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Introductie 
 
 
Schisis Nederland heeft in 2021 nieuwe initiatieven kunnen nemen voor verdere realisatie van het 
beoogde jaarprogramma voor de leden. Zo zijn er enkele nieuwsbrieven verschenen en kreeg het 
magazine Aanzicht zijn definitieve vorm. Ook konden enkele nieuwe onderdelen worden opgericht, 
zoals het Adviescollege en de werkgroep Werving en Bereik. 
Ondanks dat de maatregelen rondom corona vrijwel geen ruimte gaven om bijeenkomsten op locatie 
uit te voeren, is het toch gelukt om ledenactiviteiten te laten doorgaan. De Verenigingsdag kon 
online plaatsvinden en, na vele malen te zijn uitgesteld, ook de Landelijke Schisisdag is dankzij de 
volharding van de vrijwilligers in de betrokken werkgroep met enthousiasme (inclusief een leuk 
deelnamepakketje!)  tot stand gekomen.  
De voorgenomen Metamorfosedag moest echter worden afgezegd, omdat de voorbereidingen al in 
een vroeg stadium hadden moeten beginnen en de ontwikkeling van corona te veel onzekerheden 
met zich meebracht. Geheel nieuw – en met succes ontvangen – was de Schisisconferentie, die 
zowaar op locatie georganiseerd kon worden en door de deelnemers als zeer zinvol werd ervaren. 
Een aanwinst voor ons programma. 
Daarnaast heeft het bestuur op basis van analyse van verschillende aanbieders en uitvoerig overleg 
besloten om de ondersteuning door Het Landelijk Bureau voort te zetten. Een belangrijke factor 
hierbij was de aanstelling van de verenigingsmanager, waardoor we nu kunnen beschikken over een 
vaste medewerker voor toegang tot en uitvoering van alle noodzakelijke vormen van dienstverlening.  
Tot slot laat deze terugblik op 2021 zien dat we nog steeds groeien in ledenaantal en ook het aantal 
als vrijwilliger actieve leden toeneemt. Dit is een plezierige ontwikkeling, aangezien het succes van 
ons ledenaanbod grotendeels afhankelijk is van de inzet en betrokkenheid van onze leden. 
 
 
 
Namens het bestuur van Schisis Nederland, 
 
Dick de Haan (voorzitter) 
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Schisis Nederland Jaarverslag 2021 
 
 
 
1 Algemene Leden Vergadering 
 
 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vond online plaats op 10 april 2021 en maakte deel uit 
van de Verenigingsdag.  
Met de Verenigingsdag als nieuwe ledenactiviteit wil Schisis Nederland het belang en de 
ontwikkeling van de vereniging en de daarin actieve leden en vrijwilligers centraal stellen. De 
ALV draagt hieraan bij omdat het bestuur daarin aan de leden verantwoording aflegt over 
financiën en beleid.  
Bij de ALV waren acht leden en drie niet-leden aanwezig, naast het voltallige bestuur en een 
medewerker van het landelijk bureau. Tijdens de ALV presenteerden de verschillende 
werkgroepen en projecten zich aan de vereniging. Hiermee kregen de aanwezigen een goed 
beeld van de verschillende activiteiten waarmee de vereniging zich bezighoudt.  
Gedurende de ALV werd gebruikgemaakt van powerpointbeelden en konden deelnemers via 
de chatfunctie vragen stellen en opmerkingen maken. Ook bij het stemmen over 
beleidsvoorstellen is de chatfunctie ingezet.  
Gedurende een ander onderdeel van het programma van de Verenigingsdag gingen leden 
met elkaar en met bestuursleden in gesprek over hun ideeën en ervaringen bij de vereniging. 
Daarnaast werd een presentatie verzorgt door Florence Heijsters van het Amsterdam UMC 
over haar promotieonderzoek, waarin zij een app ontwikkelt waarmee ouders van 
schisispatiënten uitgebreider en afgestemd op hun persoonlijke situatie/behandelplan 
geïnformeerd worden. 

