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Jaarverslag van het Longfonds 2018

Michael Rutgers
Bestuurder / algemeen directeur 

Voorwoord

2018: samenwerken 
centraal

Onze longen zijn continue in beweging. Dat geldt ook voor de zorg, 

het onderzoek en de preventie in het longenveld. We leven in een 

wereld waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen. Voor een groot 

deel is die beweging het gevolg van de vele samenwerkingsverban-

den die wij als Longfonds zijn aangegaan de afgelopen jaren en ook 

dit jaar weer.

Die samenwerkingsverbanden heten tegenwoordig vrijwel altijd Allianties. Alliantie 
Nederland Rookvrij, Long Alliantie Nederland, Alliantie Gezonde Lucht. En dan is er ook 
nog de grote preventie alliantie die Gezondste Generatie 2040 heet. Bij bijna alles wat 
we tegenwoordig doen, kijken we hoe we samen kunnen optrekken met andere orga-
nisaties om zo onze expertises te delen en onze krachten te bundelen. Samenwerken 
is niet altijd eenvoudig. Het vraagt andere competenties zoals daadkracht en visie en 
onderhandelingsvaardigheden. 

Het meest trots ben ik op de Preventieakkoorden die in 2018 mede door het Longfonds 
zijn getekend. Met name het Preventieakkoord over roken heeft grote en serieuze ambi-
ties die levens gaan redden. Hoe meer kind-omgevingen wij rookvrij krijgen hoe groter 
de kans is dat er  snel een generatie ontstaat die geheel rookvrij is. Wat een opluchting! 
En het mooie is: we hoeven het niet allemaal meer met een kleine groep voorvechters 
te doen. Het gaat nu bijna vanzelf. Zóvelen sluiten zich aan bij de beweging voor een  
Rookvrije Generatie!

Ook op het gebied van onderzoek zetten we grote stappen. LONGFONDS I Accelerate 
is volop in beweging. Door focus, snelheid, doorzettingsvermogen en visie zetten we in-
ternationaal grote stappen om astma te voorkomen en op den duur longen te repareren. 
Ook dit doen we in grote samenwerkingsverbanden. 
Naast onze strijd voor gezonde lucht ‘buiten’, zetten we ons ook steeds meer in voor 
meer bewustwording over gezonde lucht binnen in huis. Veel mensen realiseren zich 
niet dat we het grootste deel van de dag, zo’n 20 uur, binnen zijn en dat de lucht daar 
vaak ministens zo vies is als buiten. En ook dat heeft een negatief effect op onze longen.

En als je dan toch medicijnen moet gebruiken tegen de symptomen van je longziekte 
dan wil je wel dat daar zorgvuldig mee om gegaan wordt. Niet onverantwoord en onno-
dig wisselen van  medicijn. Soms  gebeurt dat wel drie keer per jaar. De minister was het 
met ons eens en stelde een grote werkgroep samen die gaat voorkomen dat mensen met 
allerlei chronische aandoeningen onnodig van medicatie moeten wisselen, door welke 
oorzaak dan ook. Ook hier weer een beweging van een alliantie van 14 patiëntenorgani-
saties. Samen staan we immers veel sterker en zijn we effectiever.

Om dat allemaal mogelijk te maken kunnen twee zaken niet ontbreken; vrijwilligers en 
geld. De duizenden vrijwilligers van het Longfonds zijn onze basis, onze levenslijn naar 
de praktijk. Zij bepalen onze lokale kracht en effectiviteit. En geld…. Dat is nodig om 
impact te bereiken. De bekende methoden van geld bij elkaar brengen, houden onze 
allianties en doelen draaiende. En we vinden ook steeds meer nieuwe manieren zoals 
ons evenement Ademnoot. Een groeiende beweging van mensen die samen zingen voor 
longonderzoek. Dat werkt!

En als klap op de vuurpijl zijn we ook nog het hele longenveld aan het samenbrengen 
onder één urgent en dwingend doel: een Wereld waarin Iedereen Vrij kan Ademen. Dat 
wordt een grote stap in 2019. Het belooft net zo’n bewegelijk en mooi jaar te worden als 
2018 was. 

Graag wil ik alle maatschappelijk aandeelhouders van onze missie en dromen bedanken 
voor hun inspiratie en hun inzet. Samen bereiken we grote dingen!
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Onze droom:

longziekten 
de wereld uit
In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Jaarlijks belanden 32.000 mensen 

stikbenauwd in het ziekenhuis en ieder uur sterft er iemand als gevolg van een longziekte. 

Astma is de grootste kinderziekte in Nederland en bijna 600.000 mensen hebben COPD. 

Al die mensen kunnen door hun longziekte niet het leven leiden zoals zij dat zouden willen.  

2. Regie
We stellen mensen in staat zelf regie te nemen over hun leven met een longziekte;

Dat betekent dat wij ons er de komende jaren voor inzetten
• dat mensen met een longziekte voor hen relevante informatie kunnen vinden en contact kunnen  
 leggen met anderen;
• dat er een longvriendelijke omgeving en longvriendelijk beleid ontstaat met begrip voor mensen  
 met een longziekte;
• dat longzorgverleners zich gestimuleerd voelen om mensen met een longziekte te ondersteunen 
 bij het nemen van regie. 

3. Echte oplossingen 
We realiseren met baanbrekend en innovatief onderzoek echte oplossingen voor mensen met een long-
ziekte of voor iedereen die in de toekomst een longziekte krijgt. 

Dat betekent dat wij ons er de komende jaren voor inzetten
• dat onderzoekers, topinstituten en maatschappelijke partners samenwerken aan een versnelde  
 doorbraak voor het voorkomen van astma en het repareren van kapotte longen; 
• dat we impactvol onderzoek en beloftevolle onderzoekers aanjagen; 
• dat mensen met een longziekte kunnen meepraten zodat onderzoek goed aansluit bij hun wensen 
 en behoeften. 

Het onzichtbare zichtbaar 
We staan voor een belangrijke en omvangrijke taak die we niet alleen kunnen vervullen. Wij zullen 
iedereen aan ons moeten binden die een bijdrage kan leveren. Daarvoor is het noodzakelijk dat er 
breed in onze samenleving besef is van de ernst van longziekten en de impact die deze ziekten hebben 
op mens en maatschappij. Het onzichtbare moet zichtbaar worden: longen zijn relevant en longziekten 
zijn urgent. 

Daarom zal het Longfonds zich de komende jaren inzetten om de feiten over longen en longziekten, 
maar vooral ook de persoonlijke verhalen van de mensen achter de feiten, bij een breed publiek voor 
het voetlicht te brengen. We willen mensen, zowel als persoon als in hun professie, informeren en 
raken. Als mensen onze agenda kennen, zullen zij deze gaan omarmen en er uiteindelijk naar gaan 
handelen. 

Al deze ambities hebben in 2018 vorm gekregen, bouwend op de verworvenheden van een effectief 
verleden. Zo komen we in 2019 samen in beweging en zullen we impact realiseren voor mensen met 
een longziekte. 

Wanneer we aan hen vragen waar zij van dromen, dan zeggen zij bijna zonder uitzondering: “dat 
longziekten de wereld uit zijn”. En, zolang dat nog niet het geval is, “dat mensen met een longziekte 
zich gezien, gesteund, krachtig en gelukkig voelen”. 

Iedereen in onze directe en indirecte omgeving verwacht van het Longfonds, terecht, dat wij een 
cruciale bijdrage leveren aan de verwezenlijking van die dromen. Het is de missie van het Longfonds 
om te zorgen dat het niet bij dromen blijft. Dat is meer dan een ambitie. Het is onze maatschappelijke 
opdracht om een wereld zonder longziekten dichterbij te brengen en bij te dragen aan een gezonder 
en gelukkiger leven voor mensen met een longziekte.

Aan ons de taak om hiervoor de voorwaarden te scheppen:

1. Gezond leven
We zorgen dat gezond leven in Nederland de norm wordt, dat mensen geen ongezonde buiten- 
en binnenlucht hoeven in te ademen en dat sigarettenrook hun longen niet langer beschadigt;

Dat betekent dat wij ons er de komende jaren voor inzetten 
• dat elk kind dat nu geboren wordt rookvrij en meerookvrij opgroeit; 
• dat meer mensen succesvol stoppen met roken; 
• dat gezonde buitenlucht normaal wordt gevonden en dat er meer mensen bereid zijn daarvoor  
 in actie te komen;
• dat gezonde binnenlucht op de maatschappelijke agenda komt.  



98

Jaarverslag van het Longfonds 2018

Wetenschap: 
onderzoek is de basis

De negentien ingediende onderzoeksvoorstellen werden besproken door de Wetenschappelijke Ad-
vies Commissie, waarin ook longervaringsdeskundigen zitten. Er mochten negen voorstellen worden 
uitgewerkt tot een volledige aanvraag, omdat ze voldeden aan de minimaal vereiste kwaliteitsscore. 
Deze aanvragen zijn vervolgens beoordeeld door buitenlandse experts en wederom besproken in de 
commissie. Zo zorgen we ervoor dat we onderzoek van kwalitatief hoog niveau financieren. 

De drie toegekende consortia subsidies van 2018 zijn:
• Een vroege astmadiagnose en verbeterde behandeling van jonge kinderen met astmaklachten  
 met behulp van de ademtest, van prof. dr. E. Dompeling – Maastricht UMC+/University 
 Maastricht, UMCG, Radboud UMC, TNO.

• Op zoek naar de oorsprong van de ontstekingsreactie in allergisch astma: de dialoog tussen lucht 
 wegepitheel en ontstekingscellen, van prof. dr. Rudi W. Hendriks – Erasmus MC, Universitair 
 Medisch Centrum Groningen, Franciscus Gasthuis en Vlietland. 

• Onderzoek naar effecten van voedingssupplementen in combinatie met longrevalidatie bij 
 COPD-patiënten, van Martijn Spruit – CIRO, Ghent University, MEREM, MUMC+, Montpellier  
 University Hospital, Hasselt University. 

Meer junior onderzoekers
We willen jonge talentvolle onderzoekers helpen uit te groeien tot de nieuwe generatie toplongon-
derzoekers in Nederland. Met onze subsidie kunnen onderzoekers drie jaar lang hun wetenschappe-
lijke ideeën verder ontwikkelen en een eigen specialisatie creëren. We ontvingen acht onderzoeks-
aanvragen die in de Wetenschappelijke Advies Commissie zijn besproken. Uiteindelijk kenden we 
twee junior investigator-subsidies toe. 
• Jochem Bernink van het Hubrecht Instituut gaat onderzoeken wat de bijdrage en moleculaire  
 eigenschappen van borstelcellen zijn, tijdens beschermende afweerreacties en tijdens allergische  
 astma in de luchtwegen. 
• Susanne Vijverberg van het Amsterdam UMC ontving de subsidie voor haar onderzoek naar een  
 verbeterde behandeling van ernstig kinderastma met behulp van ademanalyse en neuscel-
 onderzoek: de PANDA studie.

Daarnaast gaven we een research fellowship aan Dymph Klay uit het St. Antonius Ziekenhuis. Zij 
ontving de toelage voor haar onderzoek naar de behandeling van patiënten met familiaire longfi-
brose. Hiervoor ging ze drie maanden naar het Centre for Biomolecular Sciences van de University of 
Nottingham. Een fellowship is bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers kennis en ervaring te 
laten opdoen in het buitenland. Daarmee ondersteunt het Longfonds hen bij hun specialisatie en bij 
het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk. 

Subsidies worden uitgezet voor onderzoek met een score tussen 5 en 6.

Meer excellente junior longonderzoekers maken gebruik van onze subsidiemogelijkheden.

We streven ernaar om minimaal één onderzoek samen met andere partijen te financieren.

Bij het toekennen van subsidies weegt het patiëntenperspectief zwaarder mee.

De internationale consortia rapporteren tijdens een jaarlijkse werkmeeting aan het Longfonds.

De internationale consortia rapporteren tijdens een jaarlijkse werkmeeting aan het Longfonds 
over de voortgang van hun onderzoeksproject.

Voor het Longfonds is wetenschappelijk onderzoek de basis voor al ons werk. Zonder 

onderzoek staan ontwikkelingen stil. Onderzoek geeft mensen met longziekten zicht op 

verbetering. We zoeken naar een betere behandeling voor mensen met een ernstige 

longziekte en werken aan het voorkomen van astma. We willen longziekten zoals COPD 

en longfibrose stoppen en beschadigde longen kunnen herstellen. We financieren 

Nederlandse onderzoeksprojecten en jong talent, want het longonderzoeksveld in 

Nederland is van een hoog niveau en dat moet zo blijven. 

Naast een goede voedingsbodem voor onderzoek naar longziekten, willen we kijken hoe we de 
uitkomsten uit onderzoek verder kunnen brengen naar echte oplossingen voor mensen met een 
longziekte. Daarom hebben we naast het toekennen van subsidies aan veelbelovend, excellent on-
derzoek en stimuleren van onderzoekstalent, de regie genomen in een resultaat gericht 
internationaal samenwerkingsprogramma LONGFONDS I Accelerate.  

Subsidies voor onderzoek met hoge score 
Het Longfonds kende in 2018 drie subsidies toe aan samenwerkende consortia: één per thema 
van de onderzoeksagenda. Die thema’s zijn: 
• Voorkomen van longziekten en longschade
• Diagnose: vroeger, specifieker en een daarop aansluitende behandeling
• Zorg en behandeling: vernieuwend en op maat. 
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Dirkje Postma Talent Award
De Dirkje Postma Talent Award is een stimuleringssubsidie voor excellente, gevestigde (junior) on-
derzoekers. Er werden zes aanvragen  ingediend. Lizza Hendriks, longarts in het MUMC (Maastrichts 
Universitair Medisch Centrum), won de award met haar onderzoeksproject Longkanker en het brein: 
studies om incidentie van hersenmetastasen te reduceren en kwaliteit van leven te verbeteren. Ze 
krijgt deze Talent Award tijdens de Week van de Longen in april 2019. Er is een bedrag van  
€ 200.000,- beschikbaar voor het onderzoek.

Samen onderzoek financieren
Met onze partners van de Alliantie Nederland Rookvrij werkten we aan een tabaksontmoedigings-
call. Met deze oproep willen we beleidsonderzoek naar tabaksontmoediging stimuleren om te komen 
tot een Rookvrije Generatie. De onderzoeksgroep startte in september. Er kwamen twaalf vooraan-
meldingen binnen, die de adviescommissie in december beoordeelde. Acht aanvragen mogen worden 
uitgewerkt tot een volledige aanvraag. 

Sinds 2016 beschikt het Longfonds over een publiek-private samenwerkingstoeslag die mede moge-
lijk wordt gemaakt door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health). Deze toeslag krijgen we 
op basis van het bedrag dat we aan onderzoek hebben besteed. Met de toeslag mag het Longfonds 
onderzoek financieren waarin zowel publieke (universiteiten) als private partijen (bedrijven) betrok-
ken zijn. In 2018 startten drie onderzoeksprojecten voor in totaal bijna 1,2 miljoen euro.

Ook werkten we actief mee aan het nieuwe immunologieprogramma van de SGF (Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen). De onderzoeken in dit programma moeten de werking van het menselijke 
afweersysteem verder ontrafelen. Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem 
ontregeld is, zoals bij astma, reuma en kanker, beter te begrijpen en te bestrijden. Niet eerder werd 
er in Nederland zo breed ziekte-overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem. 
Samen met de gezondheidsfondsen en Health~Holland gaf de SGF aan drie projecten een PPS-subsi-
die (een regeling voor onderzoek en innovatie) van ruim twee miljoen euro. Bij deze ziekte-overstij-

gende projecten zijn minimaal vier universiteiten betrokken en wordt samengewerkt met bedrijven. 
Het Longfonds deed actief mee in de werkgroep van de SGF die dit immunologieprogramma vorm-
gaf. De bijdrage van het Longfonds bij twee van deze projecten was € 10.000,-. 

Patiëntenperspectief in onderzoek
We evalueerden de werkwijze van onze Wetenschappelijke Advies Commissie. Deze commissie 
waarin wetenschappers, artsen en longpatiënten zitten, adviseert het bestuur van het Longfonds 
vanuit een professionele wetenschappelijke achtergrond. Eén van de uitkomsten is dat we patiënt-
perspectief nog beter kunnen meenemen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. We 
stelden een werkgroep in die kijkt hoe we de beoordelingsprocedure kunnen aanpassen. We vinden 
het belangrijk dat mensen met een longziekte meepraten en mee beoordelen, zodat onderzoek nog 
beter aansluit bij hun wensen en behoeften. 

 
LONGFONDS I Accelerate: resultaatgericht samenwerken 
In 2017 lanceerden we het onderzoeksprogramma Accelerate. Daarmee realiseren we een krachten-
bundeling van vooraanstaande onderzoekers van academische topinstituten, artsen, longpatiënten 
en maatschappelijke partners. Als Longfonds verbinden we ons hier voor langere tijd aan, zowel qua 
regie als financiering. We stoppen niet voordat er oplossingen voor patiënten zijn. 

In 2018 gingen binnen LONGFONDS I Accelerate twee internationale onderzoeksconsortia van start. 
Het eerste gericht op het voorkomen van astma (AWWA - A World Without Asthma) voor bescher-
ming tegen astma, het tweede gericht op longreparatie (BREATH). Tijdens een jaarlijkse werkmee-
ting rapporteerden deze consortia aan het Longfonds over de voortgang. De meeting van het pro-
gramma astmapreventie was in april, van het programma longreparatie zal deze in februari 2019 zijn. 

Via verschillende pr-activiteiten brachten we LONGFONDS | Accelerate onder de aandacht van het 
publiek. Het onderzoek naar longreparatie kwam onder meer aan bod in de Volkskrant, Elsevier en 
diverse online campagnes, zoals bij het NRC en BNR Nieuwsradio.

We zijn verder gegaan met het bundelen van onze krachten met maatschappelijke partners en moge-
lijke financiers. Om te zorgen dat de gevonden resultaten uit LONGFONDS I Accelerate ook echt in 
de praktijk komen, is het belangrijk dat partijen deze zogeheten translatie oppakken. Op het gebied 
van longen zijn er weinig partijen die hierin voorzien, zoals startups of bedrijven. Daarom blijven re-
sultaten uit de wetenschap soms lang op de plank liggen. Het Longfonds wil zorgen dat oplossingen 
ook echt bij de patiënt komen. In 2018 hebben we de mogelijkheden verkend om ook deze vertaal-
slag in de praktijk te versnellen, bijvoorbeeld door het opzetten van de Stichting LungHealth in 2019 
(meer hierover in het hoofdstuk Vooruitblik).

Longdagen
De onderzoeken waarbij we betrokken zijn, delen we graag met de achterban. De Longdagen zijn dé 
kans voor het publiek om met onderzoekers en zorgverleners van gedachten te wisselen over nieuwe 
ontwikkelingen en resultaten op het gebied van longzorg. De Longdagen vonden plaats in april en 
zijn door publiek, wetenschappers en zorgverleners druk bezocht. De publieksprijs ging dit jaar naar 
Rianne de Vries van het AMC voor haar onderzoek naar de SpiroNose, een slim apparaatje dat long-
ziekten ruikt. Nieuw dit jaar was de Sterk Participatie Prijs. Met deze prijs wil het Longfonds onder-
zoekers uit het longenveld stimuleren om patiëntenparticipatie een wezenlijk onderdeel te laten zijn 
in hun onderzoek. Arts-onderzoeker dr. Karen Moor kreeg deze prijs uitgereikt vanwege de ontwik-
keling en evaluatie van een thuismonitoringprogramma voor patiënten met idiopathische pulmonale 
fibrose. De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten op dit gebied. 

‘Een schaafwond op je huid geneest weer, maar longweefsel kan zich-
zelf minder goed repareren. Zodra we weten hoe het reparatieproces 
in de longen werkt, gaan we behandelingen ontwikkelen om longziek-
ten als COPD te genezen. We weten al dat stamcellen een hoofdrol 
spelen bij de reparatie van weefsel. Het lukte ons om een aantal van 
die longstamcellen op te sporen en te kweken in het laboratorium. 
Straks brengen we gezonde, gekweekte stamcellen bij longpatiënten 
in, zodat ze gezond weefsel aanmaken. Of kunnen we de eigen stam-
cellen van COPD-patiënten ‘aanzetten’, zodat ze weer aan het werk 
gaan. Dit is allemaal mogelijk dankzij het unieke onderzoeksprogram-
ma BREATH van LONGFONDS I Accelerate, waarin we met topon-
derzoekers uit Europa en Amerika werken aan longweefselherstel. Ik 
verwacht dat we over vijf jaar de eerste behandelingen op patiënten 
kunnen testen.’

Hans Clevers, hoogleraar en stamcelonderzoeker  
bij het Hubrecht Instituut

‘Straks maken longpatiënten 
zelf gezond longweefsel aan’
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Route 1 - mensen met 
een longziekte

1  Fysiotherapie en oefentherapie komen voor mensen met COPD (vanaf GOLD 2) in 2019 vanaf de
 1e behandeling in de basisverzekering, in plaats vanaf de 21e behandeling. Dat is het advies van  
 het Zorginstituut Nederland aan minister Bruins van Medische Zorg. We deden hier jarenlang ons  
 best voor, samen met anderen zoals de beroepsgroep voor fysiotherapeuten. Om deze  
 overheveling kostenneutraal te houden, zit er helaas wel een maximum aan het aantal  
 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie dat iemand per jaar kan krijgen, op basis van de  
 ernst van de ziekte. We zijn hard bezig om die maximering een halt toe te roepen en overleggen  
 hierover intensief met de overheid en de beroepsgroepen.

2 Wij namen het initiatief om samen met dertien andere patiëntenorganisaties het onnodig  
 wisselen van medicatie (zonder medische reden) tegen te gaan. Een voor Nederland uniek  
 initiatief. Het onderzoeksrapport dat wij hierover schreven, zorgde voor veel publiciteit en leidde  
 tot gesprekken met de minister, het ministerie en betrokken partijen. We stelden drie oplossingen  
 voor om het onnodig wisselen van medicatie tegen te gaan: 

 1. Stel een bindende lijst op met medicijnen waarbij niet gewisseld mag worden.
 2.  Spreek bindende voorwaarden af waaronder eenmalig gewisseld kan worden. 
 3.  De apotheek en zorgverzekeraar moeten ‘medische noodzaak’ of de merknaam op het recept  
  altijd respecteren. 

 We verwachten dat we hierop belangrijke winst gaan boeken. Het ministerie van Volksgezond- 
 heid, Welzijn en Sport gaat hierover de regie voeren.

3 Het Longfonds is er voor iedereen met een longziekte, ook als dat een zeldzame longziekte is.  
 Daarom richtten we in 2018 de expertgroep Alpha-1 op. Hierin zochten we de verbinding met  
 longartsen, onderzoekers en patiënten. Vanuit een gezamenlijke passie gingen we samen aan de  
 slag met initiatieven die de zorg voor mensen met Alpha-1 moeten verbeteren. Zo willen we hen  
 helpen om beter de regie over hun eigen gezondheid te voeren. Ook was dit jaar de landelijke dag  
 voor mensen met Alpha-1 en hun naasten. Experts op het gebied van Alpha-1, zoals longartsen,  
 onderzoekers en paramedici, hielden lezingen. Tussendoor konden patiënten ervaringen uitwisselen;  
 zij voelden zich hierdoor gesteund en gesterkt om beter met hun ziekte om te kunnen gaan.

4  Jarenlang heeft het Longfonds zich samen met andere gezondheidsfondsen en patiënten- 
 organisaties ingezet voor een betere orgaandonatiewet. In februari stemde de Eerste Kamer in  
 met het initiatiefwetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Pia Dijkstra (D66).  
 Een succesvolle invoering van deze wet betekent dat patiënten straks minder lang op de wachtlijst  
 staan voor een donororgaan. Hiermee worden mensenlevens gered. Met dit besluit zet de politiek  
 na jaren van discussie eindelijk de noodzakelijke stap naar een structurele verhoging van het  
 aantal postmortale orgaantransplantaties.

Relevant zijn voor mensen met een longziekte

Er zijn drie projecten voor longpatiënten uit kwetsbare groepen.

Er is een landelijke Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) operationeel.

Huis van de longen 

Er is een programma voor (ouders van) kinderen met een longziekte.

Ervaringskennis van patiënten

Voor landelijke zorgverbetertrajecten houden we drie focusgroepen.

Met storytelling geven we een gezicht aan mensen met een zeldzame longziekte.

Het Longpanel heeft 1700 deelnemers.

De ervaringen van mensen met een longziekte staan aan de basis van onze activiteiten. 

Hun waardevolle inbreng gebruiken we onder meer bij het maken van patiëntenvoorlich-

ting en bij het invullen van zorgverbetertrajecten. Mensen met een longziekte willen regie 

over hun leven. We ondersteunen hen daarbij op een praktische manier. Zo komen we op 

voor mensen die zelf moeite hebben om hun gezondheid in de gaten te houden, organiseren 

we focusgroepen voor ouders van kinderen met een (zeldzame) longziekte en proberen we 

meer begrip te krijgen voor mensen met een longziekte door hun verhalen voor het  

voetlicht te brengen. 

