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Jaarverslag 2012 van Impuls,
vereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen
Patiëntenvereniging Impuls is een onafhankelijke landelijk opererende vereniging die zich richt op
volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen en in het verlengde hiervan ook op derden die
met deze volwassenen van doen hebben.
De visie van Impuls is het leefklimaat van de doelgroep te verbeteren en integratie in de samenleving
te bevorderen, zodat volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen kunnen deelnemen aan
alle aspecten van de samenleving.
De vereniging baseert zich op drie belangrijke pijlers: lotgenotencontact, voorlichting en
belangenbehartiging,

Van de voorzitter:
Het afgelopen jaar heeft het bestuur vooral zijn aandacht gericht op de toekomst van Impuls, met in
het vooruitzicht de sterk afnemende subsidie van de overheid. De Overheid oefent door haar
subsidiebeleid financiële druk uit om te komen tot nauwere samenwerking tussen
patiëntenverenigingen. In 2014/2015 neemt de Overheid de stand van zaken op betreffende de
voortgang van de samenwerking en zal dan nieuw strenger beleid ontwikkelen als de situatie daarom
vraagt. Er is veel gebrainstormd en vergaderd, ook met leden van de vereniging, over hoe we de
uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Gaandeweg is daarbij het besef ontstaan dat de enige wijze
om ook in de toekomst de belangen van onze doelgroep te kunnen blijven behartigen, we
samenwerking moesten zoeken met een andere, liefst grotere partij. De Vereniging Balans is daarbij,
gezien hun doelgroep, een voor de hand liggende partij. Deze strategische richting is besproken op
de laatste ALV met daarbij de toezegging stapsgewijs en geleidelijk te werk te gaan. Uiteraard is een
en ander ook met de directie en bestuur van Balans besproken Dat heeft onder meer geresulteerd in
het besluit om van het aanbod van Balans gebruik te maken, namelijk om zonder huurkosten ons
kantoor bij hen te huisvesten. Ook hebben wij besloten om de samenwerking met Balans verder te
intensiveren met als doel op termijn alle administratieve en financiële processen te integreren. Ook
hierdoor zal een kostenreductie tot stand worden gebracht.
Verder zijn we van plan om veel nauwer samen te werken met Balans op inhoudelijk gebied, rond
voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
Daarnaast zijn alle activiteiten, die we al ondernamen, in 2012 voortgezet. U leest hierover meer,
verderop in het jaarverslag.
Dit jaar voor het eerst geen symposium, maar regionale themabijeenkomsten, waarvan er nu drie
zijn gehouden. De belangstelling hiervoor viel tegen, maar we zullen in 2013 kijken hoe we dat
kunnen verbeteren.
We hebben een enquête gehouden onder onze leden over welke activiteiten van de vereniging men
belangrijk vindt. Daaruit bleek dat vooral onze activiteiten op het gebied van informatievoorziening,
en daarbinnen met name het magazine Impulsief, en belangenbehartiging gewaardeerd worden.
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Ondanks de chronische lichamelijke handicap van onze coördinator Tessa de Reus, zijn we er, mede
door de geweldige inzet van Tessa de Reus zelf en ook van haar collega Julie Houben, toch in
geslaagd het verenigingskantoor draaiend te houden.
In 2012 is een meerjarenproject Sociale Activering en Werk, gestart, dat gecoördineerd wordt door
het LPGGz, en waarin wij samen met negen andere verenigingen, participeren. Het doel is
kwaliteitscriteria op te stellen waaraan re-integratiebureaus moeten voldoen, en die gemeentes
kunnen gebruiken bij de inkoop daarvan.
Achter de schermen zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe website, en deze
heeft in januari 2013 de oude website vervangen.
Gedwongen door de omstandigheden was 2012 een jaar van bezinning op de toekomst van Impuls.
Wij zijn vol vertrouwen dat we in nauwe samenwerking met de Vereniging Balans ook in de toekomst
de belangen van onze doelgroep kunnen blijven behartigen.
Lex Pull, voorzitter.

