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STICHTING PMDD NEDERLAND 

De stichting heeft als doel: 
- het creëren van meer bekendheid en bewustwording voor de aandoening 
Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) in Nederland onder professionals en 
vrouwen, zodat deze aandoening bij vrouwen herkend en erkend wordt; 
- het bieden van voorlichting/ondersteuning/advies aan vrouwen met de 
diagnose PMDD;  
- en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 
 
2022 – Heleen Bruil, Patricia Pijnacker, Linda Balk 

 
Versie: Juni 2022 
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2. INLEIDING 

Het doel van Stichting PMDD Nederland is ongewijzigd. We zullen je in dit 
jaarverslag informeren over onze activiteiten die hebben plaatsgevonden om 
onze doelen, conform het beleidsplan 2021-2022, te realiseren. 

Na dit jaarverslag zal een nieuw beleidsplan volgen voor de periode van 2022-2023. 

Stichting PMDD Nederland is opgericht in 2020 door vrouwen met elk PMDD en een eigen 
historie m.b.t. de diagnose en behandeling van de aandoening. Eén ding hebben deze 
vrouwen gemeen: een missie om PMDD als ziekte beter op de kaart te zetten in Nederland, 
zodat in de toekomst de lijdensweg die zij hebben moeten doorstaan, voor anderen 
bespaart kan blijven. 

3. ALGEMENE GEGEVENS 

Adresgegevens stichting 

Stichting PMDD Nederland 
Boskantseweg 83 
5492 VA  Sint-Oedenrode (Gemeente Meierijstad) 
email: info@pmddnederland.nl  
website: www.pmddnederland.nl 
RSIN: 861563797 
IBAN: NL48 INGB 0008 708 689 

Bestuur Stichting PMDD Nederland 

Board members / bestuursleden 
Heleen Bruil, voorzitter   heleen@pmddnederland.nl 
Patricia Pijnacker, secretaris   patricia@pmddnederland.nl  
Linda Balk, penningmeester   linda@pmddnederland.nl  
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4. VOORWOORD 

Sint-Oedenrode, 22 juni 2022 

Beste betrokkene, 

Voor je ligt het jaarverslag 2021 van Stichting PMDD Nederland, opgericht op 24 augustus 
2020. Toen nooit kunnen bedenken wat een rollercoaster er op ons af zou komen. We 
hadden, en hebben, een duidelijke missie. Dat deze missie nodig is, is alleen nog maar 
duidelijker geworden sinds onze oprichting. 

Op de eerste plaats willen wij een dankwoord uitspreken aan iedereen die naar ons hebben 
uitgereikt, met of zonder PMDD. Dank voor jullie vertrouwen in ons werk. Maar ook veel 
dank aan alle vrijwilligers die ons bijstaan en ons helpen in deze belangrijke missie. Dank aan 
alle donateurs en sponsoren; elke euro is hard nodig en dankzij jullie heeft onze stichting 
bestaansrecht. Veel dank ook aan alle partners, familie, vrienden die ons als bestuur steunen 
en ervoor zorgen dat wij de tijd vrij kunnen maken om PMDD op de kaart te zetten.  

Wat begon in augustus 2020 met drie passievolle bestuursleden, is uitgegroeid tot een 
hechte groep gelijkgestemden. Daarover later meer in dit jaarverslag. 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting PMDD Nederland 

Patricia, Linda & Heleen 
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5. MISSIE, VISIE EN AMBITIE 

5.1. Missie 

De stichting heeft als doel: 
- het creëren van meer bekendheid en bewustwording voor de aandoening Premenstrual 
Dysphoric Disorder (PMDD) in Nederland onder professionals en alle mensen die zich in 
PMDD herkennen, zodat deze aandoening herkend en erkend wordt; 
- het bieden van voorlichting/ondersteuning/advies aan alle mensen met de diagnose 
PMDD;  
- en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

5.2. Visie en ambitie 

Naar onze mening is er nog veel te weinig aandacht voor hormoon gerelateerde 
problematiek. PMDD is daar slechts één onderdeel van. Taboe doorbreken, betere 
informatievoorziening, scholing aan professionals en her – en erkenning aan iedereen die 
zich herkent in PMDD, dat is waar we voor op zijn gestaan met de oprichting van de 
stichting.  

