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Voorwoord 

Bij een patientenvereniging krijgt men al voor de eerste kennismaking snel het beeld van saaiheid en 

traagheid. Voor de patienten is dit misschien het geval, maar dat weten zij zelf vaak ook weI. Voor 

de ontwikkeling in de zorg voor de patienten en de activiteiten van hun vereniging zeker niet. In de 

zorg ontstaan voortdurend nieuwe inzichten; het werk kan steeds gemakkelijker worden uitgevoerd, 

zodra meer gegevens en kennis beschikbaar komen. Revalidatiecentra kunnen meer specialistisch te 

werk gaan, en sommige ziekenhuizen hebben zelfs een aparte afdeling ingericht op bepaalde 

patienten-groepen. 

Ook in de landelijke acceptatie zijn de veranderingen zeker meetbaar. lemend in een ralstoel wordt 

steeds minder beschouwd als een hulpeloze, en steeds meer als een geholpen mens, of zoals u wilt, 

een mens die geholpen dient te worden. De belangengroepen schieten soms als paddestoelen uit de 

grand om patienten een klankbord te geven, nazorg te verlenen en informatie te verstrekken. In het 

algemeen hoeft de patient niet geisoleerd te raken. 

Over deze en aanverwante ontwikkelingen kunnen nog heel wat tijdschriften en booken worden 

volgeschreven. In het algemeen zal dit echter des te meer aantonen dat op sommige terreinen nog 

heel wat te verbeteren valt. Gelukkig kunnen de terreinen waarop deze verbeteringen bereikt 

kunnen worden, hoe langer hoe beter worden afgebakend. Mage dit verslag daar toe aan bijdragen. 

Dit verslag is opgesteld naar aanleiding van een project opgepakt door de Bedrijfskundewinkel aan 

de Technische Universiteit Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund advies

bureau met als doel het op niet-commerciele basis onderzoek te verrichten voor diegenen, die niet 

over de capaciteiten beschikken om een professioneel adviesbureau in te schakelen. Dit project, 

genaamd "eVA", is aangevraagd op 18 september 1992 en gestart in juli 1993. 

Voor de vervaardiging van dit verslag ben ik dank verschuldigd aan de BedJijfskundewinkel en haar 

medewerkers voor de begeleiding. Verder ben ik mevr. Godfried en dhr. Gruithuizen van de 

provinciale ondervereniging Noord-Brabant erkentelijk voor het beschikbaar stell en van gegevens 

en aanvullend .materiaal. 

S.A. Bouwhuis 

Eindhoven, maart 1994 
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Samenvatting 

Dit verslag vormt de afsluiting van een onderzoek naar de promotionele activiteiten van de 

vereniging Samen Verder. De vereniging Samen Verder is een landelijke vereniging met 10 

provinciale onderverenigingen die te kampen hebben met een groot budgetteringstekort. De 
inkomsten van advertenties en contributie is te laag. 

De inkomsten vanuit advertentiegelden is te laag, omdat tot nog toe te weinig bedrijven 

bereid zijn gevonden geregeld te adverteren. 

De inkomsten vanuit de contributle is te laag, omdat zich ondanks de grote stroom CVA

gehandicapten, zich toch te weinig mensen aanmelden als lid. 

De bovenstaande twee complicaties zijn de aanleiding geweest tot het onderzoek. 

Allereerst is er vanuit gegaan dat een grotere naamsbekendheid zowel meer adverteerders 

zal aantrekken, als meer leden. De conclusie van het onderzoek is tweeledig en luidt: 

1. er zal een voortdurende inspanning nodig zijn van de vereniglng om: 

a. leden te werven; 

b. donateurs te werven. 

2. de aanbevelingen voor het verrichten van deze inspanning zijn veelsoortig. 

Het opvolgen van de aanbevelingen is niet gebonden aan een specifieke voIgorde. Belangrijk 

is vooral de duur en de intensiteit van de werving na te streven. Hoewel de richting soms 

onduidelijk kan zijn, is er zeker geen gebrek aan werk. 
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Inlelding 

Dit verslag vormt de weerslag van het onderzoek naar de promotionele activiteiten van de 

vereniging Samen Verder. Het initiatief is afkomstig van de provinciale ondervereniging 

Noord-Brabant en sinds september 1993 uitgevoerd door de Bedrijfskundewinkel. 

Veel mensen zijn onbekend met het beg rip eVA. Ten bate van de zelfstandige leesbaarheid 

van dit verslag zal daarom eerst een korte inleiding worden gegeven over de aandoening 

eVA. Ook zal daarbij worden ingegaan op de gevolgen voar de omgeving. 

Vervolgens zal een korte omschrijving van het probleem worden geformuleerd dat de 

eigenlijke aanleiding vormde voar het onderzoek. Oak de maatschappelijke context van het 

probleem zal daarbij worden verduidelijkt. 

De probleemomschrijving heeft gediend als leidraad bij het onderzoek. In het hoafdstuk 

Onderzoeksopzet zal nader worden aangegeven hoe dit onderzoek precies is uitgevoerd, en 

welke volgorde daarbij is aangehouden. 

Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Ook zal daarbij 

worden aangegeven hoe precies het resultaat bereikt is. Deze wijze van presenteren biedt 

de mogelijkheid om niet aileen de resultaten na te trekken, maar oak om een eventueel 

vervolgonderzoek meer houvast te geven. 

De resultaten leiden tot het afsluitende hoofdstuk van conclusie en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1: eVA 

De vaktenn voor een beroerte is: cerebro vasculair accident (CVA). Vrjj vertaald 

betekent dit dat er een ongeluk is gebeurd in de bloedvaten van de hersenen. Het gevolg 

hiervan is dat de bloedsomloop in een gedeelte van de hersenen verstoord wordt. Oit is de 

oorzaak van de verschijnselen die we bij een pati~nt met een beroerte zien. 

Slechts 10 procent van CVA gevallen is het gevolg van een hersenbloeding. Vaak is de 

oorzaak een embolie of een trombose. De genoemde begrippen worden hieronder oog eens 

verduidelijkt. 

beroerte 

Het uitvallen van een gedeelte van de hersenen als gevolg van gebrek aan bloedtoevoer naar 

de hersenen. Oorzaak hiervan is een hersenbloeding of een trombose in de hersenslagader. 

In het geval van een hersenbloeding is een bloedvat in de hersenen gescheurd. De 

hersenbloeding is vaak dodelijk. Zo njet, dan blijft een lichaamshelft verlamd. 

