer chronische aandoeningen. Voor deze groep zijn de percentages in 2018 17,4% (3 miljoen 

mensen) en in 2040 21,2% (4 miljoen mensen). Dit verergert de ziektelast. Meer informatie is te 

vinden op https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update- 

2020/ziekten-aandoeningen en op https://reumazorgnederland.nl/reuma-morbiditeiten/     

Reuma is nog niet te genezen en dagelijks strijden mensen om simpelweg ‘mee te kunnen blijven 

doen’: thuis, op school en op het werk. We blijven streven naar het meedoen van alle mensen met 

reuma door een betere grip op hun dagelijks leven, werk en gezondheid. 

Eerlijk kunnen meedoen met reuma in de maatschappij! Dat heeft impact op de gehele 

maatschappij. Wij komen op voor alle mensen met reuma en strijden voor hun belangen. We 

hopen dat in de komende jaren door voortschrijdend onderzoek, gepersonaliseerde behandeling en 

preventie je van reumatische ziekten kunt genezen of dat je met reuma helemaal geen 

beperkingen meer ervaart. Tot die tijd wil je, als je reuma hebt, ‘gewoon’ mee kunnen blijven 

doen: thuis, op het werk, op school, kortom overal in je dagelijkse leven. 

 

2 Beleid en evaluatie 

 

2.1 Organisatie  

Voor de organisatie zijn een duidelijke organisatiestructuur, afspraken over verantwoordelijkheden, 

een zorgvuldig personeelsbeleid en financieel beleid randvoorwaarden voor het realiseren van de 

missie en visie binnen en buiten de organisatie.  

 

 

 

 

https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/ziekten-aandoeningen
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-2020/ziekten-aandoeningen
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-%202020/ziekten-aandoeningen
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/trendscenario-update-%202020/ziekten-aandoeningen
https://reumazorgnederland.nl/reuma-morbiditeiten/
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2.2 Aandachtsgebieden  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) behartigt als landelijke patiëntenorganisatie 

de belangen van alle mensen met reuma en ondersteunt haar leden en stakeholders. Onze 

aandachtsgebieden zijn:  

• Belangenbehartiging voor mensen met reuma. 

• Bevordering draagvlak in de maatschappij voor mensen met reuma. 

• Bevordering lotgenotencontact tussen mensen met en zonder reuma. 

• Voorlichting, kennisontwikkeling, deling van kennis en samenwerking. 

• Bevorderen van patiëntenparticipatie in onderzoek. 

 

2.3 SWOT-analyse  

Sterk/kans: landelijke patiëntenorganisatie en platform voor iedereen met reuma met blijvende 

focus op inhoudelijk verhaal en impact. 

Zwak/ bedreiging: achterban van mensen met reuma kan moeilijk te bereiken zijn door 

regelgeving. 

 

2.4 Evaluatie 2021 

De voornaamste activiteiten in 2021 waren: 

1. bereiken van mensen met reuma en vergroting van hun/onze zichtbaarheid in samenleving 

middels voorlichting: 

- webinars over diverse onderwerpen: Artrose, Biologicals versus biosimilars, Zelfmanagement, 

Mentale Gezondheid, Handtherapie, Reuma en bijwerkingen, Reuma en voeten en Mindfulness.  

Deze zijn terug te zien op: https://reumazorgnederland.nl/webinars-2020-2021/  

- berichten via sociale media.   

• via Facebook: https://www.facebook.com/reumazorgnederland   

• via Instagram: https://www.instagram.com/reumazorgnederland/   

• via Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/reumazorg-nederland  

• via: Twitter: https://twitter.com/reumazorgnl 

- nieuwsberichten over diverse onderwerpen op onze website.  

Deze zijn terug te zien op: https://reumazorgnederland.nl/  

- uitbrengen van ons 2-wekelijks E-zine voor leden en belangstellenden.  

- maken filmpjes en webinar over diverse aspecten van Samen Beslissen. 

Deze zijn terug te zien op: https://reumazorgnederland.nl/samen-beslissen/  

2. bereiken van mensen met reuma en bevorderen lotgenotencontact door: 

- voorlichtingsbijeenkomst met ziekenhuizen voor mensen met reumatoïde artritis (RA), artritis 

psoriatica (PsA) of axiale SpA. Op 2 februari 2021: webinar van het Bravis Ziekenhuis Roosendaal 

en Bergen op Zoom en RZN met presentaties over Behandelopties en Samen Beslissen door 

reumatologen en over Vermoeidheid. 