6. DOELEN UIT BELEIDSPLAN 2021-2022 

In ons beleidsplan hebben we concrete doelen opgesteld. Deze doelen zijn korte en lange 
termijn doelen. In ons jaarverslag zullen we steeds terugblikken op welke doelen inmiddels 
behaald zijn en welke doelen continue aandacht blijven verdienen. Verderop in het 
jaarverslag gaan we dieper in op al onze activiteiten in 2021 en 2022. 

Dat in Nederland de aandoening PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) bekendheid heeft 
onder professionals én vrouwen, zodat deze diagnose bij iedereen die zich herkend in PMDD 
her- en erkend wordt. Dit doen we door:  

• Geld werven d.m.v. donaties en fondsen aan te schrijven zodat we onderzoek kunnen 
opzetten en informatie breed kunnen delen;   

• Het faciliteren en realiseren van onderzoek;  
• Een wetenschappelijk congres aanbieden;   
• Actief informatie overhandigen aan professionals in brede zin;  
• Brochure voor professionals uitbrengen;  
• Inzetten op aanpassing triage bij hulpverlenende instanties;  
• Samenwerken met relevante stichtingen, organisaties, professionals en andere 

belanghebbende partijen voor uitbreiden awareness.  

Daarnaast geven we alle mensen die zich herkennen in PMDD, een veilige plek waar zij 
gehoord en gesteund worden door lotgenoten en ervaringsdeskundigen en bieden we 
informatie aan over alle aspecten van PMDD. Dit doen we door:  

• Het aanbieden van een wetenschappelijk onderbouwde website;  
• Het beheren van een Facebook-lotgenotengroep;  
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• Het beheren van o.a. een Facebook-pagina; een Instagram account, 
LinkedIn profiel, YouTube kanaal en Twitter-account; 

• Persoonlijke voorlichting geven aan mensen met PMDD d.m.v. 
bijeenkomsten houden;   

• Folders en/of brochure(s) aanbieden; 
• Documentaire uitbrengen;  
• Telefonische hulpverlening (life-line) aanbieden; 
• Webinars organiseren;  
• Petitie starten;  
• Podcasts maken.  

6.1. Doelen & status 

1. De Stichting PMDD Nederland zal officieel worden opgericht in de zomer van 2020. 
BEHAALD 

2. De werkgroep PMDD Nederland realiseert voor het einde van 2020 de website 
PMDDNederland.nl BEHAALD 

3. De werkgroep PMDD Nederland zal altijd actief uitkijken naar mogelijkheden om de 
stichting PMDD Nederland financieel te kunnen dragen. DOORLOPEND 

4. De werkgroep PMDD Nederland, zal de komende jaren actie ondernemen tot (medisch) 
onderzoek onder Nederlandse vrouwen met klachten die wijzen op PMDD. 
DOORLOPEND 

5. De werkgroep PMDD Nederland, zal in de komende jaren een wetenschappelijk congres 
of congressen organiseren welke in informatie zal voorzien over alle aspecten van PMDD. 
TO DO 

6. De werkgroep PMDD Nederland zet zich professioneel in op social media door het 
gebruik van o.a. het medium Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube etc. 
DOORLOPEND 

7. De werkgroep PMDD Nederland zal zich de komende jaren inzetten tot het aanbieden 
van voorlichting geven aan vrouwen m.b.t. de hormonale cyclus en PMDD, dit doen we 
onder andere d.m.v. het aanbieden van o.a. een brochure (BEHAALD), een website 
(BEHAALD), informatiebijeenkomsten, webinars, podcasts en door ons met deze 
middelen zichtbaar te maken bij hulpverlenende instanties als o.a. huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen, bedrijfsartsen, ggz instellingen en gemeente wijkteams. DOORLOPEND 

8. De werkgroep PMDD Nederland zal de komende jaren met onderbouwde 
(wetenschappelijke) informatie, zo veel mogelijk professionals en belanghebbende 
partijen benaderen, om bekendheid aan PMDD te geven. DOORLOPEND 

9. De werkgroep PMDD Nederland zal de mogelijkheid onderzoeken om een professionele 
documentaire te maken over alle aspecten van PMDD. TO DO 

10. De werkgroep PMDD Nederland wil binnen 5 jaar een (telefonische) life- line opzetten 
waar vrouwen naar toe kunnen bellen wanneer ze ondersteuning, advies en/of een 
luisterend oor nodig hebben, waar ervaringsdeskundigen, met een door PMDD 
Nederland opgezette gedegen training, deze vrouwen te woord kunnen staan. IN 
ONTWIKKELING 

