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Missie  
 
Stichting Steun 22Q11 wil een positieve bijdrage leveren aan de 
bekendheid van het 22q11 syndroom waardoor families bij hun 
zoektocht sneller duidelijkheid hebben en direct op de juiste plek 
terecht komen. De stichting zal daarom media-aandacht blijven 
vragen, projecten opzetten om de bekendheid van het syndroom te 
vergroten, voorlichting en informatie geven in samenwerking met de 
22q11-poli van het WKZ Utrecht en het MMC Maastricht. Via onze 
website willen we alle informatie up-to-date houden, zodat ouders 
met nieuwe patiënten juiste informatie vinden als zij gaan 
rondkijken op internet. Daarnaast hebben we vanaf 1-1-2016 het 
22q11 oudernetwerk overgenomen van VG Netwerken en willen we 
deze uitbreiden en nieuw leven in blazen. We willen deze ouders 
betrekken in het vergroten van de bekendheid voor 22q11DS. Ook 
bieden we gelegenheden aan om gelijkgestemden te ontmoeten.  
 

Visie  
 
Stichting Steun 22Q11 wil een concrete bijdrage leveren aan de 
bekendheid in Nederland van het 22q11 syndroom zonder daarbij 
het welzijn van de kinderen en hun familie uit het oog te verliezen. 
In samenwerking en door de krachten te bundelen met de 22q11-
poli van het WKZ Utrecht en het MMC Maastricht. 

 

Waarom Stichting Steun 22q11? 
 

Jaarlijks worden er naar schatting 50 kinderen met 22q11DS en 50 
kinderen met 22q11dup, geboren in Nederland. Soms wordt een 
diagnose snel na de geboorte gesteld, maar vaak kan er ook jaren 
overheen gaan. Maar het stopt niet bij de diagnose. De vragen 
komen juist pas op het moment dat de diagnose er is. Wat is 22q11 
eigenlijk? Waar moet ik extra op letten bij mijn kind? Welke zorg 
heeft mijn kind nodig? En nog veel meer. Met Stichting Steun 22q11 
proberen we de informatievoorziening naar ouders up-to-date te 
houden, door onze website en alle groepen op facebook. Ook 
houden we de lijntjes met de artsen kort, zodat nieuwe informatie 
snel beschikbaar is. Ook willen we zorgen voor meer 
naamsbekendheid voor het 22q11, zodat er niet continue uitgelegd 
hoeft te worden wat het is, en ook specialisten op school, in 
streekziekenhuizen en therapieën op de hoogte zijn van wat 22q11 
is.  
 
 



Doelgroep 
 

Stichting Steun 22q11 richt zich op mensen met 22q11 of mensen 
die in hun directe omgeving worden geconfronteerd met het 
syndroom.  
De doelgroep van Stichting Steun 22q11 bestond in 2017 uit: 

o Mensen die zelf 22q11 hebben 
o Hun naasten (partners, ouders, gezinsleden, mantelzorgers) 
o Mensen die vanwege hun professie te maken hebben met 

bovenstaande doelgroep (werkgevers, leerkrachten, 
studenten, artsen, thuiszorg medewerkers, enz.) 

 
Stichting Steun 22q11 is er voor de mensen in heel Nederland, we 
zijn een landelijke organisatie.  
 

Doelstelling van de activiteiten van Stichting Steun 22q11 2107 
 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de 
statuten en luidt als volgt.  
1a. Het behartigen van de belangen van mensen met 22q11 (ook 
wel VCFS (Velo-cardiofaciaal-syndroom) of Di-George genoemd);  
b. het verzorgen van voorlichting en het verstrekken van informatie 
over dit syndroom;  
c. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar dit 
syndroom;  
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.  
e. de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene 
belang en beoogt niet het maken van winst.  
 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 
samen te werken met de 22q11 poli van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht en het MMC in Maastricht. 
Daarnaast zal de stichting haar eigen projecten opzetten, 
voorlichting geven en informatie ontsluiten via onder andere het 
internet. Beheer van oudernetwerk, belangen van ouders en 
kinderen bewaken door o.a. familiedagen en studiedagen te 
organiseren en contacten te onderhouden.  
 

Activiteitenaanbod Stichting Steun 22q11 2017 
 

Het hele jaar door zijn we bezig met meer bekendheid in Nederland. 
We hebben dit jaar onze reclamecampagne met het thema 
superhelden gecontinueerd. Er zijn 6 kinderen met 22q11DS en 1 



kind met 22q11dup gefotografeerd als superheld. De slogan is: 
omdat superhelden echt bestaan. Deze posters zullen weer in 
bushokjes verschijnen, maar dit jaar gaan er ook twee 
vrachtwagens rondrijden in Nederland met deze campagne erop. 
Ook kunnen mensen het hele jaar door bij ons terecht voor 
informatie, lezingen en voorlichting.  
 
Dit jaar hebben we ook 8 evenementen georganiseerd. Het waren 
allemaal drukbezochte evenementen. Hier volgt een kort verslag van 
alle 8 de evenementen: 
 
4 maart  Jongvolwassene dag 
 
Drie enthousiaste dames, zelf met 22q11, hebben een gezellige dag 
georganiseerd. Deze dag kwamen er maar liefst 17 jongvolwassenen 
in de leeftijd 18 tot 30 jaar samen voor leuke activiteiten. Iedereen 
bracht wat mee voor de high-tea, en daarna werd er een potje 
gebowld. En er werd natuurlijk veel gekletst over alles wat hen in 
het dagelijks leven bezig houdt.  
 