 
 
 

2 Bestuur 
 
 
2.1 Samenstelling 
 
 In 2021 zijn geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur. De volgende 
 personen hadden zitting: Dick de Haan (voorzitter), Ruurd Stolp (penningmeester), Martijn 
 Riet (secretaris) en Nellienke Duijzer en Jantina van Rossum (algemene leden). 
 De Algemene Ledenvergadering van 10 april 2021 heeft ingestemd met het hieronder 
 vermelde rooster van aftreden. Hierbij is tevens besloten de zittingstermijn te vergroten van 
 drie naar vier jaar. 
  

In 2021 is Schisis Nederland lid geworden van Ieder(in). Daarmee is tegelijk de ANBI-status 
verkregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat over eventuele schenkingen 
geen belasting hoeft te worden betaald. Eén voorwaarde voor deze ANBI-status is 
bestuursleden geen onderlinge banden mogen hebben (zoals familie). Omdat Dick de Haan 
en Ruurd Stolp familie zijn, heeft laatstgenoemde besloten zijn termijn per 1 januari 2022 te 
beëindigen.   
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Rooster van Aftreden Bestuur Schisis Nederland Versie 2021 

naam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Dick de Haan 1e termijn 
vz 

   aftredend 
herbenoembaar 

   

Ruurd Stolp  1e termijn 
pm 

 aftredend 
herbenoembaar 

    

Martijn Riet  1e termijn 
sc 

   aftredend 
herbenoembaar 

  

Jantina van Rossum  1e termijn 
lid 

   aftredend 
herbenoembaar 

  

Nellienke Duijzer  1e termijn 
lid 

  aftredend 
herbenoembaar 

   

 
 
2.2 Overleg 
 
 Het bestuur heeft in 2021 tienmaal vergaderd, grotendeels online en tweemaal op locatie. 
 Daarnaast werden twee extra vergaderingen gehouden: eenmaal ter besluitvorming 
 omtrent het contract met Het Landelijk Bureau en eenmaal gericht op financieel beleid.  
 Op 13 februari hield het bestuur haar jaarlijkse heidag in samenwerking met Maureen Bult, 
 medewerker Landelijk Bureau. Tijdens deze dag zijn volgende onderwerpen aan de orde 
 geweest:  kansen/bedreigingen en sterktes/zwaktes (SWOT analyse) voor Schisis Nederland, 
 schets van de vereniging over 3 jaar, randvoorwaarden om de continuïteit van de vereniging 
 te kunnen garanderen, andere bronnen van inkomsten en samenwerking met externe 
 partijen.    
 
 
2.3 Verenigingssecretariaat 
 

Onze vereniging groeit en bloeit. Dat betekent ook dat het secretariaat hierop ingericht moet 
zijn. Omdat de archivering van documenten en informatie beter kon, is hier een grote slag 
geslagen. Het archief is heringericht en voorbereid op volledige digitalisering via Office 365, 
naar verwachting in de loop van 2022.  

 
 
2.4 Samenwerking met Het Landelijk Bureau en de verenigingen CP en SBH 
 

Het jaar 2021 werd gedomineerd door het afronden van de transitie van 
verantwoordelijkheden van  het samenwerkingsverband tussen de vier uit de BOSK 
voorgekomen verenigingen aan elk van die nu volledig zelfstandige verenigingen en door de 
effecten van de COVID 19 problematiek op het programma van Schisis Nederland (SNL). 
Daarmee is SNL nu een volledig zelfstandige en onafhankelijke vereniging geworden.   
SNL verkreeg in 2021 de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast zijn de 
voorbereidingen voor het invoeren van de gevolgen van de Wet Toezicht Bestuur en 
Rechtspersonen afgerond. Nadat het huishoudelijk reglement en de statuten, deze laatste 
uiterlijk voor eind 2025, zijn aangepast zal de vereniging voldoen aan geldende wet- en 
regelgeving.   
De samenwerkingsovereenkomst tussen de uit de BOSK voortgekomen verenigingen is 
beëindigd op 31 december 2021. Het Landelijk Bureau is de nieuwe serviceprovider van SNL 
geworden. Alle inhoudelijke verantwoordelijkheid en zeggenschap zijn overgedragen aan 
SNL. Om die verantwoordelijkheid gestalte te kunnen geven heeft het Landelijk Bureau een 
medewerker aangenomen met relevante kennis en ervaring. Deze werknemer, Marieke te 
Rijdt, werkt uitsluitend voor het programma van SNL.  
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3 Leden 
 