- themabijeenkomsten voor deelnemers van RZN netwerken patientpartners en patient advocates. 

3. projecten en richtlijnen: 

- deelname aan externe onderzoeksprojecten, waarvoor we gevraagd werden om in mee te denken 

en mee te doen. In 2021 waren dat bijvoorbeeld deelname aan richtlijnen NVR en NOV, projecten 

als Consultkaart in Beeld, wisselen van medicijnen enz. enz. 

- uitvoering eigen onderzoeksprojecten, zoals bij Samen Beslissen of op onderwerpen uit onze 

Kennisagenda van mensen met reuma. 

4. belangenbehartiging: 

- lid en (online) deelname aan overleggen Ieder(in). 

- lid en (online) deelname aan activiteiten en overleggen Patiëntenfederatie Nederland (PFN). 

- lid en online deelname aan Europese activiteiten EULAR (European Alliance of Associations for 

Rheumatology) in juni en EULAR Conference of PARE in november. 

- online deelname aan en verslag van EULAR Congres in juni. Lees het verslag op 

https://reumazorgnederland.nl/eular-congres-2021/     

- organisatie van de Nederlandse Edgar Stene Schrijfwedstrijd 2021 voor mensen met reuma met 

inzet van eigen jury en prijsuitreiking. Lees de inzendingen op 

https://reumazorgnederland.nl/webinars-2020-2021/
https://www.facebook.com/reumazorgnederland
https://www.instagram.com/reumazorgnederland/
https://nl.linkedin.com/company/reumazorg-nederland
https://twitter.com/reumazorgnl
https://reumazorgnederland.nl/
https://reumazorgnederland.nl/samen-beslissen/
https://reumazorgnederland.nl/eular-congres-2021/
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https://reumazorgnederland.nl/edgar-stene-prijs-2021/  

- lid en (online) deelname aan activiteiten IOF (International Osteoporosis Foundation). 

- geassocieerd lid en online deelname EURORDIS. 

- (online) deelname aan activiteiten en overleggen van CBG (College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen). 

- uitvoeren projecten Samen Beslissen in eigen beheer of met andere patiëntenorganisaties. Lees 

meer op https://reumazorgnederland.nl/samen-beslissen/  

- opstellen Keuzekaarten in Beeld met NOV. Zie op:  

https://reumazorgnederland.nl/keuzekaarten-in-beeld/  

5. bevordering patiëntenparticipatie middels inzet RZN patiënten kennisnetwerken: 

- bevordering (online) deelname en training van ervaringsdeskundige mensen met reuma tot 

patientpartners. Een patientpartner is een ervaringsdeskundige, die namens een groep mensen kan 

meedenken over diverse zaken, die mensen met reuma aangaan. 

- organisatie (online) themabijeenkomsten voor patiëntpartners en onderzoekers. 

- deelname van patientpartners in diverse soorten onderzoeken middels (online) focusgroepen, 

workshops of werkgroepen of patient journeys. 

- deelname aan medische richtlijnen NVR en NOV. 

- uitbouw netwerk van patientpartners.  

- opzet netwerk van patient advocates. 

- werving nieuwe deelnemers o.a. via https://reumazorgnederland.nl/ervaringskennis-delen/  

6. uitvoer van het RZN project Sparkel2Doen: 

- we richten ons in dit project op jongeren 14-27 jaar met cursussen op het gebied van foto, film, 

techniek, theater, muziek en beeld en mindfulness. Dit om aandacht te vragen voor mensen met 

een aandoening, zoals reuma en andere groepen in de zorg. De jongeren maken materialen over 

onderwerpen in de zorg om zo iets voor anderen te doen. Het zorgt voor talentontwikkeling, 

opdoen van vaardigheden en meer begrip voor mensen in de maatschappij.  

- uitvoering gebeurt door externe partners op het gebied van foto, film, techniek, theater, muziek 

en beeld en mindfulness. 

7. eigen organisatie: 

- aandacht via onze website en sociale media:  

- webinars over diverse onderwerpen: Artrose, Biologicals versus biosimilars, Zelfmanagement,  

Mentale Gezondheid, Handtherapie, Reuma en bijwerkingen, Reuma en voeten en Mindfulness.  