Vier keer succes met belangenbehartiging 
We boekten in 2018 vier belangrijke resultaten op het gebied van belangenbehartiging. 
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Relevant zijn voor mensen met een longziekte 

Longpatiënten uit kwetsbare groepen
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vinden het moeilijk om (gezondheids)informatie te 
begrijpen en toe te passen en zijn vaak minder gezond dan geletterde mensen. Ze weten minder over 
hun gezondheid, maken vaker gebruik van de zorg en hebben meer moeite met therapietrouw en 
zelfzorg. Daardoor lopen zij een grotere kans eerder te sterven. Om mensen met COPD en beperkte 
gezondheidsvaardigheden te helpen hun longziekte beter te begrijpen, initieerden we drie projecten. 
Deze richten zich op kennis over hun longziekte, gebruik van inhalatiemedicatie en omgaan met een 
longaanval. Bij alle drie de projecten werken we nauw samen met verschillende partners en experts 
in de zorg.

1 ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ In nauwe samenwerking met beroepsorganisaties, zorg-
verleners én COPD-patiënten ontwikkelden we een training en een toegankelijk handboek over 
COPD. Hiermee willen we het zelfmanagement van longpatiënten met beperkte gezondheids-
vaardigheden verbeteren en onderbehandeling of verkeerd medicijngebruik voorkomen. 
De training is bedoeld voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals praktijkondersteuners. Hierin 
leren ze hoe zij effectiever kunnen communiceren met mensen die beperkt gezondheidsvaardig 
zijn. Het visuele handboek ondersteunt de zorgverlener bij een begrijpelijke uitleg over COPD 
aan de patiënt. De patiënt krijgt het handboek vervolgens mee naar huis. Begin 2019 wordt de 
pilotfase afgerond. De eerste resultaten zijn positief. 

2 ‘Dat geeft lucht.’ Veel mensen inhaleren niet goed. En dat geldt des te meer voor mensen die 
gezondheidsinformatie niet goed kunnen begrijpen. Wie goed inhaleert, heeft minder klachten en 
minder kans op een longaanval. Daarom gingen we over dit onderwerp in gesprek met patiënten 
en zorgverleners. We ontwikkelden twee trainingen voor zorgverleners met een nadruk op ge-
sprekstechnieken bij de uitleg van inhalatiemedicatie. Met partner Stichting Inhalatie Medicatie 
(IMIS) zorgden we ervoor dat elke IMIS-training over inhalatiemedicatie aandacht besteedt aan 
beperkte gezondheidsvaardigheden. 

3 Patiëntenversie van het Zorgpad COPD Longaanval. Het Longfonds ontwikkelde vijf 
animaties in samenwerking met patiënten, artsen, verpleegkundigen en Longalliantie Nederland 
(LAN). Deze video’s informeren COPD-patiënten over verschillende onderwerpen die spelen 
tijdens en na een longaanval. De beeldende informatie geeft effectieve voorlichting aan alle 
patiënten en is een goede aanvulling op het schriftelijke voorlichtingsmateriaal. De video’s zijn 
onderdeel van het landelijk zorgpad COPD en worden op dit moment aangeboden in 20 pilotzie-
kenhuizen. De zorgverlener stuurt één of meerdere video’s naar de patiënt. Bijvoorbeeld als hulp-
middel ter voorbereiding op een consult. Dit ondersteunt zowel de patiënt als de zorgverlener bij 
te nemen beslissingen. 

Landelijke Persoonlijke Gezondheids Omgeving operationeel 
Tijdens ons leven wordt op allerlei plekken informatie over onze gezondheid opgeslagen. Om de po-
sitie van patiënten sterker te maken, moet iedereen in 2019 toegang hebben tot zijn eigen medische 
gegevens: zijn eigen Landelijke Persoonlijke Gezondheids Omgeving. Dat helpt om rust en regie te 
vinden in de gegevens die er over de eigen gezondheid zijn. De titel van dit landelijke project is Med-
Mij. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland zijn we hard bezig om deze verandering in de zorg 
voor elkaar te krijgen. 

Huis van de longen
Programma (ouders van) kinderen met een longziekte 
Helaas zijn er ook veel kinderen met een longziekte. Ook voor hen en hun ouders willen we er zijn. 
We zetten hiertoe belangrijke stappen in 2018. Zo organiseerden we een focusgroep met ouders 
van kinderen met interstitiële longziekten (ILD), waarbij we hen lieten meedenken en -praten over 
belangrijke zorgthema’s. De uitkomsten bespraken we met de kinderlongartsen, zodat zij de zorg aan 
deze groep kinderen met een zeldzame longziekte kunnen verbeteren. Ook organiseerden we een 
focusgroep met ouders van kinderen met bronchopulmonaire dysplasie (BPD) en dachten we mee 
over de NVK*-richtlijn kinderen met astma, de NVK-richtlijn BPD en over de JGZ**-richtlijn (preven-
tie van) astma bij kinderen. Het is goed en belangrijk om als Longfonds op Europees niveau bij zulke 
werkgroepen aan tafel te zitten en mee te praten. In 2019 gaan we hiermee verder. 
* Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

** Jeugdgezondheidszorg

Ervaringskennis van patiënten
De monitor ‘Leven met een longziekte in Nederland’ is het enige gevalideerde en meerjarige weten-
schappelijke onderzoek naar hoe mensen met een longziekte zich handhaven in de maatschappij en 
hoe zij de longzorg in Nederland ervaren, Met deze monitor verzamelde het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in onze opdracht landelijk ervaringen van 
longpatiënten. Deze ervaringskennis van patienten is leidend in al onze werkzaamheden. 

Bij het AMC in Amsterdam is een patiëntenadviesraad ingesteld ten behoeve van longonderzoek. 
Het Longfonds heeft een trainingsbijeenkomst verzorgd voor deelnemers aan deze raad over de ach-
tergrond en aanpak van patiëntenparticipatie. Ook met het Radboud UMC hebben wij een gesprek 
gevoerd over het opzetten van een patiëntenadviesraad longonderzoek / longzorg. 

Ook organiseerde het Longfonds bijeenkomsten voor longpatiënten over het beoordelen van zorg-
verbetertrajecten. Als ervaringsdeskundigen spelen zij een belangrijke rol bij het inbrengen van het 
patientenperspectief. Wij ontwikkelden hiervoor een leidraad met belangrijke criteria. Doel van de 
bijeenkomst was een eerste kennismaking met patiëntenparticipatie en een toelichting op deze cri-
teriaset. Meerdere aanwezigen waren onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het regionale 
zorgpad COPD in Groningen. 

Naast focusgroepen voor landelijke zorgverbetertrajecten en diverse richtlijnen, organiseerden we 
deze ook voor de thema’s palliatieve zorg, ziekteperceptie en medicatietrouw bij mensen met COPD 
en beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Op lokaal niveau onderzochten we bij patiënten van drie zorggroepen en één ziekenhuis hun ervarin-
gen met de longzorg. Samen met de ervaringsdeskundigen van het Longfonds zijn de resultaten van 
het onderzoek geanalyseerd en besproken. Op basis hiervan gaan zorggroepen en ziekenhuizen aan 
de slag om de zorg verder te verbeteren, in bijvoorbeeld de nascholing. 
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Route 17 - Gezonde 
longen gezond houden
Nederland Rookvrij

Er is een forse stijging van het aantal rookvrije kind-omgevingen.

Het project PROMISE wordt geïmplementeerd in de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg en levert de  
eerste onderzoeksresultaten op.

Het Ministerie van VWS heeft met maatschappelijke partners een Preventieakkoord gesloten voor  
een Rookvrije Generatie.

Gezonde lucht

Verder vergroten van de bewustwording onder het algemeen publiek, geleidelijke verschuiving naar activatie. 

Er is een Nationaal Plan Luchtkwaliteit (heet inmiddels Schone Lucht Akkoord).

Start van een aanpak om de luchtkwaliteit in de Nederlandse huizen te verbeteren.

Storytelling
Een longziekte zie je zelden aan de buitenkant en patiënten lopen daardoor vaak tegen onbegrip aan. 
De beste manier om aandacht te vragen voor de impact van een longziekte, is anderen bijna laten 
vóelen wat iemand doormaakt. Daarom zijn wij in al onze uitingen het patiëntenverhaal meer gaan 
benadrukken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de boekjes ‘Mijn leven met Bronchiëctasieën (BE)’ en  
‘Mijn leven met Alpha-1’. Deze zeldzame longziekten worden vaak niet herkend. In de boekjes vertel-
len mensen wat de ziekte betekent in hun dagelijkse leven. En wat ze doen of laten om zo gezond en 
gelukkig mogelijk te kunnen leven. Daarnaast maakte samenwerkingspartner Vereniging Nederland 
Davos een indrukwekkend boek over de impact van ernstige astma. 

1.700 deelnemers in het Longpanel
Eén van de digitale instrumenten om de stem van de patiënt te laten doorklinken is het Longpanel. Het 
panel wordt gevormd door 1.400 mensen met een longziekte die meerdere keren per jaar hun ervarin-
gen met ons delen over de gezondheidszorg of over andere voor hen belangrijke thema’s. 

Het Longpanel wordt ook steeds vaker ingezet door externe onderzoekers, een ontwikkeling waar we 
trots op zijn, omdat het Longfonds de inbreng van het patientenperspectief niet alleen in haar eigen 
werk, maar ook in de zorg en het onderzoeksveld een centrale rol wil geven. Zo werkten maar liefst 500 
mensen mee aan een enquête van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over goede zorg en 
een gezonde samenleving. De resultaten zijn verwerkt in een rapport dat begin dit jaar werd aangebo-
den aan minister De Jonge, minister Bruins en staatsecretaris Blokhuis. Het komende jaar willen we het 
aantal deelnemers aan het Longpanel verder gaan uitbreiden. 

Longen zijn kwetsbaar voor rook en roet. Daarom strijdt het Longfonds voor gezonde lucht 

en gezonde longen. Voor en met iedereen. We doen er alles aan om kinderen rookvrij te 

laten opgroeien. Bijvoorbeeld door het stimuleren van rookvrije speelplekken en acties om 

ouders bewust te maken van de gevaren van roken. We pakken vieze lucht aan. We zetten 

in op maatregelen bij de landelijke en lokale politiek. Het algemeen publiek maken we be-

wust van het belang van gezonde lucht voor gezonde longen.

Nederland Rookvrij
Doel voor dit jaar was een forse stijging van het aantal rookvrije omgevingen waar kinderen komen. 
Dat is gelukt: in totaal zijn er nu ruim 140 speeltuinen rookvrij, net als bijna 100 kinder- en speelboer-
derijen. Ook buitenzwembaden durfden een rookvrije stap te maken: inmiddels zijn 30 zwembaden 
(deels) rookvrij. Steeds meer kinderopvangorganisaties vroegen bij de Rookvrije Generatie stickers 
aan. Het pretpark Hellendoorn was het eerste pretpark van Nederland dat rookvrij(er) is geworden. 
Daarnaast kondigde Artis aan in 2019 rookvrij te worden. De digitale materialen voor rookvrij spelen 
kregen een update in lijn met de Rookvrije Generatie. En om het rookvrij maken van speelplekken te 
versnellen, zijn we samen met ABN Amro gestart met het creëren van een online platform (Local-
Motion) dat lokaal partijen verbindt en activeert. Dit zal in 2019 getest gaan worden. Lees meer over 
LocalMotion in het hoofdstuk Vrijwilligers en participatie.

‘Het was een onmogelijke spagaat, een gezin en een baan in combinatie 
met ernstig allergisch astma. Na een lange werkdag lag ik ’s nachts 
wakker van de extreme benauwdheid en de slapeloosheid door de 
prednison. Vele bezoeken aan de spoedeisende hulp, ziekenhuisop-
names, stijgende hoeveelheden medicatie en veel rust nemen om de 
geest weer in de longen te krijgen, bleken vruchteloze pogingen. Met 
steeds meer moeite hield ik me enigszins rechtop. Ten slotte kwam 
ik hem toch tegen, de man met de hamer. Ik dank mijn longarts in 
Nederland die zo wijs was om mij tegen mijn zin naar het Nederlands 
Astmacentrum Davos te verwijzen. Daar, in het hooggebergte, heb ik 
na een aantal opnames mijn astma en daarmee mijzelf weer op de rit 
kunnen krijgen. Zonder die hulp en de vrijwel allergeenvrije lucht was 
me dat nooit gelukt.’

Erik Elferink, heeft ernstig astma

‘In Davos kreeg ik mezelf  
weer op de rit’
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Campagne Rookvrij Kinderspel
In september werd vanuit de Alliantie Nederland Rookvrij (het samenwerkingsverband van het Long-
fonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en inmiddels meer dan 150 aangesloten partners) 
het nieuwe platform rookvrij.nl gelanceerd. Met één druk op de knop kan iedereen nu laten weten 
welke sportvelden, speelplekken en schoolpleinen in zijn of haar buurt rookvrij moeten worden. De 
lancering werd ondersteund met een multimediale campagne Rookvrij… kinderspel! Met deze online 
handtekeningenactie kunnen alle betrokkenen zien waar in de regio behoefte is aan bescherming van 
kinderen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook. Hoe meer mensen tekenen, hoe makkelijker 
het wordt om bestuurders te overtuigen van het invoeren van een rookvrij beleid. Zo kan iedereen 
bijdragen aan het rookvrij maken van plekken in de buurt en gaat heel Nederland op weg naar een 
Rookvrije Generatie. De campagne loopt tot en met 2020 en ging succesvol van start. Eind 2018 was 
er bijna 60.000 keer getekend voor meer dan 10.000 locaties. 

Rookvrij zwanger
Van de zwangere vrouwen in Nederland rookt 8,6% dagelijks. Dit zijn vooral vrouwen met een lagere 
opleiding. Met het project PROMISE zetten we een rookvrije zwangerschap centraal. In dit project 
testen we nieuwe manieren om vrouwen te helpen rookvrij zwanger te zijn én te blijven na de zwan-
gerschap. In het project zijn zorgverleners erg belangrijk: zij wijzen de zwangere vrouwen op het 
roken en helpen de vrouwen om te stoppen. Het doel is dit project met name te implementeren in 
de verloskundigenpraktijken in drie pilotregio’s, alsmede in de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
aldaar en dat ligt op koers. 
Dit jaar verschenen in een tussenrapportage de eerste resultaten, die we – onder voorbehoud en 
onder embargo – bekend maakten aan FNO*. 
* Fonds voor kwetsbare groepen

Stoptober
Het Longfonds is één van de initiatiefnemers van Stoptober. Dit doen we samen met het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Trimbos-
instituut en GGD GHOR Nederland. Met deze campagne willen we duidelijk maken dat stoppen met 
roken het beste is dat mensen kunnen doen voor hun longen. En met succes: inmiddels doen jaarlijks 
50.000 stoppers mee. Om nog meer zichtbaarheid te creëren rondom het thema werd dit jaar voor 
de tweede keer het STOP-huis georganiseerd. Hierin is live te volgen hoe 50 rokers vijf dagen lang 
onder begeleiding klaar worden gestoomd voor een rookvrij leven. 

Nationaal Preventieakkoord
In november werd het Preventieakkoord gesloten. In dit akkoord tussen de overheid en maatschap-
pelijke partners staan afspraken die de Rookvrije Generatie dichterbij brengen. Dit gebeurt enerzijds 
door maatregelen en activiteiten die roken minder aantrekkelijk en zichtbaar maken en anderzijds 
door verbeterde hulp bij het stoppen met roken. Het Longfonds had hier via de samenwerking met 
de Alliantie Nederland Rookvrij een stevige inbreng in. Zo tekenden we het deelakkoord roken. 
Daarnaast verbonden ook diverse andere alliantiepartners zich aan het akkoord. Het akkoord is een 
belangrijke stap op weg naar een Rookvrije Generatie, maar we zijn er nog niet. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) begon eind 2018 om de afspraken uit het akkoord handen 
en voeten te geven. Als Longfonds, via de Alliantie Nederland Rookvrij, blijven we nauw betrok-
ken bij het ondersteunen van gemeenten die initiatieven voor een rookvrije omgeving stimuleren. 
Ook doen we ons best om de stoppen-met-roken infrastructuur te verbeteren om meer stoppers te 
krijgen en willen we zorgen voor rookvrije zorginstellingen. Daarnaast blijven we in gesprek met de 
staatssecretaris en VWS over de voorgenomen wettelijke maatregelen in het Preventieakkoord. 

Aangifte tabaksindustrie
In februari heeft het Longfonds zich aangesloten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. We zetten 
als patiëntenorganisatie en gezondheidsfonds deze stap omdat de misleiding door de tabaksindustrie 
gestopt moet worden. Ook steunden we op deze manier COPD-patiënte Lia Breed. Lia deed samen met 
longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en Stichting Rookpreventie Jeugd als eerste aangifte tegen 

de vier grote tabaksfabrikanten die actief zijn in Nederland. Het is wereldwijd voor het eerst dat de 
tabaksindustrie op dergelijke wijze strafrechtelijk werd aangeklaagd. 
In december deed het Gerechtshof uitspraak over de vervolging van de tabaksindustrie. De procedure 
is door het Hof helaas ongegrond verklaard. De tabaksindustrie zal daarom niet vervolgd worden door 
het Openbaar Ministerie. De winst is wel dat dankzij de aangifte er een grote maatschappelijke bewe-
ging is ontstaan. Dit geeft een nieuwe impuls aan het publieke debat over het thema roken. 

Gezonde lucht
Vergroting bewustwording
In het eerste kwartaal voerden we voor de tweede keer de publiekscampagne ‘Hoe gezond is de lucht 
bij jou? Check nu wat je inademt’. De check is in de campagneperiode van 2018 ruim 365.000 keer 
gedaan. Ook nu nog wordt hij 10.000 keer per maand geraadpleegd. In totaal is de check inmiddels 
ruim 1,28 miljoen keer gedaan. Uit de evaluatie bleek dat van alle middelen die we inzetten deze 
check voor de grootste toename zorgde in de bewustwording van mensen dat de lucht in Nederland 
lang niet altijd gezond is.

In 2017 koppelden we de campagne aan onze lobby-inzet voor een nieuwe landelijk plan voor 
luchtkwaliteit. In 2018 koppelden we de campagne aan de gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen 
mensen om hun zorgen over de luchtkwaliteit in hun omgeving aan te geven. 40.000 mensen deden 
dat. Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in hun 
gemeente. Ook houtrook en intensieve veehouderij werden genoemd. Het Longfonds bracht deze 
zorgen in april 2018 over aan de gemeenten ter input voor de lokale coalitieakkoorden. Dat gebeurde 
via een brief of persoonlijk via vrijwilligers aan gemeenten in Nederland. Lokaal leverde dat veel 
media-aandacht op. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen maakte het Longfonds inzichtelijk in hoeverre luchtkwaliteit op 
de agenda staat bij de Nederlandse gemeenten. Dit koppelden we terug aan de mensen die hun zor-
gen met ons deelden. Het vormt ook een basis voor de lokale lobby die we in de komende beleidspe-
riode verder willen vormgeven. 

Schone Lucht Akkoord
Eind 2016 pleitte het Longfonds in de Tweede Kamer met succes voor een nieuw nationaal plan 
luchtkwaliteit. Inmiddels is het voornemen voor zo’n plan opgenomen in het regeerakkoord en is be-
gonnen met de uitwerking ervan. Het plan werd omgedoopt tot Schone Lucht Akkoord (SLA). Groot 
winstpunt van dit akkoord is dat gezondheid erin centraal staat. De planning is dat het akkoord in 
juni 2019 naar de Tweede Kamer gaat. Het Longfonds blijft betrokken bij SLA en pleit voor concrete 
en ambitieuze gezondheidsdoelen. 
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‘Ik vind het geweldig dat het Longfonds zich inzet voor een betere 
luchtkwaliteit. Als niemand iets doet, gaat het echt de verkeerde 
kant op. Ik help daarbij graag met mijn kennis en werkervaring. Als 
ambtenaar werkte ik in de ruimtelijke ordening en het milieu en had 
in die hoedanigheid ook met lastige milieuvraagstukken te maken. Als 
ik dan nu met mijn achtergrond contact leg met politici hoop ik hen 
net dat ene éxtra zetje te kunnen geven om te komen tot nóg betere 
besluitvorming. Zo klaagden bewoners van een drukke weg in een 
grote stad over te veel verkeer en vieze lucht. Samen met een longarts 
ging ik praten op het stadhuis. Dat heeft geleid tot raadsvragen met 
als gevolg dat er meer aandacht kwam voor fijnstof in de lucht. Het 
is nuttig en hartstikke leuk werk. Ik ontmoet allerlei mensen die ik 
anders nooit was tegengekomen. Het voelt goed om mijn eigen 
bescheiden bijdrage te leveren.’

Dago Wellink, vrijwilliger Gezonde Lucht bij het Longfonds

 ‘Het voelt goed om een 
bijdrage te leveren’ 

Gezonde Lucht Lokaal
De provincie Utrecht stelde een Samenwerkingsagenda Schone Lucht op, in een co-creatie traject 
met gemeenten, maatschappelijke organisaties, waaronder het Longfonds, en andere stakeholders. 
Het Longfonds was nauw betrokken bij de inhoud van de agenda, met name wat betreft onze speer-
puntonderwerpen houtrook en persoonlijke mobiliteit. In de toekomst blijven we ons verbinden aan 
deze agenda en gaan we er alles aan doen om deze tot een succes te maken.

Houtrook
Luchtkwaliteit kent vele bronnen. Het Longfonds vindt dat we bij alle bronnen moeten toewerken 
naar zero-emissie en maximale gezondheidswinst. Houtrook heeft daarin onze speciale aandacht. 
Met dit thema zijn nog geen andere gezondheidsfondsen of milieuorganisaties bezig. Het algemeen 
publiek is zich niet zo bewust van de gezondheidsrisico’s van houtrook. Terwijl steeds meer mensen 
met een longziekte aangeven regelmatig benauwd te worden van houtrook (64% van de mensen met 
astma en 59% van de mensen met COPD, NIVEL Longmonitor 2018). Daarom nemen we deel aan het 
Platform Houtrook en Gezondheid. In april 2018 brachten we advies uit aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat. Deze wil aan de slag met voorlichting, een stookalert en een beoor-
delingsmethode voor overlast. Hierdoor kunnen gemeenten gehinderde inwoners beter helpen. We 
blijven ervoor pleiten om het stoken van hout te ontmoedigen. Er moet meer bewustwording komen 
over de negatieve gezondheidseffecten. Ook moeten alternatieven voor (sfeer)verwarming worden 
gepromoot.

Kwaliteit van de binnenlucht
Een goede luchtkwaliteit in woningen is van belang voor de gezondheid. Veel mensen zijn zich 
echter niet bewust van (onzichtbare) verontreinigingen in de lucht. Om dat bewustzijn te vergro-
ten, bedachten het Longfonds, Eneco, Quby, Philips en het consortium Awaire in 2017 het Inhome 
Air Quality-project. Met een sensor maakten we de luchtkwaliteit in de woning inzichtelijk voor de 
bewoners. Hierna bleek dat een groot percentage deelnemers de luchtkwaliteit in de woning wilde 
verbeteren. Dit biedt aanknopingspunten voor hoe we mensen hierbij zo goed mogelijk kunnen hel-
pen. In februari 2018 zijn de eerste resultaten van het project gepresenteerd. Het onderzoek leidde 
tot veel publicaties in diverse landelijke media. Met de verzamelde data deed TNO vanaf het derde 
kwartaal van 2018 nader onderzoek. Het Longfonds is hierbij betrokken.

Vrijwilligers en 
participatie
Lotgenotencontact 

Meer bezoekers die doorverwezen worden naar een Longpunt vanuit huisarts / praktijkondersteuner,  
intensievere samenwerking met andere patiëntenorganisaties en zorgverleners uit de 1e lijn.

 

Patiëntenparticipatie uitbreiden en verbeteren

Er is een visie over patiëntenparticipatie binnen de hele organisatie geformuleerd.

De LED-groep is uitgebreid naar 65 deelnemers.

Er bestaat een goed werkend online platform voor LED-vrijwilligers.

In vier van de academische ziekenhuizen denken patiënten mee met het onderzoeksprogramma 
en het zorgpad.

Samenwerking vrijwillige inzet lokaal en landelijk

We meten de tevredenheid van de vrijwilligers, zowel algemeen als over de doorgevoerde veranderingen.

Faciliteren van wervingsinitiatieven 

Collecte-organisatoren komen samen in inspiratie/informatiebijeenkomsten.

Ook dit jaar hebben duizenden vrijwilligers zich weer ingezet voor het Longfonds. Samen 

strijden zij voor gezonde lucht en gezonde longen. Ze zetten zich niet alleen in voor belan-

genbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact, maar ook voor gezonde lucht, de  

Rookvrije Generatie en fondsenwerving. De inzet van lokale vrijwilligers wordt steeds  

belangrijker. We zien dat de beleidskeuze om de patiëntenvereniging en het fonds samen  

te voegen goed uitpakt. We hebben twee jaar uitgetrokken om de medewerkers en de  

vrijwilligers te verbinden. De laatste stap was het samenvoegen van de functie van relatie-

manager collecte en consulent. Ook de collecte is nu onderdeel van de lokale organisatie. 

De integratie van de lokale ‘patiënt’ vrijwilligers en de collecte vrijwilligers verloopt goed. 