 

Gedurende 2021 is het ledenaantal toegenomen tot 147, een stijging met bijna 50% ten 
opzichte van 1 januari 2021. Toch vertaalt deze stijging van het ledenaantal zich niet in een 
toename van contributiebaten. Dit is het gevolg van het feit dat nieuwe leden alleen betalen 
vanaf het moment van lid worden en omdat een deel van de nieuwe leden jeugd- dan wel 
kind-leden zijn die minder of geen contributie betalen.   
Het ledenbestand is als volgt opgebouwd. Vijfennegentig leden zijn ouders van een kind met 
schisis, 30 zijn personen met schisis, 9 zijn jongeren leden (15 – 25 jaar), vier zijn kind leden 
(jonger dan 15 jaar), vier zijn naastbetrokkenen van een persoon met schisis, twee zijn 
zorgprofessionals, in twee gevallen betreft het een organisatielidmaatschap en van 1 persoon 
is de aard van zijn betrokkenheid met de vereniging onbekend.  
Zodra uit de ledenadministratie naar voren komt welke nieuwe leden zich recent hebben 
aangemeld, worden zij via mail of telefonisch benaderd om hen persoonlijk welkom te heten 
en om na te gaan waarom men lid is geworden. Ook wordt het nieuwe lid gevraagd in welke 
mate men eventueel bereid is tot een actieve bijdrage als vrijwilliger.   
 
 
 
 

4 Activiteiten en nieuwe initiatieven 
 
 
4.1 A. Landelijke Schisisdag 2021 
 

Na een aantal keer verplaatsen werd besloten om de landelijke dag in een verkorte versie op 
18 september online te laten plaatsvinden. Iedereen die zich op tijd aanmeldde kreeg een 
pakketje opgestuurd met daarin een aantal kleine cadeautjes, een boek en versnaperingen. 
Met dit pakketje willen we de leden bedanken voor hun geduld en bijdrage aan de 
vereniging. Na het openingswoord van één van de leden van de werkgroep landelijke dag 
sprak de verenigingsvoorzitter een welkomstwoord waarin grote dank werd geuit naar de 
werkgroep en Marieke te Rijdt werd voorgesteld als nieuwe werknemer bij het Landelijk 
Bureau.  
Daarna was het tijd voor de eerste spreker, Nard Janssen. Nard is Mond-, Kaak- en 
Aangezichtschirurg in UMC Utrecht. Hij presenteerde de stand van schisiszaken en nieuwe 
ontwikkelingen in de behandeling van een schisis. Ook werd de term Ichom uitgebreid 
besproken. Hierin worden vragenlijsten voor kinderen en vragenlijsten voor specialisten 
ingevuld en met deze resultaten kunnen naast een betere samenwerking tussen 
schisisteams, consulten gerichter worden ingevuld naar de wensen en behoeftes van de 
patiënt. Vervolgens was de tweede spreker, Chantal van der Horst, aan de beurt. Chantal is 
gepensioneerd plastisch chirurg in AMC en gaf een lezing met de titel ‘Uitbehandeld en 
dan?’. Terugkijkend op de landelijke dag was het een groot succes. De feedback vanuit de 
leden was zeer positief en de werkgroep was blij dat zij de leden iets hebben kunnen bieden. 
We hopen natuurlijk dat wij in juni 2022 een fysieke landelijke dag kunnen organiseren. 34 
mensen beleefden de landelijke dag met ons mee. 
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 B. Voorbereiding Landelijke Schisisdag 2022 
  

De komende Landelijke Schisisdag staat gepland op 18 juni 2022, met als locatie basisschool 
De Toonladder-Zuilenstein in Nieuwegein. We zijn als werkgroep enthousiast bezig om alle 
plannen die we voor 2021 hadden, waar te maken voor de komende Landelijke Schisisdag. 
 