In geval van een beroerte door trombose zijn de overlevingskansen groot. Ook nu raakt een 

lichaamshelft verlamd, maar revalidatie is in dit geval, zij het op lange termijn, wei 

mogelijk. 

trombose 

Een bloedklonter (trombus) in een bloedvat, als gevolg van een arteriosclerose (degeneratie 

van de slagaderwand), maar ook door onvoldoende beweging. Vaak komt een trombose in een 

der ledematen voor, bijvoorbeeld na een operatie. Het losschieten van een trombus kan 

ernstige gevolgen hebben: embolie, hartinfart of een beroerte. Bij gevaar voor trombose 

vindt behandeling plaats met anti-stollingsmiddelen; de pati~nten staan dan onder controle 

van een trombosedienst, waardoor de stollingstijd van het bloed nauwkeurig op het door de 

arts voorgeschreven peil kan worden gehouden. 

embolie 

Wanneer in een bloedvat een trombose ontstaat, kan een deel van de trombus losraken en op 

drift raken; elders kan er dan een ander (nauwer) bloedvat geheel door worden verstopt. 

Wanneer dit. gebeurt spreekt men van een emboJie. Het weefsel dat vanwege het verstopte 

bloedvat dan niet meer van bloed wordt voorzien sterft af: er ontstaat een infarct. De ernst 

van het infarct hangt af van de plaats van de embolie. Preventie en behandeling vinden 

plaats met middelen die de bloedstolling tegengaan. 

Als gevolg van een CVA-aandoening raakt of de rechterzijde van het lichaam verlamd of de 

I inkerzjjde. 

Een rechtszijdige verlamming is het gevolg van een beschadiging in de linkerhersenhelft. Een 

patient met een verlamming aan de rechterkant heeft vaak spraak- en taalmoeilijkheden. 

Dee spraakstoornis wordt afasie genoemd. $oms begrijpt een afasie-pati~nt meer dan hij . 

kan zeggen of schrijven, maar meestal heeft hij met zowel spreken als begrijpen moeite. De 

mate waarin verschilt van persoon tot persoon. Daamaast is het gedrag vaak langzaam en 
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voorzichtig en is er sprake van geheugenstoornissen, met name in de taal. 

Een linkszijdige verlamming is het gevolg van een beschadiging in de rechterhersenhelft. Een 

pati~nt met een verlamming aan de rechterkant heeft vaak een gestoorde ruimtelijke 

waarneming. Oit houdt in: het vermogen om afstand, grootte, plaats en snelheld van 

bewegen in te schatten. Verder is het gedrag vaak snel en impulsief en treden er geheugen

stoornissen op bij het uitvoeren van handelingen. 

Een eVA-patient heeft vooral in het eerste jaar als patient intensieve begeleiding nodig. 

Voor dit doe I zijn er speciale revalidatiecentra opgericht. Soms is zo'n revalidatle-centrum 

opgericht in de buurt van het ziekenhuis waar de patient het eerst opgenomen werd. Van 

deze revalidatiecentra zijn er enkele tientallen, verspreid over het land. 

Een patient is meestal de eerste paar jaren sterk verbonden aan het revalidatiecentrum. In 

latere jaren zal, afhankelijk van het herstel, de bezoekfrequentie afnemen. 

Ook wanneer de patient het revalidatiecentrum verlaten heeft kunnen de centra behulpzaam 

zijn. Bijvoorbeeld in het geven van informatie: zaken als woningaanpassing, vakantie, 

belastingen en dergelijke kunnen daar in informatiebrochures of aan de balie worden 

verduidelijkt. 

Ondanks dat er al veel over eVA bekend is, is er ook heel veel onbekend. Vooral op het 

gebled van de nazorg ligt een nog nagenoeg onbekend werkterrein. Door het verlies van 

baan, hobby's en sociale contacten raken de patienten snel in een isolement. Veel patlanten 

durven bovendien niet met hun handicap naar buiten te treden. 

Samen Verder is een landelijke vereniging die voor en door eVA-patient en en betrokkenen is 

opgericht. Vanaf het moment van oprichting in september 1986 zijn er steeds nieuwe 

initiatiefgroepen en leden bijgekomen, zodat het totale ledenaantal nu op ruim 700 zit. 

De vereniging Samen Verder is onderverdeeld in 10 provincia Ie onderverenigingen. Zowel de 

landelijke vereniging als de provinciale onderverenigingen geven een contactblad uit voor 

leden en adverteerders. Voor leden worden verder voorlichtingsbijeenkomsten, tnerapie

bijeenkomsten en recreatieve middagen georganiseerd. 
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Hoofdstuk 2: ProbleembeschrlJvlng 

Het blijkt dat weinig mensen zijn bekend met het begrip eVA. De term is veel minder 

ingeburgerd dan bijvoorbeeld kanker of hartaanval. Dit is vreemd aangezien ongeveer 

30.000 mensen per jaar een beroerte krijgen, waarvan een overblijvende 20.000 eVA

patiant worden. Bovendien wonen patianten met verschillende aandoening zelfs dezelfde 

therapiebijeenkomsten bij. De relatief grote onbekendheid met het begrip CVA heeft tot 

gevolg dat er weinig omzet is van advertentiegelden. 

Misschien ook dat de kleine omvang van de vereniging tot gevolg heeft, dat weinig nieuwe 

patianten cq. potentiale leden zich aangetrokken zullen voelen tot de vereniging Samen 

Verder. In ieder geval is de aanwas van nieuwe leden veel kleiner dan verwacht mag worden 

uit de aanwas van nieuwe eVA-patianten. Hierdoor derft de (provinciale onder-) vereniging 

inkomsten uit contributie. 

Kortom, de financiale vooruitzichten van de vereniging en aile provinciale ondervereni

gingen zijn niet bepaald rooskleurig. Daardoor mist de vereniging niet aileen slagkracht om 

de leden terzijde te kunnen staan, maar kunnen ook veel overige patianten niet geholpen 

worden. 

Blijkbaar gaat het hier om een moeilijk te bereiken groep. Hiervoor kunnen velerlei redenen 

bestaan. In feite is bij de vereniging Samen Verder ook niet precies bekend wat de grond zou 

kunnen zijn dat eVA-patlanten zo moeilijk aanslulting vinden bij de vereniging. Enkele 

redenen zijn echter wei duidelijk. Allereerst is er sprake van een vorm van drempelvrees. 

De patianten zijn vaak op leeftijd (SQ-plussers) en zijn daardoor bij voorbaat al minder 

flexibel om zich aan de veranderende omgeving aan te passen. Een eventuele aansluiting bij 

een vereniging vereist de nodige flexibiliteit. Oat de patiant deze stap niet neemt, ligt 

wellicht aan het gevoel van het "ergens moeten bijhoren" dat als belemmerend wordt 

ervaren. AI eerder is vermeld, dat patianten met hun handicap niet graag naar buiten 

treden. Oak de mogelijkheid dat een vereniging verplichtingen zou scheppen of confronterend 

zou zijn, kan hier een rol spelen. 

