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1. Jaarverslag 2021 

1.1 Inleiding  

Stichting Emovere1, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

77281772, is op 7 februari 2020 opgericht door ervaringsdeskundigen en professionals met een 

innovatieve kijk op SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. De Stichting wil 

een verandering bewerkstelligen in de visie op en aanpak van SOLK. Dit door bewustzijn te bevorderen 

dat (onbewuste) verdrongen emoties een essentiële (en veelal onderschatte) rol spelen bij het ontstaan 

en in stand houden van SOLK. Deze onderliggende emoties bewust maken, voelen en verwerken, in 

combinatie met aanpak van andere factoren zoals belemmerende overtuigingen en gedrag, kan leiden 

tot herstel.  

In brede zin streeft Stichting Emovere naar een verandering van de maatschappelijke visie op 

gezondheid, vitaliteit en welzijn, waarbij lichaam en geest worden gezien als onlosmakelijk geheel, en er 

meer recht wordt gedaan aan het (h)erkennen van en omgaan met emoties. Dit ter preventie van SOLK 

en verhoging van gezondheid en vitaliteit in het algemeen. Zij wil een beweging op gang brengen om dit 

nieuwe gedachtegoed te integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij.  

Aldus richt Stichting Emovere zich op de volgende doelen: 

• Herstel van mensen met SOLK bevorderen (curatief) 

• Voorkomen of verminderen van SOLK in de toekomst (preventief) 

• Bevorderen effectievere en efficiëntere zorg & preventie (integratie in gezondheidszorg) 

• Gezondheid, vitaliteit en welzijn van mensen iha bevorderen (integratie in maatschappij) 

 

1.2 Samenstelling Bestuur en Directie 

Het bestuur kende in 2021 de volgende samenstelling: 
 
Roeline van Driel, voorzitter 
Marten Klaver, secretaris 
Nienke Feberwee, penningmeester 
Petulia van Tiggelen, bestuurslid 
Saskia de Bruin, bestuurslid 
 
Directie: Marjon Oomens, (onbezoldigd) directeur 
 
Het bestuur is in 2021 zeven keer bijeengekomen, tezamen met Marjon Oomens, directeur van 
Stichting Emovere. Door de corona-maatregelen vond deze bijeenkomst ook enkele malen virtueel 
plaats via zoom. In de bijlage staat een korte introductie van directie en bestuur van de stichting. 
 

1.3 Strategie Stichting Emovere  

 
De strategische aanpak van Stichting Emovere berust op 3 pijlers: 
 

1. Bewustzijn bevorderen 
2. Kennis en ervaring delen 
3. Beweging en draagvlak creëren  

 
1  E-movere betekent “eruit bewegen” in het Latijn; de woorden emotie en beweging komen hieruit voort 



Stichting Emovere 

4 

 

 

  

1.4 Activiteitenverslag 2021 

 
Trots en dankbaar kijken wij terug op het tweede jaar van Stichting Emovere en alles wat er is bereikt. 

De belangrijkste activiteiten van 2021 zullen worden gerangschikt onder de drie strategische pijlers. 

Eerst volgt een kort overzicht, waarna enkele activiteiten in meer detail beschreven zullen worden. 

 
1. Bewustzijn en bekendheid bevorderen  

• OERsterk podcast door Richard de Leth met Marjon Oomens, ruim 20.000 keer beluisterd en 
bekeken 

• 4 Nieuwsbrieven, 5 Tijdschrift artikelen en 4 Podcasts/video’s 

• “This might hurt” film promotie en Zoom nagesprekken in Nederland  

• Samenwerking met Michelle Kraaij (24 jaar) tbv documentaire over haar ervaringsverhaal van 
succesvol herstel na 15 jaar chronische pijn (verwacht: voorjaar 2022) 

• Long Covid pilot gestart ism een 15-tal behandelaars (resultaten verwacht: zomer 2022) 

• Wekelijks Social Media berichten op LinkedIn, daarnaast Facebook & Instagram opgestart  
 
2. Kennis & ervaring delen 

• Basis online pijn-educatie ontwikkeld, gratis beschikbaar voor mensen met klachten 

• “Hoe dan?” Realisatie van verhalen van professionals en een mini-documentaire op 
www.ziemijnu.nl, een Webinar met rondetafelgesprek en een Praktijkmiddag met 30 
Workshops, ism Alles is Gezondheid, Proscoop en iPH. 

• Hersteltraject in de wijk; een pilot met patiënten, huisartsen en behandelaars in Den Haag 

• Workshop met HR adviseurs mbt verzuimbeleid en duurzame inzetbaarheid  

• Tweewekelijks Online Vragenuurtje voor mensen met klachten en professionals 

• Groeiend aantal vragen in de mailbox, van mensen met klachten en professionals  
 
3. Beweging, verbinding & draagvlak creëren 

• 3 Vriendenbijeenkomsten, 1 fysiek en 2 virtueel, en een Zoom-café voor nieuwe vrienden 

• Aantal vrienden en volgers op social media verdrievoudigd in 2021! 