Deze zijn terug te zien op: https://reumazorgnederland.nl/webinars-2020-2021/  

- berichten via sociale media.   

• via Facebook: https://www.facebook.com/reumazorgnederland  

• via Instagram: https://www.instagram.com/reumazorgnederland 

• via Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/reumazorg-nederland 

• via: Twitter: https://twitter.com/reumazorgnl 

- nieuwsberichten over diverse onderwerpen op onze website.  

Deze zijn terug te zien op: https://reumazorgnederland.nl/  

- uitbrengen van ons 2-wekelijks E-zine voor leden en belangstellenden.  

- verspreiding van media als tijdschrift ‘Aandacht’ over RA en de boeken “Gezichten achter RA’, 

‘Inzichtbaar’ en ‘Vermoeidheid bij RA’. 

- voorlichting en advies aan mensen met reuma. 

 

2.5 Targets 2022 

Als patiëntenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland werken we verder aan het 

uitbouwen van onze zichtbaarheid en inzet in de samenleving middels: 

• voorlichting  

- via website, sociale media, filmpjes, bijeenkomsten en webinars. 

• belangenbehartiging  

- bevordering van een sterkere positie van mensen met reuma in het zorgveld. 

- uitbouwen deelname en training van onze patiënten kennisnetwerken om de belangenbehartiging 

te versterken. 

- belangenbehartigingsactiviteiten en samenwerking met landelijke en Europese organisaties. 

https://reumazorgnederland.nl/edgar-stene-prijs-2021/
https://reumazorgnederland.nl/samen-beslissen/
https://reumazorgnederland.nl/keuzekaarten-in-beeld/
https://reumazorgnederland.nl/ervaringskennis-delen/
https://reumazorgnederland.nl/webinars-2020-2021/
https://www.facebook.com/reumazorgnederland
https://www.instagram.com/reumazorgnederland/
https://nl.linkedin.com/company/reumazorg-nederland
https://twitter.com/reumazorgnl
https://reumazorgnederland.nl/
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• lotgenotencontact  

- zorgen voor activiteiten op locatie, waarbij ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 

• organisatie 

- versterking werkzaamheden organisatie door inzet gekwalificeerde medewerkers. 

- advisering en ondersteuning aan mensen met reuma en lokale reumaverenigingen. 

 

3 Organisatie en bestuur  

          

3.1 Erkenning organisatie           

ANBI-status: we zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  

CBF-erkenning: we zijn opgenomen in het CBF Register Erkende Goede Doelen. 

 

3.2 Organisatiestructuur  

We zijn een vereniging met een bestuur, ledenvergadering en medewerkers. 

 

3.3 Planning en control  

De patiëntenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland werkt met een jaarlijkse 

begroting en een jaarplan en evalueert na afloop of de doelen van het afgelopen jaar behaald zijn. 

Het bestuur beoordeelt jaarlijks het functioneren van de medewerkers en vrijwilligers. Functies van 

algemene ledenvergadering, bestuur, medewerkers en vrijwilligers zijn gescheiden.  

Toezicht: bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de ledenvergadering (ALV). 

De taken en bevoegdheden van de ledenvergadering en het bestuur zijn statutair vastgelegd.  

Monitoring: het bestuur overlegt ten minste viermaal per jaar over de voortgang van het in dat 

jaar gevoerde beleid. De voorzitter rapporteert over de gang van zaken binnen de organisatie en 

de inzet van de medewerkers en de penningmeester rapporteert over de financiële stand van zaken 

aan het bestuur.  

Jaarstukken en subsidies: het jaarverslag en de jaarbegroting worden ter goedkeuring aan de 

algemene vergadering voorgelegd. De jaarrekening 2021 is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 

C2 Kleine fondsenwervende organisaties door de accountant.  

Extern toezicht: de accountant controleert de boekhouding en of de opgestelde financiële 

verantwoording voldoet aan de Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.  

          

3.4 Bestuur             

Werkwijze: Bestuursleden zijn onbezoldigd met alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Werving is op basis van functieprofielen. Bestuursleden moeten onafhankelijk kunnen opereren. In 

geval van mogelijke belangenverstrengeling stemt een bestuurslid niet mee.  

Samenstelling: bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 bestuursleden. Benoeming is 

door de ALV voor een periode van 4 jaar en daarna opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe periode.  
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