Van de andere kant blijkt dat patienten zelden afhaken, zodra zij eenmaal lid zijn. Blijkbaar 

heeft de vereniging genoeg aan de patianten te bleden am een zinvolle invulling te geven aan 

bezigheden om de patlanten te begeleiden. In feite gaat het hier dan om een vorm van 

vervolgzorg. In het revalidatiecentrum ontvangt de pati~nt de feitelijke zorg en zal na enige 

tijd weer enigszins maatschappelijk kunnen functioneren. De gezamenlijke groepstherapie 

bij de vereniging vormt een vervolg op de zorg die men bij het revalidatlecentrum 

ontvangen he eft. Deze groepstherapie schept tevens een band tussen de patienten onderling 

en betrokkenen. Een dergelijke bewustwording bij zowel de patianten als de betrokkenen is 

de reden dat het ledenaantal voortdurend stijgt en waarschljnlijk noo\t een daling te zien zal 

geven. 

Kortweg gezegd bestaat het probleem dus uit een gebrek aan zowel onbekendheid met het 

begrip eVA als een geringe naamsbekendheid van de vereniging Samen Verder. Hierdoor 

bezit de vereniging Samen Verder niet voldoende middelen om zoveel mogelijk patlanten 

behulpzaam te kunnen zijn. 
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Essentieel is om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten. Oit om een tweeledig 

effect te bereiken: 

- het werven van meer leden 

- het werven van meer donateurs 

De probleemdefiniering kan daarom als voigt geformuleerd worden: 

Wat zijn de middelen die de vereniging Samen Verder moet inzetten 
om haar naamsbekendheid te vergroten en hoe moet zij deze middelen 
inzetten. ' 

Deze probleemdefiniering zal dienen als leidraad bij het onderzoek. Middelen moeten ruim 

gedefinieerd worden: zowel financiele als materiE:He als persoonlijke. Ook naamsbekendheid 

moet in de bekende tweeleding geinterpreteerd worden: de bekendheid met het begrip eVA 

en de naamsbekendheid van de vereniging Samen Verder. 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet 

Hoewel de loop van het onderzoek gedurende de uitvoering allerlei fundamentele wijzigingen 

heeft ondergaan, vormt de weergegeven opzet toch een redelijk getrouw beeld van een 

logische opzet. 

De volgende onderzoeksopzet is richtlijn geweest bij de uitvoering van het onderzoek. 

1. situatie-analyse: 

- doelgroepdefinitie; 

- inventarisatie van instanties gericht op eVA en/of gehandicapten; 

- potentiale donateurs; 

- inventarisatie van de gebruikte cornmunicatiemiddelen; 

- inventarisatie van instanties die verder behulpzaam kunnen zijn (gemeente, reclame-

bureau's, lokale media etc). 

2. desk research: 

- wat is er reeds verschenen in de literatuur en populair wetenschappelijke bladen over 

eVA in het algemeen; 

- wat is er bekend over de behandelwijzen en vervo)gzorg; 

- welke instanties zijn gespecialiseerd op het gebied van eVA en kunnen gerichte 

informatie verstrekken. 

3. onderdelen van het onderzoek: 

Een onderzoek is zoals gezegd niet in een geheel natuur1ijk verloop uitgevoerd. De 

onderdelen van het onderzoek zijn dan ook die onderdelen die betrekking hebben op het 

resultaat of anderszins van belang zijn voor de gei'nteresseerde lezer. 

a. contacten leggen met instanties specifiek gericht op eVA: informatiecentra, 

revalidatiecentra, ziekenhuizen; 

b. contacten leggen met instanties die op meer algemene terreinen behulpzaam kunnen 

zijn; 

c. het werven van potentiale donateurs en adverteerders. 

4. onderzoeksvolgorde: 

De onderzoeksvolgorde geeft de volgorde aan waarin bovenstaande onderdelen zijn 

uitgevoerd. Daarbij is in beginsel de volgende tijdsplanning gehanteerd: 

- in juli opdracht aanvaard; 

- in augustus en oak gedurende de verdere uitvoering desk research; 

- in september bedrijven en instellingen aangesproken; dat wi! zeggen, de uitvoering is 

na de zomervakantie begonnen, opdat meer bedrijven en instellingen bereikbaar zouden 

zijn; 

- in december en januari potentif!le adverteerders aangesproken; 

- in februari de resultaten geTnventariseerd; in het algemeen kwam dit neer op het 

opnieuw aanspreken van instellingen waarmee al eerder contact was opgenomen, 

hetzij op het aanspreken van nieuwe contacten; 

- in maart: afronding onderzoek en vervaardiging van het verslag. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

Aan het eind van het onderzoek zijn aile resultaten geTnventariseerd. Het hiernavolgende 

komt dus niet precies overeen met de volgorde die is aangehouden in de onderzoeksopzet, 

maar is eerder in een 500rt logische volgorde opgezet. 

Een eerste resultaat dient hier vast vermeld te worden. Er zijn voldoende instellingen en/of 

bedrijven die zijdelings met CVA-patiE§nten te maken hebben. Met andere woorden, de markt 

voor eVA-patiE§nten is niet geheel nieuw. Vaak eehter weten de instellingen en/of bedrijven 

zelf niet zo snel het onderscheid te maken tussen de patiE§nt met een CV A-aandoening en de 

pati~nt met een andere aandoening. Kortom, de geringe naamsbekendheid van de vereniging 

Samen Verder lijdt tegelijkertijd aan een geringe bekendheid met het begrip eVA. 

De hiemavolgende resultaten geven dan ook slechts aan op welke terreinen verbetering in 

de naamsbekendheid te bereiken valt. In hoeverre de naamsbekendheid of de bekendheid met 

het begrip CV A aanwezig is, is niet gemeten. 

Situatie-analyse 

De situatie-analyse leverde in hoofdzaak een nadere definiering van de doelgroep op. De 

volgende defjni~ring is niet uitputtend, maar slechts richtinggevend bedoeld. 

• De (potentiE§le) leden van de vereniging: 

De leden bestaan uit eVA-gehandicapten en partners. Per jaar komen er ongeveer 20.000 
nieuwe eVA-gehandicapten bij. De meeste eVA-gehandicapten zijn SO-plussers. De meeste 

leden zijn pas kort lid van de vereniging. 

• De (potenti~le) donateurs en adverteerders: 

De donateurs zijn doorgaans bedrijven en instellingen, zelden particulieren. De donateurs 

hebben meestal ook een 5Ociaal-maatschappelijke functie. 

De adverteerders en potentiale adverteerders zijn eveneens bedrijven en instellingen die 

doorgaans hulpmiddelen voor gehandicapten in het algemeen leveren. Van deze bedrijven zijn 

er zeer veel, verspreid door het land. 

Van donateurs en adverteerders is veel moeilijker een definiaring te geven dan van eVA

gehandicapten, omdat voor hen vaak zelf niet duidelijk is in hoeverre zij in aanraking komen 

met eVA-gehandicapten. 

De resultaten van de overige onderdelen van de situatie-analyse zullen later, in een meer 

relevant kader besproken worden. 