3

De drie pijlers van Impuls: belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.
Pijler Belangenbehartiging:
ADHD en de rijbewijskeuring
Impuls heeft zich in het afgelopen jaar sterk gemaakt voor een verdere versoepeling van de huidige
regels bij dit onderwerp. Via Julie Houben zijn er dit jaar contacten met de politiek, met
artsenverenigingen en het ministerie. Ook is er een TV interview bij de VARA geweest over dit
onderwerp. De minister is tot op heden ongevoelig voor onze argumenten gebleken. Een
aangenomen motie om de keuringen af te schaffen heeft de minister niet uitgevoerd. Zij heeft een
eigen plan bedacht, waarbij behandelende artsen advies mogen afgeven over hun patiënten.
Kortom, het is nog geen gelopen race en wij zitten er bovenop.
Steeds weer wordt de discussie opgerakeld over ADHD en medicijngebruik (Batstra e.a). Impuls
neemt deel aan het platform “Wij bouwen samen” met als doel de beeldvorming rond ADHD aan te
pakken.
In veel zaken rond belangenbehartiging neemt het LPGGz het voortouw en zijn wij daarbij actief
betrokken. Het gaat hierbij om zaken als eigen bijdrages in de GGZ, kwaliteitsverbetering van zorgen re-integratiebureaus, medewerking aan het visie document Persoonlijk Gezondheidsdossier
(PGD), enquête kwaliteitscriteria zorginkoop.
We hebben nieuwe afspraken kunnen maken met zorgverzekeraars zodat leden bij deze verzekeraars
een voordelig contract kunnen afsluiten, met korting op de verzekering, vergoeding van medicatie en
vergoeding lidmaatschap van Impuls.

ADHD Europe:
Van 24 februari tot en met 26 februari 2012 vond de jaarlijkse bijeenkomst, met onder andere de
AGM (Annual General Meeting), plaats van ADHD Europe, ditmaal in Barcelona op uitnodiging van
ADANA Foundation.
Op vrijdag avond 24 februari is er een bestuursoverleg geweest ter voorbereiding op de AGM
(Annual General Meeting) die plaatsvond op zondag 26 februari, Tessa de Reus is namens Impuls
algemeen bestuurslid. Op zaterdag 25 februari hebben alle aanwezige lidorganisaties een workshop
bijgewoond aangeboden door OlaCoach, gericht op coaching als succesvol instrument in
management van kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD/ADD.
Als bestuurslid is Tessa de Reus verantwoordelijk voor de jaarlijkse postkaartenactie vanuit ADHD
Europe gefinancierd en tijdens de ADHD Awareness Week uitgegeven en door alle lidorganisaties
verspreid. Verder is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de conferentie, die eenmaal per
twee/drie jaar door ADHD Europe in samenwerking met het land waarin de AGM zal worden
gehouden, wordt georganiseerd. De eerstvolgende conferentie en AGM zal worden georganiseerd in
Istanbul in 2013.
ADHD Europe heeft in 2012 29 lidorganisaties uit heel Europa.
ADHD Europe zet zich in voor gelijke behandeling, gelijke rechten, gelijke plichten en wetten als het
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gaat om mensen met ADHD/ADD in alle Europese landen. Zij doet onderzoek naar de verschillen in
behandeling in de diverse landen en probeert dit in kaart te brengen. Ook de diversiteit aan
medicatie en de vergoedingsystemen in de verschillende landen wordt in kaart gebracht.
Verder is er in 2012 gestart om zich als ADHD Europe ook aan te sluiten bij en in te zetten voor de
ADHD World Awareness. Er moet altijd goedkeuring zijn vanuit een meerderheid van de
lidorganisaties voordat ergens aan deelgenomen mag worden.
Daarnaast is Impuls lid van en/of heeft contact met: de Chronisch Zieken en Gehandicapten-Raad
(CG-Raad), Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Stichting ADHD Netwerk (voorheen: Netwerk ADHD bij
volwassenen). Ook bij deze koepelorganisaties is een duidelijke trend aanwezig tot nauwere
samenwerking, onder druk van de maatregelen van de Overheid. De CG Raad en het Platform VG
hebben tot een fusie besloten.
Pijler Voorlichting
Advies- en informatielijn:
De Advies- en Informatielijn is beschikbaar op het telefoonnummer (+31) 30 231 08 14 (lokaal tarief)
voor alle informatie en vragen. Onze kantoormedewerkers proberen de vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden en waar mogelijk verdere informatie te verstrekken.
Regionale themabijeenkomsten:
We zijn overgestapt van één groot landelijk symposium naar kleinschalige voorlichtingsavonden
verspreid door het land. Er zijn dit jaar drie bijeenkomsten georganiseerd, in Bergen op Zoom, in
Harderwijk en in Rotterdam. Ze zijn georganiseerd in samenwerking met enkele AD(H)D-café’s in de
betreffende regio. De thema’s waren: ADHD/ADD en werk, ADHD/ADD en sport en Je bent niet je
ziekte.
Het concept is een combinatie van één deskundige en één ervaringsdeskundige als spreker en na
afloop gelegenheid tot discussie. De toegangsprijs is laag, zodat dit geen drempel vormt voor een
bezoek. Hoewel we veel reclame gemaakt hebben via de sociale media en plaatselijke huis-aan-huis
bladen was de opkomst laag en bezinnen we ons op de vraag hoe deze kunnen verbeteren.
ADHD in het Theater:
Theatergroep Bint heeft een productie, geheten Off Road, gemaakt over ADHD en voert deze op in
het land, . Wij zijn betrokken bij het tot stand komen van deze voorstelling, en Impuls heeft op 19
oktober 2012 een voorstelling in Rotterdam medegefinancierd..
Het is een hele inspirerende voorstelling die ook goed wordt bezocht en succesvol genoemd mag
worden. Het geeft een heel goed en indringend beeld waar ADHD/ADD-ers tegen aan lopen. De
voorstelling is te koop via www.theatergroepbint.nl
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Verspreiding van folders:
Impuls heeft een drietal folders:

De ‘Algemene informatiefolder over vereniging Impuls’: hierin kun je meer lezen over de activiteiten
van Impuls.
De folder ‘Informatie over ADHD bij volwassenen’: deze geeft je in het kort informatie over de
stoornis.
En de ‘AD(H)D-café folder’ waarin staat uitgelegd wat een AD(H)D-café inhoudt.
Ook is er de flyer van adhdXtra voor gratis onafhankelijk interactief lotgenotencontact.
Alle folders zijn kosteloos te bestellen via de website, telefonisch of per e-mail.
Vier maal per jaar komt er een ADHD Wachtkamerspecial uit waarop iedereen zich gratis via het
antwoordkaartje kan inschrijven, tevens ontvang je dan informatie van Vereniging Impuls. Deze
ADHD Wachtkamerspecial is een uitgave van Academic Pharmaceutical Productions BV met een
onafhankelijke redactieadviesraad . Mede mogelijk gemaakt door Janssen-Cilag B.V.
Verder vindt de verspreiding van de folders plaats door vrijwilligers binnen hun eigen regio, via de
AD(H)D-café’s, via Tessa de Reus, via stands op symposia en via de aanvraag van foldermateriaal via
de website van Impuls.
De Impulsief.
Impuls geeft het kwartaalmagazine Impulsief uit, Julie Houben is hoofdredacteur. Uit de enquête die
we hebben gehouden in de lente van 2012 blijkt, zoals gemeld, dat het magazine door de leden
belangrijk wordt gevonden en dat men het graag wil behouden in de papieren versie. Het is prettig
dat het magazine zo goed wordt gewaardeerd en dit is een stimulans om er mee door te gaan. Er
bestaat de mogelijkheid om exemplaren na te bestellen via ons kantoor.
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Impuls legt uit – Voor en na de Diagnose, ervaringsverhalen:
Onder eindredactie van Julie Houben is in augustus 2012 een nieuw boekje in de reeks van Impuls
legt uit verschenen.
Het nieuwe boekje bevat ervaringsverhalen die zijn binnen gekomen nadat er via de website van
Impuls een oproep was geplaatst om een tegengeluid te laten horen op de negatieve heersende