29 april  Supercar Sunday 

  
Door “Dag met een lach” werden wij met 14 gezinnen uitgenodigd 
als Vip Guest voor het spring Event in Weeze. De kinderen met 
22q11 werden lekker in de watten gelegd, ze mochten meerijden in 
prachtige sportauto’s, kregen lekkere poffertjes van Poffertjes on 
Tour en mochten alle sportauto’s van heel dichtbij bekijken.  

 
21 mei  22q at the zoo 

 
Dit jaar zijn we naar GaiaZoo in Kerkrade geweest. We hadden 125 
inschrijvingen. We hadden dit jaar een eigen speurtocht in de 
dierentuin met Superaap Sammie. Deze speurtocht werd erg goed 
ontvangen, zowel door onze eigen mensen als de reguliere 
bezoekers van de dierentuin. Het was een geslaagde dag, waar we 
weer veel gezinnen bij elkaar hebben gebracht en het stukje 
bekendheid in Nederland een stuk groter is geworden.  

 
17 juni  Toertocht Apeldoorn, VLS on tour 
 
80 fietsers (waaronder een team van artsen) hebben heel wat 
kilometers weggefietst voor 22q11. Een gezellige dag met een 
opbrengst van ruim € 20.000,-. Geld dat is bestemd voor het 
onderzoek naar de neurocognitieve achteruitgang bij 22q11. 

 
  

24 september Familiedag 22q11 
 



Dit jaar was de familiedag op camping de Beerze Bulten in Ommen. 
Het was een mooie dag, met volop activiteiten voor de kinderen met 
22q11. Er kon worden gezwommen, gespeeld in de binnenspeeltuin, 
midgetgolf, een speurtocht, bowlen, en een voorstelling in het 
theater. Een heerlijke dag, met voor ieder wat wils.  

 
21 oktober  Jongvolwassenen dag in de Efteling 

 
De dames van de jongvolwassenen dag wilden graag nog een 
activiteit organiseren dit jaar. Met een groep van 9 qties zijn ze naar 
de Efteling geweest. Ook was er in de Efteling gelegenheid om 
samen te lunchen en te kletsen.  

 
19 november Studiedag 

 
Studiedag georganiseerd door Stichting Steun 22q11, in 
samenwerking met het WKZ in Utrecht en het MMC in Maastricht. In 
het UMC in Utrecht hebben ongeveer 110 mensen geluisterd naar 
medici en specialisten over de nieuwste bevindingen op het gebied 
van 22q11. Een dag vol met informatie, maar ook de gelegenheid 
om een praatje te maken met de specialist onder het genot van een 
hapje en een drankje.  
 
22 november Première documentaire  
 
In samenwerking met Stichting Steun 22q11 heeft Hans de Kleine 
een documentaire gemaakt “over leven met 22q11”. Deze 
documentaire geeft een kijkje in het leven van 4 patiënten met dit 
syndroom. Op deze dag kwamen alle filmsterren met familie en 
vrienden, maar ook artsen en anderen geïnteresseerden naar de 
bioscoop om samen de eerste vertoning van deze documentaire te 
zien. Een prachtige avond met een lach en een traan.   

Vrijwilligerswerk 
 

 
Stichting Steun 22q11 bestond in 2017 uit een klein team van 
enthousiaste vrijwilligers. Naast het bestuur, bestaande uit de 
voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben we een kernteam 
met vrijwilligers die taken als facebookbeheer, donateursleden 
administratie, actie-organisatie, oudercontactmomenten, e.d. op 
zich nemen. Naast dit team zijn er bij evenementen altijd 
vrijwilligers beschikbaar die graag wat werkzaamheden op zich 
nemen.  
 



Partners 
 
Stichting Steun 22q11 werkt nauw samen met de doctoren van het 
WKZ in Utrecht en het MMC Maastricht. In samenwerking met deze 
doctoren organiseren we ook de studiedag. Zij zorgen ook voor 
actuele informatie die wij weer met onze doelgroep kunnen delen.  
 

Financiële verantwoording 
 
In een appart document is het rapport inzake jaarrekening 2017 
toegevoegd. 
Inkomsten worden gegenereerd uit jaarlijkse bijdrage van leden, 
donaties van derden en bijdrage die voorkomen uit diverse acties 
waarbij geld wordt ingezameld. Hiervan hebben wij in 2017 alle 
begrote kosten kunnen dekken en zijn er lotgenoten contactdagen 
georganiseerd.  
Wij zijn aan het sparen voor neurocognitief onderzoek. Wij werken 
aan meer bekendheid voor het 22Q11 syndroom in Nederland, bij 
artsen en diverse instanties. Wij zorgen voor informatievoorziening, 
verkorten zoektochten voor ouders en organiseren diverse 
lotgenotencontact dagen. 
Alle personeelskosten zijn vergoedingen van vrijwilligers volgens de 
daarvoor vastgestelde norm en van gemaakte reis- en onkosten 
door vrijwilligers. 
 
 

 
 
 