Desk research 

De desk research leverde niet veel meer op dan in hoofdstuk 2 reeds beschreven staat. De 

artikelen die verschijnen over eVA zijn vaak gecentreerd rond een specifiek geval. Meer 

algemene informatie is beperkt voorhanden. In de gemeentebibliotheken zijn naast 

beschrijvingen van ziektebeelden samenhangend met eVA ook verslagen te vinden van 

specifieke gevallen. De conclusie betreffende dit onderdeel is dan ook dat dit een 

braakliggend terrein is. Vooral gezien de aantallen patj~nten kan hier nog veel werk worden 

verricht. 
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Revalidatie-artsen, verbonden aan ziekenhuis of revalidatiecentrum, zijn vaak bereid 

algemene informatie betreffende zorg en behandeling te verstrekken. De informatiecentra, 

die aan het ziekenhuis of revalidatiecentrum gelieerd zijn, geven meer specifieke informatie 

betreffende nazorg. Desnoods kunnen zij doorverwijzen naar instanties die beter bekend 

zUn op het terrein waarover informatie nodig is. 

Opvallend is dat het secretariaat op de ziekenhuizen slecht bekend is met het begrip CVA, 

maar wei naar de juiste instantie (meestal het informatiecentrum) kunnen doorverwijzen. 

Ook binnen het ziekenhuis zelf kan dus veel aan de verbetering van de naamsbekendheid 

worden gedaan. 

Adverteerders 

De provinciale ondervereniging Noord-Brabant geeft een eigen contactblad uit dat 

tweemaandelijks verschijnt. Het aantal adverteerders daarin is zeer ruim en, zoals 

verwacht mag worden, uit de omgeving. 

De landelijke vereniging geeft vier keer per jaar een contact- en informatie blad uit. Het 

aantal adverteerders hierin is juist zeer beperkt. 

Het vinden van adverteerders is een algemeen probleem. Het volgende is gedaan om meer 

landelijke adverteerders te werven. 

Alfereerst is geInventariseerd welke bedrijven kandidaat waren voor de doelgroep. Deze 

bedrijven zijn doorgaans eenvoudig te vinden. De Gouden Gids onder de rubriek Gehandi

captenhulpmiddelen biedt bijvoorbeeld een eerste lijst van potentiele bedrijven. Ook de 

ABC-gids bevat talloze adressen. 

Vervolgens is contact opgenomen met het hoofd van de marketing-afdeling van bedrijven. 

Enkele van de aangegeven bedrijven zijn filialen van een zeker hoofdkantoor, en zullen dus 

in principe eerder bereid zijn landelijk te adverteren. Voor verreweg de meeste grote 

bedrijven is een sponsor- of advertentiefonds ingesteld, waarvan het budget jaarlijks 

wordt herzien. 

Een afwijzing betekent dus niet bij voorbaat dat het bedrijf afziet van adverteren; wellicht 

wordt op een later tijdstip het plaatsen van een landelijke advertentie heroverwogen. Het is 

dus zaak een potentieel bedrijf met grate regelmaat aan te spreken. 

Verder is een bedrijf vooral geTnteresseerd in de oplage van het landelijk contactblad. Een 

veel gehanteerde maat voor de bereikbaarheid van lezers is blijkbaar het aantal lezers per 

geadverteerde gulden. Tweede prioriteit heeft het aantal maal dat het blad verschijnt. 

Revalidatiecentrum Blixembosch 

Eindhoven (040 - 444244) 

medisch secretariaat: dhr. IJsselman (revalidatie arts) 

Het revalidatiecentrum Blixembosch is gevestigd in Eindhoven Noord en heeft de volgende 

globale functies: 

• het verzorgen van lezingen 

• patienten voorlichtingsbureau, genaamd IDC Informade Blixembosch. Dit bureau verstrekt 

allerlei informatie aangaande een eVA-handicap: 

- wetgeving, vakantie, toegankelijkheid etc. 

- artsen, hulpverlening, gezondheid etc. 

Zie ook elders in dit hoofdstuk. 
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• het begeleiden en instandhouden van een revalidandenraad. 

• tenslotte poogt het revalidatiecentrum de leden van de doelgroep van bijvoorbeeld de 

vereniging Samen Verder bij de patianten te betrekken, door het onder de aandacht 

brengen van de patientenvereniglng. 

Overige revalidatiecentra 

Revalidatiecentra zijn in het algemeen gevestigd binnen regio's in de provincie; er is dus 

sprake van een zo groot mogelijke spreiding in het land. In beginsel is er daarom ook voor 

gekozen om die ziekenhuizen van een revalidatiecentrum te voorzien met een sterk 

regionale funetie; dit in tegenstelling tot de ziekenhuizen met een plaatselijke functie. 

Voor de provincie Noord-Brabant zijn de volgende revalidatiecentra opgencht: 

Eindhoven-Helmond: Blixembosch Informade (040 - 444244) 

Breda: Revalidatiecentrum (076 - 224571) 

Tilburg : St. Elizabeth (013 - 391313) 

Bergen op Zoom: Lievensberg (01640 - 78000) 

Den Bosch: Bosch Medisch Centrum (073 - 869111) 

Van de laatste dne bevindt het revalidatiecentrum zich binnen de poorten van het 

ziekenhuis. 

Overigens is ieder willekeurig revalidatiecentrum gerechtigd eVA-patlanten op te nemen en 

te begeleiden, en bestaan er als zodanig geen CV A-revalidatiecentra. Bovenstaande 

revalidatiecentra zijn wei de belangrijkste revalidatiecentra voor eVA-patianten met zoafs 

gezegd een sterk provinciale/regionale functie. 

Lokale radio 

Het lokale radiomedium is doorgaans gaarne bereid aandacht te besteden aan een "nieuws

item" als CVA-gehandicapten In het algemeen en de vereniglng Samen Verder in het 

bijzonder. Meestal zal er sprake zijn van een interview. De procedure gaat vaak ~Is voigt in 

zijn werk. Gevraagd wordt een bandje in te sturen met algemene informatie: 

• waarom je de radio nodig denkt te hebben 

• wat je precies wilt vert ellen 

• hoe lang het interview moet gaan duren 

Het bandje dient dan te worden ingestuurd, waarna de omroep contact opneemt om een 

afspraak te maken om het Interview af te leggen. 

Vrijwel iedere stad met meer dan 20.000 inwoners heeft een lokale radio. Voor de regio 

Eindhoven zijn een tweetal adressen beschikbaar: 

- Omroep Brabant: mw. Takke 040 - 535180 (aileen zaterdag); gespecialiseerd in 

medische berlchtgeving. 

- Radio Veld hoven: 040 - 545830. 