De nieuwe indeling van Nederland is nu nieuw beleid en gecommuniceerd naar de regio.
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Lotgenotencontact
Met 62 Longpunten verspreid door heel Nederland waren er in 2018 ruim 350 bijeenkomsten met 
gemiddeld 35 bezoekers per bijeenkomst. Afgelopen jaar deden we een impactonderzoek naar het 
effect van Longpunten. Hieruit bleek dat mensen dankzij hun Longpuntbezoeken meer weten over 
hun ziekte en er beter over kunnen praten. Daardoor kunnen ze beter met hun ziekte omgaan (meer 
regie) en voelen ze zich beter. Mensen leven gezonder, ondernemen meer, kunnen weer wat beteke-
nen voor anderen en voelen zich positiever. We zijn er heel trots op dat we dit effect bereiken voor 
mensen met een longziekte. Daarom willen we bereiken dat nog meer mensen een bezoek brengen 
aan een Longpunt bij hen in de buurt. Samenwerking met de eerste lijn is hiervoor belangrijk, omdat 
de meeste mensen met een longziekte hier onder behandeling zijn. 

In 2018 ging de Nationale COPD Challenge van start, een initiatief van de Bas van de Goor Foundati-
on (BvdGF) in samenwerking met het Longfonds en de werkgroep Move2Improve. Het doel: mensen 
met COPD helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Zorg- en/of sportprofessionals 
wandelden zestien tot twintig weken lang één keer per week samen met mensen met COPD. Dat 
gebeurde op drie locaties. In de laatste week liepen alle deelnemers de finale tijdens een festival 
dat de BvdGF organiseerde op een centrale plaats in Nederland. Deelnemers aan de COPD Chal-
lenge werden uitgenodigd voor een Longpunt bij hen in de buurt om meer kennis te krijgen over hun 
ziekte. De resultaten van de pilot zijn positief. Deelnemers worden fysiek actiever door het wande-
len en bereiken een hoger niveau van welbevinden. Ook blijkt het een goede manier om in contact 
te komen met mensen met een longziekte

Patiëntenparticipatie
Dat mensen met een longziekte meedenken, vinden we belangrijk. Patiëntenparticipatie verbetert 
de zorg, verrijkt de wetenschap en legitimeert keuzes doordat we rekening houden met de behoef-
ten en wensen van de patiënt. Als het gaat om patiëntenparticipatie staan alle doelen op groen. Zo 
werkten we aan een visie op patiëntenparticipatie en stellen we patiënten centraal in de organisatie. 

LED-groep
Er zijn binnen het Longfonds veel vrijwilligers actief om het patiëntperspectief onder de aandacht 
te brengen van zorgverleners, onderzoekers en beleidsbepalers. Zoals de LED-groep (Longfonds 
Ervarings Deskundigen). De LED-groep groeide in 2018 van 65 naar 71 vrijwilligers. Zij leverden een 
grote bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. De LED dacht mee tijdens lopende onderzoeken en 
beoordeelde alle subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek die bij het Longfonds binnen-
kwamen op maatschappelijke relevantie en op relevantie voor de patiënt. Een aantal LED-vrijwilli-
gers nam deel aan de Wetenschappelijke Advies Commissie van het Longfonds.
De LED-groep evalueerde ook de beoordelingsprocedure vanuit patiëntperspectief, tegelijk met de 
evaluatie van het wetenschappelijke beleid van het Longfonds. De LED-groep wil patiëntenpartici-
patie bevorderen bij wetenschappelijk onderzoek, zorgverbetertrajecten, richtlijnontwikkeling, het 
verzorgen van onderwijs en het bijdragen aan congressen. Bij alle 81 aanvragen brachten de vrijwil-
ligers in wat voor mensen met een longziekte belangrijk is. 

Als het gaat om patiëntenparticipatie werken we ook samen met andere partijen, zoals de collega-
gezondheidsfondsen. Daarnaast nam het Longfonds deel aan diverse stuurgroepen, zoals die van 
PGOsupport* en het Athena Instituut van de VU Amsterdam voor de ontwikkeling van een digitale 
roadmap voor onderzoekers over patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Ook speel-
den we een rol in de stuurgroep van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund dat zich inzet voor partici-
patie en zelfmanagement van chronisch zieken.
* een kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor cliëntgerichte zorg en welzijn.

We gingen dit jaar verder met het ondersteunen van het opzetten van patiëntadviesraden bij longon-
derzoeksgroepen van de universitaire medische centra. In totaal ondersteunt het Longfonds nu vier 
patiëntadviesraden. 

Trainingen en scholing
In 2018 verzorgde het Longfonds verschillende trainingen. Zo gaven we trainingen over het beoordelen 
van financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Verder hielden we twee trainingsbijeen-
komsten voor regionaal werkende vrijwilligers over de inbreng van het patiëntperspectief. 

Daarnaast gaven LED-vrijwilligers namens het Longfonds trainingen aan onder andere apothekersas-
sistenten, verpleegkundigen en longonderzoekers. Ook volgden veel vrijwilligers een nascholing bij 
PGOsupport. Via de interne online omgeving stelden we veel achtergrondinformatie beschikbaar die 
vrijwilligers ondersteunt in hun rol als patiëntvertegenwoordigers. Verschillende Longfondsmede-
werkers zijn getraind om gebruik te kunnen maken van het aangepaste administratieve systeem voor 
vrijwilligers. Dit wordt vervolgd in 2019.

Samenwerking vrijwilligers 
Het afgelopen jaar stond in het teken van meer verbinding tussen de regio- en de collectevrijwil-
ligers en tussen de landelijke activiteiten en het lokaal werken. We implementeerden een uniform 
vrijwilligersbeleid. De wisselwerking tussen de vrijwilligers, de regio en de landelijke projectleiders 
werd hierdoor steeds effectiever. Een voorbeeld hiervan is dat vrijwilligers in dertig gemeenten de 
uitkomsten van de landelijke campagne gezonde lucht aanboden. Als het gaat om de Rookvrije Gene-
ratie zien we ook steeds meer focus op lokale activiteiten. We organiseerden landelijke en regionale 
inspiratiebijeenkomsten om vrijwilligers uit te rusten om steeds meer rookvrije meters te krijgen 
in Nederland. Daarnaast zien we dat steeds meer regiovrijwilligers zich inzetten voor fondsenwer-
vende activiteiten. Zo haalde een fysiotherapiepraktijk in Rotterdam tijdens een open dag meer dan 
€ 6.000,- op. En studenten van de roeivereniging in Groningen zamelden € 10.000,- in tijdens een 
wedstrijd tegen de veerboot naar Schiermonnikoog.

Om, in de toekomst, nog meer lokaal ook meer de verbinding aan te gaan, werken we samen met 
onze partner ABN AMRO aan de ontwikkeling van LocalMotion. Dit online platform gaat de inzet 
van vrijwilligers in de regio faciliteren. ABN AMRO levert mankracht om een platform te maken dat 
ervoor zorgt dat het Longfonds meer decentraal kan werken. De start hiervan was in 2018, in 2019 
zal de eerste pilot plaatsvinden. Voor deze eerste pilot kozen we voor het versnellen van het rook-
vrij maken van speelplekken. Als deze pilot succesvol is, kunnen we het platform inzetten in de hele 
goededoelensector. Zo zorgen we voor meer communitykracht.
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Ook bij de vrijwilligers van het Longfonds werken we aan verbinding. We spreken de collecte-orga-
nisatoren steeds vaker aan als vrijwilliger. Dit doen we door ze uit te nodigen bij regioactiviteiten of 
ze te informeren over andere Longfondsactiviteiten dan de collecte. Op de landelijke Vrijwilligersdag 
van 3 november waren voor het eerst collecte-organisatoren aanwezig. Daar kwamen ze in aanraking 
met de vele activiteiten die Longfondsvrijwilligers verrichten. Veel collecte-organisatoren werden 
enthousiast en gaven aan meer voor ons te willen doen. Het inwerken van nieuwe organisatoren 
deden we in 2018 steeds vaker in groepsverband in plaats van individueel. Soms nodigden we ook 
collecte-organisatoren uit die al jaren actief zijn voor het Longfonds om de samenwerking in de regio 
te versterken.  Daarnaast namen vrijwilligers tijdens de Goede Doelen Weken op 14 mei een kijkje in 
de keuken van (long)revalidatiecentrum CIRO in het Limburgse Horn.

Wervingsinitiatieven
Vrijwilligers zijn van levensbelang voor het Longfonds. Hoe meer mensen er achter onze missie 
staan, hoe beter we deze doelen kunnen bereiken. Door de bredere focus in de regio (samenwerking 
op thema’s rookvrij, gezonde lucht en fondsenwerving) merkten we dat er een grotere behoefte ont-
stond aan een meer diverse vrijwilligersachterban. Voorheen was de werving van deze vrijwilligers 
de verantwoordelijkheid per regio. Het afgelopen jaar beseften we dat op een andere manier werven 
nodig is om een jongere doelgroep aan ons te binden. Daarom startte in 2018 een wervingsproject 
om vrijwilligersactiviteiten van het Longfonds toekomstbestendig te maken.

Marketing 
Werving vanuit inhoud 

Basis onderzoeksprogramma: ten minste twee projecten met fondsenwervende kracht.

Innovatie onderzoeksprogramma: inkomsten € 1.000.000,-.

Relatiegericht werken 

De uitstroom is lager en de activatie is hoger.

Alle maatschappelijke aandeelhouders bevinden zich in een contactprogramma. 

Visie 2019-2020 ontwikkelen.

Verder ontwikkelen van de ingezette beweging op relatiegericht werken.

Faciliteren van wervingsinitiatieven

Minimaal tien lokale fondsenwervende events.

Inkomsten events: € 80.000,-.

Innovatie

Innovatie-lab: minimaal twee thema’s/onderwerpen.

Inkomsten uit wervende campagne: € 400.000,-.

We zoeken altijd naar mensen en organisaties (maatschappelijk aandeelhouders) die zich 

vanuit hun eigen motivatie samen met het Longfonds willen inzetten voor een wereld 

zonder longziekten. We vinden het belangrijk om hen te blijven verbinden aan onze 

dromen. Daarom bouwen we een goede relatie op door interesse te tonen, waardering 

uit te spreken, te informeren en te inspireren. We geloven dat mensen dankzij die goede 

relatie actief of passief betrokken blijven bij het Longfonds. 

‘‘Papa, jij zult mij nooit zien trouwen hè?’ vroeg mijn dochter toen ik 
heel ziek was. Dat kwam hard bij me binnen. ‘Lieve schat’, zei ik, ‘ik 
zal jou later naar het altaar brengen.’ Vanaf dat moment ging de knop 
om: ik stopte met roken en liet me door de longarts op de wachtlijst 
voor een longtransplantatie zetten. Tweeënhalf jaar later kreeg ik het 
verlossende telefoontje: er waren longen voor me! Na de operatie was 
ik voor het eerst in jaren niet benauwd, een geweldig gevoel. Inmid-
dels gaat het erg goed met mij, ik kan bijna alles weer. Er gaat geen 
dag voorbij dat ik niet even aan mijn donorlongen denk. En als mijn 
dochter gaat trouwen, zal ik haar met liefde als trotse vader naar het 
altaar brengen. Omdat ik ook iets voor anderen met een longziekte 
wil doen, richtte ik onlangs het Longpunt Den Haag Zuid-West op.’

Hans Krooder, vrijwilliger bij het Longfonds, 
had ernstig COPD en kreeg een longtransplantatie 

 ‘Elke dag denk ik even aan 
mijn donorlongen’ 
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In 2018 besteedden we opnieuw veel aandacht aan het krijgen van inzicht in de wensen en 

behoeften van onze maatschappelijk aandeelhouders, zodat we uiteindelijk de gerichte 

vraag tot betrokkenheid of steun kunnen stellen. De één zal geïnteresseerd zijn in het 

geven van tijd, de ander in een donatie, weer een ander in nalaten. 

ADEMLOOS
Dit jaar wilden we ook de groep ‘bijzondere gevers’ (mensen die periodiek schenken en mensen die 
van plan zijn om geld aan ons na te laten) nog meer inspireren en betrekken bij het Longfonds. De 
lancering van het magazine ADEMLOOS in september van dit jaar was de aftrap van deze nieuwe 
aanpak. In ADEMLOOS staat niet het Longfonds centraal, maar de bijzondere verhalen van longpati-
enten. Door hen te laten vertellen over de impact van hun – meestal onzichtbare – longziekte, maken 
we het onzichtbare zichtbaar. Zo wilden we de groep ‘bijzondere gevers’ nog meer betrekken en laten 
zien waarvoor we staan. 

Samenwerken met het bedrijfsleven
Als we samenwerken met andere partijen kunnen we meer doen voor mensen met een longziekte. De 
bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven is dan ook onmisbaar. In 2018 breidden we ons bedrijven-
netwerk verder uit (18). Daarnaast werden steeds meer bedrijven partner van het Longfonds. Met 
partners werken we bijvoorbeeld actief samen op thema’s als gezonde lucht (binnen en buiten) en 
de Rookvrije Generatie. In 2018 hadden we partnerships met Philips, Koninklijk Gazelle, ABN AMRO, 
Feenstra, Landal GreenParks, KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond), Pitpoint en de Vrien-
denLoterij. Al onze partners en bedrijfsvrienden droegen financieel bij, maar zorgden ook voor meer 
impact. Zo werken we er bijvoorbeeld samen met Philips aan om mensen meer inzicht te geven in 
hun (long)gezondheid, hun omgeving en de invloed daarvan op hun longen. 

Visie ontwikkelen 2019-2020
In 2017 stopten we met deurwerving, omdat dit tot weerstand en een hoge uitstroom van donateurs 
leidde. Afgelopen jaar zetten we wat betreft werving een eerste grote stap door onze relaties cen-
traal te zetten. Hiervoor maakten we een visie ‘relatiegericht werken’. Dat betekent dat we op zoek 
gaan naar mensen en organisaties die zich vanuit een persoonlijke motivatie samen met het Long-
fonds willen inzetten voor een wereld zonder longziekten. 
 

Werving vanuit de inhoud 
Onze website werd afgelopen jaar bezocht door ruim drie miljoen unieke bezoekers. Mensen komen 
er vanuit hun eigen motivatie (ze zijn op zoek naar informatie over longziekten). De kans dat mensen 
via de website hun stem, tijd of geld geven aan het Longfonds is daardoor groter dan via de eerder 
genoemde deurwerving. Daarom hebben we het afgelopen jaar nog meer aandacht besteed aan het 
bieden van relevante informatie over (het omgaan met) longziekten.

Relatiegericht werken
Inzicht door onderzoek onder donateurs
Eind 2018 vroegen we donateurs die ons structureel steunen naar hun mening over het Longfonds. 
Opvallend was dat relatief veel nieuwe donateurs actief mee deden aan het onderzoek en zich heel 
betrokken toonden. Ook bleken ze meer dan gemiddeld bereid om naast geld ook tijd te geven. Denk 
hierbij aan het lopen of organiseren van de collecte of het tekenen van een petitie. 

Contactprogramma
Voor nieuwe relaties hebben we verschillende contactprogramma’s ontwikkeld. Doordat we onze 
relaties steeds beter leren kennen, kunnen we informatie of oplossingen bieden die aansluiten op 
hun specifieke behoeften. Met als uiteindelijk doel: het aangaan van langdurige waardevolle relaties 
om samen te werken aan impact voor mensen met een longziekte. 

Innovatie 
Onderzoeksprogramma Accelerate 
Ook afgelopen jaar hebben we veel mensen enthousiast weten te maken voor ons grensverleggende 
onderzoeksprogramma LONGFONDS | Accelerate. Er zijn inmiddels 200 ambassadeurs, mensen die 
op persoonlijke of zakelijke titel verbonden zijn met de missie van Accelerate: een versnelde medische 
doorbraak voor ongeneeslijke longziekten zoals astma en COPD. We willen hen geïnspireerd en op de 
hoogte te houden van de voortgang. Daarom organiseerden we een programma met onder andere een 
rondetafelbijeenkomst en een e-mailcampagne. Ook startten we een gerichte mediacampagne voor on-
der andere grote gevers en beslissers van vermogensfondsen. We gingen ook succesvol internationale 
samenwerkingen aan om zo de toegang tot financiers te versterken. De financiële doelstelling van een 
miljoen euro aan giften hebben we behaald. In het laatste kwartaal ontvingen we een schenking voor 
het consortium Longregeneratie (BREATH). En een vermogende ondernemer met COPD schonk ons elf 
bedrijfspanden met een getaxeerde waarde van 1,55 miljoen euro. Dankzij deze grote particuliere gift 
kunnen wij het baanbrekende werk binnen LONGFONDS | Accelerate voortzetten.

Acties en evenementen
Voor iedereen die in actie wil komen voor het Longfonds hadden we een website waar mensen de actie 
kunnen aanmaken en sponsors kunnen zoeken. Dit platform was sterk verouderd en functioneerde niet 
goed meer. In 2018 investeerden we daarom in een nieuwe website: voorlongfonds.nl. Een voorbeeld 
van een actiepagina was die voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij deelnemers € 7.500,- ophaalden. 
Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 

ADEMNOOT 2018
Begin 2018 vond de eerste editie van ons zangevenement ADEMNOOT plaats in het Klokgebouw in 
Eindhoven. Een geweldig succes! Het concept: samen zingen voor longonderzoek. Ruim 700 mensen 
zongen op 17 februari uit volle borst mee met Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley. In totaal haal-
den we meer dan 64.000 euro op. ADEMNOOT is ook bedoeld om samen stil te staan bij de impact 
van een longziekte op iemands leven. Zo beseffen mensen dat longonderzoek heel belangrijk is. Het 
samen zingen enthousiasmeert en verbindt, en zingen is ook goed voor het trainen van je longen. 
De eerste editie leverde veel positieve reacties op en vormde een prachtige basis om uit te groeien 
tot iets groots. Trijntje Oosterhuis werd ambassadeur van ADEMNOOT. We organiseerden dit event 
samen met onze partner Philips.



2928

Jaarverslag van het Longfonds 2018

Strategische partners 
Philips Benelux
VriendenLoterij

Partners
Coalitie Awaire
Eneco
Feenstra
Koninklijke Gazelle
Heilbron 
Landal GreenParks
PitPoint 
Quby 

Sponsorpartners
AstraZeneca BV
Boehringer Ingelheim BV
Chiesi Pharmaceuticals BV 
Glaxo Smith Kline BV
Novartis Pharma BV
Teva Nederland BV
Medtronic BV

Maatschappelijk partner
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)

Bedrijfsvrienden
AFPRO Filters
Air So Pure
Allergiezorg
BBA Binnenmilieu  
Brink Climate Systems 
Cara C’air
Dustco International 
Europel Office Products
Emficon 
Givaudan 
Healthy Air at Home
Heilbron 
Interduct 
Itho Daalderop 
Keola
Klok 
Velux Nederland 
Zehnder

Bedrijven in actie
123 inkt
Air So Pure
Booking.com
BNP Paribas 
Brocacef
Curitas
Feenstra
Givaudan
Heilbron 
IT Donations
Koninklijke Gazelle
Landal GreenParks
Let’s post
Novartis
OBS de Toermalijn 
Peut Kreijne
Philips Benelux
Pitpoint
PowerFlower
Silletti
Siebentool
Velux Nederland 
Waterdrinker Aalsmeer

InKind
Air So Pure
Klok
Landal GreenParks
Peijnenburg
Philips Benelux
Philips Nederland
Tesla
Thermen Bussloo
Thermen Soesterberg
Vyaire

‘Ik zong jarenlang in een band en ben dol op zingen. Maar dat was 
niet de enige reden om bij ADEMNOOT aanwezig te willen zijn. Het 
evenement zet longziekten weer eens goed op de kaart. Veel mensen 
begrijpen niet hoe verschrikkelijk zo’n ziekte is, aan de buitenkant zie 
je er meestal niets van. Het is vermoeiend om altijd alles te moe-
ten uitleggen. Daarnaast vind ik het geweldig dat er veel geld voor 
onderzoek is opgehaald met ADEMNOOT. De dag zelf was geweldig, 
wát een saamhorigheidsgevoel. Iedereen was blij en genoot. Trijntje 
Oosterhuis en Edsilia Rombley presenteerden het heel enthousiast 
en oprecht. Ik had steeds een brok in mijn keel. Mijn man is normaal 
gesproken heel nuchter, maar zelfs hij was ontroerd.’

Hilda van der Wier, heeft COPD en bezocht in januari 2018 
het zangevenement ADEMNOOT

 ‘Wát een saamhorigheids-
gevoel tijdens ADEMNOOT’ 

Dam tot Dam FietsClassic
In 2018 betrokken we bedrijven nog meer bij de Dam tot Dam FietsClassic, met als thema Gezonde 
Lucht. Zo deed onder andere Gazelle als sponsor mee. We hebben een recordbedrag opgehaald van  
€ 33.185,- (ten opzichte van € 14.358,- in 2017).

LongLoop 
We ontwikkelden een concept voor een lokaal fondsenwervend wandelevent, waaraan iedereen kan 
meedoen: de LongLoop. De loop gaat niet om de prestatie (de tocht is maximaal 5 kilometer, dus 
vrijwel iedereen kan meedoen) maar om samen longziekten de wereld uit te helpen. In 2018 werkten 
we hard aan het concept, de uitstraling en het plan van aanpak. Begin 2019 gaan we het concept 
LongLoop promoten en op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een LongLoop in hun regio willen 
organiseren. 

Collecte campagne
Met de collectecampagne vroegen we aandacht voor de collecteweek van het Longfonds. In de week 
van 14 t/m 19 mei gingen ruim 28.000 collectanten op pad voor onze strijd voor gezonde lucht en 
gezonde longen. Samen haalden zij meer dan 1,9 miljoen euro op. In de campagne stond het verhaal 
van Finn centraal, hij is geboren met maar één long en wil later profvoetballer worden. Het verhaal 
van Finn was onder andere te zien in een spotje op tv en in het tv-programma Hart van Nederland.
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Communicatie
Zichtbaarheid Longfonds

Naamsbekendheid Longfonds is 85%.

Social en online doorontwikkeling

Relatiegerichte content toegepast in online communicatie.

50.000 Facebook volgers met behoud van IPM (interactie per 1.000 likes) van ≥15.

Webcare is in 2018 belegd op die plek in de organisatie waar 100% focus is op klantcontact.

LinkedIn speelt een substantiële rol in de communicatie naar professionals.

Regie kunnen en willen nemen

Optimalisatie van alle voorlichtingsmaterialen. 

Inrichten van een welkomsttraject.

Implementatie nieuwe contactstrategie met zorgverleners.

Persoonlijke en relevante communicatie wordt steeds belangrijker. Communicatie is doeltref-

fender als deze goed aansluit bij de wensen van de ontvangers. Daarnaast willen we meteen 

kunnen inspelen op iemands behoefte. Daarom vinden we het belangrijk om onze relaties 

steeds beter in beeld te krijgen. In 2018 maakten we daar flinke stappen in. Zo kregen we 

nieuwe inzichten in het lees- en klikgedrag van onze websitebezoekers en leerden we daaruit 

hoe we hen het beste door onze website kunnen loodsen. En met onze nieuwe nieuwsbrief 

met dynamische inhoud bieden we onze lezers artikelen die hen ook echt interesseren.

Zichtbaarheid Longfonds
De naamsbekendheid van het Longfonds lag in 2018 gemiddeld op 79%, met een piek in het voor-
jaar rondom de campagnes voor gezonde lucht en de collecte. Het is duidelijk dat een campagne de 
naamsbekendheid vergroot, maar de kosten zijn relatief hoog. In de tweede helft van 2018 voerden 
we geen grote campagne. Toch zagen we in november een opleving in de naamsbekendheid. Dit 
kwam waarschijnlijk door het Nationaal Preventieakkoord, waarin het Longfonds een zichtbare rol 
speelde. Andere acties die in november mogelijk bijdroegen aan de naamsbekendheid zijn Wereld 
COPD Dag en de kick-off van het zangevent ADEMNOOT. Het komende jaar willen we het Longfonds 
vooral vanuit de inhoud in de publiciteit brengen. 

Social en online doorontwikkeling
De kernwoorden voor 2018 bij de online ontwikkeling waren vindbaarheid en relevantie. We optima-
liseerden de webwinkel, zodat informatie beter vindbaar werd. Ook ontwikkelden we nieuw (voor-
lichtings)materiaal, op basis van het zoekgedrag van de bezoekers aan onze website. De kennis die 
we opdeden met lezersprofielen maakte het mogelijk om van een deel van onze nieuwsbrieven echt 
maatwerk te maken. De groep mensen die ons online en op social media weet te vinden, blijft geluk-
kig nog steeds groeien. 

Dynamische nieuwsbrief
Na een periode van voorbereiding verscheen in oktober bij wijze van proef de eerste uitgave van een 
dynamische nieuwsbrief (ter vervanging van Longbelang en Longjournaal): één nieuwsbrief voor 90.000 
ontvangers, met een variabele inhoud, afgestemd op het profiel van de lezer. De eerste uitgave smaakte 
naar meer: er was een groot bereik en een hoge waardering. Inmiddels verschijnt de nieuwsbrief maande-
lijks en groeide de oplage tot ruim 100.000. De waardering blijft goed. We begrijpen de voorkeuren van 
onze lezers steeds beter en zien mogelijkheden voor onze andere nieuwsbrieven. 

Website
Het aantal bezoekers aan de website blijft toenemen: van 2,8 miljoen bezoekers in 2017 naar 3,1 miljoen 
in 2018. De Gezonde Lucht-campagne had hier een groot aandeel in. Net als voorafgaande jaren vinden 
mensen ons bovendien vaak als ze zoeken op de onderwerpen longontsteking, longembolie en COPD. 