11. De werkgroep PMDD Nederland zal de komende jaren informatie aanbieden aan 
werkgevers en arbodiensten, zodat er bekendheid op de werkvloer komt voor vrouwen 
met PMDD. IN ONTWIKKELING 
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12. De werkgroep PMDD Nederland heeft als visie, om binnen 10 jaar, een 
expertisecentrum te hebben waar relevante hulpverleners ter beschikking 
staan om vrouwen met PMDD op een adequate manier te begeleiden en 
te ondersteunen in een persoonlijk traject. TO DO 

13. De werkgroep PMDD Nederland zal in de komende jaren een petitie opzetten om 
bekendheid aan de aandoening PMDD te geven om verandering af te dwingen bij artsen 
en hulpverleners. TO DO 

14. De werkgroep PMDD Nederland zal zich in de komende jaren inzetten voor aanpassingen 
in triage gesprekken en vragenlijsten bij professionals zodat PMDD zichtbaarder wordt.  
TO DO 

15. De werkgroep PMDD zal altijd een actieve en uitnodigende houding hebben naar 
samenwerkingen met betrokken en belanghebbende organisaties en stichtingen. 
DOORLOPEND 

 

7. ACTIVITEITEN IN 2020 EN 2021 

7.1. Informatievoorziening 

7.1.1. Website 

Onze website is november 2021 live gegaan en sinds die dag blijven de bezoekersaantallen 
maandelijks stijgen met een record van ruim 5000 bezoekers in Mei 2022: 

  

Dit laat duidelijk zien dat meer mensen ons weten te vinden. In het begin waren de 
voornaamste bronnen van herkomst vooral direct verkeer en social media. Maar na verloop 
van tijd en een goede optimalisatie, zijn we ook steeds beter vindbaar geworden in Google. 
We maken gebruik van het Google Grants programma van Google Ads waarmee we 
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beschikken over gratis advertentietegoeden die we inzetten om advertenties 
te plaatsen. Hieronder een voorbeeld van een van de advertenties: 

 

Dat we impact maken, is ook duidelijk terug te zien in Google Trends. Deze tool van Google 
houdt bij hoe vaak er op bepaalde zoektermen wordt gezocht. Het gaat hier om relatieve 
getallen maar het is duidelijk dat er vaker gezocht wordt op “PMDD” en wij zijn ervan 
overtuigd dat dit samenhangt met onze activiteiten sinds Augustus 2020. 

 

7.1.2. Social media 

Om onze doelen te bereiken zetten we ook social mediakanalen in om verschillende 
doelgroepen te bereiken. Het gaat hierbij om onze algemene social mediakanalen, niet om 
de besloten Facebookgroep, daarover later meer. Op onze algemene social mediakanalen 
delen we informatie over PMDD en nieuwsberichten over Stichting PMDD Nederland. Zo 
kunnen we ook mensen bereiken die nog niet bekend zijn met PMDD. 

Facebook pagina 

Op onze Facebookpagina hebben we vanaf Augustus 2020 tot en met December 2021 een 
bereik gehad van 25.000 mensen met 2873 bezoeken aan de Facebookpagina. We kregen in 
die periode 303 nieuwe volgers erbij. Bij het schrijven van dit jaarverslag stond de teller met 
volgers op 671. 

Instagram 

Instagram werd nog vaker bezocht, met 4141 bezoeken. Hier mochten we 143 nieuwe 
volgers verwelkomen. Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben we 1009 volgers. 
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LinkedIn 

LinkedIn wordt vooral ingezet om professionals te bereiken maar ook 
werkende vrouwen en werkgevers. De historische statistieken zijn bij 
LinkedIn niet goed in kaart te brengen. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag hebben we op LinkedIn 149 volgers. 

Twitter 

Op Twitter hebben we op het moment van schrijven 76 volgers. Een stuk minder dan op de 
overige kanalen maar dit is in verhouding met het algemeen gebruik van social 
mediakanalen. 