De radiowereld is een kleine wereld en de verschillende omroepen zijn gemakkelijk in staat 

door te verwijzen naar andere plaatselijke omroepen. De telefoongids bevat ook een aantal 

nummers, meestal onder de rubriek Omroep. 
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Stichting Hoofd Hart en Vaten 

De Stichting Hoofd Hart en Vaten heeft met haar landelijk informatiepunt een sterk 

serviceverlenende en voorlichtende functie. Het informatiepunt wordt volledig 

gesubsidieerd, en wei door onder andere de Nederlandse Hartstichting en het minlsterie van 

WVC. Andere verenigingen waarover het informatiecentrum inlichtingen verstrekt en die 

verwant zijn met de vereniging Samen Verder zijn de Afasievereniglng en de Vereniglng 

Cerebraal. Er zijn plannen om voor het jaar 1994 de banden nauwer aan te halen. Momenteel 

zijn er aileen ontmoetingen tijdens lezingen en beurzen. Op het bestuurlijke vlak wordt 

echter nauwetiJks samengewerkt. 

Centraal Informatiepunt: 

Stlchting Hoofd Hart en Vaten 

Postbus 100 

3980 ee Bunnik 

tel: 03405 - 96401 

Nederlandse Hartstichting 

De Nederlandse Hartstichting is dusdanig groot dat zij een eigen gratis 06-nummer hebben, 

welke is: 06 - 0650. 

w.o. exteme betrekkingen: 070 - 3511511 (hoofd marketing en fondsenwerving) 

De Nedertandse Hartstichting wordt hoofdzakelijk gefinancierd door subsidies en dona ties. 

De stichting verzorgt voor de vereniging Samen Verder zaken als onderzoek en de 

subsidi~ring van de Stichting Hoofd Hart en Vaten. De Nedertandse Hartstichting kan nlet 

actief zljn op het gebled van de werving van donateurs en adverteerders voor de vereniging 

Samen Verder. In principe bestaan de stlchting en de vereniging geheel buiten elkaar om. 
Zodoende kan de stichting oak niet actief zijn op het gebied van de ledenwerving. 

Ziekenhuizen en gezondheidscentra 

Blnnen ziekenhuizen die niet direct met eVA-patienten te maken hebbent behalve dan eerste 

opvang, bestaat vaak wei interesse om informatiemateriaal van eVA op te nemen. Een 

complicatie die daarbij meestal optreedt is het feit dat het begrip eVA niet altijd bij het 

secretariaat bekend is. Oit is van belang aangezien de specialisten en artsen wei weten wat 

eVA betekent en inhoudt, maar het secretariaat beslist of een folder moet worden 

opgenomen. 

Van de andere kant hoeft met een ziekenhuis of gezondheidscentrum zelden onderhandeld te 

worden, zoals bij donateurs en adverteerders. Voor zover de folder nlet aanwezig is, kan 

deze meestal zonder problemen worden opgenomen. 

De procedure gaat meestal als voIgt in zijn werle. Gevraagd moet worden naar het bureau 

patienten-belangen, waarvan ieder ziekenhuis van enige omvang er een heeft. Vraag 

vervolgens naar de mogelijkheid om een folder of brochure van de verenlging Samen Verder 

op te nemen. Doorgaans zal dan worden gevraagd om een exemplaar op te sturen naar het 

secretariaat van het bureau pati~nten-belangent die later contact zullen opnemen over 

eventuele plaatsing. 

Ziekenhuizen kunnen worden gevonden in de telefoongids; de portier of de telefoniste kan dan 

doorverbinden met het bureau patienten-belangen. Gezondheidscentra zijn vaak wat kleiner 

en de telefoniste vormt dan het bureau patienten-belangen. 
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Ook het bureau patienten-belangen en gezondheidscentra zelf hebben doorgaans de 

telefoonnummers van ziekenhuizen en gezondheidscentra in de buurt. 

Media 

Media zijn aile communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden om een groter publiek te 

bereiken. Onder de bruikbare media voor de vereniging Samen Verder vallen drukwerk, 

ether en de reclame-media. 

• drukwerk 
- boekjes: hiervan zijn er een beperkt aantal die over CV A handelen; 

- brochures: het vervaardigen van brochures, folders en posters wordt gefinancierd 

door de Stichting Hoofd Hart en Vat en; de vereniging dient echter zelf wei voor de 

verspreiding te zorgen; 

- artikel in krant of tijdschrift of huis-aan-huis blad: dit komt neer op het opnemen van 

contact met de redactie van de betreffende krant of tijdschrift; doorgaans zijn de 

redacties gaame bereid een artikel op te nemen. 

• ether 
- lokale radio (zie elders in dit hoofdstuk); 

- tv: in steeds meer provincies gaan initiatieven van start om lokale tv-uitzendingen te 

verzorgen; de inkomsten van een dergelijk tv-station worden gedekt door enerzijds 

subsidies en anderzijds adverteerdersinkomsten; onbekend is in hoeverre er interesse 

bestaat om een CV A-bericht op te nemen; vermeld kan worden dat de de berichtgeving 

van de lokale tv-stations vaak gericht is op de actualiteit. 

• reclame 
Bij de gemeente en vervoersbedrijven bestaat de wettelijke plicht een bepaald deel van 

de reclame-activiteiten te besteden aan non-profit organisaties. Voor dit deel komt de 

vereniglng Samen Verder (of eventueel een provinciale ondervereniging) dus zeker in 

aanmerking. Voor de gemeente is dit deel ongeveer 1 0 ~ 15%. Voor de vervoersbedrij

ven ongeveer hetzelfde, maar dit verschilt per vervoersbedrijf. 

1. Gemeente: mupi's (k1eine billboards langs de wegen binnen de bebouwde kom), affiches 

etc.: contact opnemen met de gemeente; meestal is er een inschrijvings-procedure, 

waarbij de frequentie van expositie, het formaat van het affiche en de achtergrond van 

de vereniging moet worden opgegeven; gedurende enige maanden zal het overleg beperkt 

zijn en kan de gemeente de gelegenheid krijgen bepaalde afficheringsruimten toe te 

wijzen aan de verschillende non-profit organisaties. Voor Eindhoven is de heer R. 

Ponj~e. werkzaam op het gemeentehuis, hoofdverantwoordelijke voor aile buitenmedia 

binnen de gemeente. 

2. Vervoersbedrijf algemeen: Alrecon media: 03405 - 647'4 (Bunnik) 

- abri's 

- affiches op de stations ( met of zonder achtervenichting) 

De eisen die door het publieke-mediabedrijf aan het affiche gesteld worden zijn globaal 

gelijk aan die van de eisen gesteld door de gemeente. Belangrijk, nogmaals, is de 

voorberei-ding van de vereniging zelf voordat zij een aanvraag voor affichering indient. 

3. Busreclame 

- bUitenkant: Alrecon media: 03405 - 64714 (Bunnik) 

- binnenkant: ZuidOoster afd. marketing: 08851 - 90111 (aileen di, wo en do) 
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De eisen die door het vervoersbedrijf of het publieke-mediabedrijf aan het affiche 

gesteld worden zijn globaal gelijk aan die van de eisen gesteld door de gemeente. 

