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Voorwoord
In 2015 heeft het bestuur van Cura Vera haar beleid bijgesteld. 

Voor de periode 2016-2020 zal het accent liggen op het aangaan van de verbinding met bestaande 
specifieke groepen patiënten/cliënten en zorgverleners. Bundeling van krachten dus. 

Doelstelling Cura Vera
De stichting Cura Vera heeft als doel: zorgverlening aan hen die schriftelijk hun wensen inzake 
zorgverlening conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) willen 
vastleggen, opdat hun wensen gerespecteerd worden; ook op het moment dat er sprake is van 
wilsonbekwaamheid.

Daarvoor wil zij eenieder bewust maken van de pa

tiëntenrechten/zelfbeschikkingsrechten (burgerrechten) in de gezondheidszorg zoals omschreven in 
de WGBO en d.m.v. een persoonlijk (uitlegbare biografie) opgestelde wilsverklaring met verwijzingen 
naar de WGBO daarvan gebruik te laten maken. Tevens wil zij het belang van de rol en positie van de 
wettelijke vertegenwoordiger onder de aandacht brengen en versterken. 

Een schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking die is opgesteld in samenwerking met Cura Vera is 
een kwalitatief en juridisch sterk document die door gezondheidswerkers met respect in acht 
genomen wordt.

Activiteiten 2017
Om de doelstelling te realiseren zijn in 2017  de volgende activiteiten ondernomen:

Bestuursvergaderingen

 Het bestuur van de stichting Cura Vera heeft 6x vergaderd.

Bestuurssamenstelling

 Bestuursleden en hun functies:
voorzitter: H.W.H.J. Bodewitz
secretaris: C. P. Bartelds
penningmeester: J.H.I.M. Peeters Weem
algemeen lid: J.A.L. De Keijzer

Het beleid 

Voor de periode 2016-2020 zal het accent liggen op het aangaan van de verbinding met bestaande 
specifieke groepen patiënten/cliënten en zorgverleners.  Het veronderstelde effect van deze keuze is 
dat hierdoor de relevantie van datgene waar Cura Vera voor staat zal toenemen. Daarbij dat het 
maatschappelijk-politieke bewustzijn groter wordt door concrete voorbeelden. 

Het regeeraccooord van het 3e kabinet Rutte geeft een stap in onze richting. Dit stelt dat het 
Zorginstituut gaat bevorderen dat gezamenlijke beslissing van patiënt en zorgverleners over de 



behandeling een plek krijgt in de medische richtlijnen. Doeli s dat de behandeling maximaal bijdraagt 
aan de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn er twee interessante initiatieven ontstaan, 
www.levenseinde.patientenfederatie.nl en www.waardigouderworden.nl. 

Aanvragen Fondsen

 Er is een bezwaarschrift ingediend na de afwijzing door het Ministerie van VWS, de 
Kaderregeling subsidies VWS, OCW en SZW. Ook het bezwaarschrift is afgewezen. Daarna is 
hernieuwde aandacht geschonken aan de projectaanvragen en de bijbehorende financien. 
Gekozen is voor een tweetal kleinere aanvragen en een grotere. Resp. het Fonds Sluyterman 
van Loo en het fonds Casterenshoeve. Een uitgebreidere aanvraag is gedaan bij het 
Zorginnovatie Fonds van Zorgverzekeraars Nederland. Ook deze drie fondsaanvragen zijn 
afgewezen.

Vernieuwing website

In 2016 is besloten de website geheel te vernieuwen.  Begin 2017 is de website 'life' gegaan. 
Ook is besloten een aantal zaken in eigen beheer te gaan nemen.

Verkenning samenwerking

 In 2017 is contact geweest en/of zijn verkennende gesprekken geweest met de volgende 
organisaties: Wilsverklaring.info uit Barendrecht, de projectleider van het landelijke project 
“Van Betekenis tot het Einde” en de stichting VitaValley uit Ede. 

 Verder is er nagedacht over een Crowdfundings actie.

Lezingen

Er zijn in 2017 een 3-tal lezingen gegeven over de schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking: in 
Maastricht, Wijster en Westerbork.

PR en netwerkactiviteiten

 In Oosterwolde is in februari 2017 door Sindryn voor de 5e maal een gezondheid- en 
welzijnsbeurs georganiseerd waar Cura Vera aan heeft deel genomen. Er zijn tientallen  
gesprekken gevoerd over het werkdomein van stichting Cura Vera.

 De uitgever van het boek “Wie zegt” heeft aangeboden het e-book gratis ter beschikking te  
stellen. Het bestuur heeft dit aanbod aangenomen. Via onze website is het e-book aan te 
vragen.

 Uitnodigingen zijn verstuurd naar de Alzheimer café's in Nederland met het aanbod een 
lezing te komen geven.

 De bestuursleden zijn in 2017 actief geweest om het werk van Cura Vera bekendheid te 
geven. In het bijzonder zijn te vermelden de contacten met: Alzheimer Nederland, NPF en het
collectief “Ik wil met je praten”. 



FINANCIELE VERANTWOORDING 2017

Balans 2017

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016       PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Inventaris(1) €   3.080,- €   3.198,-         Eigen Vermogen €      -878,- € 0,-

Promotiemateriaal(1)      3.123,-                3.266,-         Financiering derden         0,-               0,-

Voorraden         329,-                    403,-         Leningen (2)        8.984,-               8.984,-  

Liquide middelen      1.574,-       2.117,-

Totaal €   8.106,- €   8.984,-         Totaal     € 8.106,-    € 8.984,-

Resultatenrekening 2017

Inkomsten

verkoop boek(3)                                          351,-

donaties/giften             489,-

Totaal € 840,-

Uitgaven

Administratie/bankkosten € 104,-

Website 617,-

PR/flyers   30,-

PR/boekjes (4) 310,-

Inkoop boekjes 469,-

Bestuurskosten 188,-

Totaal                                              €       1.718,-

RESULTAAT 2017      –/- €            878,-