7.2. Brochure 

In 2020 hebben we onze eerste brochure gelanceerd: 

https://www.pmddnederland.nl/brochure-pmdd  

Deze brochure wordt veelvuldig gedownload en meegenomen naar huisartsen. Hoe vaak dit 
precies gebeurd is niet bekend. We nemen dit als doel mee om dit inzichtelijk te maken 
omdat het een belangrijke statistiek is. 
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7.3. Lotgenotencontact 

Lotgenotencontact is voor veel mensen met PMDD absoluut levensreddend. 
Zonder lotgenotencontact had Stichting PMDD Nederland nooit bestaan. 

Facebook Groep 

De Facebook Groep PMDD Nederland is opgericht in 2017.  Deze is eerder, door onze 
voorzitter, aangemaakt dan de stichting is opgericht. Deze Facebookgroep is de plek waar de 
bestuursleden elkaar hebben ontmoet.  

Eind december 2021 stond de teller op 2250 leden. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag staat de teller op 2588 leden. De komst van nieuwe leden blijft stijgen. 

 

 

7.4. Nieuws en media 

Overzicht artikelen en media 

https://www.pmddnederland.nl/in-de-media  

Nieuwsbrieven 

https://www.pmddnederland.nl/nieuwsbrieven 
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7.5. Voorlichting en belangenbehartiging 

 
Oprichting MWAR (Medische en Wetenschappelijke Adviesraad) 

Eind 2021 is er contact gemaakt met een verschillende professionals uit de 
wetenschap/onderzoek en artsen vanuit de gynaecologie. We zijn dankbaar dat zij de visie 
en missie van de stichting delen en vanuit hun professie vrijwillig willen bijdragen. Zij hebben 
een actieve inbreng bij: 

• Klankbord voor vragen van de stichting. 
• Het doen van aanbevelingen voor toekomstig beleid. 
• Reviewen van (wetenschappelijke) informatie, richtlijnen en papers. 
• Actief meewerken aan het realiseren van een aparte Nederlandse behandelrichtlijn 

voor PMDD. 
• Aanreiken van ontwikkelingen en thema’s die voor onderzoeken en/of publicatie in 

aanmerking komen. 
• Actief bemoedigen van collega’s en branchegenoten om PMDD de aandacht te geven 

die het nodig heeft. 
• Op de hoogte zijn en blijven van de laatste onderzoeken en informatie op het gebied 

van PMDD (wereldwijd). 

In het voorjaar 2022 hebben we een eerste bijenkomst met elkaar gehouden waarbij de 
nadruk lag op kennismaking. De volgende bijeenkomst staat gepland voor september 2022.  

Op onze website stellen we onze MWAR leden graag aan u voor. 

https://www.pmddnederland.nl/medische-en-wetenschappelijke-adviesraad  

 
58ste Gynaecongres NVOG 

En zo stond onze voorzitter Heleen Bruil op het 58ste Gynaecongres georganiseerd door de 
NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). Gelukkig zien steeds meer 
verenigingen in dat parate patiënten kennis belangrijk is en dat we juist samen van elkaar 
kunnen leren. De NVOG is een voorloper op dat gebied. Op 18 november jl. mocht Heleen 
deelnemen aan een patiënten panel. Het panelgesprek was het laatste onderdeel van de 
sessie van de koepel Kwaliteit. Het doel van dit gesprek was om met 4 gynaecologen in 
gesprek te gaan om de volgende 3 stellingen te betwisten: 

1. Het protocol is het startpunt van het gesprek, en niet het eindpunt. 
2. Samen beslissen levert geen probleem op zolang de vrouw kiest voor ‘meer veilige’ 

zorg. 
3. Als mijn patiënte niet gangbare (dure) aanvullende diagnostiek wenst ter 

geruststelling, doe ik dat. 

Het was kort maar krachtig, helaas was de tijd ook veel te kort! Maar wat goed dat hier 
aandacht voor was en komt. Het heeft ervoor gezorgd dat Jan van Lith en Steven Koenen 
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(beiden lid van de projectgroep Toekomstig Kwaliteitsbeleid NVOG) meteen 
na de sessie plannen aan het maken waren hoe dit verder door te 
ontwikkelen. Ook hun commissie Patiënten communicatie gaat hiermee 
verder aan de slag. Wij zijn benieuwd naar het vervolg hiervan! 
 
MST Twente 

Op 8 november 2021 jl. gaven wij een presentatie aan 
het MST. Medisch Spectrum Twente is één van de 
grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. Zij 
hebben een eigen bij- en nascholing beleid voor hun 
medewerkers, hun doelgroep is: 

• Artsen (in opleiding) binnen uiteenlopende 
specialismen. 