Bedrijven 

De bijdrage van bedrijven betreft vooral adverteerdersinkomsten voor de verenigings

bladen. De volgende lijst van bedrijven is opgesteld in samenwerking met mevrouw Smeenk 

van het Afasie Informatiecentrum (zie elders in dit hoofdstuk): 

- orthopedische winkels; 

- fabrikant of leverancier van (electrische) rolstoelen; 

- fabrikant of leverancier van hoortoestellen; bijvoorbeeld Primafoon; 

- fabrikant of leverancier van gezichtstoestellen; 

- ziekenhuizen, gezondheidscentra, kruisverenigingen, revalidatiecentra; 

- fabrikant of leverancier van meubels. 

Het aantal gegadigden is met bovenstaande lijst vrij aanzienlijk. Daarbij moet wei bedacht 

worden, zoals al eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt, dat het hier gaat om profit

Instellingen die doorgaans voorzichtig met investerings- en adverteerdersgelden omgaan. 

Ook is njet direct duidelijk of een ziekenhuis, gezondheidscentrum, kruisvereniging of 

revalidatiecentrum wei bereid is te adverteren. Vanuit het oogpunt van de klant (lees: 

pati~nt) moeten hier in een enkel geval wei mogelijkheden voor bestaan. 

Symposium 

Het organiseren van een symposium is nog altijd een goed idee, ondanks dat eerdere plannen 

vanuit de vereniging hiervoor njet ten uitvoer zijn gebracht. Indien goed voorbereid trekt 

een symposium in het algemeen veel bezoekers. Van de andere kant bestaat er geen enkele 

garantie dat een symposium ook meer adverteerders of donateurs oplevert. Een symposium 

levert wei een grotere bekendheid met een handicap In het algemeen en het begrip eVA in 

het bijzonder op. 

Een aantal aanknopingspunten moet eerst beschouwd worden voordat een symposium 

werkelijk van start kan gaan. Om te beginnen zijn er speciale bureau's die symposia 

organiseren. Binnen deze zogenaamde congres-branche bestaat een grote verscheidenheid. 

onder andere in prijs en service. Verder is het vinden van sprekers geen probleem, de 

meeste revalidatie-artsen of betrokken bedrijven zijn bereid als gastspreker op te treden. 

De financiering kan echter wei problemen opleveren, het vinden van een aantal geschikte 

sponsors is een langdurig karwei. Sommige bedrijven stellen aparte sponsorgelden voor de 

(gedeeltelijke) financiering van symposia beschikbaar. 

A fasie Informatiecentrum 

mevrouw Smeenk te Roosendaal 

Het Afasie Informatlecentrum geeft informatie over afasie door onder andere het verzorgen 

van lezingen en het beschikbaar stellen van informatiefolders. Niet aileen CV A pati~nten 

krijgen afasie, ook de ziekte van Alzheimer veroorzaakt afasie. Het Informatiecentrum is 

dus ook nlet speciaal ingericht op CVA-patienten. 

Het Afasie Informatiecentrum kan onder andere behulpzaam zijn bij het organiseren van een 

symposium. Logopedisten, die verbonden zijn aan het Informatiecentrum, zijn ook geschikt 
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voor het verstrekken van informatie; onder andere kan het Informatiecentrum niet aileen 

revalidatieartsen, maar dus ook logopedisten oproepen om als gastspreker op te treden op 

een eventueel symposium. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen 

In het voorafgaande is het verloop van het onderzoek naar de mogelijkheden voor promotie 

van de vereniging Samen Verder weergegeven. De volgende probleemstelling was daarbij de 

leidraad: 

Wat zijn de middelen die de vereniging Samen Verder moet inzetten 
om haar naamsbekendheid te vergroten en hoe moet zij deze middelen 
inzetten. 

In het onderzoek is promotie breed opgevat, in de zin dat oak de bekendheid van het begrip 

eVA hieronder valt. Hopelijk zal in de toekomst eVA geassocieerd worden met Samen 

Verder, zoals dat nu min of meer het geval is met hartaandoening en de Nederlandse 

Hartstichting. De promotie zal dan feitelijk op twee fronten moeten plaatsvinden: die van de 

bekendheid van het begrip CVA enerzijds en die van de vereniging Samen Verder anderzijds. 

Deze promotie kan echter wei gezamenlijk worden uitgevoerd. 

Gebleken is dat de bekendheid met het begrip eVA en de naamsbekendheid van de vereniging 

Samen Verder duidelijk te wensen over laat. Dit geldt niet aileen onder de nederlandse 

bevolking, maar evenzeer onder bijvoorbeeld ziekenhuizen en leveranciers van gehandi

captenhulpmiddelen. 

Er bestaan veel mogelijkheden om deze begripsbekendheid en naamsbekendheid te vergroten. 

In feite bestaat er zelfs weinig dat in dat kader moet worden nagelaten. Zoals altijd geldt 

natuurlijk wei dat potenti~le adverteerders en potenti~le leden op de juiste w1jze benaderd 

moeten worden. De kwaliteit van de promotie-inspanning mag zeker niet verwaarloosd 

worden. Dat de kwaliteit telt is gebleken bij het benaderen van potenti~le adverteerders. 

Conclusie 

De naamsbekendheid en begripsbekendheid zijn zeker niet op de korte termijn veranderd; dit 

is onder meer gebleken uit de inspanningen van de vereniging Samen Verder zelf. De 

hoofdconclusie van het onderzoek luidt dan ook: er is een zowellangdurige als intensieve 

inspanning nodlg om begripsbekendheid en naamsbekendheid teweeg te brengen. 

Een volgorde is daarbij niet van belang. De beslissing om lid te worden van de vereniging of 

om als adverteerder op te treden is doorgaans weloverwogen. Dat hieraan een voortdurende 

herhaling van verschillende promotiemiddelen vooraf is gegaan, bewijst de effectiviteit van 

de middelen. Via welke kanalen het nieuwe lid of de nieuwe adverteerder in aanraking is 

gekomen met de vereniging is dan nlet van belang. 

Welke middelen uiteindelijk het meest effectief zijn, kan eenvoudig worden nagegaan. 

Meestal blijkt dit wei na verloop van tijd. Het gaat vooral om de kwantiteit en de intensiteit 

van de promotie inspanningen. 
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Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt globaal aangegeven waar met welke verbeteringen te beginnen. 

Daarbij moet bedacht worden dat het gebodene slechts richtlijnen zijn om tot een 

verbetering te komen. Het effect van het doorvoeren van een bepaalde aanbeveling is niet 

altijd direct meetbaar. Zeker wanneer het gaat om zaken met een lange termijn effect zoals 

reclame en promotionele actiViteiten. Waar mogelijk wordt aangegeven wat het verwachte 

effect is. Voorts wordt waar mogelijk aangegeven wat de financiele consequenties zijn. 