 

4.2 Werkgroep Stickler & Pierre Robin 
 
De werkgroep Stickler en Pierre Robin krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn ruim 20 
mensen betrokken; mensen die zelf met één of beide aandoeningen te maken hebben, 
‘ouders van’ en professionals. De werkgroep heeft in 2021 tweemaal online vergaderd. Deze 
bijeenkomsten zijn vooral benut om kennis  met elkaar te maken, ervaringen uit te wisselen 
en behoeften te benoemen. Ook is er gesproken over doelen voor de komende periode.  De 
werkgroep vindt het waardevol dat ervarings- en professionele deskundigen samenwerken. 
Daarnaast heeft de werkgroep tot doel de informatievoorziening te verbeteren over Stickler 
en Pierre Robin. Tot slot beoogt de werkgroep bewustwording op gang te brengen bij artsen 
en hulpverleners, met name over het syndroom van Stickler, omdat dit syndroom nog 
tamelijk onbekend lijkt te zijn. Binnenkort wordt de website schisisnederland.nl gereviseerd 
en zal daarin een deel worden ingericht voor de onderwerpen Stickler en Pierre Robin. 
Vooruitlopend is de werkgroep begonnen om de informatiebehoefte te inventariseren.  

 
 
4.3 Metamorfosedag 2021 
 

Door de onzekerheid van de coronamaatregelen en het fysiek contact op de 
Metamorfosedag is besloten om in 2021 geen Metamorfosedag te organiseren.  
 
 

4.4 Schisisconferentie 
 
Meerdere volwassenen lieten Schisis Nederland weten, hoe zij soms nu nog rondlopen met 
indrukwekkende ervaringen en vragen rondom (de behandeling van) hun schisis. Voor 
sommigen onder hen lijkt de behandelingsperiode 'een gepasseerd station'; anderen geven 
aan dat en hoe het hebben van een schisis impact heeft gehad op hun ontwikkeling van kind 
tot nu. Soms stimuleren deze ervaringen ertoe dat mensen hierover een boek schrijven of 
een website opzetten. Daarom organiseerde Schisis Nederland een landelijke Schisis 
Conferentie op zaterdag 9 oktober in IJsselstein. Oorspronkelijk was dit in 2022 gepland, 
maar vanwege het afzeggen van de Metamorfosedag kon deze nieuwe activiteit nu al 
worden uitgevoerd. Zowel in Max Magazine als in het Algemeen Dagblad was een artikel 
geplaatst, waarin aandacht werd gevraagd voor de aandoening schisis in algemene zin en de 
achterliggende gedachte bij de Schisis Conferentie in het bijzonder. Enkele deelnemers gaven 
aan dankzij deze publicaties het bestaan van Schisis Nederland te hebben ontdekt.  
Er waren in totaal 18 personen aanwezig, wat onbedoeld de intensiteit en intimiteit van de 
diverse gesprekken en onderlinge contacten versterkte. Alle programmaonderdelen 
scoorden gemiddeld 7,9 of hoger (tot 8,7 voor de presentaties en de catering). Deelnemers 
bevelen aan meer ruimte te bieden aan specialisten en ook te overwegen om specifieke 
keuzeonderwerpen in het programma op te nemen. 
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4.5 Adviescollege 
 

In 2021 is een begin gemaakt met de oprichting van een Adviescollege. Dit college van 
deskundigen uit de samenleving wordt door het bestuur gevraagd om het beleid en 
programma van de vereniging op enige afstand kritisch te beschouwen, om de sociale en 
maatschappelijke waarde ervan te bewaken en om zonodig verbeteringen voor te stellen. 
Het is gelukt om een groep samen te stellen van vijf leden – allen deskundig binnen de 
zorgsector: prof. dr. Chantal van der Horst (hoogleraar plastische chirurgie), prof. dr. Jako 
Burgers (huisarts en bijzonder hoogleraar persoonlijke zorg), dr. Henriëtte Swanenburg-de 
Veye (gezondheidszorg psycholoog), dr. Wietze Eizenga (huisarts en manager 
huisartsopleiding) en dr. Jurgen te Rijdt (KNO-arts). Burgers en Eizenga hebben tevens zelf 
een schisis; Van der Horst, Swanenburg-de Veye en Te Rijdt zijn verbonden aan schisisteams. 