beeldvorming over ADHD/ADD.
Hier zijn zoveel reactie op binnen gekomen, dat het idee is ontstaan om deze te bundelen in een
boekje met ervaringsverhalen over een leven voor de diagnose en een leven na de diagnose.
Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen heeft 250 stuks afgenomen en ook de Regenboog
Apotheek heeft 1.000 stuks afgenomen. Het boekje wordt net als de andere informatieboekjes via de
webshop verkocht. Daarnaast wordt het boekje ook op landelijke dagen te koop aangeboden.
De nieuwsbrief:
We zijn in het najaar gestart met een nieuwsbrief die gestuurd wordt naar alle leden van wie een email-adres bekend is in het ledensysteem. Hierin worden actuele zaken vermeld zoals ontwikkelingen
rond de rijbewijskeuringen, de nieuwe collectieve zorgverzekeringen, activiteiten van het bestuur,
actuele zaken in de media, oproepjes, etc.
De website:
In 2012 zijn we aan de slag gegaan met het aanpassen van de website. Zowel wat betreft de
structuur als de inhoud. Dat is lang proces geweest, wat is afgerond aan het eind van het jaar. In
2013 is de nieuwe website operationeel geworden. We streven ernaar de webshop uit te breiden. En
we willen een gedeelte van de inhoud besloten maken zodat alleen leden via een inlogcode daarbij
kunnen. Op die manier hopen we ook nieuwe leden te kunnen aantrekken. Zie de website:
www.impulsdigitaal.nl
Sociale media:
We zijn actief op de verschillende sociale media.
http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal
www.facebook.com/pages/Impuls-voor-volwassenen-met-AD(H)D
@Impulsdigitaal
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De Pijler Lotgenotencontact:
AD(H)D-café’s:
Er zijn eind 2012 21 draaiende AD(H)D-cafés. Het betreft een laagdrempelige mogelijkheid tot
contact met anderen met ADHD/ADD en direct betrokkenen. Ze worden gerund door organisatoren.
Deze hebben een samenwerkingsovereenkomst met Impuls. De maandelijkse onkostenvergoeding
wordt per 1 januari 2013 verlaagd van € 50,- naar € 25,- in verband met de subsidievermindering
waarmee Impuls te maken heeft. De cafés hebben dit goed opgepakt. De bezoekersaantallen
variëren nogal van 3 bezoekers tot 20 bezoekers per café-avond.
De cafés worden genoemd in het blad, op www.impulsdigitaal.nl en op www.adhdXtra.nl; hier kan
men ook overige contactgegevens vinden van alle cafés.
Lotgenotencontactdag:
Ook in 2012 is er een lotgenotencontactdag georganiseerd. Deze vond ditmaal plaats in Artis. Dit jaar
vond de Lotgenotencontactdag wel weer plaats in de ADHD Awareness Week, de vierde week van
september. In eerste instantie liep het niet hard met de verkoop van de kaartjes, maar toen heeft de
Regenboogapotheek voor haar cliënten met ADHD/ADD kaartjes af heeft genomen, ging het snel.
Uiteindelijk zijn er 650 bezoekers geweest. Door de prijs voor een stand dit jaar te verlagen waren er
veel meer stands dan voorgaande jaren.. Net als andere jaren, was er gekozen voor het rond laten
lopen van de professionals in de ruimte, hierdoor waren niet alle professionals duidelijk herkenbaar
voor de bezoekers.
Een volgende keer is het idee, om op een andere manier herkenbaarheid te creëren voor de
professionals. Zodat zij voor bezoekers beter opvallen.
adhdXtra:
De site hoort bij Impuls en twee van de beheerders hebben zitting in het bestuur van Impuls. Er zijn
ook professionals die vragen van bezoekers beantwoorden. De site heeft zo’n 1.242 dagelijkse
bezoekers. Er zijn aparte fora voor ouders, partners en familieleden,. Verder maken het bestuur en
de medewerkers tegenwoordig gebruik van de site om met elkaar te communiceren.
Telefonische contactpersonen:
De telefonische contactpersonen zijn aan het einde van 2012 nieuw leven ingeblazen. We hebben
gekozen voor een andere opzet dan voorheen. In het oktobernummer van de Impulsief staan de
telefonische contactpersonen op kennisgebied vermeld. Zo kunnen deze vrijwilligers worden gebeld
of worden gemaild met vragen waar zij ook daadwerkelijk kennis van hebben. Dit scheelt voor het
kantoor enorm, omdat wij kunnen doorverwijzen naar deze mensen als er specifieke vragen komen.
In de toekomst zullen wij deze contactpersonen misschien ook op de website gaan vermelden.
Vrijwilligers training 2012
Voor het derde jaar achter elkaar heeft Impuls de vrijwilligers een training aangeboden om hun
ervaringsdeskundigheid aan te scherpen. Het HEE-team, dit keer bestaande uit Anke Vergeer en
Marianne van Bakel, is wederom gevraagd de training te verzorgen. Zij stond deze keer in het teken
van communicatie. Door middel van Transactionele Analyse werd onderzocht hoe communicatie
werkt. Dit is een uitgebreide theorie die alleen maar aangestipt werd, om zo een beetje een idee te
krijgen. Centraal stond de vraag ‘Welke rol neem jij in binnen de communicatie?’
Dingen die hierbij aan bod zijn gekomen:
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•