Social media 
Na een korte periode van stagnatie is Facebook is weer goed op de rit. Onze community groeide naar 
ruim 61.000 volgers. Vanwege het veranderde beleid van Facebook moesten we de doelstelling voor 
IPM (het gemiddelde aantal interacties per 1000 fans) bijstellen van ≥15 naar ≥10. Inmiddels zit de 
IPM weer in de lift: deze eindigde in 2018 op 11,9. 

Daarnaast willen we verhalen vertellen die mensen in het hart raken. Met indringende verhalen 
van mensen met een longziekte bereiken we een bredere groep en kunnen we de vaak onzichtbare 
longziekte zichtbaar maken. Dat deden we dit jaar bijvoorbeeld door de ervaringen van Setareh 
(een jonge vrouw met ernstig astma) te delen op Wereld Astma Dag, en die van Yolanda op Wereld 
COPD Dag. Tijdens de collecteweek deelden we het ontwapenende verhaal van de jonge Finn, die 
maar één long heeft.
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Organisatie
Relatieprogramma 

Een 1-meting geeft inzicht in de belangrijkste verbeterpunten.

Er is een aangepast programma relatiegerichtheid op basis van de 1-meting.

Op weg naar optimale inzet van medewerkers

Er is minimaal één nieuwe manier om geschikte kandidaten te werven en te selecteren.

15 medewerkers hebben een Fitch-vragenlijst ingevuld en hebben mede op basis daarvan hun  
ontwikkeldoel geformuleerd.

Het voortschrijdend ziekteverzuim is maximaal 4,5%.

Optimalisatie ICT

Er is een functionaliteit waarmee kennisdeling binnen en buiten de organisatie wordt geoptimaliseerd.

Aanpassen van de bestaande systemen van collecte en patientenvereniging.

Security optimaal inrichten en -bewustzijn verhogen.

Het werken aan een communicatie-platform voor relaties van het Longfonds.

Intensiveren samenwerking Huis voor de Gezondheid

De belangrijkste backoffice taken van de vijf partners zijn geïntegreerd.

Er is een gezamenlijk innovatief project op inhoud waarmee de maatschappelijke impact van de vijf  
partners van het Huis wordt versterkt.

Compliance AVG

Voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op Twitter delen we vooral onze activiteiten en nieuws. Ook is het een podium om in te haken op de 
actualiteit. Het aantal volgers groeit nog steeds gestaag: eind 2018 stond de teller op 6.700. 
LinkedIn hebben we dit jaar voorzichtig en ad hoc ingezet. In 2019 gaan we verder uitwerken hoe we 
dit medium kunnen inzetten voor met name zorgverleners.

Webcare
De webcare van het Longfonds verloopt goed. Het lukt vaak om mensen echt persoonlijke aandacht 
te geven. Het webcareteam krijgt hiervoor regelmatig complimenten. De reacties op Facebook 
geven ook een goed inzicht in wat dit deel van onze achterban bezighoudt. Deze vorm van contact is 
persoonlijk, maar ook arbeidsintensief. Het is inmiddels voor het grootste deel gelukt om de webcare 
op de plek in de organisatie te beleggen die zich bezighoudt met klantcontact. Dat betekent dat alle 
klantcontacten zoveel mogelijk op één plek binnenkomen en afgehandeld worden.
 

Regie nemen
In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode zette het Longfonds een verandertraject in. Tijdens 
de diverse brainstorms, onder andere met de meedenkgroepen, werd duidelijk dat zelf regie nemen 
vanaf 2019 meer centraal staat in het beleidsplan. In dit licht moeten we opnieuw naar het beleid 
voor voorlichting kijken. Dit geldt ook voor de strategie voor het bereiken van zorgverleners. Lees 
meer hierover in het hoofdstuk Vooruitblik.

Yolanda van Velsen, LED-vrijwilliger bij het Longfonds en het 
gezicht van Wereld COPD Dag 2018, heeft COPD 

‘Ademhalen is voor 
mij topsport’ 

‘Ik ben iedere dag benauwd, bij de minste inspanning al. Ontzettend 
frustrerend. Ademhalen is voor mij topsport. Na het douchen ’s och-
tends ben ik al doodmoe, stofzuigen doe ik in etappes en ‘s avonds zit 
ik om zeven uur bekaf voor de televisie. Drie jaar geleden, toen mijn 
longinhoud nog maar 33 procent bleek, ben ik afgekeurd. Sindsdien zit 
ik thuis. Dat vind ik heel erg, ik had een superfijne baan. Wat vooral 
heftig is aan COPD is dat je de ziekte niet ziet. Ik heb vrienden 
verloren omdat ze het niet begrepen. Toch probeer ik positief te 
blijven en plannen voor de toekomst te maken.’ 
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Een sterke organisatie met bevlogen en vitale medewerkers is een belangrijke voorwaarde 

om samen met onze maatschappelijk aandeelhouders voor impact te zorgen. We willen dat 

de ICT-systemen en -processen optimaal werken, zodat we steeds meer op maat kunnen 

communiceren met alle belanghebbenden. Verder hebben we oog voor de fysieke en men-

tale gezondheid en de ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat 

medewerkers risico’s herkennen om kansen te pakken en risico’s te beheersen. 

dewerkers konden meedenken over de verbeterpunten. In december deden we een onderzoek naar 
comfortklachten gericht op binnenklimaat, werkplek en geluid. Daarbij keken we of er aanpassingen 
in de technische installatie of bouwkundige aanpassingen mogelijk zijn. Het rapport kwam met ver-
beterpunten die de verhuurder moet uitvoeren en punten die wij zelf kunnen aanpakken.

Ziekteverzuim maximaal 4,5%
Het verzuimpercentage bleef nagenoeg gelijk aan 2017. Met 5,81% is er sprake van 0,21% stijging. 
Het goede nieuws is dat de meldingsfrequentie van 0,95 naar 0,65 zakte. Mensen meldden zich in 
2018 minder vaak ziek maar helaas was de verzuimduur wel langer. 4,7% van het totale verzuim 
betrof langdurig verzuim, langer dan een half jaar. Het korte verzuim, minder dan 7 dagen, daalde 
van 0,76% naar 0,44%. Fijn, want hoe minder kort verzuim, hoe minder risico op langdurig verzuim. 
We probeerden langdurige uitval te voorkomen door werkzaamheden en werktijden tijdelijk aan te 
passen en in sommige situaties begeleiding in te zetten. Deze insteek willen we vasthouden en aan 
de voorkant nog aanscherpen. 

Werving en selectie 
In 2018 was er veel doorstroom in het personeel. Er gingen 19 mensen uit dienst en er kwamen 15 
nieuwe collega’s in dienst. Daarnaast groeiden 3 collega’s in een ontwikkeltraject door naar een 
andere functie. De ontstane vacatures konden we goed invullen waarbij we nog weinig last hadden 
van de arbeidsmarktkrapte. Om flexibeler te zijn en indien nodig specifieke kennis of vaardigheden 
in huis te halen, legden we contact met Jellow. Jellow beheert een grote pool met zzp’ers op diverse 
vakgebieden. Het Longfonds heeft hier een eigen account en een pool met inmiddels 15 mensen. We 
hopen op deze manier tijdelijke krapte te kunnen opvangen.

Optimalisatie ICT 
Kennisdeling
In het afgelopen jaar verbreedde de rol van ICT verder binnen de organisatie. Het belang van het 
beter leren kennen van onze relaties en daarmee het belang van data, groeide. Het ICT landschap is 
zo ingericht dat we nieuwe informatie op relatieniveau kunnen uitvragen en ook als dusdanig kunnen 
opslaan. Naast de ERP software is de marketing database opnieuw ingericht, zodat de aansluiting 
tussen ERP en campagnetool naadloos kan worden doorgevoerd in de marketing database. Zo breid-
den we de kennis over de relatie steeds verder uit.

Relatieprogramma
Ook met onze relaties buiten het Huis voor de Gezondheid willen we de banden verstevigen. Zonder 
onze maatschappelijk aandeelhouders kunnen we onze missie en doelen niet bereiken. Om relatie-
gericht te kunnen werken maakten we, op basis van een 1-meting relatieonderzoek bij onze maat-
schappelijk aandeelhouders, een visie en aanpak. Zo staan onze relaties de komende jaren centraal 
bij alles wat we doen. In 2018 besteedden we veel aandacht aan systemen, processen en onze eigen 
medewerkers, zodat de interne organisatie goed op orde is om relatiegericht te kunnen werken. De 
komende jaren willen we onze relaties echt (leren) kennen zodat we weten wat hen beweegt. Dan 
kunnen we ons werk voor hen persoonlijk relevanter maken. De nieuwe visie kreeg een prominente 
plek in het beleidsplan 2019-2020.

Op weg naar optimale inzet 
Het Longfonds stelt zich ambitieuze doelen. We willen met multifunctionele teams voor impact 
zorgen. De nieuwe werkwijze gaan we in 2019 stapsgewijs invoeren en helpt ons als organisatie flexi-
beler en wendbaarder te zijn, waardoor we beter en sneller resultaten behalen. De nieuwe werkwijze 
vraagt ook van medewerkers flexibiliteit en wendbaarheid. Het is belangrijk dat ze met plezier en 
energie aan het werk zijn en zich ervan bewust zijn dat dat een verantwoordelijkheid is van werkge-
ver én werknemer samen. 

De activiteiten op het gebied van Human Resources lagen in het verlengde van 2017. Er was ruim 
aandacht voor vitaliteit. De individuele Fitch-scores zijn gebundeld tot een teamfitch. Zo’n teamfitch 
geeft inzicht in het gedrag en de waarden van een team. Zijn alle benodigde kwaliteiten voldoende 
aanwezig, welke eigenschappen kenmerken een collega en hoe kun je elkaar aanvullen om tot een 
optimale teamprestatie te komen? De samenwerking binnen en tussen teams was en blijft een aan-
dachtspunt. We beschreven de functieprofielen generiek, waardoor de functiegroepen op eenzelfde 
niveau duidelijker herkenbaar waren. De resultaten beschreven we algemener, wat weer bijdroeg aan 
flexibiliteit.

Ook dit jaar kreeg elke medewerker een vitaliteitsbudget en de mogelijkheid om een Persoonlijke 
Gezondheidscheck te doen. Ruim de helft van de medewerkers maakte hiervan gebruik. De uitkom-
sten waren positief over de gezondheid en gezonde leefstijl van de medewerkers.

Medewerkers(tevredenheids)onderzoek
In 2018 kwamen uit overleg tussen managementteam en ondernemingsraad (OR) over het medewer-
kersonderzoek drie speerpunten waarbij ook de uitkomsten van de Persoonlijke Gezondheidscheck 
werden meegenomen. In de notitie ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ gaf een stagiair samen met HR 
tips om het werken in de open ruimte te verbeteren, de samenwerking tussen de teams te stimuleren 
en ziekteverzuim te voorkomen. Voor de zomer werden deze aanbevelingen aan de medewerkers 
gepresenteerd. Na de zomer organiseerden HR en de OR een interactieve bijeenkomst waarbij me-
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Aanpassen van bestaande systemen
Om de collecteorganisatie beter te voorzien in zijn behoefte zijn we bezig met een nieuw portaal. 
Tot nu toe werd de collecte ondersteund door een portaal dat gebruikmaakte van de data uit het ERP 
systeem, maar wel los functioneerde. Het nieuwe portaal maakt ontsluiting van de database moge-
lijk via een externe schil. Hierdoor krijgen ook onze vrijwilligers toegang tot actuele data en worden 
hun wijzigingen direct verwerkt. Na een zorgvuldig selectietraject kozen we voor een standaard 
oplossing met een stukje maatwerk die gebruikmaakt van de beschikbare ERP functionaliteit. Uit 
veiligheidsoverwegingen hebben vrijwilligers niet rechtstreeks toegang tot de systemen, er zit een 
beveiliging tussen. 

De module in het ERP systeem voor de lokale organisatie en vrijwilligers is verder ingericht. De 
inrichting is aangepast zodat de data met betrekking tot de vrijwilligers zijn aangevuld en toeganke-
lijker gemaakt. Op deze manier kan de organisatie op basis van het beschikbare ‘profiel’ een betere 
match maken tussen beschikbare kennis en tijd van een vrijwilliger en de behoefte van de organi-
satie. Daarnaast wordt het makkelijker om op basis van geregistreerde data en activiteiten verant-
woording af te leggen.

Security
Beveiliging krijgt gedurende het hele jaar aandacht. Een belangrijk onderdeel hiervan is bewustwor-
ding. Daarnaast is gewerkt aan security binnen het Huis voor de Gezondheid. In een samenwerkings-
verband is de beveiliging immers zo sterk als de zwakste schakel. Daarom kwam er een collectief be-
leid voor alle samenwerkende fondsen, opgesteld in het verlengde van het Longfonds security beleid.

Platform
We hebben nog niet gewerkt aan een platform waarin relaties met het Longfonds kunnen commu-
niceren. We hadden onvoldoende zicht op de behoefte aan een dergelijk platform. De beschikbare 
capaciteit is ingezet om inzicht te krijgen in de huidige communicatiemiddelen en de waardering 
hiervan door onze relaties. 

Intensiveren samenwerking HvdG 
We zijn gehuisvest in het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort, waar nu 19 organisaties samenwo-
nen. We maken gebruik van de gezamenlijke faciliteiten die het Huis biedt, zoals de gemeenschap-
pelijke vergaderzalen en het restaurant op de begane grond. Met de vier andere initiatiefnemers van 
het Huis – Alzheimer Nederland, het Diabetes Fonds, Het Fonds Psychische Gezondheid (nu Mind) 
en de Maag Lever Darm Stichting – delen we kennis door bijvoorbeeld themasessies, besparen we 
kosten door samen in te kopen en werken we samen in projecten. Sinds 2016 is er één team Facilitair 
in het Huis, van waaruit alle facilitaire taken voor alle vijf de gezondheidsorganisaties worden ver-
richt. De HR-medewerkers werken nauw samen op het gebied van werving en selectie en vitaliteit 
van medewerkers. Op ICT-gebied is er een gezamenlijke infrastructuur en werken alle organisaties in 
de ‘cloud’. In 2018 besloten we tot gezamenlijke inhuur van een functionaris Gegevensbescherming 
en wisselen de privacy officers hun kennis en ervaringen uit. Het plan was om in 2018 ook de finan-
ciële processen op één plek in het Huis te zetten, maar dit is niet tot uitvoer gebracht. Wel formu-
leerden de vijf partnerorganisaties eind 2018 een nieuwe, gezamenlijke ambitie voor de toekomst: de 
gezondste werkomgeving van Nederland bieden aan alle medewerkers in het Huis. Hier gaan we in 
2019 mee aan de slag.

Compliance AVG 
Sinds 25 mei 2018 was de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
In de hele Europese Unie geldt nu dezelfde privacywetgeving. Om inzicht te krijgen de status van het 
Longfonds op het gebied van privacy, lieten we een privacy audit uitvoeren door juridische dienst-
verlener DMCC. We behaalden bij de 0-meting 64 punten van de 100. Hiermee ‘scoorden’ we 9 pun-
ten boven het branchegemiddelde van de goede doelen. Uit de privacy audit kwamen een aantal aan-
bevelingen die allemaal zijn opgepakt. Zo stelden we een verwerkingsregister en privacybeleid op,  
maakten we de informatievoorziening aan betrokkenen nog duidelijker en namen we maatregelen 
om bijzondere persoonsgegevens nog beter te beveiligen. In november 2018 is de privacywaarborg 
van DDMA aan het Longfonds toegekend. Dit keurmerk onderstreept dat wij zorgvuldig, transparant 
en veilig omgaan met persoonsgegevens van onze relaties en mogelijke nieuwe relaties. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Het Longfonds streeft naar gezonde lucht en gezond leven. Daar hoort bij dat we zelf het goede 
voorbeeld geven. We stimuleren medewerkers om met het openbaar vervoer en/of de fiets te reizen. 
Dit doen we door het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig te vergoeden en door 
middel van een fietsenplan. Voor de zakelijke kilometers kunnen medewerkers gebruikmaken van de 
volledig elektrische auto van het Longfonds. 

Naast onze publieke acties voor de Rookvrije Generatie maken we ook binnen de organisatie werk 
van een rookvrij beleid. We rekenen het tot onze taak om onze partners aan te spreken op hun even-
tuele relatie met de tabaksindustrie en streven naar een ‘rookvrij’ leveranciersbestand. 
In 2018 is de nabije omgeving van ons pand aan het Stationsplein in Amersfoort een rookvrije zone 
en we willen dit gebied graag uitbreiden. 

Verder wordt LONGWIJZER sinds december 2018 gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. 

‘Toen ik niet wist wat astma was, dacht ik: pufje nemen en weer 
gaan! Nu besef ik pas wat voor rotziekte het is. Max en Sam hebben 
al zeventien ziekenhuisopnamen achter de rug. Benauwd zijn is hun 
standaard. Als ze staan te zingen en te dansen, hijgen ze als oude 
mannetjes. Ze weten niet beter, en ik vind dat zo erg. Sam heeft zelfs 
twee weken op de intensive care aan de beademing gelegen: hij stikte 
zowat in zijn slijm. Erg heftig ook dat ze nu al medicijnen gebruiken 
die voor volwassenen bestemd zijn. Je hebt geen idee wat dat op de 
lange termijn met ze doet. Mijn droom is een medische doorbraak op 
het gebied van astma, waarvan mijn kinderen kunnen profiteren. Ik 
zou willen dat ze weer gezond zijn.’

Kim de Bruijn, moeder van de tweeling Max en Sam (2) 
die beiden ernstig astma hebben 

‘Nu besef ik pas wat voor 
rotziekte astma is’
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We delen risico’s in de volgende categorieën in:

Risiconiveau is acceptabel en wordt actief gemonitord (groen)
Voor het Longfonds is reputatieschade een groot risico. Het effect van reputatieschade is moeilijk te 
voorspellen, maar kan grote impact hebben. We monitoren daarom 24/7 (sociale) media en politiek 
op actuele en relevante ontwikkelingen en er is gewerkt aan een crisiscommunicatieplan. Ook beoor-
delen we alle binnengekomen reacties via de website en worden eventuele klachten snel opgepakt 
en beantwoord. Reputatieschade kan ook ontstaan door belangenverstrengeling of het handelen van 
directie en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast brengt het samenwerken met andere organi-
saties of bedrijven risico’s met zich mee. Om de risico’s zo klein mogelijk te maken, ontwikkelden we 
een gedragscode voor de samenwerking met bedrijvenpartners en laten we contracten beoordelen 
door een externe partij. 

In een maatschappij waarin digitalisering niet meer is weg te denken, heeft ook het Longfonds te 
maken met cyberrisico’s. We actualiseren het ontwikkelde beveiligingsbeleid periodiek en doen 
onder andere een jaarlijkse security check en risicoscan. Incidenten registreren we en in 2018 testte 
een ethische hacker de beveiliging. Naar aanleiding hiervan voerden we kleine aanpassingen door. 
Voor ons als erkend goed doel zijn de richtlijnen in de branche leidend, zoals de erkenningsregeling 
en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. Daarbij zorgen we voor transparante verslaglegging, 
onder andere in het jaarverslag. 

Risiconiveau vraagt verdere beheersmaatregelen (oranje)
Een belangrijke voorwaarde om longziekten de wereld uit te krijgen, is wetenschappelijk onderzoek. 
Maar dat kan alleen als daar voldoende jonge onderzoekers voor worden opgeleid. Gezien de toene-
mende concurrentie op dit gebied, vraagt dit de nodige aandacht. 

In 2018 ging speciale aandacht naar de verkenning van de mogelijkheden om een social impact fund op 
te richten. Op deze manier zou het Longfonds een grotere en regisserende rol kunnen spelen bij de ver-
taling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en uiteindelijk 
genezing van longpatiënten. Voor dit innovatieve traject brachten we de mogelijke risico’s in kaart en 
formuleerden we passende beheersmaatregelen. Zo schreven we, om reputatieschade te voorkomen, 
een duidelijke kernboodschap waarin we onder andere uitleggen wat onze beweegredenen zijn om dit 
traject te starten. 

Risiconiveau is te hoog en vereist meer maatregelen (rood)
De inkomsten uit traditionele kanalen, zoals de collecte en werving via acceptgiro’s, zien we als een 
hoog risico voor de organisatie. In 2018 kwamen we daarom met nieuwe initiatieven, waaronder het 
event Ademnoot. Ook nieuw was de online werving van nieuwe donateurs, bijvoorbeeld naar aanlei-
ding van een webwinkelbestelling of de aanvraag van een proefabonnement voor LONGWIJZER. Ook 
veranderende wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben. Zo is recent een wetsvoorstel ingediend 
waardoor van iedere gift of nalatenschap hoger dan € 15.000,- de naam en het adres van de gever 
moeten worden gepubliceerd. Een ander voorstel heeft betrekking op strengere regelgeving voor het 
bellen van mogelijke nieuwe relaties. De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland speelt hierbij 
een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de goededoelensector in Nederland. 

Een reëel risico voor het realiseren van de doelen van het Longfonds is de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt. Het vervullen van vacatures vraagt steeds meer tijd en aandacht. Dat heeft zijn weerslag 
op de rest van de organisatie, en op termijn mogelijk ook op het ziekteverzuim.

Informatie en communicatie met belanghebbenden
Het Longfonds kan haar werk niet doen zonder een goede relatie met al haar belanghebbenden. 
We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en energie te steken in onze gedeelde 
belangen. 

Met de komst van de relatiemanagers sloegen we in 2018 een stevige brug tussen het werk op kan-
toor en al onze vrijwilligers in de regio. Dit jaar organiseerden we ook voor het eerst sinds de fusie 
een vrijwilligersdag.  

We onderhouden een relatie met mensen in het longveld: (zorg)professionals, hulpverleners, weten-
schappers en hun beroepsorganisatie. We wisselen informatie uit en delen kennis met hen. Binnen 
het samenwerkingsverband van de Long Alliantie Nederland (LAN) werken we met veel van deze 
groepen samen, net zoals met de koepels van de patiëntenorganisaties (Patiëntenfederatie Neder-
land, Ieder(in) en de gezondheidsfondsen (Samenwerkende Gezondheidsfondsen), overheidsinstan-
ties en allianties waarvan wij onderdeel zijn, zoals de Alliantie Nederland Rookvrij. 
 
Het Longfonds dankt veel aan haar achterban en donateurs. Daarom werken we eraan om deze groep 
steeds meer op maat te bedienen in hun informatiebehoefte. Met de nieuwe nieuwsbrief die een op 
de behoefte van de lezer afgestemde inhoud heeft, maken we mooie stappen. Ook de groep be-
drijfsrelaties is belangrijk voor ons. Wij prijzen ons gelukkig dat we met veel van hen een langdurige 
samenwerking kunnen aangaan.

Met onze belanghebbenden in de groep mensen met een longziekte mochten we in 2018 op een heel 
bijzondere en intensieve manier samenwerken. In de voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode na 
2018 doorliepen we een zorgvuldig traject om met elkaar te bepalen hoe wij als Longfonds het best 
voor maatschappelijke impact kunnen zorgen. Onze Meedenkgroepen hadden een belangrijke rol in het 
tot stand komen van het nieuwe beleidsplan. Hun inbreng maakte het plan beter en doeltreffender.

Risicomanagement
Binnen het Longfonds staat risicomanagement hoog op de agenda. Er is regelmatig aandacht voor dit 
onderwerp bij directie, teamleiders, Auditcommissie en Raad van Toezicht. Daarnaast organiseren 
we jaarlijks meerdere teamsessies om ook bij de medewerkers het risicobewustzijn hoog te houden. 
In deze sessies besteden we aandacht aan de eerder geformuleerde risico’s en maatregelen, maar 
ook aan eventuele nieuwe risico’s en welke beheersmaatregelen daarvoor nodig zijn. Door deze 
werkwijze maken ook nieuwe medewerkers kennis met het belang van risicomanagement binnen het 
Longfonds en de manier waarop zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. 

Het proces van risicomanagement is onderdeel van onze planning- en controlecyclus. Zo nemen we 
maandelijks de inkomsten en uitgaven door om financiële risico’s op tijd te signaleren. Ook rap-
porteren we periodiek over de ontwikkelingen rondom de grootste risico’s. Daarbij kijken we niet 
alleen naar financiële risico’s, maar ook naar de risico’s die samenhangen met het realiseren van onze 
doelstellingen. 
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Risico Impact op 
doelstelling

Financiële 
impact

Hoe wordt het risico beheerst? Risico  
profiel

Fondsenwerving

Marketingkanalen  
end-of-life
Verdwijnen acceptgiro

Hoog > € 200.000,- Investeren in innovatieve pilots en implementatie 
van een nieuwe strategie gericht op (verhoging van) 
de betrokkenheid van onze relaties

Wetenschappelijk onderzoek

Risico reputatieschade 
door het initiatief voor de 
oprichting van een social 
impact fund

matig € 100.000,-  – 

€ 200.000,- 

Formuleren duidelijke kernboodschap met uitleg over 
onze rol in het proces, de gemaakte keuzes, en het 
belang voor patiënten van nu en van de toekomst.

Wetenschappelijk onderzoek

Pilot met Social Impact 
fund leidt niet tot de ver-
wachte oplossingen voor 
de patiënt

hoog > € 200.000,- Strategie wordt stap voor stap ontwikkeld met 
behulp van externe deskundigen. Risico’s worden 
besproken en gewogen met toezichthouders en be-
langrijke stakeholders.

