Beleidsplan Vasa Previa Foundation 2018-2023
Missie:
Ervoor zorgen dat er geen kinderen meer onnodig sterven door de gevolgen van vasa previa.
Aanleiding oprichting Vasa Previa Foundation:
De VPF werd opgericht in 2001 naar aanleiding van de dood van Julia van Giersbergen (2605-2000), dochter van Marlou van Dijck, gestorven door ongediagnostiseerde vasa previa.
Doelen:
Volgens de statuten heeft de Vasa Previa Foundation de volgende doelstelling:
Het informeren van zwangere vrouwen, verloskundigen en gynaecologen met betrekking tot
de noodzakelijkheid van voortijdige diagnostisering en het management van
gediagnosticeerde vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie, vanuit een algemeen
maatschappelijk belang.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
 Het verstrekken van informatie over vasa previa, placenta bilobata en velamenteuze
navelstrenginsertie via een website
 Het verstrekken van informatie over vasa previa, placenta bilobata en velamenteuze
navelstrenginsertie via publieke media (bijv. kranten, tijdschriften, televisie);
 Het aanschrijven en onderhouden van contacten met nationale en internationale
verenigingen die zich bezig houden met Echoscopie, Obstetrie en Gynaecologie (bij.
NVOG, KNOV, AGOC) met als doel het aanpassen van de protocollen met betrekking
tot de opsporing en het management van vasa previa, placenta bilobata en
velamenteuze navelstrenginsertie;
 Het aanschrijven en onderhouden van contacten met nationale en internationale
opleidingscentra tot obstetrie, gynaecologie en echoscopie met als doel het zodanig
aanpassen van de opleiding dat het opsporen en management van vasa previa, placenta
bilobata en velamenteuze navelstrenginsertie hier onderdeel van uitmaakt;
 Het inzamelen van geld om huidige opleidingen te verbeteren en/of het ontwikkelen
van specifieke trainingen met betrekking to het opsporen en managen van vasa previa,
placenta bilobata en velamenteuze navelstrenginsertie.
Geplande werkzaamheden van de Vasa Previa Foundation 2018 – 2023:
De Vasa Previa Foundation is voornemens van 2018-2023 de volgende activiteiten uit te
oefenen:
1. Steunen van lotgenoten via Facebook
(https://www.facebook.com/groups/vasaprevia.nl/), per email en telefonisch.
2. Onderhouden en verbeteren van de website www.vasaprevia.nl met informatie voor
zwangeren, medici, pers en andere geïnteresseerden.
3. Actief benaderen van de media met als doel het vergaren van landelijke bekendheid
voor vasa previa, zijn risicofactoren, gevolgen en behandeling.

4. Verzamelen van data van vrouwen die te maken hebben gehad met vasa previa, voor
wereldwijd wetenschappelijk onderzoek.
5. Het onderhouden van contacten met gynaecologen, verloskundigen, andere medici en
politieke partijen met als doel het veranderen van de richtlijnen en protocollen.
6. Actieve bijdrage leveren aan de aanpassing van de NVOG richtlijn Vasa previa.
7. Bezoeken gynaecologische & obstetrische congressen om informatie te verstrekken
over vasa previa.
8. Onderzoeken mogelijkheden ontwikkeling e-learning over vasa previa voor studenten
verloskunde en echoscopie.
9. Ondersteunen studenten verloskunde/geneeskunde met betrekking tot scripties, essays
e.d. over vasa previa of andere aanverwante vormen van babysterfte.
10. Bijhouden van wetenschappelijke literatuur met betrekking tot vasa previa.
11. Onderhouden van contacten met de International Vasa Previa Foundation en de UK
Vasa Praevia Raising Awareness.
12. Actieve fondsenwerving via Facebook groep Vasaprevia_nl.
Bijeenkomsten Vasa Previa Foundation
Het actieteam van de Vasa Previa Foundation vergadert via MSN (chat). Eenmaal per jaar
vindt er een live bijeenkomst plaats in het midden van het land, om de doelen te herijken en
de focus voor het nieuwe jaar vast te stellen.
Fondsenwerving
De Vasa Previa Foundation is afhankelijk van giften en donaties.
Van 2018-2023 wil de VPF giften vergaren door een beroep te doen op lotgenoten waaraan zij
hulp biedt.
Vermogensbeheer
De VPF heeft een Rabobankrekening die wordt beheerd middels Telebankieren.
De penningmeester maakt jaarlijks een verslag van inkomsten en uitgaven, dat publiekelijk in
te zien is via de website op internet: http://www.vasaprevia.nl/over_de_vpf/over_de_vpf.htm
Kosten die gemaakt worden door het VPF actieteam, bij de uitvoering van haar
werkzaamheden, worden door de actieleden gedeclareerd bij de penningmeester en via
Rabobank Telebankieren uitgekeerd.
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Beloningsbeleid:
Het bestuur kan aan bestuurders en vrijwilligers een vergoeding toekennen. Verzoeken voor
een vergoeding kunnen bij het bestuur ingediend worden. Kosten die bestuurders maken voor
de stichting kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Als een vrijwilliger of een
bestuurder een vergoeding wenst te ontvangen dan dient hij of zij daartoe een verzoek in te
dienen voor 1 april volgend op het jaar waarop het verzoek betrekking heeft.
Mandatenregeling:
Alleen de voorzitter is bevoegd betalingen te verrichten. De voorzitter dient om akkoord te
vragen bij de penningmeester.
Alleen de penningmeester is bevoegd juridische verplichtingen aan te gaan. Voor het aangaan
van juridische verplichtingen dient de voorzitter akkoord te verkrijgen van de
penningmeester.