• Verpleegkundigen (in opleiding) binnen 
uiteenlopende specialismen. 

• Paramedici. 
• Ondersteunende diensten. 

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te garanderen en te verbeteren, biedt Medisch 
Spectrum Twente (MST) haar medewerkers elk jaar (verplichte) bij- en nascholing aan. Het 
gaat hier om scholing die iedere medewerker nodig heeft om goed te blijven functioneren in 
zijn of haar huidige functie. Naast dit standaard aanbod is maatwerk ook een mogelijkheid. 
MST geeft desgewenst onderwijskundig advies en begeleidt bij- en nascholingstrajecten. 

In onze presentatie werd er een stuk verteld door Heleen Bruil uit en over 
ervaringsdeskundigheid, Petra van den Doel nam het stokje daarna over, zij ging in op de 
etiologie en achtergrond van PMDD en Astrid Kamperman (een lid van onze Medische 
Adviesraad) nam het deel onderzoek & wetenschap voor haar rekening. We hebben hen 
mogen uitleggen waar we op dit moment staan qua onderzoek op PMDD-gebied in 
Nederland. Dát kan echt stukken beter en is ook noodzakelijk. 

De huidige richtlijnen zijn verouderd 

Ook hebben we kunnen overbrengen dat PMDD een aparte richtlijn dient te verkrijgen. Nu 
wordt PMDD vaak weggezet binnen de gynaecologie als PMS of een ernstige vorm daarvan, 
terwijl PMDD een eigen aanpak nodig heeft en verdient. De huidige richtlijnen die nu vanuit 
de NVOG bestaat, zijn vanuit 2011. Dat betekent in de praktijk dat artsen achterlopen qua 
kennis én dat merken de PMDD-vrouwen die nu hulp nodig hebben. Als laatste konden we 
nog toelichten waar onze stichting voor staat en waarom we zijn opgestaan.  

Uit de reacties hebben wij mogen vernemen dat men onder de indruk was wat voor impact 
PMDD heeft op een vrouwenleven. 45 minuten lang is er naar ons geluisterd! Wat ons 
betreft blijven we onze kennis ook op deze manier verspreiden binnen Nederland. 
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7.6. Wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen 

PERIOD. studie in samenwerking met Erasmus MC. 

Samen met de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC werkt Stichting 
PMDD Nederland aan het realiseren van een PMDD cohort. 

Het PERIOD. –cohort richt zich op dit moment vooral op het in 
kaart brengen van de klachten die geassocieerd zijn met PMDD 
en daaruit voortvloeiend het valideren van 
screeningsinstrumenten voor PMDD (de C-PASS). Daarnaast 
willen we met het PERIOD. –cohort zicht krijgen op mogelijke 
oorzaken en gevolgen van het leven met PMDD.  

Dataverzameling voor PERIOD. gaat van start zodra er 
toestemming is van de Medisch-Ethische toetsingscommissie 
(METC). Het PERIOD. cohort is een uitgelezen voorbeeld van 

Citizen Science. PERIOD. laat zien dat een actieve rol van een patiëntenvereniging een 
katalyserende functie heeft in de wetenschappelijke kennisgroei, juist voor onderbelichte 
aandoeningen zoals PMDD. 

7.7. Partners 
 
MIND 

In Juni 2021 is Stichting PMDD Nederland aangesloten bij 
platform MIND. 

"MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen 
die hiermee te maken hebben ondersteunen. MIND is een 
onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk 
maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem 
geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten 
en hun naasten". 

"Samen met onder meer landelijke en regionale cliënten- en 
familieorganisaties, cliëntenraden, familieraden, zelfregie-initiatieven, ambassadeurs, 
donateurs en partners werken we aan een samenleving die psychische gezondheid koestert, 
daarin investeert en alles doet om onnodig psychisch leed te voorkomen". 

MIND Magazine 
 
Op het moment dat wij lid werden van MIND vielen we met ons neus in de boter, zij waren 
bezig met het opzetten en bijna afronden van een eenmalige uitgave van een Mind 
Magazine. 
  
Het magazine laat zien waar MIND en haar lid organisaties voor staan en geeft een 
uitgebreid beeld van de wereld van de mind en de geestelijke gezondheidszorg. Ons werd 
gevraagd of wij ook onze stichting hierin naar voren wilde laten komen. Natuurlijk! Op blz. 
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55 vertelt medebestuurslid Patricia Pijnacker kort haar verhaal en wordt er 
melding gemaakt van het bestaan van onze stichting. 
  