De aangehouden nummering is uitsluitend bedoeld om het thematische karakter van de 

aanbevelingen te benadukken. De nummering houdt geen verband met de onderzoeksopzet of 

de resultaten, noch houdt zij verband met de volgorde waarin de aanbevelingen zouden 

moeten worden opgevolgd. 

1. Donateurs/adverteerders werven 

Naast de ledencontributie wordt voor de inkomsten van de vereniging waar zij zelf invloed 

op heeft, nog onderscheiden inkomsten uit donaties en adverteerdersgelden. Het is in het 

algemeen nag te vroeg om donateurs te werven; eerst dienen meer leden en adverteerders 

te worden geworven. 

Voor het werven van adverteerders dienen relevante bedrijven benaderd te worden. Het 

eerste doel daarbij is het kostendekkend maken van het contactblad. De volgende vragen in 

de aangegeven volgorde dienen aan de bedrijfsleider of het hoofd marketing gesteld te 

worden: 

1. kent het bedrijf de vereniging? 

2. stelt het bedrijf adverteerdersgelden beschikbaar? 

3. is het bedrijf bereid een contract af te sluiten met Samen Verder? 

(4. indien van. toepassing: is het bedrijf bereid iemand af te vaardigen om als 

gastspreker op te treden op een symposium en eventueel als sponsor op te treden?) 

Een dergelijke benadering kan telefonisch worden uitgevoerd; in de helft van de gevaUen zal 

het bedrijf vragen om meer informatie alsmede een recent exemplaar van het co~tactblad. 

De kosten van deze benadering zijn beperkt en het effect is direct meetbaar. Aangezien het 

gaat om een groot aantal gegadigde bedrijven en instellingen is het van belang bovenstaande 

procedure te standardiseren voor de gehele vereniging. Bijlage 1 is de brief die tijdens dit 

onderzoek voor bedrijven gebruikt is bij het toezenden van meer informatie. 

2. Lezingen en symposia 

Lezingen en symposia zijn uitermate geschikt om de bekendheid met het begrip eVA te 

vergroten. In tweede instantie kunnen zij nieuwe leden of nieuwe adverteerders aantrekken. 

Een lezing wordt bij voorkeur plaatselijk georganiseerd. Vele zaalverhuurbedrijven zijn met 

de aankleding van de locatie bekend. Het vinden van sprekers is in het algemeen geen 

probleem; op sprekers zijn standaardtarieven van toepassing. Het aankondigen van een 

lezing geschiedt veelal in de lokale kranten tegen een gering tarief. 

Aangeraden wordt om een symposium landelijk te organiseren en wei aan een universiteit 

met een medische faculteit. Bijvoorbeeld kan het bureau Studium Generale worden 

ingeschakeld waarvan er aan ledere universiteit een is verbonden. De kosten kunnen dan 

mogelijk worden gedeeld. Voor bedrijven die een symposium mede sponsoren is het een goed 

gebruik een werknemer als spreker uit te nodigen. 
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3. Contacten leggen 

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met verschillende personen of instanties die 

(eventueel zijdelings) iets met CVA te maken hebben levert op de lange termijn waar

schijnlijk het meest op. Niet aileen kan dit nieuwe adverteerders opleveren, maar ook 
personen die zien willen inzetten voor het welzijn van de vereniging anders dan op het puur 

zakelijke vlak. Hoe zien dit zou moeten uiten is op voorhand niet te voorspellen, maar 

bijvoorbeeld kan gedacht worden aan het 'om niet' beschikbaar stellen van zalen, afvaar

digen van sprakers op lezingen, een frequentere mond-op-mond radame etc. Een nlet 

uitputtende IIjst van plaatsen waar deze contacten gelegd zouden kunnen worden is: 

- artsen; 

- revalidatieeentra; 

- gezondheidscentra en kruisverenigingen; 

- pati6nten, zowel de zeer nieuwe als de min of meer voUedig herstelde; 

- informatiecentra (in het bljzonder voor gehandicapten); 

- ziekenhuizen. 

Het meest directe effect kan verwacht worden vanuit de mond-op-mond reclame. Mond-op

mond reclame is de waarschijnlijk de goedkoopste en meest effectieve manier om leden te 

warven en de naamsbekendheid van de veraniging te vergroten. 

4. Artikelen schrijven 

Natuurlijk kan ook ander drukwerk dan het eigen contaetblad worden gebruikt om begrips

en naamsbekendheid teweeg te brengen. De meeste redacties zijn wei bereid een artikel met 

nieuw informatiegehalte op te nemen. Voordeel van plaatsing van een artikel is de grote en 

algemene lezersgroep die daarmee berelkt wordt. De hieronder weergegeven lijst bevat 

drukwerkmedia waarvan de redactie benaderd kan worden voor plaatsing van een artikel. 

- lokale dagbladen; 

- landelijke dagbladen; 

- populair wetenschappelijke bladen; 

- opinieweekbladen. 

De volgorde in de lijst is zeker niet willekeurig. In het algemeen zal een opinieweekblad 

hogere eisen stellen aan de lengte, leesbaarheid en inhoudelijk niveau dan een lokaal dag- of 

weekblad. Hoewel de lezerskring voor een opinieweekblad in het algemeen weliswaar groter 

iSt dient een ook des te grotere inspanning te worden geleverd voor de vervaardiging van 

het betreffende artikel. 

Vaak is het mogelijk een artikel te laten schrijven door een (potenti6le) adverteerder. 

Voor een artikel in krant of tijdsehrift geldt: probeer overeenstemming te berelken over de 

vorm waarin het betreffende artikel moet worden geplaatst. oit kan zijn een verslag van 

ervaringen van een CV A-patient, een verslag van de opening van een revalldatiecentrum, 

een verslag van de verwelkoming van het duizendste lid, of geWOOn een profllering van de 

vereniging Samen Verder. Door een voortdurende afwisseling van de vorm waarin het 

artikel wordt opgenomen, wordt ook de veelzijdigheid van eVA in het algemeen en de 

vereniging in het bijzonder benadrukt. Deze afwisseling is ook nodig om het voor de media 

interessant te houden een artikel te blijven opnemen. 
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5. Zelfonderzoek 

Het bestuur van de vereniging Samen Verder wordt aangeraden een zelfonderzoek te 

verrichten. In het bijzonder kan onder de eigen leden worden nagegaan hoe zij er toe 

gekomen zijn lid te worden van de vereniging. Zodoende kan een beeld worden gevormd over 

wat van invloed is geweest op de keuze om lid te worden. Dit kan behulpzaam zijn bij het 

werven van nieuwe leden. In de meest succesvolle methode moet dan de meeste energie 

worden gestoken. 