 
 
4.6 Pop met een schisis 
 

Het voornemen om in 2021 een project op te zetten rondom een pop met een schisis, is niet 
tot uitvoering gekomen. Na toekenning van projectsubsidie door ZonMW is in het voorjaar 
door Het Landelijk Bureau een projectmedewerker aangesteld om een projectvoorstel te 
ontwikkelen en de uitvoering te coördineren. Een eerste concept is van commentaar 
voorzien door het bestuur, maar kreeg geen vervolg omdat de projectmedewerker intussen 
elders een baan had aanvaard. Hierdoor is het project op de achtergrond geraakt en heeft 
het bestuur zich eind 2021 afgevraagd of voortzetting nog zinvol was. Omstreeks de 
jaarwisseling is in overleg met de vereniging SBH (die samen met Schisis Nederland de 
subsidieaanvraag had ingediend) en met ZonMW de stand van zaken geëvalueerd. Besloten 
is het project in aangepaste vorm te continueren. Daarbij verschuift het inhoudelijke doel 
naar bevorderen van bekendheid met schisis. Hiervoor wordt een nieuw projectplan 
geschreven. 

 
 
4.7 Contacten met schisisteams 
 

Het contact met de schisisteams is de eerste maanden van het jaar onderhouden door onze 
bureaumedewerker Maureen Bult. In het voorjaar heeft Maureen haar taken beëindigd en 
werd zij vanaf juni opgevolgd door Marieke te Rijdt. Als gevolg van deze wisseling – en 
daarbij behorende periode van overdracht, inwerken en taakstelling - zijn na de 
zomervakantie vrijwel vrijwel geen initiatieven geweest op het gebied van contact met 
schisisteams.  

 
 
4.8 Contacten NVSCA 
 

Namens het bestuur heeft Dick de Haan tweemaal deelgenomen aan een onlineoverleg, dat 
door de NVSCA werd geïnitieerd.  
Het secretariaat van de NVSCA is benaderd om de vacature voor een bureaumedewerker 
voor Schisis Nederland te verspreiden. Dit heeft geleid tot de sollicitatie van Marieke te Rijdt. 
Er is afgezien van deelname aan het najaarsoverleg, omdat dit online plaatsvond en de 
thema’s van de diverse presentaties niet relevant waren voor Schisis Nederland.  
De voorzitter van de NVSCA, dhr. C. Breugem is verspreid over het jaar enkele malen 
geraadpleegd om een advies, naar aanleiding van een vraag van één van de leden van Schisis 
Nederland.  
Daarnaast heeft dhr. Breugem plaatsgenomen in de werkgroep voor Stickler en Pierre Robin. 
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4.9 Herziening Richtlijnen Schisis 
 

In 2021 heeft Schisis Nederland geparticipeerd in de landelijke werkgroep voor Herziening 
Richtlijnen gedurende twee onlinebijeenkomsten. Ook hebben wij enkele leden gevraagd 
feedback te geven op de concepten. Deze is verwerkt door de werkgroepcoördinator. Tevens 
hebben wij commentaar gegeven op de teksten over de richtlijnen ten behoeve van de 
website Thuisarts.nl. 
De twee richtlijnen over schisis (Counseling na prenataal vastgestelde schisis en Behandeling 
van patiënten met een schisis) zijn samengevoegd tot een nieuwe richtlijn Schisis. Daarnaast 
zijn de volgende vijf modules geactualiseerd: Genetische diagnostiek schisis, Postoperatieve 
voeding bij patiënten met een schisis, Timing lip- en palatumsluiting, Techniek lip- en 
palatumsluiting en Medische deel counseling van prenatale schisis. 
De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk: 
- In de module Genetische diagnostiek is beschreven wat er met een schisispatiënt en/of de 
ouders van iedere schisispatiënt (geboren/ongeboren) besproken moet worden en naar 
welke betrouwbare informatiebronnen verwezen kan worden. 
- Er worden geen operatietechnieken meer afgeraden in de aanbevelingen van de module 
Techniek lip- en palatumsluiting, maar er wordt aanbevolen om de technieken te gebruiken 
waarin de chirurg het meest ervaren is en ook het stimuleren van discussies hierover wordt 
aanbevolen. 
- In de voedingsmodule wordt alleen gekeken naar het postoperatieve beleid, waarin de 
voedingsadviezen van de diverse schisisteams in Nederland zijn samengevat. Er wordt 
aanbevolen om zo min mogelijk te veranderen in de manier van voeden rondom operaties en 
om de groei- en voedingstoestand zowel pre- als postoperatief te evalueren. 