De inhoud laat zien dat het niet alleen maar om problemen draait, maar dat 
er ook heel veel mooie en hoopgevende verhalen te vertellen zijn. Verhalen van mensen die 
hun ervaringen benutten om anderen te ondersteunen. Daarnaast staat het magazine 
boordevol handige tips over psychische gezondheid, achtergrondinformatie (wat doet een 
psychiater nu precies bijv., wat kan een huisarts of POH-ggz voor je betekenen, waar vind je 
als naaste informatie en steun etc.) en links naar bij MIND aangesloten cliënten-, naasten-, 
zelfregie- en herstel organisaties. 
  
Het magazine is inmiddels uitgebracht in een onlineversie (te lezen in een pdf of 
een blader bestand). Ook bestaat er een papapieren uitgave. Deze gaan in het voorjaar van 
2022 gestuurd worden naar 2.500 huisartsenpraktijken en de bij MIND aangesloten lid-, 
cliënten- en familieorganisaties en zelfregie- en herstelinitiatieven.  
  
We hopen dat huisartsen en alle POH's-ggz (praktijkondersteuners huisartsenzorg) hun 
patiënten wijzen op het MIND magazine, zodat zij een indruk krijgen van wat MIND voor hen 
kan betekenen. 
Via deze weg zullen we nog meer mensen met (het vermoeden van) PMDD bereiken en 
hopen we dat PMDD ook meer bekendheid gaat krijgen in de spreekkamers.   
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Women INC. 

WOMEN Inc. vond het van groot belang om gehoor te geven aan PMDD. Zij 
kenden PMDD niet. Daar wilden zij gelukkig ook iets aan veranderen. 
  
“Wij streven naar een samenleving waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een meisje 
of jongetje bent, een vrouw of man. Of, beter gezegd: gelijke kansen voor iedereen, 
ongeacht gender en sekse.” Dit is de missie van WOMEN Inc. 
  
Deze fantastische organisatie bood ons de mogelijkheid aan om ons te helpen bij ons doel, 
namelijk bekendheid geven aan PMDD waar wij als stichting volmondig ja op hebben 
gezegd! Zo zette WOMEN Inc. i.s.w. met de stichting een minicampagne op. 
  
Persoonlijke ervaringen doen ertoe. Daarom maken ze bij WOMEN Inc. o.a. podcasts, waarin 
de geleefde ervaring van verschillende mensen centraal staan. Op welke manier zij met in- 
en uitsluiting te maken krijgen, hoor je in hun podcasts over beeldvorming, zorg en andere 
thema’s waarin nog ongelijkheid bestaat. 
  
In de afgelopen weken is er een podcast ‘Komt een mens bij de dokter’ opgenomen 
met Ashley Post waarin zij super eerlijk haar verhaal met ons deelt over haar leven met 
PMDD. Ook Heleen K. heeft haar ervaringsverhaal middels een geschreven interview 
gedeeld om ons een inkijk te geven hoe haar leven met PMDD is. 
  
Daarnaast hebben wij als bestuur uitgelegd hoe onze stichting tot stand is gekomen en 
welke (toekomst)doelen wij hebben en zal een expert van onze medische adviesraad 
ondersteunend haar verhaal als arts nog gaan doen.   
 
IAPMD 

In onze eigen zoektocht naar antwoorden over 
PMDD, ontdekte ook wij de website van IAPMD 
waar we een ton aan waardevolle informatie 
vonden. We kwamen met elkaar in contact omdat 
we dezelfde doelstellingen hebben en zijn met 
elkaar een samenwerking aangegaan.  

Een groot deel van de informatie op onze website, 
hebben wij mogen vertalen van de IAPMD-website. 
Dit maakt dat onze informatie evidence based en 
up-to-date is. 