Het principe ‘IK ben OK, JIJ bent OK’. Hoe doe je dit?
-Werken met IK-boodschappen: iets wat je moet oefenen. Het komt de communicatie ten
goede.
• Uitleg over communicatie vanuit de Ouder-Kind-Volwassene –positie.
• Het verkennen van de dramadriehoek en de winnaarsdriehoek. Hoe kom je van ‘drama’ bij
‘winnaar’?
Bovenstaande principes en mechanismen werden met groepsoefeningen uitgediept.
De reacties van de vrijwilligers na de training waren zeer positief. Iedereen gaf aan wel iets mee naar
huis te nemen vanuit deze dag.

Het functioneren van de vereniging:
Het bestuur:
Het bestuur kwam in 2012 14 maal bijeen, inclusief twee Algemene Ledenvergaderingen op zaterdag
12 mei en zaterdag 13 oktober 2012. Op de ALV van 12 mei zijn secretaris Alexander Lange en
algemeen bestuurslid Gré van den Berg, afgetreden. En zijn Mariska Springer-Koenders en Ineke
Martens-Viel tot het bestuur toegetreden. Zij zijn beiden beheerder van de site www.adhd-xtra.nl.
Het bestuur is in gesprek met nog twee potentiele nieuwe bestuursleden.
Huidige bestuurssamenstelling:
Dhr. A. Pull, voorzitter.
Mevr. I.J.G. Rulander, secretaris.
Dhr. M.A.P. Arkesteijn, penningmeester.
Dhr. P.J. Pakvis, bestuurslid.
Mevr. A.C. Springer-Koenders, bestuurslid
Mevr. A.J. Martens-Viel, bestuurslid
Medewerkers:
De vereniging heeft twee werknemers:
Tessa de Reus, coördinator, voor 32 uur per week.
Julie Houben, hoofdredacteur, voor 24 uur per week.
Huisvesting:
Het landelijk bureau van de vereniging was in 2012 gehuisvest aan Maliebaan 71 H te Utrecht.
Financiering:
De instellingssubsidies worden vanaf 2012 verstrekt, op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies,
waarvan het subsidiebeleid is uitgewerkt in het Beleidskader voor de subsidiëring van patiënten- en
gehandicaptenorganisaties. (MC-U-3074133)
De subsidie was in 2011 nog 120.000 euro, in 2012 90.000 en in 2013 60.000. in 2014 maximaal
35.000 euro. Verder ontvangt Impuls donaties van derden.
Het ledenaantal:
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Gegevens over ledenaantallen 2012 zijn nog niet bekend. Zodra dit het geval is, zal deze informatie
worden toegevoegd aan dit concept jaarverslag.
Algemene Ledenvergaderingen:
Er zijn twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden, op zaterdag 12 mei en op zaterdag 13
oktober 2012. Op de website van Impuls zijn de notulen van deze vergaderingen op te vragen onder:
over
Impuls

verslagen.
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Vaststelling Jaarverslag 2012
Dhr. A. Pull, voorzitter

…………………………………………………

Dhr. M.A.P. Arkesteijn, penningmeester …………………………………………………
Mevr. I.J.G. Rulander, secretaris

…………………………………………………

Dhr. P.J. Pakvis, algemeen

………………………………………………….

Mevr. H.J. Martens-Viel, algemeen

…………………………………………………

Mevr. A.C. Springer-Koenders, algemeen …………………………………………………
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