
Actieve ledenwerving door district Amsterdam e.o. 
 
Het woordje ‘actieve’ zou kunnen impliceren dat district Amsterdam e.o. zich tot nu toe alleen 
bezighield met ‘passieve’ ledenwerving. Dit is zeker niet het geval. Onze 2 patiëntenvoorlichters, die 
worden ingezet bij mensen die aan de vooravond staan van een operatie in het hoofd- halsgebied in 
het VU (Amsterdam UMC) komen als eerste in contact met eventuele nieuwe lotgenoten. Jan en Rob 
gaan gemiddeld 2x op bezoek bij de patiënt. Een keer voorafgaande aan de operatie en een keer na 
de operatie. Zij ervaren het als zeer zinvol werk en merken dat de patiënten er heel veel baat bij 
hebben. Tijdens deze bezoekjes vertellen Jan en Rob over het bestaan van district Amsterdam e.o. en 
er wordt een districtblad achtergelaten. Echter, het is voor te stellen dat deze informatie en zeker 
wanneer de operatie nog moet plaatsvinden, niet altijd blijft hangen. Het blijkt dat het lang niet altijd 
vanzelfsprekend is dat deze mensen de weg naar ons district weten te vinden. Aan de ene kant kan 
het zijn dat de behoefte ernaar er niet is. Aan de andere kant is het contact opnemen met een van de 
bestuursleden wellicht een hele grote stap waar durf voor nodig is. En als je net geopereerd bent en 
je bent druk met herstellen en proberen weer grip op de situatie te krijgen dan staat je hoofd niet 
naar lotgenotencontact of kennis maken met een patiëntenvereniging. 
Het bestuur begrijpt dit maar al te goed maar wil deze groep potentiële nieuwe lotgenoten toch 
informeren over het bestaan van de patiëntenvereniging en district Amsterdam. Het bij elkaar komen 
met lotgenoten die onderling steun hebben aan elkaar en die hun ervaringen kunnen delen, is zo 
waardevol. Dit willen we de nieuwe patiënten niet onthouden. Daarom neemt het bestuur na 
ongeveer 2 à 3 maanden schriftelijk contact met deze mensen. Jan en Rob verstrekken het bestuur 
de adressen van de mensen die zij begeleid hebben. Rekening houdend met de privacywetgeving 
wordt er een brief gestuurd naar degene die geopereerd is waarin hij/zij wordt uitgenodigd nader 
kennis te maken met het district. In de brief staat ook dat het mogelijk is aan te geven wanneer men 
behoefte heeft aan een buddy. Als iemand aangeeft een buddy nodig te hebben dan wordt er binnen 
het bestuur of binnen de lotgenotengroep gekeken of er iemand beschikbaar is die gekoppeld kan 
worden aan de nieuwe patiënt. Maar het allerbelangrijkste is dat er contact kan worden gezocht met 
een van de bestuursleden die met telefoon, email en adres in het districtblad staan vermeld. 
Op deze laagdrempelige manier, waarbij het initiatief ligt bij de patiënt, denkt het bestuur het 
makkelijker te maken contact op te nemen met het district. Binnenkort gaan de eerste brieven de 
deur uit en het zou fijn zijn wanneer we nieuwe leden hierdoor kunnen verwelkomen bij de club.  In 
eerste instantie voor de persoon zelf maar natuurlijk ook voor ons als district. 
Ons motto is niet voor niks: samen slagkracht vergroten. 
 
Het bestuur van district Amsterdam e.o. 
 
   
  