Wetenschappelijk onderzoek

Toenemende concurrentie, 
onvermogen tot aantrek-
ken van talenten om long-
onderzoek 

hoog € 50.000,-  – 

€ 100.000,- 

Actieve aandacht voor talentontwikkeling in het 
longenveld in samenwerking met de NRS

Cyberrisico’s

Datalekken, hacken, be-
schikbaarheid systemen

matig € 50.000,-  – 

€ 100.000,- 

Beveiligingsbeleid, periodieke evaluatie (en bijstel-
ling) van het beleid. Jaarlijks uitvoeren security check 
en risicoscan, incidenten registratie en aanscherpen 
beveiligingsmaatregelen indien nodig. Huidig DDMA 
label is silver. Doel is gold label.

Human Resources

Krapper wordende  
arbeidsmarkt en langdurig 
verzuim (>42 dagen) 

hoog € 100.000,-  – 

€ 200.000,- 

Longfonds positioneren als aantrekkelijke werkgever 
om de benodigde kennis en vaardigheden te houden 
en te vinden. Verzuimbeleid, vitaliteitsbudget en 
training leidinggevenden om langdurig verzuim te 
voorkomen.

Imago

Nevenactiviteiten RvT, di-
rectie , medewerkers ande-
re belangrijke stakeholders 
(belangenverstrengeling)

matig € 10.000,-  – 

€ 50.000,- 

Nevenactiviteiten RvT en directie worden doorlo-
pend gemonitord en vastgelegd in het jaarverslag. 
Dillema’s worden besproken en indien nodig gevolgd 
door actie.

Participatie en vrijwilligers

Niet genoeg vrijwilligers 
voor lokale activiteiten 
inclusief collecte

matig € 50.000,-  – 

€ 100.000,- 

Beleid voor werving en behoud van vrijwilligers en 
implementatie nieuwe wervingsmethoden.

Algemeen

Veranderende wet-  
en regelgeving

matig > € 200.000,- Actieve monitoring en periodieke besprekeng in 
directie en RvT. Lidmaatschap van Goede Doelen Ne-
derland en CBF waar branche ontwikkelingen worden 
gesignaleerd, gedeeld, eventueel worden gevolgd 
door actie.

Algemeen

Samenwerking met  
bedrijven en andere  
organisaties: partners 
komen in opspraak.

matig € 50.000,-  – 

€ 100.000,- 

Beleid samenwerking bedrijfsleven: gedragscode, 
risicoscan en beoordeling van contracten.

Algemeen

Reputatie- en merkschade 
door misbruik van onzE 
naam en informatie

Laag € 10.000,-  – 

€ 50.000,- 

Standpunten worden zorgvuldig opgesteld en zijn 
openbaar.

Financiën
Het Longfonds heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van € 28.802,-. 

In de begroting was rekening gehouden met een resultaat van € 2.623.000,- negatief, 

met name door de geplande besteding van de bestemmingsreserve BREATH (Longweefsel-

herstel) ter grootte van € 2.000.000,-. In november heeft de toekenning voor dit 

onderzoek plaatsgevonden. Mede door de ontvangst van een bijzondere gift en een 

grote nalatenschap zijn de inkomsten hoger uitgekomen dan begroot. Het jaar 2018 

kon daardoor financieel gezien goed worden afgesloten.

Baten 
De totale inkomsten van het Longfonds zijn in 2018 uitgekomen op € 17.089.569,-. De opbrengst 
kwam daarmee  € 3.300.569,- hoger uit dan begroot. In december heeft het Longfonds een gift mo-
gen ontvangen in de vorm van een aantal bedrijfspanden. Door deze bijzondere gift wil de schenker, 
de heer C.J. Bakker, verder onderzoek naar herstel van longweefsel mogelijk maken. De panden zijn 
tegen de getaxeerde waarde van € 1.550.000,- opgenomen op de balans en worden in 2019 verkocht. 
Omdat de schenker een specifieke bestemming heeft benoemd, is de bate als bestemmingsfonds 
opgenomen in het vermogen.

De opbrengst nalatenschappen blijft een moeilijk te begroten bron van inkomsten. In 2017 kwam de 
opbrengst met € 2.069.240,- aanzienlijk lager uit dan in de twee voorgaande jaren. Voor 2018 was 
een bate begroot van € 2.400.000,- maar mede door de ontvangst van één grote nalatenschap van 
ruim 1 miljoen euro, bedroeg de opbrengst ruim 4 miljoen euro. In totaal zijn 100 nieuwe nalaten-
schappen ontvangen en dat aantal is al een aantal jaren redelijk stabiel.

Opbrengsten 2014 - 2018 (x € 1.000,-)

€ 20.000,-

€ 19.000,-

€ 18.000,-

€ 17.000,-

€ 16.000,-

€ 15.000,-

€ 14.000,-

€ 13.000,-

 2014 2015 2016 2017 2018

13998

19719

14770

13662

17090

Niet begroot was een overheidssubsidie via Health Holland Topsector Life Sciences & Health voor 
wetenschappelijk onderzoek ter grootte van € 1.180.000,-. Hierdoor kon het Longfonds drie extra 
consortium subsidies toekennen voor wetenschappelijk onderzoek.  

De jaarlijkse opbrengst van het Longfonds ligt ruim boven de 13 miljoen euro. Hiervan is een bedrag 
van  €11.945.000,- aan te merken als structureel. 
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Bron van inkomsten Structureel Toelichting

Particulieren 10.000.000 Inclusief € 2.000.000 nalatenschappen

Bedrijven 400.000 Sponsoring + giften bedrijven

Loterijorganisaties 1.400.000 VriendenLoterij en Lotto

Subsidies van overheden 45.000 Instellingssubsidie

Organisaties zonder winststreven 100.000 Bate exclusief project subsidies

Totaal 11.945.000

 

Lasten
In 2018 kwamen de totale bestedingen uit op € 17.128.665,-. Dit is € 510.665,- hoger dan begroot. Ten 
opzichte van 2017 is € 225.302,- meer besteed. De kosten voor de doelbesteding zijn € 852.392,- ho-
ger uitgekomen dan verwacht. De wervingskosten en de kosten voor Beheer & Administratie zijn 
daarentegen € 256.306,- respectievelijk € 85.421,- lager uitgekomen dan begroot

Voor onderzoek is € 1.706.015,- meer besteed dan begroot. Voor het programma Accelerate, is in 2017 
een subsidie van € 2.000.000,- toegekend voor A World Without Asthma (AWWA). In 2018 is voor 
Accelerate opnieuw een subsidie toegekend, namelijk € 1.999.903,- voor BREATH (Longweefselher-
stel). Deze kosten waren echter reeds opgenomen in de begroting. De hogere uitgaven voor onder-
zoek komen dan ook met name voor rekening van de drie eerder genoemde consortium onderzoeken 
naar aanleiding van de ontvangen subsidie. Daarnaast zijn de kosten voor de projectondersteuning 
Accelerate en de personele inzet  voor dit programma hoger uitgekomen door de complexiteit van 
dit (internationale) programma.  

Voor route 17 – Gezonde longen gezond houden -, is € 247.352,- minder besteed dan in het voorgaand 
boekjaar. De realisatie is € 225.370,- lager uitgekomen dan de opgenomen begroting van 
€ 3.721.000,-. Begin 2018 is een campagne ‘Gezonde Lucht’ gevoerd. Hierbij is voor het tweede jaar 
op rij aandacht gevraagd voor het belang van gezonde buitenlucht. Daarnaast zijn kosten gemaakt 
voor de collecte campagne en voor het evenement Ademnoot. De totale campagnekosten zijn 
€ 136.658,- hoger uitgekomen dan begroot. Daarentegen zijn de kosten voor voorlichting algemeen 
publiek € 296.502,- lager uitgekomen dan begroot. Belangrijkste oorzaak zijn de lagere kosten voor 
de werving van nieuwe donateurs. In iedere uiting van het Longfonds wordt aandacht gevraagd voor 
(leven met) longziektes, hierdoor wordt een gedeelte van deze kosten aangemerkt als voorlichting.

De totale besteding voor ‘Route 1 – Mensen met een longziekte - is € 628.253,- lager uitgekomen dan 
begroot. Ten opzichte van 2017 is € 165.630,- minder besteed. Om de beleidsthema’s te realiseren 
wordt in toenemende mate samengewerkt met andere organisaties en dat vraagt met name perso-
nele inzet. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van belangenbehartiging zoals ‘wisselen van 
medicatie’ en ‘fysiotherapie in het basispakket’.  

De wervingskosten zijn € 256.306,- lager uitgekomen dan begroot. In 2017 is het besluit genomen 
om te stoppen met straatwerving en zijn we op zoek gegaan naar effectievere manieren van werving 
van donateur. De kosten voor deze werving zijn daardoor € 444.357,- lager uitgekomen dan in 2017. 
Eén van ontwikkelde pilots is het evenement Ademnoot dat in februari 2018 zijn première beleefde. 
In januari 2019 heeft de tweede editie plaatsgevonden,  aangevuld met een TV uitzending. Voor 
Ademnoot is onder andere het budget voor innovatieve werving ingezet. Ten opzichte van 2017 zijn 
de totale wervingskosten € 305.175,- lager uitgekomen.

Van de inkomsten, is 13,8% besteed aan de wervingskosten. Als maximum hanteert het Longfonds 
25%. In 2017 bedroeg het percentage nog 19,6%. De daling hangt samen met de hogere baten en de 
lagere kosten. Voor Beheer en Administratie was een bedrag begroot van € 822.000,-. De werkelijke 
kosten bedroegen € 736.579,- en lagen daarmee € 35.068,- hoger dan in 2017. 

Het maken van kosten is onvermijdelijk om de doelstellingen van het Longfonds te realiseren. Het 
Longfonds heeft zich echter als doel gesteld om het percentage van de kosten dat betrekking heeft 
op de werving baten en beheer & administratie zo laag mogelijk te houden. Omdat de kosten over de 
jaren kunnen fluctueren, wordt daarbij een 3-jaars gemiddelde gehanteerd.

Verdeling lasten doelstelling werving beheer & 
administratie

realisatie 2018 81,9% 13,8% 4,3%

realisatie 2017 80,1% 15,8% 4,1%

realisatie 2016 75,4% 19,6% 5,0%

3-jaarsgemiddelde 79,1% 16,4% 4,5%

gewenste verhouding 
(3-jaars gemiddelde)

Minimaal 75% Maximaal 20% Maximaal 5,5%

Gespecificeerd naar de verschillende resultaat gebieden ontstaat onderstaand beeld.

Resultaat 2018 
Het Longfonds sluit het jaar 2018 af met een negatief resultaat van € 28.802,-. In 2017 bedroeg het 
resultaat € 3.275.128,- negatief. In 2018 heeft de besteding plaatsgevonden van de bestemmingsre-
serve BREATH die in 2016 is gevormd. Rekening houdend met deze bijzondere besteding, komt het 
resultaat over 2018 uit op € 1.971.101,- positief. Zoals eerder genoemd, is van de gerealiseerde inkom-
sten 82,1% besteed aan de doelbesteding en 13,8% aan de wervingskosten. 

Ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit van het Longfonds 42% en de liquiditeitspositie (current ratio) 
3,03. Dat betekent dat het Longfonds een goede eigen vermogenspositie heeft en voldoende liquide 
middelen heeft om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Naar verwachting zal de komende 
jaren geen aanvullende financiering nodig zijn.

2018 2017

■ Onderzoek

■ Route 17 - gezonde longen 

 gezond houden

■ Route 1 - mensen met

 een longziekte

■ Werving baten

■ Beheer & Administratie

4,1%

37,3%

22,2%

20,6%

15,8%

4,3%

42,1%

20,7%

19,1%

13,8%
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Beleid inzake reserves en fondsen
De vorming van een continuïteitsreserve is belangrijk om de continuïteit van het werk van het Long-
fonds zeker te stellen. Bij incidenteel tegenvallende opbrengsten en/of kosten, vormt deze reserve 
een buffer om het werk voort te kunnen zetten. Bij structureel stagnerende of dalende inkomsten 
en/of stijgende kosten is de reserve nodig om de organisatie structureel aan te passen aan de veran-
derde omstandigheden.

Per 31 december heeft het Longfonds de volgende reserves

Reserve 31-12-2018 31-12-2017

Continuïteitsreserve €         7.740000 €           7.762.337

Bestemmingsreserves €           691.508 €           2.686.179

Overige reserves €           438.206 €                         0

Totaal €        8.869.714 €         10.448.516

Ten opzichte van 2017 is de continuïteitsreserve licht gedaald. Conform de richtlijn Financieel Beheer 
Goede Doelen van Goede Doelen Nederland, mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de kos-
ten van de werkorganisatie bedragen. Dat betekent voor Longfonds maximaal € 12.070.000,-. In 2018 
is een risicoanalyse uitgevoerd waarbij zowel incidentele financiële risico’s als structurele organisa-
tierisico’s in kaart zijn gebracht. Op basis van deze analyse is de gewenste omvang van de reserve 
vastgesteld op € 7.740.000 miljoen. Dit is 64% van de maximaal toegestane omvang.

Bestemmingsreserves hebben een specifieke bestemming. Een deel van deze reserves heeft betrekking 
op de (im)materiële vaste activa van de organisatie, de overige bestemmingsreserves worden door de 
bestuurder vastgesteld en hebben daarmee een specifiek doel. De daling van bestemmingsreserves is het 
gevolg van de besteding van de in 2015 gevormde reserve ten behoeve van longweefselherstel (BREATH). 
Het besluit om de continuïteitsreserve te maximeren, leidt ertoe dat er een overige reserve ontstaat. 
Deze reserve dient als buffer voor tegenvallende resultaten en zal jaarlijks in omvang fluctueren.

Beleggingen
Om ook op langere termijn aan de subsidieverplichtingen te kunnen voldoen, zijn voldoende liquide 
middelen nodig. Een gedeelte van de liquiditeiten wordt belegd. Hiermee is een grotere risicospreiding 
mogelijk en kan naar verwachting een hogere rendement dan met spaarproducten, worden behaald. 
Het beleggingsbeleid van het Longfonds is gebaseerd op Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en 
het uitgangspunt van de richtlijn is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. 

Het Longfonds belegt uitsluitend in (staats)obligaties en volgt daarbij de tien principes van de UN Glo-
bal Compact. Daarnaast belegt het Longfonds niet in farmaceutische bedrijven om de onafhankelijk-
heid te waarborgen en belangenverstrengeling te voorkomen. Sinds begin 2017 bedraagt de minimale 
rating A-. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij ABN-AMRO MeesPierson. 

Het beleggingsbeleid, het gevoerde beheer en de resultaten worden jaarlijks in aanwezigheid van de 
vermogensbeheerder besproken en geëvalueerd door de Audit Commissie. Het beleggingsstatuut van 
het Longfonds is beschikbaar op longfonds.nl. 

Door de aanhoudende daling van de rente is de aandelenmarkt in 2018 verder aangetrokken. Dit heeft 
als gevolg dat de koersen van de obligaties opnieuw een dalende lijn lieten zien. De bate uit beleg-
gingen en bankrekeningen is uitgekomen op € 38.698,-. Dit komt met name door het negatieve (on)
gerealiseerde koersresultaat. Na aftrek van de kosten, resteert een positief resultaat van € 10.284,-.

Vooruitblik 2019
Het Longfonds is in transitie. We verleggen onze focus nog meer van activiteiten naar 

de beoogde maatschappelijke impact. We worden een organisatie die steeds beter 

begrijpt wat daadwerkelijk effect heeft. We bewegen als nieuwe inzichten en ontwik-

kelingen daarom vragen. Dat vraagt om een organisatie die het vanzelfsprekend vindt om 

te werken vanuit de relatie met mensen. We willen onze relaties nog beter leren kennen, 

omdat we alleen dan echt relevant voor hen kunnen zijn. Daarom maken we steeds meer 

gebruik van de kennis en kunde in de regio’s. We zetten er lokale vrijwilligers in om ook 

daar voor impact te zorgen.

Het gaat hierbij om twee dromen die het Longfonds richting geven: 1 Longziekten de wereld uit en 
2 Mensen met een longziekte voelen zich gezien, gesteund, krachtig en gelukkig. Om deze dromen 
te bereiken moet gezond leven de norm worden, moeten er echte oplossingen worden gevonden en 
moeten mensen met een longziekte zelf regie over hun leven en ziekte kunnen nemen. Daarbij staan 
de wensen van mensen met een longziekte centraal. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de 
samenleving de agenda van het Longfonds omarmt, en dat we op een integere manier data van onder 
andere mensen met een longziekte gebruiken en met elkaar verbinden. Dit bepaalt de komende jaren 
onze activiteiten, de inrichting van onze organisatie en hoe we de talenten van medewerkers en 
vrijwilligers gaan inzetten. 
We willen ervoor zorgen dat niet roken en gezonde lucht de norm worden, we regisseren en faci-
literen onderzoek naar het voorkomen van astma en het repareren van longweefsel én we bieden 
ondersteuning in de zorg en bij het leven met een longziekte.

Het Longfonds nam het initiatief tot de oprichting van de Stichting LungHealth in 2019. Deze stich-
ting wil kansrijke resultaten uit wetenschappelijk onderzoek door ontwikkelen naar op de markt 
verkrijgbare, betaalbare producten die longziekten voorkomen of genezen. Daarvoor zijn, naast on-
derzoekers, partijen nodig die verstand hebben van het maken en op de markt brengen van genees-
middelen en andere (medische) producten. Ook zoeken we partijen die het hiervoor benodigde geld 
bijeen helpen brengen. Op dit moment zijn er weinig tot geen van deze partijen. Na de oprichting 
gaat de stichting zelfstandig aan de slag. Het Longfonds blijft zich richten op investeren in weten-
schappelijk onderzoek, gezond leven en meer regie voor longpatiënten. 

In 2019 zal ook het Vrij Ademen Akkoord tot stand komen. De partijen Longfonds, Long Alliantie  
Nederland, Netherlands Respiratory Society en de Nederlandse Vereniging van Artsen Longziekten 
en Tuberculose gaan samen zorgen voor een wereld waarin iedereen vrij kan ademen. Hiermee 
zetten ze de problemen van mensen met longziekten en mensen die longziekten kunnen krijgen 
hoger op de maatschappelijke agenda. 

Het Longfonds vindt het belangrijk dat het onzichtbare zichtbaar wordt. We zetten de urgentie van 
longziekten op de maatschappelijke agenda en houden deze daar zolang het nodig is. Niemand mag 
wegkijken, want we hebben iedereen nodig om te helpen met onze missie en de maatschappelijke 
effecten die we willen bereiken. 
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Bestuur en toezicht
Voor de Raad van Toezicht was 2018 een jaar van veranderingen. Twee leden namen 

afscheid: de voorzitter, de heer H. Stellingsma, en de penningmeester en voorzitter van 

de Auditcommissie, de heer L. van Eijndhoven. Hun termijnen zaten er op. Wij zijn hen 

bijzonder dankbaar voor hun jarenlange en tomeloze inzet voor het Longfonds. De heer 

E. Kleijnenberg werd benoemd tot nieuwe voorzitter. Mevrouw J. Springvloet Dubbeld-van 

de Schraaf werd benoemd als penningmeester en voorzitter van de Auditcommissie. 

Per 1 januari 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen. Ook de voormalige 

directeur van de patiëntenvereniging, mevr. H. Witte, nam afscheid. Het Longfonds is haar 

bijzonder dankbaar voor haar grote bijdrage aan het recente succes van het Longfonds. 

Dit waren o.a. de gesprekonderwerpen in de vergaderingen:
•  Het nieuwe toezicht houden
•  Longfonds | Accelerate
•  Beleidsplan 2019/2020
•  Herinrichting werkorganisatie

De Raad van Toezicht beoordeelt het Longfonds als een gezonde organisatie: dynamisch, creatief 
en ondernemend, met impact en met betrokken medewerkers. De Raad is positief gestemd over het 
toenemend aantal samenwerkingsverbanden waarin het Longfonds een leidende rol speelt of die 
onder leiding van het Longfonds actief zijn. Zij is ervan overtuigd dat samenwerking de kern is van 
het succes van de organisatie.
Daarnaast ziet de Raad van Toezicht dat het Longfonds financieel een succesvol jaar achter de rug 
heeft. Die groei komt niet door de traditionele fondsenwervende bronnen, maar meer door de inno-
vatieve trajecten, zoals Longfonds| Accelerate.

Momenteel is het Longfonds in transitie van een fondsenwervende organisatie en een klassieke pa-
tiëntenorganisatie naar een maatschappelijke organisatie die vooral streeft naar directe impact voor 
mensen met een longziekte of die een longziekte kunnen krijgen. Deze transitie is nog niet volbracht 
maar ligt wel goed op koers.

De Raad van Toezicht kijkt met hoge verwachtingen uit naar de ontwikkelingen rondom de Stichting 
LungHealth. Ze verwacht dat deze stichting, met de daarbij behorende vennootschap, zal leiden tot 
een grotere financiële stroom naar translationeel wetenschappelijk onderzoek. Dat maakt de kans 
groter dat er echte oplossingen worden gevonden voor mensen met longziekten.

In 2019 zal de Raad van Toezicht zich onder meer bezighouden met het implementeren van het 
nieuwe toezicht houden. 

Commissies
Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief: de Auditcommissie en de Remuneratie-
commissie. De Auditcommissie bestaat uit voorzitter de heer A.P.W. van Eijndhoven, de heer E.A. 
Kleijnenberg en mevrouw J. Springvloet Dubbeld-van de Schraaf. Deze commissie kwam vijf maal 
bijeen: in februari, april, juni, oktober en november. De Auditcommissie besprak de financiën, en 
bracht verslag en adviezen uit aan de Raad van Toezicht. Naast de begroting, rapportages en jaarver-
slag-jaarrekening, kwamen onder meer aan de orde: risicomanagement, beleggingsbeleid, financieel 
beleid, interne beheersing en samenwerking op het terrein van financiën in het Huis voor de Ge-
zondheid. De commissie concludeerde dat in 2018 opnieuw een kwaliteitsslag is gemaakt en dat de 
financiële processen verder zijn geoptimaliseerd. 

De Remuneratiecommissie bestond uit mevrouw P.P.C.W. Huijbregts en de heer H. Stellingsma. De 
commissie overlegde in 2018 tweemaal met de bestuurder. Onderwerpen waren: het functioneren 
van de bestuurder, diens arbeidsvoorwaarden en de werking van het managementteam. 

Al met al vindt de Raad dat de organisatie zich goed ontwikkelt. Ook is ze tevreden over de manier 
waarop de contacten met de bestuurder en het managementteam verlopen. Graag wil de Raad de 
bestuurder de directie en de medewerkers danken voor hun inzet, betrokkenheid en de behaalde 
resultaten.

Meedenkgroepen
In 2018 gingen we verder met het werken met Meedenkgroepen. Dat leidde tot een beleidsplan. De 
cross-over bijeenkomsten, waarbij ook leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren, verliepen 
productief. In de Meedenkgroepen praten ervaringsdeskundigen mee over een aantal hoofdthema’s 
vanuit de behoeften van mensen met een longziekte. Daarmee adviseren ze actief over het voor-
bereiden en opstellen van de missie, visie en beleidsplannen en de uitvoering ervan. Veel van deze 
inbreng en adviezen verwerken we in ons beleidsplan. De resultaten koppelen we vanzelfsprekend 
terug.
In 2018 dachten vijf Meedenkgroepen mee over de volgende thema’s:

1. Governance
2. Wetenschap
3. Preventie
4. Zorg
5. Patiëntenparticipatie en vrijwilligers

De Meedenkgroepen bestaan uit vijf tot tien leden en vormen een deel van de ruggengraat van de 
organisatie. Via deze groepen heeft de achterban aanzienlijke invloed op het beleid van het Long-
fonds. Zo leverden de Meedenkgroepen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe 
beleidsplan. Met name de cross-over bijeenkomsten leverden voor de deelnemers en voor de organi-
satie een rijkdom aan kennis en inzichten op.
Een van de uitdagingen voor het functioneren van Meedenkgroepen zit in de bezetting van de deelne-
mers. Mensen met longziekten moeten door hun gezondheidsuitdagingen regelmatig verstek laten gaan.
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Organogram Longfonds

vrijwilligers - leden - donateurs - patiënten

meedenkgroep
governance

meedenkgroep
onderzoek

meedenkgroep
preventie

meedenkgroep
zorg

bureau en lokale organisatie (regiopunten en werkgroepen)

 
bestuur/directie

Longfonds-brede meedenkgroepen

Wetenschappelijk
Advies

Commissie

meedenkgroep
participatie & 
vrijwilligers

Raad van Toezicht

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Longfonds de 
Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie goededoelennederland.nl). De rege-
ling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de 
situatie bij het Longfonds vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 520 punten met een maximaal jaarinkomen van € 153.080,- (1 fte/12 maanden)

Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de bestuurder be-
droeg € 144.404,-. Deze beloning bleef daarmee ruim binnen het geldende maximum. Het jaarinkomen, 
de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de pensioencompensatie 
bleven met een bedrag van € 176.849,- binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van
 € 189.000,- per jaar. De belaste vergoedingen en de werkgeversbijdrage pensioen stonden bovendien 
in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op 
de staat van baten en lasten.
 

