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Voorwoord
De pogingen in 2017 van het bestuur van Cura Vera om de activiteiten op een hoger niveau te tillen,
hebben niet het gewenste resultaat gehad. Het bestuur heeft moeten constateren dat het instrument
Wilsverklaring door de beleidsmakers is ingekaderd in ouderenbeleid en dan vooral rondom het
levenseinde. Ook bij de zorgverzekeraars wordt dit instrument niet gezien als zijnde een verbetering
van de zorg of t.b.v. regulering van de zorgkosten.
Noch is het gelukt de verbinding aan te gaan met bestaande specifieke groepen patiënten/cliënten en
zorgverleners; ook zij zien de Wilsverklaring voornamelijk gekoppeld aan het levenseinde en niet aan
algemene patiënten vraagstukken.
Dit betekent dat Cura Vera haar strategie voor de toekomst noodgedwongen in 2018 heeft
geherformuleerd.

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. Specifieke nadruk ligt op het vastleggen van en
de werking van wilsverklaringen op het moment dat er sprake is van wilsonbekwaamheid.
Daarvoor wil zij eenieder bewust maken van de patiëntenrechten/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 dat door gezondheidswerkers met respect in acht
genomen wordt.

WIL App
Eind december 2017 diende zich een mogelijkheid aan om deel te nemen aan een zgn. Hackaton. Het
doel hiervan is in korte tijd een ICT hulpmiddel te ontwikkelen. Het idee ontstond om een app te
laten 'bouwen' waarin de wilsverklaring opgesteld en bewaard kan worden. De app zou opgeslagen
kunnen worden in de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van burgers/patiënten en zodoende
inzichtelijk zijn voor zorgaanbieders.
Het bestuur ziet het ontwikkelen van een app als een kans om een herstart te maken en door te
breken. Techniek die door de discussie heen breekt.
De Hackaton heeft een prototype opgeleverd (werknaam Wil app). Er zijn gesprekken gevoerd met
Beter Health en Proteges (de organisaties achter en bouwers van het prototype); van belang is in het
vervolgtraject stakeholders te betrekken en financiering voor de verdere ontwikkeling te zoeken.

Activiteiten 2018
Om de doelstelling te realiseren zijn in 2018 de volgende activiteiten ondernomen:
Bestuursvergaderingen


Het bestuur van de stichting Cura Vera heeft 5x 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
Medio 2018 heeft het bestuur een evaluatie gehouden. Enerzijds gericht op de WGBO thematiek en
anderzijds op de rol van Cura Vera in deze thematiek. Cura Vera blijft zich onverminderd inzetten voor
het bevorderen van de kennis bij de burger over en het gebruik maken van het instrument van de
(schriftelijke) wilsverklaring zoals vastgelegd in de WGBO. De relevantie hiervan wordt onderkend
door de categorie ouderen in geval van (zeer) ernstige ziekten en vooral wanneer levenseinde
problematiek ook in beeld is. Zij zijn dan ook de belangrijkste doelgroep.
De rol van Cura Vera zal, gezien de beperkte financiële middelen, met nadruk toeleggen op het
informeren van de doelgroep ouderen en hun (wettelijk) vertegenwoordigers.
Communicatie
De vernieuwde website is door ruim 18.000 mensen bekeken en 41 hebben het daarop aangeboden
e-boek “Wie zegt het is genoeg...” via download opgehaald. Om volgend jaar meer downloads te
krijgen, zullen er enkele aanpassingen aan de website nodig zijn.
Er is een opiniërend artikel geschreven hetgeen helaas niet geplaatst is in landelijke media.
Verkenning samenwerking
Er zullen partners gezocht moeten worden om een goede implementatie van de Wil app te realiseren.
Gedacht wordt aan Patiëntenfederatie Nederland, Zorg innovatie Forum, Medmij, de Nederlandse
Vereniging Vrijwillige Euthanasie en de St. Wilsverklaring.
Lezingen
Er zijn in 2018 een 2-tal lezingen gegeven over de schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking: in
Alkmaar en Groningen.

Financiële verantwoording 2018
Balans 2018
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2018

Inventaris(1)

€ 3.080,-

€ 3.080,-

Promotiemateriaal(1) €

3.123,-

€ 3.123,-

Voorraden

€

329,-

€ 253,50

Liquide middelen

€ 1.574,-

Totaal

€ 8.106,-

€ 8.173,50

Inkomsten
€

100,-

donaties/giften

€

328,50

Totaal

€

428,50

Uitgaven
Administratie/bankkosten

€

104,-

Website

€

142,-

Deelname Hackaton (4)

€

50,-

Bestuurskosten
Totaal

RESULTAAT 2018

€

€

31-12-2017

31-12-2018

Eigen Vermogen

€ -878,-

€ -810,50

Financiering derden

€

0,-

€

0,-

€ 8.984,-

€

8.984,-

Leningen (2)

€ 1.717,-

Resultatenrekening 2018

verkoop boek(3)

PASSIVA

296,-

132,50

Totaal

€ 8.106,-

€ 8.173,50

Toelichting op de financiële positie van Stichting Cura Vera 2018


(1) de meeste van deze posten wordt, conform bestuursbesluit uit 2018, niet verder afgeschreven
(zie Inventarislijst)



(2) In geval van een negatief resultaat zal dit op de lening in mindering worden gebracht. In 2018 is
dit echter niet het geval. Dat betekent dat de lening blijft staan op het niveau van eind 2017.



(3) er zijn 8 boeken verkocht voor €12,50. Er zijn op 31 december nog 27 boekjes in voorraad.



(4) inschrijfkosten voor de Avicenna Hackaton d.d. 17 en 18 februari 2018.