6. Samenwerking 

Effectief op de lange termijn is een grotere samenwerking met verenigingen die gelijk

soortlge pati~nten als doelgroep hebben. Oit zijn onder andere de Afasievereniging, en de 

Vereniging Cerebraal. Vooral kan er worden samengewerkt op bestuurljjk niveau. Hieronder 

kan worden verstaan: 

- samen vergaderingen organiseren; 

- samen recreatieve activiteiten ontplooien; 

- samen een landelijk symposium opzetten; 

- gezamenlijke ontmoetingsavonden; 

- gezamenlijke therapie. 

Belangrijk is dat de vereniging Samen Verder niet opnieuw het wiel gaat uitvinden. Vooral 

het leren van andermans ervaringen scheelt veel werk. 

Aangenomen mag worden dat een samenwerking nlet direct startklaar is. Het onderzoeken 

waar de punten van overeenstemming liggen, is een belangrijke voorwaarde voor het 

welslagen van de samenwerklng. Bovenstaande lijst is dan ook zeker niet voorwaardelijk 

bedoeld voor een voltooide samenwerking. Maar vooralsnog is het van belang niet af te 

wachten en waar mogelijk de eerste stap te zetten. 

7. Lokale media 

Onder de lokale media wordt naast het lokale drukwerk ook de lokale ether verstaan. In het 

vorige hoofdstuk is onder de paragraaf Media, subparagraaf ether aangegeven hoe de lokale 

ethermedia te benaderen. De effectiviteit is moellijk in te schatten. Zeker is dat het belang 

van de lokale media, zowel drukwerk als ether toeneemt, en dit feit gaat natuurlijk niet 

voorbij aan de adverteerders. 

Lokale radio-omroepen: De populariteit en de luisterdichtheid van lokale radio neemt 

landelijk gezien langzaam maar zeker toe. Het gebruik van lokale radio is dan ook voor de 

toekomst zeker aan te raden. Hiermee wordt niet aileen een eenmalig interview bedoeld, 

maar ook meervoudige reportages. Het opnemen van een interview of reportage is in het 

algemeen gratis. 

Lokale tv-stations: Door de nieuwheid van de lokale tv-media is het onbekend in hoeverre er 

interesse bestaat om berichten over eVA op te nemen. Zelfs voor de landelijke tv is 

onbekend wat deze interesse is. Ook is onbekend hoe de lokale tv-stations benaderd moeten 

worden. Indien de mogelijkheid bestaat, is het zeker aan te raden hiervan gebruik te maken. 

Vermoedelijk zal evenals bij lokale radio de meeste interesse, indien aanwezig, uitgaan naar 

een interview of reportage. 
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8. Reclame en affichering 

Reclame en affichering zijn voor de middellange termijn effectieve mlddelen ten behoeve 

van de naamsbekendheid. Aileen de mogelUkheden voor buitenreclame zijn onderzocht; deze 

zijn vermoedelijk ook effectiever dan binnenrec!ame, zoals de verspreiding van onge

addresseerd drukwerk. 

V oor non-profit organisaties bestaat er vaak de mogelijkheid gratis afficheringsruimte 

toegewezen te krijgen binnen een bepaalde gemeente. Hieraan gaat een inschrijvings

procedure vooraf. Het is dus zaak vooraf alles met het reclamebureau overeengekomen te 

zijn, zodat er geen onzekerheid meer is over wat nu de reclame precies moet inhouden. De 

wachttijd bedraagt enige maanden. Pas wanneer al het voorbereidend werk is afgerond, 

moet de inschrijving plaatsvlnden. De enige kosten liggen op het vlak van de vervaardiging 

van het reclamemateriaal; de gemeente verzorgt de distributie. 

Dan is er voor non-profit organisaties ook nog de mogelijkheid te onderhandelen over 

affichering bij een groot, commercieel reclamebureau als Alrecon media. Zij geven non

profit organisaties die aantoonbaar nlet over de financiele middelen beschikken voor 

bepaalde tijd en voor een bepaalde regio afficheringsruimte. Voor dit doe! bastaan een paar 

speciale contracten die in oveneg met het bureau nader worden vastgesteld. Over 

inschrijvingsperlode, wachttijden, expositieduur en dergelijke kan desgewenst contact 

worden opgenomen met Alrecon media te Bunnik. 
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Bljlagen 

Bijlage 1: brief voor adverteerders 

Eindhoven, .....•.... 19 .. 

Geachte hr .................. , 

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud zend ik u een recent exemplaar van het 

landelijk contactblad van de CVA-patientenvereniging Samen Verder. Naast het contactblad 

ontvangt u ook een bijlage over de advertentiekosten. Verder staat in de linkerbovenhoek 

vermeld de oplage, 4000 stuks, viermaal per jaar. De doelgroep bestaat uit de CVA-patienten 

en betrokkenen zelf, alsmede arisen, revalidatiecentra en ziekenhuizen. 

Mocht u naar aanleiding van deze zending nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact 

op te nemen met het secretariaat van de provinciale ondervereniging. Het adres staat vermeld 

onderaan de bijlage. Daar kunt u ook terecht voor vragen wanneer u niet landelijk, maar 

provinciaal zou willen adverteren. 

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik. 

Met vriendelijke groeten, 

Bijlagen: 
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Bijlage 2: contact opnemen met de vereniging Samen Verder 

Samen Verder 
Samen Verder is een vereniging voor mensen die zel.f, of in hun naaste omgeving te maken 

hebben gehad met een hersenbloeding of een herseninfarct (beroerte). 

Doelateiling 
Samen Verder heeft tot doel: 

• het bevorderen van de zelfstandigheid van mensen met een herseninfarct of 

hersenbJoeding 

• het behartigen van de belangen van de leden 

Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door: 

• onderling contact te bevorderen 

• actviteiten voor en door leden te stimuleren 

• het geven van informatie 

• samenwerking met deskundigen 

• publiciteit en voonlchting over de gevolgen van een beroerte 

Het vereniglngsblad 
De landelijke vereniging geeft vier keer per jaar een contact- en informatieblad uit. 

Provlnclale onderverenlglngen 
Bij de landelijke vereniging zijn circa 10 provinciale ondervereniginen aangesloten. deez 

zijn actief in het het bieden van indersteuning, voorlichting en lotgenotencontact. ledere 

provinciale onderverenlging geeft hieraan op haar eigen wijze uiting. Dit kan zijn in de vorm 

van: 

• contact- en voorlichtingsbijeenkomsten 

• aangepaste groepsbeweging en spel 

• gezarnenlijke ontspanning 

• aangepaste vormen van creatief bezig zijn 

• gespreksgroepen voor gehandicapten en/of familieleden 

• huisbezoek of telefonisch ontact bij individuele vragen of problemen. 

Vereniging voor CVA-gehandlcapten en partners Noord Brabant 
Secretariaat: 

mw. J. Godfried 

Fuutlaan 41 

5613 AA Eindhoven 

tel: 040 - 44 53 86 
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