Samenstelling Raad van Toezicht Longfonds op 31 december 2018

Naam Benoemd in Zittingsduur  
1e termijn

Herbenoemd Herbenoem-
baar

Einde termijn

Mr. E.A. Kleijnenberg 26.10.2015 4 jaar 26.10.2019 Medio 2023

Mr. G.A. de Haan 26.10.2015 4 jaar 26.10.2019 Eind 2023

Mw. drs. J. Springvloet Dubbeld-
van de Schraaf, MSc RA

22.06.2013 4 jaar 22.06.2017 22.06.2021

Mw. dr. ir. P.P.C.W. Huijbregts, MPM 20.06.2015 4 jaar 20.06.2019 01.07.2022

Mw. J.S.J.A. van Campen, longarts 04.12.2018 4 jaar 04.12.2022

Relevante (neven)functies leden Raad van Toezicht per 31 december 2018
Mr. E.A. Kleijnenberg
• Lid Raad van Commissarissen van VvAA
• Voorzitter Raad van Commissarissen Translink
• Lid Raad van Commissarissen Bovemij Schadeverzekeringsmaatschappij NV

Mr. G.A. de Haan
• Algemeen directeur Cogas 
• Lid Raad van Commissarissen Water- en Energiebedrijf Bonaire

Mw. dr. ir. P.P.C.W. Huijbregts MPM
• Lid Raad van Bestuur Woonzorgcentra Haaglanden
• Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Noord

Mw. J.S.J.A. van Campen, longarts
• Longarts Haaglanden Medisch Centrum
• Lid ondernemingsraad Haaglanden Medisch Centrum
• Lid klachtencommissie Buddy Netwerk

Bestuur Longfonds op 31 december 2018
M.R. Rutgers, MSc

Nevenfuncties bestuurder
M.R. Rutgers, MSc heeft overwegend nevenfuncties die voortvloeien uit zijn functie als bestuurder 
van het Longfonds:
• Voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen
• Bestuurslid Long Alliantie Nederland
• Penningmeester Alliantie Nederland Rookvrij
• Bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid
• Bestuurder Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid
• Lid Bestuurdersgroep Huis voor de Gezondheid 
• Bestuurslid Nederlandse Longstichting 
• Raad van Advies, ONVZ Zorgverzekeraar
• Penningmeester Stichting Longdagen
• Raad van Toezicht VZVZ (Zorgcommunicatie)

Salaris bestuurder 
De Raad van Toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte 
van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid 
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2018.
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Mw. drs. J. Springvloet Dubbeld-van de Schraaf, MSc RA
• Organisatieadviseur en trainer Springvloet Dubbeld Management, Advies, Training
• Docent Nyenrode Business Universiteit
• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Stichting Zuidwester
• Examinator Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad benoemd op basis van een procedure en 
profielschets conform de statuten. Leden worden in principe benoemd voor vier jaar.
Een reglement voor de Raad van Toezicht, inclusief profielschets, is verkrijgbaar bij het Longfonds.

Longfonds & patiëntenorganisatie stichting
Amersfoort
KvK-nummer 40506839
Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland
 
Directie 
Mw. H.H. Witte, directeur Patiënt, Zorg en Participatie (tot 1 december 2018) 
Mw. D. Halbertsma, directeur Preventie, Marketing en Communicatie 

Relevante (neven)functies 
Mw. H.H. Witte
• Lid Raad van Commissarissen Ketenzorg NU

Mw. D. Halbertsma
• Lid Raad van Toezicht Huidfonds 

Erelid Longfonds 
H. Herber

Meedenkgroepen 
 
Als gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie vinden wij het vanzelfsprekend dat mensen 

met een longziekte of hun naasten altijd betrokken zijn bij wat we doen. Dit geldt ook 

voor het opstellen en uitvoeren van ons beleid. Daarom denken in vijf meedenkgroepen 

ervaringsdeskundigen strategisch mee op inhoud over de ontwikkelingen op het gebied 

van governance, preventie, wetenschappelijk onderzoek, zorg en vrijwilligers & 

participatie. Dit hebben we statutair verankerd in onze organisatie.  

Meedenkgroep Governance 
De Meedenkgroep Governance denkt vanuit patiëntenperspectief mee en adviseert in die hoedanig-
heid over onderwerpen die te maken hebben met de bestuurlijke kant van de organisatie. De Mee-
denkgroep is ‘sparring partner’ voor de bestuurder en ambassadeur naar andere vrijwilligers groe-
pen. Bovendien heeft de Meedenkgroep adviesrechten, bijvoorbeeld over de benoembaarheid van 
toekomstige Raad van Toezicht leden. De Meedenkgroep heeft gezocht naar de juiste invulling van 
haar rol. De samenstelling van de groep en het inzetten van de competenties van leden kregen ook 
aandacht. Daarnaast is het samenspel binnen de groep van belang. Er staat een evaluatie op stapel 
en een heroriëntatie op de invulling van de rol van de Meedenkgroep Governance.

Meedenkgroep Preventie 
Longen hebben direct contact met stoffen in de lucht die gezondheidsschade veroorzaken (door ro-
ken, meeroken, fijnstof, roet en schimmels). We willen dat niemand ziek of zieker wordt door wat hij 
of zij inademt. Het Longfonds richt zich daarom in de preventie van longziekten op twee belangrijke 
speerpunten: Nederland rookvrij en gezonde lucht. De Meedenkgroep denkt mee en adviseert over 
de invulling van het preventiebeleid. De leden van de groep hebben haar waardering uitgesproken 
over de manier waarop het Longfonds zich inzet voor een rookvrij Nederland en Gezonde Lucht. Ze 
dagen het Longfonds uit om veel zichtbaarder te maken wat er allemaal wordt gedaan. Ook geven ze 
aan dat het belangrijk is om hierbij zoveel mogelijk ook de mensen met een longziekte te betrekken. 

Meedenkgroep Wetenschappelijk Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor al ons werk. Zonder onderzoek staan ontwikkelingen 
stil. Het Longfonds stelt hieraan hoge eisen: we betrekken patiënten, we bevorderen de samenwer-
king tussen onderzoeksinstellingen en we willen onderzoek dat mensen en dieren zo min mogelijk 
belast. De Meedenkgroep denkt mee en adviseert over de invulling van het onderzoeksbeleid. Het 
afgelopen jaar is gekeken naar de plannen ten aanzien van het beleidsplan voor 2019-2020. Hoe kan 
wetenschappelijk onderzoek de meest impactvolle bijdrage leveren aan oplossingen voor patiënten, 
nu en in de toekomst? Ook heeft de meedenkgroep meegedacht over de manier waarop de Long-
fonds Ervarings Deskundigen (LED) het beste een input kunnen leveren in het beoordelen van subsi-
dieaanvragen. Centraal hierin staat het meenemen van de stem van de patiënt.   
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Meedenkgroep Zorg 
Binnen het Longfonds werkt het team Zorg vanuit de opgehaalde, collectieve ervaringskennis van 
mensen met een longziekte. Dit is ons unieke kracht. De werkzaamheden in het team Zorg zijn di-
vers, maar altijd gericht op de longen. De Meedenkgroep Zorg illustreert als groep de diversiteit van 
mensen met een longziekte, en gaven de boodschap mee om van waarde te blijven voor alle mensen 
met een (zeldzame) longziekte, jong of oud. Hun input afgelopen jaar maakte dat er aan naasten en 
ouders van kinderen met een longziekte een prominentere plek is gegeven in het beleidsplan.
Ook hebben ze met hun ervaringskennis vier strategische veranderpaden van de conditie ‘Zelf regie 
nemen’ vormgegeven. Maar bovenal hebben zij ervoor gezorgd dat de impact van het leven met een 
longziekte integraal geborgd is in het hele beleidsplan: van storytelling, tot echte oplossingen en 
omarm de agenda.

Meedenkgroep Vrijwilligers & participatie  
In het beleidsplan van het Longfonds staat het verhogen van lokale impact centraal. De maatschap-
pij verandert en het Longfonds wil vrijwilligers nog actiever betrekken in het bereiken van haar 
missie. Een ander belangrijk speerpunt van het Longfonds is patiëntparticipatie: het inbrengen en 
benutten van de ervaringsdeskundigheid van patiënten (en/of hun naasten) om de zorg te verbe-
teren. De Meedenkgroep denkt mee en adviseert over de invulling van het beleid ten aanzien van 
Vrijwilligers & Patiëntparticipatie. De groep die bestaat uit leden met een diverse achtergrond, zoals 
collecteorganisatoren, Longpunt coördinatoren en een Longfonds Ervarings Deskundige (LED), is het 
afgelopen verschillende malen samengekomen. Speerpunten zijn eigen regie, de jaarlijkse collecte, 
de inrichting van patiëntparticipatie en lokale activiteiten (voorlichting, belangenbehartiging en 
lotgenotencontact). Vanuit patientenperspectief is er gekeken welke voorwaarden cruciaal zijn bij de 
vier onderwerpen en wat de hoogste haalbare doelstelling was. Het contact met de achterban en het 
bereiken van de 1,2 miljoen mensen met een longziekte is volgens de meedenkgroep het allerbelang-
rijkste. Deze punten zijn meegenomen in het beleidsplan 2019-2020.

53

‘Een longziekte heb je niet alleen, zo’n ziekte raakt ook je naasten. 
Daarover spraken we afgelopen jaar in de meedenkgroep Zorg. Ik heb 
astma en mijn vijfjarige zoon waarschijnlijk ook. Hij heeft al vaak be-
nauwd in het ziekenhuis gelegen. Heel heftig voor ons gezin. Het be-
invloedt ons leven op vele fronten. Daar mag dan ook meer aandacht 
voor komen, vinden wij als meedenkgroep. We willen de psychoso-
ciale effecten bespreekbaar maken. Fijn dus dat het Longfonds onze 
uitkomsten meenam in het nieuwe beleidsplan. Als meedenkgroep 
Zorg praten we over alles wat met longzorg te maken heeft. Ik vind 
het fijn om mijn steentje bij te dragen en krijg er energie van. Twee 
keer per jaar ontmoeten we de andere meedenkgroepen. Interessant 
en leuk om te horen waar die mee bezig zijn.’

Viona Boerefijn, zit in de meedenkgroep Zorg

 ‘Meedenken over goede zorg, 
daar krijg ik energie van’

53

Bijlage

Verantwoordings- 
verklaring
Sinds 1 juli 2008 zijn CBF-richtlijnen van kracht, waarin de richtlijn ‘Goed Bestuur voor Goede Doelen’
van Goede Doelen Nederland is geïntegreerd. Dit heeft ertoe geleid dat elke organisatie met het
keurmerk Erkend Goed Doel een verantwoordingsverklaring moet opstellen, waarin wordt beschreven
op welke wijze de organisatie omgaat met de drie principes van goed bestuur. Deze verklaring wordt
opgenomen in de Jaarrekening, eventueel in verkorte vorm. Het CBF gebruikt deze verklaringen om in
gesprek te treden met de organisaties over de wijze waarop zij ermee omgaan.

De drie algemene principes van goed bestuur zijn als volgt geformuleerd:
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen
en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering.
2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief
en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Inleiding
Het Longfonds heeft een unieke constructie van een goede doelen organisatie en een patiëntenorgani-
satie in één organisatiemodel. Daarin is de positie en inbreng van mensen met een longziekte gegaran-
deerd via statutair verankerde Meedenkgroepen op thema. Dit zijn groepen bestaande uit ervarings-
deskundigen (mensen met een longziekte of hun naasten). Deze groepen denken mee en adviseren het 
bestuur op vijf beleidsterreinen vanuit patiëntperspectief.

De stichting heeft maatschappelijk aandeelhouders, waaronder aangeslotenen (voormalig leden), 
donateurs en vrijwilligers.

Lokaal zijn de vrijwilligers van de collecte en van de patiëntenorganisatie samengevoegd in lokale 
Longfonds organisaties.

Over Toezicht houden
De Raad van Toezicht van het Longfonds keurt onder andere de beleidsplannen, meerjarenbegrotingen 
alsmede de jaarplannen en de jaarbegroting goed. De Raad houdt toezicht op uitvoering van het proces 
van invloed geven aan mensen met een longziekte of hun naasten en de verantwoording daarvan. Zij 
stemt daarbij periodiek en informeel af met de Meedenkgroepen.

De Raad van Toezicht heeft conform de statuten een Auditcommissie en een Renumeratiecommissie. 
Het eenkoppige bestuur van de stichting bestuurt de stichting en wordt daarbij gesteund door een  
bureau, inclusief managementteam en een titulair directeur. De Raad van Toezicht werkt op basis van 
functieprofielen en functioneert volgens de voorschriften van de code Goed Bestuur voor Goede Doe-
len, zoals opgenomen in de richtlijnen voor het keurmerk Erkend Goed Doel.

Over optimale besteding van middelen
Het Longfonds kent een tweejarige planning en controle cyclus. Deze start met het maken van een 
tweejarig beleidsplan en begroting. Hierbij worden mensen met een longziekte bevraagd naar hun 
behoeften en wensen. Het beleidsplan kent doelen en indicatoren op landelijk, lokaal en individueel 
niveau. Per kwartaal wordt gerapporteerd aan de Auditcommissie en de Raad van Toezicht. In 2019 gaat 
het Longfonds over op de methodiek van de ‘rolling forecast’. Daarmee kan het Longfonds flexibeler 
inspelen op de snel veranderende omstandigheden buiten de organisatie en de noodzakelijke dynamiek 
in de uitvoering van de ambities brengen.
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Jaarverslag 
& Jaarrekening 2018

Longfonds

Over optimale relatie met belanghebbenden
De relatie van de stichting met de primair belanghebbenden, de patiënten met longziekten,
is geborgd in de unieke constructie die boven en elders beschreven is. Tevens zijn er in de Raad van 
Toezicht tenminste twee leden benoemd met het profiel ‘ervaringsdeskundige’. 

Uit onderzoek onder onze relaties blijkt dat aangeslotenen, donateurs en vrijwilligers nut en meerwaar-
de ervaren van hun verbondenheid met het Longfonds.
Er is een periodieke uitgave waarin de aangeslotenen op de hoogte gehouden worden van voor hen 
relevante medische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn e-mail nieuwsbrieven en online media 
voor alle maatschappelijk aandeelhouders. De website en online media spelen een steeds grotere rol 
bij het vergroten van deze binding.

Het Longfonds onderhoudt een intensieve relatie met vele honderden vrijwilligers. Zowel op strate-
gisch niveau, bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid en positionering, als op lokaal en landelijk 
uitvoerend niveau. De waarde van de samenwerking met deze vrijwilligers kan niet hoog genoeg ge-
schat worden. Alleen zó wordt een gedragen beleid ook effectief en met draagvlak uitgevoerd.

De relaties met wetenschappers en het medische veld worden via formele werkverbanden onderhou-
den. Maar ook daarnaast wordt intensief met elkaar opgetrokken om de kwaliteit van de zorg verder te 
verbeteren en onderzoek te financieren dat relevant is in relatie tot de vragen en behoeften van de pa-
tiënt met chronische longziekten. Dit uit zich in bestuurlijke en financiële relaties met de Netherlands 
Respiratory Society (onderzoek) en de Long Alliantie Nederland (zorg).
Ook is er een nauwe en productieve samenwerking met bijvoorbeeld de beroepsorganisaties De COPD 
& Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 
en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Ook met de 
Longalliantie Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, de Patiëntenfederatie Nederland, en andere 
patiëntenverenigingen, de samenwerkende gezondheidsfondsen is een intensieve samenwerking. Ook 
binnen het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort bestaat intensieve samenwerking.

Uiteraard beschikt de organisatie over een klachtenprocedure en privacyreglement. Die
functioneren naar wens. Het is niet altijd mogelijk iedere klacht inhoudelijk naar volle tevredenheid
op te lossen, maar elke klacht wordt volgens de procedure afgehandeld.

Het Longfonds kent de volgende organen: Raad van Toezicht, bestuur, Auditcommissie, Remuneratie 
Commissie en Meedenkgoepen. Daarnaast is er een Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC). 

Michael R. Rutgers, MSc.
bestuurder / algemeen directeur Longfonds
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1. 102.683 56.187

2. 1.658.727 149.992

3. Financiële vaste activa 392.436 354.244

2.153.846 560.423

4.
4.1 Voorschotten 36.740 48.864
4.2 Acties door derden 388.675 396.560
4.3 Lopende renten 102.599 113.771
4.4 Overige vorderingen 5.460.725 3.847.592
4.5 Vooruitbetaalde lasten 304.996 366.284

6.293.735 4.773.071

5. 7.557.232 6.975.531

6. 9.177.501 10.264.667

25.182.314 22.573.692

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Effecten

Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming, in hele euro's)

per 31 december 2018 per 31 december 2017ACTIVA

Liquide middelen

Immateriële vaste activa

2

7.

7.1 -  Continuïteitsreserve 7.740.000 7.762.337
7.2 -  Bestemmingsreserves 691.508 2.686.179
7.3 -  Overige reserves 438.206 0

8.869.714 10.448.516

7.3 -  Bestemmingsfondsen 1.610.000 60.000

10.479.714 10.508.516

8.
Voorziening jubilea 18.979 20.904

9.
Subsidieverplichtingen met een looptijd langer 
dan één jaar 7.076.486 5.869.002

10.
10.1 Kortlopende subsidieverplichtingen 6.177.859 4.658.352
10.2 Crediteuren en nog te betalen kosten 1.116.859 1.213.852
10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 312.417 303.066

7.607.135 6.175.270

25.182.314 22.573.692

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

per 31 december 2018

Reserves en fondsen

Reserves

Fondsen

Voorzieningen

per 31 december 2017PASSIVA

3
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Staat van baten en lasten 2018
(in hele euro's)

BATEN 2018 begroting 2018 2017

1. Baten van particulieren
1.1 Collecte 1.943.478 2.000.000 2.028.147
1.2 Donateurs 6.719.060 6.050.000 5.501.990
1.3 Contributies 708.848 820.000 748.431
1.4 Nalatenschappen 4.064.031 2.400.000 2.069.240
1.5 Overige baten van particulieren 130.723 85.000 34.720

13.566.140 11.355.000 10.382.527

2. Baten van bedrijven 528.840 495.000 440.766

3. 1.473.622 1.415.000 1.562.311

4. 1.300.384 309.000 894.655

5.
214.586 198.000 305.497

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 17.083.572 13.772.000 13.585.756

6. 0 17.000 36.215

7. Overige baten 5.997 0 414

17.089.569                13.789.000 13.622.385

Baten van subsidies van overheden

Baten van loterijorganisaties

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van 
producten en/of diensten

Totaal baten van particulieren

SOM DER BATEN

4

LASTEN 2018 begroting 2018 2017

8.
8.1 Onderzoek 7.208.015 5.502.000 6.299.624
8.2 Route 17 - Gezonde longen gezond houden 3.495.630 3.721.000 3.742.981
8.3 Route 1 - Mensen met een longziekte 3.329.747 3.958.000 3.495.377

14.033.392 13.181.000 13.537.983

9.
9.1 Kosten eigen fondsenwerving 2.256.694 2.545.000 2.564.869
9.2 Kosten loterijorganisaties 102.000 70.000 99.000

2.358.694 2.615.000 2.663.869

10. 736.579 822.000 701.511

17.128.665 16.618.000 16.903.362

Saldo voor financiële baten en lasten -39.096 -2.829.000 -3.280.977

11. 10.294 206.000 5.849

-28.802 -2.623.000 -3.275.128

-2.623.000
0

- -22.337 -1.012.723

- 5.232 -47.405

-
-1.999.903 -2.200.000

- 1.550.000 -15.000

- 438.206 -14.999

-28.802 0 -3.275.128

Saldo financiële baten en lasten

Besteed aan doelstellingen

Overige reserves

Bestemmingsreserve t.b.v. wetenschappelijk 
onderzoek en de Dirkje Postma Talent Award

Bestemmingsfonds 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve t.b.v. bedrijfsvoering

SOM VAN DE LASTEN

Beheer & administratie 

Wervingskosten

5
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Kasstroomoverzicht 

Operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -28.802 -3.275.128

Aanpassing voor posten die geen mutatie 
in het werkkapitaal veroorzaken:
    Afschrijvingen 95.933 119.465
    Mutaties voorzieningen -1.925 1.171
    Ongerealiseerd koersverschil -139.831 -56.931

-45.822 63.706
Veranderingen in het werkkapitaal
   Mutaties vorderingen en vooruitbetaalde bedragen -1.520.664 1.309.749
   Mutaties schulden op korte termijn 1.431.865 559.624

-88.799 1.869.374

Totaal operationele activiteiten  -163.423 -1.342.050

Investeringsactiviteiten
   Investering immateriële vaste activa -74.911 -38.129
   Investering materiële vaste activa -1.594.377 -34.302
   Desinvestering materiële vaste activa 18.124 369
   Mutatie effecten -441.870 -36.763
   Mutatie financiële vaste activa -38.192 -27.208

-2.131.226 -136.033

Financieringsactiviteiten
   Mutatie schulden op lange termijn 1.207.483 1.515.274

Toename liquide middelen -1.087.165 37.190

Liquide middelen 1 januari 2018 10.264.667 10.227.477
Liquide middelen 31 december 2018 9.177.501 10.264.667

Mutatie liquide middelen -1.087.165 37.190

De liquide middelen zijn in 2018 met € 1.087.165 gedaald. Het werkkapitaal is afgenomen met € 88.505. De stijging van de 
post 'vorderingen en vooruitbetaalde bedragen' wordt verklaard door de hoge opbrengst nalatenschappen. De daling van 
de post 'kortlopende subsidieverplichtingen' met € 1.431.865 hangt samen met de toegekende onderzoek subsidies inzake 
BREATH (longweefselherstel) en de overheidssubsidie PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie. Hierdoor is de besteding aan 
wetenschappelijk onderzoek hoger uitgekomen dan in voorgaande jaren.

In 2018 is een gift ontvangen in de vorm van een aantal bedrijfspanden. Deze panden zijn als materiële vaste activa 
opgenomen op de balans. De panden worden in 2019 verkocht. Daarnaast is de omvang van de beleggingsportefeuille 
uitgebreid. Deze beide posten verklaring de hoge omvang van de mutatie investeringsactiviteiten. 

De stijging van de langlopende schulden heeft te maken met wetenschappelijk onderzoek. De toegekende bedragen voor 
onderzoek worden in termijnen gedurende de looptijd uitbetaald. Zoals hierboven toegelicht, is het bedrag dat in 2018 is 
toegekend hoger dan in de voorgaande jaren. Dit heeft per saldo geleid tot een stijging van de verschuldigde bedragen op 
lange termijn.

Boekjaar 2018 Boekjaar 2017

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Richtlijn 650 voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen

Longfonds

Algemeen

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen en liquide middelen

Effecten

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve:

Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
rekening houdend met de restwaarde. Onroerend goed wordt gewaardeerd tegen taxatie waarde.

De statutaire naam van het Longfonds is Longfonds & patiëntenorganisatie stichting. De stichting is gevestigd te Amersfoort.

Het Longfonds volgt de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties welke van kracht is voor verslagjaren die aanvangen op of 
na 1 januari 2017. De richtlijn wordt integraal gevolgd.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. 
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s tenzij anders vermeld.

De immateriële vaste activa hebben betrekking op de ontwikkeling van- en de begeleiding bij de implementatie van software ter 
ondersteuning van de bedrijfsvoering. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en 
gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.

De langlopende vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen onder de financiële vaste activa. Op de vordering 
inzake periodieke schenkers wordt gezien de onzekerheid een afslag van 50% gehanteerd.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor risico’s op 
inbaarheid. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit kas en banktegoeden. Ontvangen maar 
nog niet uitbetaalde nalatenschappen worden gewaardeerd op 90% van de verwachte ontvangst. Vruchtgebruik dossiers 
worden op nihil gewaardeerd tenzij er zekerheden zijn zoals bloot eigendom of vermogen onder bewind. Nalatenschappen die 
worden afgewikkeld door Goede Doelen Nederland worden op individuele basis beoordeeld. Vorderingen inzake 
meerjarenschenkingen worden gewaardeerd op 50%. Voor de nog te ontvangen opbrengst loterijen wordt een inschatting 
gemaakt op basis van de ontvangen slottermijnen in voorgaande jaren.

Het Longfonds heeft een gedeelte van de liquide middelen belegd in obligaties. Leidend daarbij is het Beleggingsstatuut van 
het Longfonds waaraan de richtlijn ‘Reserves goede doelen’ van Goede Doelen Nederland mede ten grondslag ligt. Conform 
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, worden de beleggingen gewaardeerd tegen marktwaarde. 

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat het Longfonds 
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Goede doelen Nederland (voorheen Vereniging Fondsenwervende 
Instellingen) heeft de richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’ opgesteld. Hierin staat onder andere dat de vorming van een 
continuïteitsreserve wenselijk is. Als maximale hoogte geldt 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie inclusief de 
kosten fondsenwerving. Voor het Longfonds betekent dat maximaal 12,1 miljoen euro.
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Subsidieverplichtingen

Overige schulden en overlopende passiva

Baten en lasten

Overheidssubsidies

Personeelsbeloningen en pensioenen

Lastenverdeling

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor 
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Beloning vindt plaats conform de Longfonds CAO. Pensioenopbouw vindt plaats 
op basis van middelloon via Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Eind december 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van dit 
Fonds 101,3%. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Te 
betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief 
verantwoord.