 
 
4.10 Veelgestelde Vragen  
 

In 2021 is, als uitvloeisel van het Project Beslist Samen 2, een 
informatiebrochure opgesteld waarin ‘Veelgestelde vragen bij schisis’ zijn 
beschreven. Tijdens Beslist Samen 2 is er in het medewerkerspanel een lijst 
van veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden 
geformuleerd. Na afronding van dit project werd vanuit de 
projectorganisatie de mogelijkheid geboden het project kortdurend te verlengen om 
implementatie en gebruik van deze informatie te realiseren. 
Een aantal schisisteams heeft samen met Schisis Nederland en met behulp van een grafisch 
vormgever de informatie in een brochure geplaatst en beschikbaar gemaakt voor alle nieuwe 
patiënten met schisis en hun ouders/verzorgers. Via schisisteams en via Schisis Nederland 
wordt de brochure verspreid. Binnen het project zijn financiële middelen beschikbaar gesteld 
om dit ongeveer één jaar te kunnen doen. 
 
 

4.11 Uitkomstgerichte zorg 
 

Namens Schisis Nederland participeren twee vrijwilligers in het project Uitkomstgerichte 
zorg, dat wordt georganiseerd door de Patiëntenfederatie. De partijen in het landelijk 
programma en Schisis Nederland vinden het belangrijk dat de patiënt, zijn/haar naasten en 
de zorgverlener gezamenlijk beslissen wat de beste behandeling is. Daarvoor is het van 
belang te weten welke verschillende behandelopties er zijn en wat iedere optie betekent 
voor de persoonlijke situatie van de patiënt. Het streven is ervoor zorgen dat de juiste 
informatie beschikbaar komt, zodat de patiënt en de zorgverlener gezamenlijk tot de beste 
behandeling komen voor de patiënt zijn/haar specifieke situatie.  



Schisis Nederland Jaarverslag 2021 10 

5 Communicatie 
 
 
5.1 PR & Communicatie TEAM  
 

In 2021 is het PR & Communicatie Team verder uitgebreid tot zeven vrijwilligers (Justin van 
der Hooft, Ivonne Sleutels, Meike Budding en Romy Verroen, Ingeborg Uitentuis, Jeffrey 
Schout, Nikita Willems). Zij leveren input voor diverse onderwerpen inzake PR & 
communicatie. In 2021 is dit team iedere maand bij elkaar geweest om inhoud te geven aan 
het PR & Communicatiebeleid. Zij realiseren de inhoud van het (online) magazine en dragen 
bij aan de nieuwsbrieven. Ook zijn zij actief betrokken bij het plaatsen van berichten op social 
media. Hootsuite is in 2021 aangeschaft. Dit programma biedt de mogelijkheid om berichten 
voor social media vooraf in te plannen. Bovendien geeft het een goed overzicht van alle 
berichten die verschijnen in het kader van schisis, Stickler en Pierre Robin op social media 
zodat daar, indien gewenst, ook op gereageerd kan worden namens Schisis Nederland.  
 