De International Association for Premenstrual Disorders (IAPMD) werd in 2013 opgericht als 
de National Association for Premenstrual Dysphoric Disorder (NAPMDD) door Amanda 
LaFleur en Sandi MacDonald. Wat begon als een gemeenschap voor lotgenoten, groeide ze 
door met uitgebreide hulp aan ondersteuning, informatie en middelen voor iedereen die te 
maken heeft met premenstruele aandoeningen: premenstruele dysfore stoornis (PMDD) en 
premenstruele verergering (PME) van onderliggende aandoeningen.  
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In 2018 werden zij de International Association for Premenstrual Disorders (IAPMD) om de 
premenstruele stoornis gemeenschap wereldwijd te verbreden. Sinds deze oprichting 
hebben zij al meer dan een half miljoen mensen uit ongeveer 100 landen geholpen bij het 
vinden van antwoorden, het aanbieden van een gemeenschap en het aanbieden van hoop. 

Stichting PMDD Nederland heeft een alliance met IAPMD voor internationale samenwerking. 

IAPMD 2021 Roundtable 

In 2021 heeft IAPMD een project opgezet met financiering via het Patient-Centered 
Outcomes Research Institute (PCORI). In dit project is een wereldwijde PMDD Community 
Coalition (PCC) opgebouwd met zowel patiënten als professionals. In Juli 2021 was Stichting 
PMDD Nederland aanwezig gedurende een 2-daags rondetafel event (Roundtable) om 
inzichten te delen en richting te geven aan toekomstig onderzoek. 
Meer informatie over dit project en de uitkomsten staat vermeld op de website van IAPMD: 
https://iapmd.org/pcc  

Wij waren erg blij dat wij hier vanuit Nederland bij aanwezig mochten zijn en zo een bijdrage 
konden leveren. 
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8. ORGANISATIE 2020-2021 

Organigram 

 

9. DONATIES 

9.1. Donaties STRIPE 

2020 (november/december) €790,29 (minus kosten) in 11 donaties 

2021 €2430,79 (minus kosten) in 62 donaties 

Overigens geeft 2021 enigszins een vertekend beeld omdat veel donaties hebben 
plaatsgevonden door familie, vrienden en bekenden van het bestuur. 

9.2. Donaties ING 

2020 €925 in 5 donaties 

2021 €763 in 26 donaties 
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10. FINANCIËLE RESULTATEN 

Voor de financiële resultaten verwijzen wij u naar onze jaarcijfers, die apart 
van dit jaarverslag gepubliceerd zijn en zijn opgesteld door een erkende AA accountant. 

11. ANBI STATUS 

Hoera, op zaterdag 06-02-2021 viel de brief van de Belastingdienst op de mat. Stichting 
PMDD Nederland heeft, met terugwerkende kracht, per 24 augustus 2020 een ANBI status. 

Misschien is dit PMDD inhoudelijk gezien geen interessant onderwerp maar zakelijk gezien is 
dit écht een kroon op ons werk. Om een goede stichting te kunnen draaien moet je aan 
behoorlijk wat eisen voldoen. En als deze eisen kloppen dat ontvang je van de 
Belastingdienst een keurmerk dat ANBI heet, dat staat voor Algemeen Nut Beogende 
Instelling. 

Waar moet je aan voldoen om een ANBI status te krijgen: 

• De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang 
dienen. Dit is de 90%-eis. 

• De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het 
algemeen belang dienen.  

• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen 
aan de integriteitseisen. 

• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de 
instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers 
mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de 
instelling. 

• De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor 
het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

• De instelling heeft een actueel beleidsplan. 
• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen. 
• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met 

een soortgelijk doel. 
• De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
• De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke 

website. 

En aan deze voorwaarden voldoen wij allemaal. En wat nu? Wat kun je dan met zo'n ANBI 
status? Zakelijk gezien is dit belangrijk omdat dit o.a. belastingvoordelen oplevert. Wat 
betreft de belastingdienst betekent dit het volgende: 
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• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen 
voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI 
de gift vastleggen in een overeenkomst. 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger 
geen schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden 

een gift aan een ANBI. 

Naast belastingvoordeel betekent een ANBI status dat wij als stichting in aanmerking komen 
voor kortingsprogramma's om ons werk makkelijker en/of efficiënter te maken. Dit, en nog 
veel meer, is nu mogelijk voor ons als stichting waardoor we Stichting PMDD Nederland nog 
meer op de kaart kunnen zetten om onze doelen te realiseren.  

12. NAWOORD 

Dit jaarverslag zal worden gepubliceerd op onze website en als onderlegger dienen voor ons 
jaarplan voor 2023. 

We kijken ernaar uit om in 2023 weer zulke mooie stappen te mogen gaan realiseren! 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting PMDD Nederland 