De lasten van het Longfonds worden op basis van de raming van de werkelijke urenbesteding toegerekend aan de 
doelbestedingen, wervingskosten en beheer & administratie. 

De ontvangen exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. 

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Eigen bijdragen van de doelgroep zijn zichtbaar in mindering gebracht op de kosten van de betreffende activiteit.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. De lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze 
zijn uitgegeven en/of voorzienbaar zijn.

De overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen baten 
opgenomen die betrekking hebben op toekomstige verslagjaren.

Ten behoeve van activa die worden aangewend voor de doelbesteding en bedrijfsvoering wordt een reserve aangehouden in 
de vorm van een bestemmingsreserve. Daarnaast kunnen bestemmingsreserves worden gevormd voor activiteiten die in de 
komende jaren worden uitgevoerd.

De fondsen hebben betrekking op het deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en 
waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor toekomstige (jubileum) verplichtingen ten aanzien van in de CAO afgesproken uitkeringen aan personeel is een 
voorziening opgenomen. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de lengte van de dienstverbanden, de 
verwachte blijf-kans en de hoogte van de diverse jubileumuitkeringen.

De aangegane subsidieverplichtingen voor maximaal één jaar na de balansdatum worden op de balans als schuld op korte 
termijn opgenomen. Subsidieverplichtingen voor langer dan één jaar, worden opgenomen als schulden op lange termijn. De 
toename of afname van deze verplichtingen wordt jaarlijks ten laste, respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Lopende verplichtingen worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig wordt de hoogte van de resterende verplichting 
aangepast. 

Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan 
de subsidieontvanger waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat.
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Toelichting op de balans
(in hele euro's)

 31 december 2018  31 december 2017
ACTIVA

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

56.187 68.101
74.911 38.129
28.414 50.044

102.683 56.187

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

2.1 Activa ten behoeve van de bedrijfsvoering

564.922 537.252
Afschrijvingen 414.930 351.772
Boekwaarde per 1 januari 149.992 185.480

Mutaties
44.377 34.302

Desinvesteringen -38.740 -6.632
Afschrijvingen -67.518 -69.422

20.616 6.263
Saldo mutaties -41.265 -35.488

570.559 564.922
Afschrijvingen 461.832 414.930
Boekwaarde per 31 december 108.727 149.992

Van de materiële vaste activa heeft een bedrag van € 17.965 betrekking op de verbouwing en inrichting van het 
gehuurde pand. Het restant, € 90.762, betreft inventaris waaronder onder andere meubilair en ICT voorzieningen.

Stand per 1 januari  
Bij: investeringen
Af: afschrijving

Stand per 31 december  

De immateriële vaste activa hebben betrekking op de investeringen die gedaan zijn ten behoeve van de 
bedrijfsvoering. Het betreft de ontwikkeling van het nieuwe collecte portal en de doorontwikkeling van de marketing 
database. Afschrijving vindt plaats in 3 jaar.

Aanschafwaarde per 1 januari

Investeringen 

Afschrijvingen desinvesteringen

Aanschafwaarde per 31 december

9
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 31 december 2018  31 december 2017
2.2 Overige materiële vaste activa

0 0
Afschrijvingen 0 0
Boekwaarde per 1 januari 0 0

Mutaties
1.550.000 0

Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen 0 0

0 0
Saldo mutaties 1.550.000 0

1.550.000 0
Afschrijvingen 0 0
Boekwaarde per 31 december 1.550.000 0

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Langlopende vorderingen 238.846 200.654
Langlopende waarborgsommen 153.590 153.590

Stand per 31 december 392.436 354.244

De langlopende vorderingen hebben betrekking op de te verwachten baten van donateurs met een periodieke 
schenkingsovereenkomst. De waarborgsommen hangen samen met de huur van de kantoorruimte.

Aanschafwaarde per 1 januari

Investeringen 

Afschrijvingen desinvesteringen

Aanschafwaarde per 31 december

In december heeft het Longfonds een gift ontvangen in de vorm van diverse bedrijfspanden. De panden zijn tegen 
de taxatiewaarde opgenomen op de balans en worden in 2019 verkocht.
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31 december 2018  31 december 2017

4. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

4.1 Voorschotten

Regio's 36.563 47.414
Overige voorschotten 178 1.450

Totaal 36.740 48.864

4.2 Acties door derden
VriendenLoterij 278.675 277.473
Lotto en Toto 110.000 119.087

Totaal 388.675 396.560

4.3 Lopende renten
Bankrente 3.988 7.665
Rente Obligaties 98.612 106.106

Totaal 102.599 113.771

4.4 Overige vorderingen

Nalatenschappen 3.544.598 2.773.997
Debiteuren 241.245 236.908
Meerjarenschenkingen 73.092 66.002
Subsidies derden 1.466.207 704.317
Waarborgsommen 6.890 6.890
BTW 35.693 43.245
Diversen 93.000 16.232

Totaal 5.460.725 3.847.592

4.5 Vooruitbetaalde lasten

Voorlichtingsactiviteiten 12.323 68.563
Fondsenwerving 129.283 121.772
Algemene kosten 0 148.675
Transitorische posten 163.389 27.273

Totaal 304.996 366.284
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31 december 2018  31 december 2017

5. EFFECTEN

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 7.158.426 6.954.665
Ongerealiseerd waardeverschil -182.895 -72.828
Boekwaarde per 1 januari 6.975.531 6.881.837

Mutaties
Aankopen 2.022.938 1.681.182
Verkopen 1.585.952 1.534.352
Gerealiseerd koersverschil -139.831 -56.931
Saldo mutaties 576.817 203.761

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 7.735.243 7.158.426

Ongerealiseerd waardeverschil -178.011 -182.895
Balanswaarde per 31 december 7.557.232 6.975.531

Mutatie ongerealiseerd waardeverschil 4.884 -110.067

Verantwoord beleggen    

6. LIQUIDE MIDDELEN

Rekening courant saldi banken 1.050.809 1.859.409
Spaarrekeningen 8.124.363 8.404.377
Kas 2.329 881

Totaal 9.177.501 10.264.667

Om ook op langere termijn aan de subsidieverplichtingen te kunnen voldoen, zijn voldoende financiële reserves 
nodig. Een gedeelte van deze reserves wordt belegd omdat hiermee naar verwachting een hoger rendement kan 
worden behaald dan bij bank sparen. Het beleggingsbeleid van het Longfonds is gebaseerd op Richtlijn 'Financieel 
Beheer Goede Doelen’ van de branche organisatie Goede Doelen Nederland en volgt de 10 principes van het UN 
Global Compact. Het Longfonds belegt daarnaast niet in farmaceutische bedrijven. Het uitgangspunt van de Richtlijn 
is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. 

Het Longfonds belegt uitsluitend in (staats)obligaties. Begin 2017 is besloten om de minimale rating te verruimen 
van AA- naar A-.Het vermogensbeheer is ondergebracht bij ABN-AMRO MeesPierson. Het beleggingsstatuut van 
het Longfonds is beschikbaar op www.longfonds.nl. 
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PASSIVA
31 december 2018  31 december 2017

7. RESERVES EN FONDSEN

7.1 Continuïteitsreserve

7.762.337 8.775.060
-22.337 -1.012.723

7.740.000 7.762.337

7.2 Bestemmingsreserves

7.2.1 Reserve financiering activa ten behoeve van de bedrijfsvoering
Stand per 1 januari 206.180 253.582
Mutatie immateriële vaste activa 46.496 -11.915
Mutatie verbouwing & inrichting pand -41.265 -35.488
Stand per 31 december 211.411 206.180

7.2.2 Bestemmingsreserve 'Longweefselherstel' (BREATH)
Stand per 1 januari 1.550.000 1.550.000
Mutatie -1.550.000 0
Stand per 31 december 0 1.550.000

7.2.3 Bestemmingsreserve 'A World Without Asthma' (AWWA)
Stand per 1 januari 0 1.500.000
Mutatie -1.500.000
Stand per 31 december 0 0

7.2.4 Bestemmingsreserve 'Wetenschappelijk Onderzoek'
Stand per 1 januari 850.000 1.350.000
Mutatie -449.903 -500.000
Stand per 31 december 400.097 850.000

31 december 2018  31 december 2017

7.2.5 Bestemmingsreserve 'Dirkje Postma Talent Award'
Stand per 1 januari 80.000 280.000
Mutatie 0 -200.000
Stand per 31 december 80.000 80.000

Totaal bestemmingsreserves  691.508 2.686.180

Stand per 1 januari
Mutatie

De continuïteitsreserve

Stand per 31 december

Conform de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland, mag de 
continuïteitsreserve maximaal 1,5x de kosten van de werkorganisatie bedragen. Dat betekent voor Longfonds 
maximaal € 12.070.000. In 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd waarbij zowel incidentele financiële risico’s als 
structurele organisatierisico’s in kaart zijn gebracht. Op basis van deze analyse is de gewenste omvang van de 
reserve vastgesteld op € 7.740.000 miljoen euro. Dit is 64% van de maximaal toegestane omvang. 

De vorming van een financiële reserve is belangrijk om de continuïteit van het werk van het Longfonds zeker te 
stellen. Daardoor kan zij de belangen van haar snel groeiende doelgroep, mensen met een longziekte en hun 
omgeving ook in de toekomst adequaat blijven behartigen.
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31 december 2018  31 december 2017
Samenstelling balanspost 'Bestemmingsreserves' 

-  Immateriële vaste activa 102.683 56.187
-  Materiële vaste activa 108.728 149.992
-  'BREATH' (longweefselherstel) 0 1.550.000
-  Dirkje Postma Talent Award 80.000 80.000
-  Wetenschappelijk onderzoek dromen Longfonds 400.097 850.000

691.508 2.686.179

7.3 Overige reserves

0 0
438.206 0

438.206 0

Totaal Reserves 8.869.714 10.448.517

7.3 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds C.J. Bakker t.b.v. BREATH
Stand per 1 januari 0 0
Mutatie 1.550.000 0
Stand per 31 december 1.550.000 0

Bestemmingsfonds 'BREATH'
Stand per 1 januari 50.000 75.000
Mutatie 0 -25.000
Stand per 31 december 50.000 50.000

Bestemmingsfonds 'AWWA'
Stand per 1 januari 10.000 0
Mutatie 0 10.000
Stand per 31 december 10.000 10.000

Totaal fondsen 1.610.000 60.000

Resultaatverdeling
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de in de jaarrekening 2018 opgenomen resultaatverdeling 

Stand per 1 januari
Mutatie

Stand per 31 december

De bestemmingsreserves inzake immateriële- en materiële vaste activa ten behoeve van de bedrijfsvoering 
hebben een structureel karakter. 

De toekenning voor 'BREATH' (longweefselherstel) heeft in 2018 plaatsgevonden. Hierbij is tevens een 
gedeelte van de reserve 'Wetenschappelijk onderzoek dromen Longfonds' besteed. De overige 
bestemmingsreserves zullen in de periode 2019-2020 worden besteed. 

Zoals hierboven reeds toegelicht, heeft de continuïteitsreserve met ingang van 2018 een vastgestelde omvang. 
Het restant van het vermogen wordt opgenomen als 'Overige reserve'. De omvang zal jaarlijks fluctueren, 
afhankelijk van het resultaat van het Longfonds.

Het Longfonds heeft in 2018 van dhr. C.J. Bakker een gift ontvangen in de vorm van een aantal 
bedrijfspanden.  Deze gift wordt in overleg met de schenker aangewend voor de volgende fase van het 
onderzoek naar Longweefselherstel (BREATH). De hoogte van de gift is gebaseerd op de getaxeerde waarde. 
Na verkoop van de panden, in 2019, wordt de omvang van de reserve aangepast aan de gerealiseerde 
opbrengst.

31 december 2018  31 december 2017
8. VOORZIENINGEN

Voorziening jubilea

Stand per 1 januari 20.904 19.733
Dotatie 3.295 4.825
Besteding 5.220 3.654

Stand per 31 december 18.979 20.904

9. LANGLOPENDE SCHULDEN

Subsidieverplichtingen 7.076.486 5.869.002

10. KORTLOPENDE SCHULDEN

10.1 Kortlopende subsidieverplichtingen 6.177.859 4.658.352

Toelichting op het verloop van de lang- en kortlopende subsidie verplichtingen

Stand per 1 januari 10.527.355 8.399.849
Subsidie toekenningen 6.075.197 5.419.897
Betaald op toegekende subsidies -3.233.438 -3.251.107
Vrijval -114.769 -44.794
Stand per 31 december 13.254.344 10.523.844

Langlopende verplichtingen 7.076.486 5.869.002
Kortlopende verplichtingen 6.177.859 4.658.352
Stand per 31 december 13.254.344 10.527.355

10.2 Crediteuren en nog te betalen kosten

Crediteuren 543.833 566.612
Nog te betalen kosten 150.020 235.893
Nog te besteden projectsubsidies en giften 59.000 25.000
Nog te betalen vakantietoeslag en vakantiedagen personeel 352.731 381.599
Nog te betalen overige kosten 11.275 4.748

Totaal 1.116.859 1.213.852

De voorziening heeft betrekking op de in de CAO afgesproken jubileumuitkeringen aan personeel. De hoogte 
van de voorziening is bepaald op basis van de lengte van de dienstverbanden, de verwachte blijfkans en de 
hoogte van de diverse jubileumuitkeringen.

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek worden toegekend voor (deel) projecten die over het algemeen 
langer dan één jaar duren. In het jaar van toekenning wordt de gehele subsidieverplichting ten laste van de 
'Staat van baten en lasten' gebracht.
Op balansniveau worden de verplichtingen gesplitst in kort- en langlopend. Verplichtingen welke maximaal één 
jaar na balansdatum verschuldigd zijn worden als kortlopende schuld opgenomen. Alle overige verplichtingen 
worden als langlopende schuld verantwoord.
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31 december 2018  31 december 2017
10.3 Belastingen en sociale verzekeringen

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 314.628 291.420
Pensioenpremie -2.211 11.646

Totaal 312.417 303.066

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

Meerjarige financiële verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2017 is een lease overeenkomst gesloten met Opel Leasing voor de lease van een elektrische auto ter vervanging van 
een van de bedrijfsauto's. De overeenkomst  is ingegaan op 19 januari 2018. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 9.880, de 
looptijd is 5 jaar. 

Het Longfonds is in 2012 een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding in de 
Alliantie Nederland Rookvrij. De huidige overeenkomst loopt van 2017 t/m 2020  De jaarlijkse bijdrage € 275.000.

Het Longfonds heeft een huurovereenkomst voor 10 jaar afgesloten met de Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid. 
Het huurcontract is ingegaan op 15 maart 2013 en loopt tot 15 maart 2023. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 291.000 
(2018). Dit is inclusief servicekosten en de kosten voor de gezamenlijke ruimtes van het Huis voor de Gezondheid.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de beoordeling van de in deze 
jaarrekening opgenomen gegevens. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in hele euro's)

2018 Begroting 2017

1. BATEN VAN PARTICULIEREN

1.1 Collecte 1.943.478 2.000.000 2.028.147

1.2 Donaties en giften

Opbrengst donateurs 4.898.452 5.340.000 5.266.113
Periodieke schenkers 200.463 150.000 176.239
Overige giften particulieren 1.620.145 560.000 59.638

Totaal 6.719.060 6.050.000 5.501.990

1.3 Contributies 708.848 820.000 748.431

1.4 Nalatenschappen 4.064.031 2.400.000 2.069.240

1.5 Overige baten van particulieren

Events 121.212 80.000 29.601
Puzzel Longwijzer 9.511 5.000 5.119

Totaal 130.723 85.000 34.720

13.566.140 11.355.000 10.382.527

In 2018 zijn 100 nieuwe nalatenschappen ontvangen, 1 meer dan in 2017. Door de ontvangst van 2 grote 
nalatenschappen is de gemiddelde opbrengst per nalatenschap in 2018 echter vrijwel verdubbeld. 

In 2018 bedroeg het aantal collectanten 28.359. Dit zijn er 2.531 minder dan in 2017, een daling van 8,2%. De 
gemiddelde bus opbrengst is in 2018 gestegen van € 65,30 naar € 68,53. De daling van de opbrengst is daarmee 
beperkt gebleven tot 4,2%. 

De opbrengst 'Donaties en giften' is € 1.217.070 hoger uitgekomen dan in 2017. Een stijging van 22,1%. De hoge 
opbrengst wordt met name verklaard door de uitzonderlijke gift van dhr. C.J. Bakker in de vorm van een aantal 
bedrijfspanden met een getaxeerde waarde van € 1.550.000.

De opbrengst van machtigingsdonateurs is, zoals verwacht, lager uitgekomen dan begroot. In 2017 is besloten om niet 
langer gebruik te maken van straatwerving. Als gevolg daarvan is het aantal machtiging donateurs gedaald. De lagere 
opbrengst is echter ruimschoots gecompenseerd door de lagere kosten. Het aantal periodiek schenkers is in 2018 
gestegen van 745 naar 846.

Sinds de omzetting op 1 juni 2017 van de Longfonds patiëntenvereniging in de Longfonds & patiëntenorganisatie 
stichting, kent de organisatie aangeslotenen in plaats van leden. De jaarlijkse bijdrage van deze groep maatschappelijk 
aandeelhouders is niet gewijzigd en wordt daarom separaat vermeld in de jaarrekening.  

TOTAAL BATEN VAN PARTICULIEREN

17
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2018 Begroting 2017

2. BATEN VAN BEDRIJVEN

Giften bedrijven 213.004 200.000 203.819
Sponsoring beleidsthema's 276.000 250.000 217.924
Sponsoring lokale activiteiten 5.636 20.000 15.123
Longfonds bedrijven netwerk 34.200 25.000 3.900

Totaal 528.840 495.000 440.766

3. BATEN UIT LOTERIJORGANISATIES

VriendenLoterij
Opbrengst geoormerkte loten 545.577 600.000 566.478
Opbrengst niet-geoormerkte loten 537.604 500.000 584.045
Afrekening voorgaande jaren 19.109 0 17.691

1.102.289 1.100.000 1.168.214
371.333 315.000 369.097

0 0 25.000

Totaal 1.473.622 1.415.000 1.562.311

4. SUBSIDIES VAN OVERHEDEN

Instellingssubsidie Fonds PGO 45.000 45.000 45.000
Project subsidie 'Promise' 64.286 64.000 64.286
PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie Wetenschappelijk Onderzoek 1.182.000 0 750.000
Europese subsidies 0 0 22.369
Overige subsidies overheid 9.098 200.000 13.000

Totaal 1.300.384 309.000 894.655

VriendenLoterij

Het Longfonds ontvangt een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij. Uit de algemene opbrengst van de 
VriendenLoterij heeft het Longfonds in 2018 een bedrag ontvangen van € 537.604. Daarnaast is een bedrag van 
€ 545.577 ontvangen van deelnemers die het Longfonds tot begunstigde hebben benoemd. Voor de werving van 
geoormerkte deelnemers maakt het Longfonds kosten. Deze worden toegelicht bij het onderdeel 9.2 in de toelichting 
op de staat van baten en lasten.

De instellingssubsidie heeft een structureel karakter en wordt vanaf 2018 toegekend aan de fusie organisatie 
Longfonds & patiëntenorganisatie stichting. De overige subsidies hebben een incidenteel karakter.

Voor het project 'Promise' is een subsidie ontvangen door het ministerie van VWS. Promise loopt tot en met 2019. Voor 
wetenschappelijk onderzoek is opnieuw een toekenning ontvangen van de stichting Top Sector Life Sciences & Health 
die hiervoor geld heeft ontvangen van het ministerie van Economisch Zaken uit de PPS-toeslag Onderzoek en 
innovatie.

Nederlandse loterij (Lotto)
Postcode Loterij

2018 Begroting 2017

5. BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN

Subsidies derden ten behoeve van projecten 130.224 148.000 203.186
Geoormerkte giften ten behoeve van Accelerate 0 0 10.000
Overige giften vermogensfondsen en stichtingen 84.362 50.000 92.310

Totaal 214.586 198.000 305.497

6. BATEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Sponsoring beleidsthema's 0 17.000 19.402
Advertenties Longwijzer 0 0 2.350
Overige opbrengsten 0 0 14.463

Totaal 0 17.000 36.215

7. OVERIGE BATEN

Overige baten 5.997 0 414

Totaal 5.997 0 414

Voor het project 'Promise' is naast de bijdrage van VWS ook van Fonds NutsOhra een bijdrage ontvangen. Het project 
Promise heeft als doel kinderen rookvrij te laten opgroeien. 

De Patiëntenfederatie Nederland heeft het Longfonds onder andere subsidie verstrekt voor de projecten project 'Samen 
Beslissen' en 'Herziening richtlijn diagnostiek en behandeling ernstig astma'. Daarnaast is van diverse organisaties een 
bijdrage ontvangen voor het project 'Stop wisselen medicatie'. 
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8. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

2018 Begroting 2017
8.1 Onderzoek

Verstrekte projectsubsidies 4.070.879 2.912.000 3.418.397
Vrijval afgeronde onderzoeksprojecten -114.769 0 -44.794
Stage beurzen, reissubsidies, proefschriften 4.415 0 5.011
Accelerate project 'AWWA' 0 0 2.000.000
Accelerate project 'BREATH' 1.999.903 2.000.000 0
Project ondersteuning Accelerate 345.775 0 130.137
E-Nose 0 0 13.807
Samenwerking 25.000 25.000 25.000
Europese projecten 4.175 0 0
Overige kosten 53.164 45.000 52.907
Nieuwe initiatieven Onderzoek 0 0 21.634
Kosten eigen activiteiten 819.473 520.000 677.527

Totaal Onderzoek 7.208.015 5.502.000 6.299.624

8.2 Route 17 -  gezonde longen gezond houden

Niet Beginnen Met Roken 322.650 335.000 327.686
Promise 102.962 112.000 202.688
Stoptober 10.000 10.000 1.513
Voorlichting campagnes 636.658 500.000 674.413
Gezonde Generatie (SGF) 178.047 162.000 0
Gezond buiten 9.780 100.000 11.164
Gezond binnen 13.136 50.000 16.610
Nationale COPD-test 0 0 926
Beleidsvoorbereiding 0 0 2.000
Voorlichting algemeen publiek 641.755 991.000 969.275
Infocentrum & Documentatie 4.114 6.000 7.059
Lidmaatschappen 17.132 14.000 14.688
Lobby algemeen 319 2.000 0
Doorbelasting algemene kosten 27.412 24.000 21.913
Kosten eigen activiteiten 1.531.664 1.415.000 1.493.046

3.495.630 3.721.000 3.742.981

8.3 Route 1 - mensen met een longziekte 

Beleidsthema's
Relevant voor mensen met een longziekte 25.241 204.000 126.792
Huis van de Longen 9.901 74.000 49.026
Unique Selling Point 75.405 120.000 87.136
Overige kosten 27.412 20.000 21.913

Patiënten en patiëntparticipatie
Voorlichting patiënten 395.988 608.000 415.496
Belangenbehartiging 0 17.000 15.419
Lotgenotencontact 154.296 191.000 151.489
Eigen bijdrage lotgenotencontact -23.158 0 -12.854
Algemene kosten lokaal 38.822 28.000 83.798
Vrijwilligers en patiëntparticipatie 25.447 51.000 21.977

Kosten eigen activiteiten 2.600.393 2.645.000 2.535.183

Totaal Route 1 -  mensen met een longziekte 3.329.747 3.958.000 3.495.377

Totaal Route 17 - gezonde longen gezond houden
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9. WERVINGSKOSTEN

2018 Begroting 2017
9.1 Eigen fondsenwerving

Collecte 402.826 422.500 413.616
Donateurs 394.388 655.000 838.746
Contributies 17.374 0 38.004
Nalatenschappen 32.552 35.000 23.170
Giften en schenkingen 312.375 15.000 129.898
Marketing innovaties 29.859 221.500 28.511
Overige directe kosten 27.412 25.000 21.945
Kosten eigen activiteiten 1.039.908 1.171.000 1.070.980

Totaal 2.256.694 2.545.000 2.564.869

9.2 Loterijorganisaties 102.000 70.000 99.000

Erkend goed doel

10. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 736.579 822.000 701.511

11. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rente bank- en depositorekeningen 13.827 80.000 28.957
Coupon- en dividend opbrengst 159.817 150.000 172.454
Gerealiseerde koerswinst 4.884 0 -110.067
Ongerealiseerd koersresultaat -139.831 0 -56.931
Totaal financiële baten 38.698 230.000 34.413

Beleggingskosten 26.160 20.000 26.204
Bankkosten 2.244 4.000 2.360
Totaal financiële lasten 28.404 24.000 28.563

Saldo financiële baten en lasten 10.294 206.000 5.849

Longfonds ontvangt een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij. Deelnemers aan deze loterij kunnen ervoor 
kiezen om voor een bepaald goed doel te spelen. In 2018 zijn in samenwerking met de VriendenLoterij nieuwe 
deelnemers geworven.

Het Longfonds heeft in 1996 als eerste organisatie het CBF-keurmerk gekregen. In 2016 is het CBF-keurmerk 
vervangen door de erkenningsregeling en Longfonds mag zich sindsdien Erkend Goed Doel noemen. 

