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INLEIDING.
De stichting SWOP is op 15 oktober 2011 opgericht door de besturen
van de vereniging Psorinovo en de Psoriasis Vereniging Nederland (PVN)
met als doelstelling:
“Het bevorderen, initiëren en doen uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van psoriasis en daaraan en daarmee
gerelateerde aandoeningen.”
In het eerste bestuur van de stichting waren de beide verenigingen
gelijkelijk vertegenwoordigd. De oprichtende verenigingen zorgden ook
voor de benodigde financiën.
Zoals vermeld in het verslag van 2019 is in augustus 2018 eindelijk één
landelijke psoriasispatiëntenvereniging tot stand gekomen door de fusie
van de vereniging Psorinovo en de vereniging PVN met de Psoriasis
Federatie Nederland en haar vijf (5) leden-verenigingen tot de nieuwe
vereniging PSORIASISPATIËNTEN NEDERLAND (PN).
In 2019 zijn de statuten van SWOP gewijzigd bij akte van 15 mei 2019.
BESTUUR.
Het bestuur van SWOP bestond op 1 januari 2020 uit:
Vic Asselberghs, voorzitter
Henk Hulshuizen, secretaris
Frans Burgers, penningmeester
Ben Koster en Jim van der Zon, leden.
Jim van der Zon is tevens bestuurslid van Psoriasispatiënten Nederland
Door de Coronacrisis kon slechts tweemaal fysiek vergaderd worden en
was het moeilijk om met diverse instanties besprekingen te organiseren.
Dit heeft vooral digitaal plaatsgevonden.
MEDISCHE ADVIESRAAD (MAR)
De gesprekken om te komen tot de vorming van de MAR zijn in 2020
voortgezet, maar door Corona crisis zijn ze wat moeizaam verlopen.
Aan het einde van 2020 was de MAR nog niet volledig.

Leden van de MAR:
Prof. Dr. Elke de Jong Dermatoloog Radboudumc Nijmegen
Dr. Marieke Seyger Dermatoloog Radboudumc Nijmegen
Dr. Deepak Balak
Dermatoloog Umc Utrecht
Dr. Freek van Loon
Internist
Prof. Dr. Andrea Evers Hoogleraar Gezondheidspsychologie
Universiteit Leiden.
Er wordt nog gezocht naar een Reumatoloog
Samenwerking SWOP met Radboudumc.
De besprekingen over de samenwerking van SWOP met de
afdeling Dermatologie zijn in 2020 voortgegaan, maar de
frequentie van de besprekingen was door de Corona crisis
wat minder. Niettemin is wel een zekere voortgang geboekt,
die hopelijk in 2021 verder gestalte zal krijgen, maar dat is in
hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen van de
Coronacrisis.
Vastgesteld 7 april 2021.