 

5.2 Website SchisisNederland.nl 
 
In 2021 is de website van Schisis Nederland regelmatig bezocht. Het totaal aantal unieke 
bezoekers in 2021 was 11.416 met 42.256 paginaweergaven. De homepage heeft de meeste 
bezoekers getrokken namelijk 4569 unieke bezoeken.  De tweede best bezochte pagina was: 
“Wat is het syndroom van Stickler”. Er is veel informatie te vinden over Schisis maar ook 
over  het Stickler en Pierre Robin Syndroom. Informatie over verschillende vormen van de 
aandoeningen, het ontstaan, de oorzaken maar ook diagnoses, bijkomende complicaties en 
behandelplannen.  Twee bureaumedewerkers houden in samenwerking met twee 
vrijwilligers de website up-to-date. Op 1 november is ook de webversie van boekje 
‘Veelgestelde vragen’ op schisisnederland.nl geplaatst. 

 
 Tabel: Bezoekers Website Schisis Nederland  
 
 
 
 
 
 
5.3 Magazine ‘Aanzicht’ 
 

In 2021 is het magazine “Vieren” vervangen door het  online magazine “Aanzicht”. Er is 
gekozen om het magazine te maken met een applicatie van Twin Digital. Het PR& 
Communicatie TEAM schrijft de artikelen, Jeffrey Schout heeft het magazine vorm gegeven 
en Marieke te Rijdt en Jantina van Rossum waren verantwoordelijk voor de eindredactie. 
Aanzien is in 2021 twee keer uitgekomen. In het online magazine wordt informatie 
opgenomen over Schisis Nederland, over projecten die worden uitgevoerd, over lopend 
onderzoek en nieuwe behandelingen. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringskennis van ouders van kinderen met schisis, ervaringen van jongeren en 
volwassenen met schisis. Het online magazine wordt digitaal aan alle leden gestuurd. Na drie 
maanden komt het magazine ook op de website te staan zodat ook niet leden het magazine 
kunnen inzien.  

 
 

 2020 2021 

Totaal aantal unieke bezoekers   7.906 11.416 

Aantal paginaweergaven  29.000 42.256 

Aantal unieke bezoekers homepage  3.000 4.569 
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5.4 Nieuwsbrief 
 

Voor Schisis Nederland zijn in 2021 vier online nieuwsbrieven samengesteld door de 
webredactie van Schisis Nederland. Hierin worden met name nieuwsberichten opgenomen, 
informatie gegeven over activiteiten die Schisis Nederland voor haar leden organiseert, 
ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging en projecten. Het aantal nieuwsbrief 
abonnees groeide van 206 (nieuwsbrief 1, februari) naar 251 (nieuwsbrief 4, december). De 
nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit e-Captain, de applicatie voor onze 
ledenadministratie. 

 
 Tabel: Aantal verstuurde nieuwsbrieven en aantal abonnees per jaar  
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Social Media  

 
Er zijn in 2021 zeer regelmatig berichten geplaatst op de eigen Facebookpagina 
(@SchisisNederland) en in de besloten Facebookgroep Schisis Netwerk. Ook op Twitter 
(@SchisisNederland), Instagram en LinkedIn waren regelmatig berichten te lezen van Schisis 
Nederland. Schisis Nederland is in 2021 ook actief geworden op LinkedIn. Schisis Nederland 
wil daar een netwerk opbouwen met professionals en andere geïnteresseerden. Met 
gemiddeld 75 page views in 2021, en gemiddeld 25 unieke bezoekers, hebben we een mooi 
begin hiermee gemaakt. In totaal heeft Schisis Nederland inmiddels meer dan 75 followers. 
Schisis Nederland heeft relevante artikelen uit Aanzicht en ook nieuws van de website 
gedeeld via LinkedIn.  

 
 Tabel: Overzicht activiteiten social media  
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2021 

Aantal verstuurde nieuwsbrieven  4 4 

Nieuwsbrief abonnees 166 Februari    2021 – 206 
December 2021 – 251 

2021     

 Facebook Twitter Instagram LinkedIn 

Aantal fans/ followers in  345 24 97 75 

Aantal posts  88 73 55  

Aantal engagements 686 107 219  

pageviews    75 

Aantal unieke bezoekers    25 