In 2018 bedroeg het percentage dat is besteed aan de wervingskosten 13,8%. In voorgaande jaren lag het percentage 
rond de 19%. De daling wordt met name veroorzaakt door de lagere kosten fondsenweving als gevolg van het besluit te 
stoppen met donateurs werving door middel van Door-to-Door werving.  Voor de berekening worden de totale 
wervingskosten gedeeld door de som van de geworven baten. Als norm heeft het Longfonds gesteld dat het 3-jaars 
gemiddelde maximaal 25% mag bedragen. Het gemiddelde percentage over de periode 2016-2018 komt op 17,5%.  

21



7776

Jaarverslag van het Longfonds 2018
LA

ST
EN

VE
R

D
EL

IN
G

: S
PE

C
IF

IC
A

TI
E 

EN
 V

ER
D

EL
IN

G
 V

A
N

 D
E 

K
O

ST
EN

(in
 h

el
e 

eu
ro

's
)

O
nd

er
zo

ek
 

R
ou

te
 1

  
R

ou
te

 1
7 

Ei
ge

n 
fo

nd
se

n-
  

w
er

vi
ng

A
ct

ie
s

de
rd

en

La
st

en
Su

bs
id

ie
s 

en
 b

ijd
ra

ge
n

5.
96

0.
42

8
20

.0
00

28
5.

00
0

0
0

0
6.

26
5.

42
8

4.
26

5.
52

5
U

itb
es

te
ed

 w
er

k
34

5.
77

5
-1

0.
99

5
64

1.
75

5
46

9.
55

8
10

2.
00

0
0

1.
54

8.
09

3
2.

28
6.

98
8

Pu
bl

ic
ite

it 
& 

co
m

m
un

ic
at

ie
82

.3
39

72
0.

34
8

1.
03

7.
21

1
74

7.
22

8
0

0
2.

58
7.

12
6

3.
41

0.
37

5
Pe

rs
on

ee
ls

ko
st

en
71

4.
65

1
2.

25
4.

58
6

1.
33

4.
83

9
89

4.
88

2
57

1.
88

2
5.

77
0.

83
9

5.
50

9.
00

0
5.

55
6.

42
6

H
ui

sv
es

tin
gs

ko
st

en
47

.1
48

15
5.

54
0

88
.5

29
65

.2
31

33
.2

79
38

9.
72

7
39

7.
00

0
36

8.
96

6
Ka

nt
oo

rk
os

te
n

46
.4

39
15

3.
20

1
87

.1
98

64
.2

50
32

.7
78

38
3.

86
8

35
1.

00
0

34
9.

35
1

Al
ge

m
en

e 
ko

st
en

90
.7

09
90

.7
09

11
9.

00
0

85
.2

68
Af

sc
hr

ijv
in

g 
11

.2
36

37
.0

66
21

.0
97

15
.5

45
7.

93
1

92
.8

75
16

4.
00

0
11

8.
23

7

To
ta

al
7.

20
8.

01
5

3.
32

9.
74

7
3.

49
5.

63
0

2.
25

6.
69

4
10

2.
00

0
73

6.
57

9
17

.1
28

.6
65

6.
54

0.
00

0
16

.4
41

.1
35

To
ta

al
73

6.
57

9
17

.1
28

.6
65

6.
54

0.
00

0
16

.4
41

.1
35

D
e 

la
st

en
po

st
 p

er
so

ne
el

sk
os

te
n 

be
st

aa
t u

it 
de

 v
ol

ge
nd

e 
on

de
rd

el
en

:

Pe
rs

on
ee

ls
ko

st
en

20
17

Lo
ne

n 
en

 s
al

ar
is

se
n

4.
19

4.
97

7
So

ci
al

e 
la

st
en

60
9.

35
9

Pe
ns

io
en

la
st

en
54

0.
02

1
O

ve
rig

e 
pe

rs
on

ee
ls

ko
st

en
21

2.
06

8
5.

55
6.

42
5

D
oe

ls
te

lli
ng

14
.0

33
.3

92

56
8.

93
2

46
2.

00
0

Pe
rs

on
ee

ls
be

ze
tti

ng
 in

 ft
e 

(in
cl

. t
ijd

el
ijk

e 
hu

lp
kr

ac
ht

en
 e

n 
st

ag
ia

ire
s)

O
nd

er
zo

ek
R

ou
te

 1
7 

- g
ez

on
de

 lo
ng

en
 g

ez
on

d 
ho

ud
en

9,
6

79
,5

13
,3

31
,7

5.
77

0.
83

9
5.

48
0.

00
0

24
3.

58
3

42
7.

00
0

G
em

id
de

ld
e 

be
ze

tti
ng

 2
01

8
G

em
id

de
ld

e 
be

ze
tti

ng
 2

01
7

R
ou

te
 1

 - 
m

en
se

n 
m

et
 e

en
 lo

ng
zi

ek
te

Fo
nd

se
nw

er
vi

ng
Be

he
er

 &
 A

dm
in

is
tra

tie

77
,2

6,
8

B
es

te
m

m
in

ge
n

18
,1

B
eg

ro
ot

 2
01

8
4.

30
8.

39
2

20
18

3.
99

9.
00

0
64

9.
93

2

ge
m

id
de

ld
e 

be
ze

tti
ng

59
2.

00
0

W
er

vi
ng

sk
os

te
n

2.
35

8.
69

4

To
ta

al
 la

st
en

   
 

20
18

B
eg

ro
ot

 
  2

01
8

To
ta

al
  l

as
te

n 
   

  
20

17
B

eh
ee

r &
 

A
dm

in
is

tr
at

ie

22

Werving baten

In de lastenverdeling worden de kosten die het Longfonds maakt, verdeeld over de verschillende doelstellingen, de 
wervingskosten en de kosten voor Beheer & Administratie. De totalen van de verschillende kolommen komen overeen 
met de totaal bedragen die zijn opgenomen in de Staat van baten en lasten en in de toelichting daarop. Uit de 
lastenverdeling wordt duidelijk hoe de eerder vermelde kosten zijn besteed.

Toelichting op de lastenverdeling  

Berekeningswijze
De gemaakte kosten zijn overeenkomstig de voorgeschreven indeling verdeeld over de verschillende kostensoorten. 
Hierbij zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten waarvoor een factuur is ontvangen of een contractuele 
verplichting is aangegaan, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht. De personeelskosten zijn 
verdeeld op  basis van de gemaakte uren voor de verschillende bestemmingen. Om de huisvestingskosten, 
kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingen per bestemming te bepalen, is gerekend met het aantal 
medewerkers dat werkzaam is voor de betreffende bestemming.

Doelstellingen
Het beleidsplan voor de jaren 2017-2018 onderscheidt voor de doelbesteding drie doelgebieden: Onderzoek, 
Route 17 - gezonde longen gezond houden en Route 1 - mensen met een longziekte. In 2018 heeft het Longfonds 
€ 852.392 meer besteed aan de doelstelling dan begroot. Voor onderzoek is €.1.706.015 meer besteed, met name 
door de ontvangen overheidssubsidie van 1,18 miljoen euro. Voor route 17, 'Gezonde longen gezond houden' en voor 
Route 1, 'mensen met een longziekte' zijn minder kosten gemaakt.

De totale baten van het Longfonds zijn uitgekomen op € 17.089.569. Het totaal van de lasten bedroeg € 17.128.665. 
Hiervan is een bedrag van € 14.033.392 besteed aan de doelstellingen. Hiermee is 82,1% van de inkomsten direct 
besteed aan de doelstellingen.  Begroot was 95,6%. Het verschil wordt verklaard door de hoge opbrengst in 2018. 
Begroot was een negatief resultaat van 2,6 miljoen euro maar het resultaat 2018 kwam uiteindelijk uit op € 28.802 
negatief. 

Om inkomsten te realiseren worden meerdere kanalen ingezet. Onder andere social media, internet, de website maar 
ook papieren post of een persoonlijk gesprek. Bij al deze contactmomenten staat voorlichting voorop, bijvoorbeeld 
bewustwording van de ernst van een longziekte, de impact op het dagelijks leven en het belang van gezond leven en 
schone lucht om de kans op het krijgen van een longziekte zo klein mogelijk te maken. Ieder contact moment draagt 
dan ook bij aan de realisatie van onze doelen. 

Omdat fondsenwervende activiteiten van het Longfonds altijd een inhoudelijke boodschap hebben, wordt een deel van 
de gemaakte kosten ten laste gebracht van voorlichting algemeen publiek. Per onderdeel wordt beoordeeld wat een 
reële verdeling is. De kosten voor de collecteorganisatie, worden slechts voor een klein gedeelte ten laste van 
voorlichting gebracht. De kosten van de donateursmailingen worden voor 50% doorberekend, maar de kosten die 
worden gemaakt voor de verwerking van de giften, bijvoorbeeld de bankkosten, komen volledig voor rekening van de 
post 'Eigen Fondsenwerving’.

Beheer & Administratie
De post 'Beheer & Administratie' zijn de kosten die het Longfonds maakt voor de (interne) beheersing en 
administratievoering. Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie voor Goede Doelen, heeft een aanbeveling 
gedaan voor de toepassing van deze kostenpost om tot zoveel mogelijk vergelijkbaarheid te komen tussen de 
Fondsenwervende instellingen. Het Longfonds berekent de post 'Beheer & Administratie' overeenkomstig deze 
aanbeveling.

Tot de kosten voor 'Beheer & Administratie' horen de kosten voor Bestuur, Raad van Toezicht en de algemene 
kosten. Ook de kosten voor de directie en de afdeling financiën horen hierbij, met uitzondering van de directe 
inspanningen ten behoeve van de doelstellingen. De personele kosten zijn ten laste gebracht van de bestemming 
waaraan de betreffende medewerker zijn beschikbare tijd heeft besteed. De kosten voor ICT, huisvesting, 
kantoorkosten en personeelszaken zijn verdeeld op basis van het aantal medewerkers.

De totale lasten van het Longfonds bedroegen in 2018  € 17.128.665. Hiervan is een bedrag van € 736.579 besteed 
aan Beheer & Administratie. Ten opzichte van 2017 zijn de kosten € 35.068 hoger uitgekomen. Het percentage van de 
kosten dat is besteed aan Beheer & Administratie, is licht gestegen van 4,2% naar 4,3% in 2018. Het Longfonds heeft 
zich als norm maximaal 5,5% gesteld.
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Dienstverband 2018 2017
Aard (looptijd) onbepaald onbepaald 

uren 36 36
parttime percentage 100 100
periode 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging (EUR) 
Jaarinkomen 

bruto loon/salaris 123.684           121.608                  
vakantiegeld 9.895               9.729                      
13e maand 10.303             10.129                    
jubileum uitkering 522                  -                      

Totaal jaarinkomen 144.404          141.466                  

SV lasten (werkgevers deel) 9.441              9.175                      
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 384                 384                         
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 16.217            21.997                    
Pensioen compensatie 6.403              
Overige beloningen op termijn -                  -                          
Uitkeringen beëindiging dienstverband -                  -                          

Totaal bezoldiging 176.849          173.022                  

Accountantskosten

2018
Overig 

Mazars 
Onderzoek van de jaarrekening - 35.695
Overige dienstverlening - -
Totaal 0 35.695

Overig 
Mazars 

2017
Onderzoek van de jaarrekening - 33.345
Overige dienstverlening - -
Totaal 0 33.345

35.695

33.345

33.345

Mazars 

35.695
-

-

Mazars 

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten inclusief btw van de externe accountant en de accountantsorganisatie 
en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor:

De Raad van Toezicht van het Longfonds doet zijn werk op vrijwillige basis en hiervoor zijn geen vergoedingen 
verstrekt anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Aan de toezichthouders zijn evenmin leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt.

De bestuurder van het Longfonds, de heer M.R. Rutgers, is sinds 2006 werkzaam bij het Longfonds. Het jaarinkomen 
blijft binnen het maximum van € 153.080 (1 FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van 
goededoelenorganisaties.
Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten en de pensioencompensatie blijven 
binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 189.000 per jaar.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar het hoofdstuk 
'Bestuur en Toezicht' van het jaarverslag.

Sinds 2009 heeft op het inkomen alleen inflatiecorrectie plaatsgevonden. Met ingang van 2016 ontvangt de bestuurder
een vergoeding voor de gedorven pensioen opbouw als gevolg van de gewijzigde wetgeving. De hoogte van deze 
vergoeding is gelijk aan de kosten die het Longfonds gemaakt zou hebben indien de pensioenopbouw ongewijzigd 
was gehandhaafd.

Toezichthouders en Bestuur

Verschillenanalyse realisatie versus begroting 2018
(in hele euro's)

BATEN 2018 begroot verschil

1. Baten van particulieren
1.1 Collecte 1.943.478 2.000.000 -56.522
1.2 Donateurs 6.719.060 6.050.000 669.060
1.3 Contributies 708.848 820.000 -111.152
1.4 Nalatenschappen 4.064.031 2.400.000 1.664.031
1.5 Overige baten van particulieren 130.723 85.000 45.723

Totaal baten van particulieren 13.566.140 11.355.000 2.211.140

2. Baten van bedrijven 528.840 495.000 33.840

3. Baten van loterijorganisaties 1.473.622 1.415.000 58.622

4. Baten van subsidies van overheden 1.300.384 309.000 991.384

5. Baten van andere organisaties zonder winststreven 214.586 198.000 16.586

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 17.083.572 13.772.000 3.311.572

6. 0 17.000 -17.000

7. Overige baten 5.997 0 5.997

SOM VAN DE BATEN 17.089.569 13.789.000 3.300.569

LASTEN

8. Besteed aan doelstellingen
8.1 Onderzoek 7.208.015 5.502.000 1.706.015
8.2 Route 17 - gezonde longen gezond houden 3.495.630 3.721.000 -225.370
8.4 Route 1 - mensen met een longziekte 3.329.747 3.958.000 -628.253

14.033.392 13.181.000 852.392

9. Wervingskosten
9.1 Kosten eigen fondsenwerving 2.256.694 2.545.000 -288.306
9.2 Kosten acties derden 102.000 70.000 32.000

2.358.694 2.615.000 -256.306

10. Beheer & administratie 736.579 822.000 -85.421

SOM VAN DE LASTEN 17.128.665 16.618.000 510.665

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -39.096 -2.829.000 2.789.904

11. Saldo financiële baten en lasten 10.294 206.000 -195.706

RESULTAAT -28.802 -2.623.000 2.594.198

Baten als tegenprestatie voor levering van producten of 
diensten
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Toelichting op de verschillen

Baten van particulieren
De belangrijkste bron van inkomsten voor het Longfonds, zijn de baten van particulieren. Met een opbrengst van 
€ 13.566.140, zijn de donateurs in 2018 gezamenlijk verantwoordelijk voor 79% van de totale opbrengst. De 
opbrengst donateurs kwam daarmee € 2.211.140 hoger uit dan begroot. Met name de gift van de heer C.J. 
Bakker in de vorm van diverse bedrijfspanden met een totale getaxeerde waarde van € 1.550.000, alsmede de 
ontvangst van een grote nalatenschap van ruim 1,2 miljoen euro hebben hieraan bijgedragen. Voor de collecte 
was een opbrengst begroot van 2 miljoen euro, gerealiseerd is € 1.943.478. Ondanks een hogere gemiddelde 
busopbrengst per collectant, is de opbrengst lager uitgekomen door een steeds verder dalend aantal collectanten. 

Baten van bedrijven
De baten van bedrijven zijn € 33.840 hoger uitgekomen dan begroot. De opbrengst uit sponsoring kwam circa 
€ 26.000 hoger uit dan begroot, en de baten van het in 2017 gestarte bedrijvennetwerk lagen € 9.200 hoger. In de 
zomer van 2017 is het Longfonds bedrijven netwerk gelanceerd waarbij bedrijven zich voor langere tijd verbinden 
aan het Longfonds en zo een structurele bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen. Eind 2018 telde het 
netwerk 18 organisaties.

Baten van loterijorganisaties
In de begroting 2018 is een bedrag opgenomen van € 1.105.000 voor baten van loterijorganisaties. Ontvangen is 
€ 1.473.622, € 58.662 meer dan begroot. De totale opbrengst van de VriendenLoterij is vrijwel op begroot niveau 
uitgekomen maar ten opzichte van 2017 is de opbrengst € 65.925 gedaald. De opbrengst van de Nederlandse 
Loterij (Lotto) is hoger uitgekomen dan begroot. Met ingang van 2018 wordt 60% van de opbrengst van de Lotto 
beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheids Fondsen (SGF) ten behoeve van het programma 
'Gezond Leven'. Ook de overige 13 beneficiënten van de Lotto, allen lid van de SGF, dragen bij aan het 
programma. Het af te dragen percentage is afhankelijk van de omvang van de betreffende organisatie. Het 
afgedragen bedrag voor 2018 bedroeg € 178.047. Dit bedrag is opgenomen in bij de doelbesteding, route 17, 
gezonde longen gezond houden.

Subsidies van overheden
De begroting voor subsidies overheden voor 2018 bedroeg € 309.000 waarvan € 45.000 voor de structurele 
instellingssubsidie. De uiteindelijke opbrengst is uitgekomen op € 1.300.384. Evenals in 2017, is de voornaamste 
verklaring voor deze hoge bate de toezegging van een subsidie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In 
2017 werd € 750.000 ontvangen, in 2018 € 1.182.000. Deze zogenaamde PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie is 
afkomstig uit een subsidie regeling van het ministerie van Economische Zaken. De omvang van de subsidie wordt 
mede bepaald door de omvang van de onderzoek subsidies die door het Longfonds in voorgaande jaren zijn 
verstrekt.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
De baten van andere organisaties zonder winststreven zijn €16.586 hoger uitgekomen dan verwacht. Ten 
behoeve van projecten is een bedrag ontvangen van €130.224. Hiervoor was € 148.000  begroot. Van diverse 
andere organisaties zonder winststreven was € 50.000 begroot, maar is € 84.362 ontvangen. 

Onderzoek
De kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek zijn € 1.706.015 hoger uitgekomen 
dan begroot. De voornaamste verklaring is de ontvangst van de hierboven genoemde overheid subsidie van een 
bedrag van € 1.180.000. Dankzij deze subsidie konden 3 extra consortium subsidies worden toegekend. De 
toekenning voor BREATH (Longweefselherstel) heeft vrijwel conform begroting plaatsgevonden (€ 1.999.903, 
begroot € 2.000.000). BREATH maakt onderdeel uit van het programma Longfonds Accelerate. De kosten voor 
de project ondersteuning Accelerate zijn € 345.775 hoger uitgekomen en de kosten voor de eigen activiteiten 
€ 299.473. Het programma Accelerate heeft als doel om echte oplossingen voor patiënten te realiseren. Het 
proces om te komen tot deze echte oplossingen is echter complex en arbeidsintensief. Inhuur van externe 
expertise is daarom onvermijdelijk. Daarnaast is extra capaciteit nodig, zowel voor het proces rondom Accelerate 
als ook omdat er door de hierboven genoemde overheid subsidies, meer onderzoek subsidies kunnen worden 
verstrekt

Route 17 - gezonde longen gezond houden
Het budget voor Route 17 bedroeg € 3.721.000. Hiervan is €3.495.630 besteed, € 225.370 minder dan begroot. 
Begin 2018 is een campagne ‘Gezonde Lucht’ campagne gevoerd. Hierbij is voor het 2e jaar op rij aandacht 
gevraagd voor het belang van gezonde buitenlucht. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de beperkte collecte 
campagne en voor Ademnoot. De totale campagnekosten zijn € 136.658 hoger uitgekomen dan begroot. 
Daarentegen zijn de kosten voor voorlichting algemeen publiek € 349.245 lager uitgekomen dan begroot. 
Belangrijkste oorzaak zijn de lagere kosten voor de werving van nieuwe donateurs. Omdat in iedere uitging van 
het Longfonds aandacht wordt gevraagd voor (leven met) longziektes, wordt een gedeelte van deze kosten 
aangemerkt als voorlichting.

Route 1 - mensen met een longziekte
De totale besteding voor ‘Route 1 – Mensen met een longziekte’ is € 628.253 lager uitgekomen dan begroot. Ten 
opzichte van 2017 is € 165.630 minder besteed. Om de beleidsthema’s te realiseren wordt in toenemende mate 
samengewerkt met andere organisaties en dat vraagt met name tijd. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied 
van belangenbehartiging bij wisselen van medicatie en fysiotherapie in het basispakket. 

Aan de beleidsthema's is € 280.041 minder uitgegeven. Om de beleidsdoelen voor route 1 te realiseren wordt 
veelal samengewerkt met andere organisaties. De bijdrage van het Longfonds bestaat dan voornamelijk uit uren 
van medewerkerkers en niet zozeer uit geld. Voor 'Patiënten en patiëntparticipatie' zijn minder kosten gemaakt 
namelijk € 303.606. Met name door lagere kosten voor de website en patiëntenvoorlichting.  De kosten voor de 
eigen activiteiten zij € 44.607 lager uit gekomen dan begroot.

Wervingskosten
Kosten voor fondsenwerving zijn onvermijdelijk om de inkomsten van het Longfonds te kunnen realiseren. Maar 
inkomsten en kosten fondsenwerving moeten wel met elkaar in balans zijn. Ten opzichte van de totale begroting 
'Wervingskosten' is € 256.306 minder uitgegeven. Het innovatieve zang event 'Ademnoot' uit februari 2018, heeft 
in 2019 een vervolg gekregen en is bovendien uitgebreid met een TV uitzending 'Ademnoot'. Omdat de 
voorbereiding voor beide activiteiten in 2018 is gestart, is een deel van de kosten eveneens ten laste van 
boekjaar 2018 gebracht. De kosten voor de collecte, donateurs en contributies kwamen in totaal € 262.912 lager 
uit, de kosten voor de eigen activiteiten € 131.092. Aan de loterijacties, de werving van nieuwe, geoormerkte 
deelnemers aan de VriendenLoterij, is € 32.000 meer besteed dan begroot.

Beheer & Administratie
De kosten voor Beheer en Administratie zijn € 85.421 lager uitgekomen dan begroot. Begroot was een bedrag van 
€ 822.000, gerealiseerd is € 736.579. De totale lasten zijn mede door de overheidssubsidies € 510.665 hoger 
uitgekomen dan begroot. Als gevolg daarvan is het percentage Beheer en Administratie, de verhouding tussen de 
kosten Beheer en Administratie en de kosten gemaakt voor de doelbesteding, uitgekomen op 4,3%. Begroot was 
4,9%.

Saldo financiële baten en lasten
Voor de financiële baten en lasten was een resultaat begroot van € 206.000. Het gerealiseerde resultaat is 
uitgekomen op € 10.294. Door de aanhoudende lage rente is de opbrengst van de spaarrente € 66.173 lager 
uitgekomen dan begroot. Het Longfonds belegt uitsluitend in obligaties. In de begroting wordt echter geen 
rekening gehouden met koersdalingen- en stijgingen. Als gevolg van de verder aantrekkende beurs, zijn de 
koersen van de obligaties echter in waarde gedaald. Hierdoor is een ongerealiseerde koers winst gerealiseerd 
van € 4.884 en een gerealiseerd koersverlies, bij verkoop c.q. afloop, van € 139.831. De totale financiële baten 
bedroegen daarmee € 38.698.  De bank- en beleggingskosten bedroegen  in totaal € 28.404, € 4.562 meer dan 
begroot. Het saldo financiële baten en lasten komt daarmee op € 10.294 Dit is € 195.706 lager dan begroot. 
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Vaststelling en goedkeuring

Raad van bestuur
M.R. Rutgers, MSc

Raad van Toezicht
Mr. E.A. Kleijnenberg
Mw. drs. J. Springvloet Dubbeld-van de Schraaf, MSc RA
Mr. G.A. de Haan
Mw. dr. ir. P. P.C.W. Huijbregts, MPM
Mw. J.S.J.A. van Campen, longarts

Overige gegevens

Controle verklaring

De controle verklaring van de controlerend accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2018 heeft plaatsgevonden in de gezamenlijke 
vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Longfonds & 
patiëntenorganisatie stichting van 18 april 2019.
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht van Longfonds & patiëntenorganisatie stichting

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG 
OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 
31 december 2018 van Longfonds & patiëntenorganisatie 
stichting te Amersfoort gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Longfonds & patiën-
tenorganisatie stichting per 31 december 2018 en van het 
saldo van baten en lasten over 2018 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsen-
wervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1.  de balans per 31 december 2018;
2.  de staat van baten en lasten over 2018; en
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het  
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse con-
trolestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Longfonds & patiëntenorga-
nisatie stichting zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsre-
gels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG 
OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• bestuursverslag;
• overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële  
 afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650  
 Fondsenwervende organisaties is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-
zaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 
650 Fondsenwervende organisaties. 

BESCHRIJVING VAN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN MET 
BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het bestuur  
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstem-
ming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur af-
wegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 
te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëin-
diging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het  
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de  
controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee  
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle-
werkzaamheden en de evaluatie van het effect van  
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
heden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 
relevant is voor de controle met als doel controlewerk-
zaamheden te selecteren die passend zijn in de omstan-
digheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel 
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het  
evalueren van de redelijkheid van schattingen door  
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de  
jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzet-
ten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht 
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verkla-
ring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening en de daarin opgenomen  
toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze 
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de 
relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad 
van toezicht over alle relaties en andere zaken die rede-
lijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 
en over de daarmee verband houdende maatregelen om 
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amsterdam, 10 mei 2019

MAZARS N.V.

w.g. drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA



88

Jaarverslag van het Longfonds 2018

Volg ons op: 

longfonds.nl