• Citizen Science Subsidie-aanvraag bij ZonMw/HealthHolland met 9 organisaties, waaronder  
het LUMC, iPH, huisartsen en zorgverzekeraars  

• Internationale connecties gelegd met organisaties in US en UK 

• Vele gesprekken, deelname aan webinars en (online) bijeenkomsten  
 
4. Professionele organisatie  

• Communicatie plan ontwikkeld  

• Mogelijkheden voor financiering onderzocht, fondsenwerving gesprekken gevoerd  

• Onderhoud en uitbreiding van www.stichtingemovere.nl en kennisplatform www.depijnvoorbij.nl 

• Ervaringsdeskundigen enquête en realisatie van een lijst met professionals die iets willen 
betekenen voor de stichting 

• Aantal mensen dat zich vrijwillig wil inzetten voor de stichting groeit (ruim 40)  

https://www.youtube.com/watch?v=rnPl93nk5_8&ab_channel=OERsterk
https://www.thismighthurtfilm.com/
https://www.stichtingemovere.nl/long-covid-klachten/
https://www.depijnvoorbij.nl/leren-over-pijn/
http://www.ziemijnu.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=p5v_ePPqQ6c&ab_channel=Proscoop
https://stichtingemovere.us2.list-manage.com/track/click?u=9ac0d975a71eebb00e3073be9&id=216e0f4b82&e=e779bdbcc8
https://www.depijnvoorbij.nl/vragenuurtje/
https://www.stichtingemovere.nl/ervaringsdeskundige/zonmw-health-holland-subsidieert-onderzoeksvoorstel-van-stichting-emovere-en-partners/
http://www.stichtingemovere.nl/
http://www.depijnvoorbij.nl/
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1. BEWUSTZIJN EN BEKENDHEID BEVORDEREN  
 
Communicatie uitingen op social media en diverse artikelen droegen bij aan verhoging van de 
bekendheid en bewustwording van het gedachtegoed en de online vindbaarheid van Stichting Emovere.  
 
OERsterk podcast met Marjon Oomens 
In deze OERsterk podcast vertelt directeur van Stichting Emovere Marjon Oomens aan Richard de Leth 
haar eigen ervaringsverhaal en waarom zij samen met andere ervaringsdeskundigen en 
zorgprofessionals deze non-profit stichting heeft opgericht. Er volgde een overweldigend aantal 
positieve en hartverwarmende reacties op deze podcast. Honderden nieuwe volgers op social media en 
nieuwe vrienden die de stichting willen ondersteunen in de bewustwording en verspreiding van het 
gedachtegoed in Nederland stroomden toe.  
 
In totaal werd de podcast tot op heden 21.463 keer beluisterd en bekeken.  
 

 
 
Daarnaast werkten we mee aan een podcast, vodcast en online artikelen: 

- 3 x 7 bij de dokter, podcast SOLK en kinderen door kinderartsen van het Ter Gooi Ziekenhuis 
- Werd Marjon Oomens geïnterviewd voor Nieuws.nl (ca. 3.000 keer bekeken)  
- Het delen van de succesvolle ervaringsverhalen van Jan en Jeanne op Gezondheid.nl 

 
Mooie artikelen zijn verschenen in diverse tijdschriften:  

- Roeline van Driel en Marten Klaver werden geïnterviewd door Lucy Platvoet voor het  
NLP blad “Inzicht” en werden 37 ervaringsverhalen op onze website geanalyseerd 

https://www.youtube.com/watch?v=rnPl93nk5_8&ab_channel=OERsterk
https://www.tergooi.nl/patienteninformatie/solk-bij-kinderen/
https://nieuws.nl/algemeen/20210603/het-is-belangrijk-dat-emoties-niet-weggedrukt-worden-iets-wat-we-onbewust-doen/
https://www.gezondheid.nl/tag/SOLK
https://www.depijnvoorbij.nl/wp-content/uploads/2022/01/Artikel-in-INZICHT-vakblad-NLP.pdf
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- 3 ervaringsdeskundigen Wilma, Laxmie en Gonny, vertelden hun verhaal voor het Zelfzorgboek 
van Psychologie Magazine. De websites van Stichting Emovere, DePijnVoorbij en Zie mij nu 
werden onderaan het artikel vermeld als bronnen voor meer informatie 

- De ervaringsverhalen van Patricia en Claske werden afgedrukt in het geprinte blad van 
Stichting “Pijn-Hoop”  

- Miriam de Kleijn interviewde Marjon Oomens voor iPH Magazine, over het verband tussen 
Positieve Gezondheid en het gedachtegoed van Stichting Emovere, die dezelfde basis hebben 
en in elkaars verlengde liggen.  

 
Film promotie “This might hurt” en zoom nagesprekken in Nederland 
“This might hurt” is een bijzondere filmdocumentaire over het herstelproces van drie mensen met 
chronische pijn die een behandelprogramma volgen onder begeleiding van arts en vooraanstaand mind 
body medicine specialist Dr. Howard Schubiner in de US. 
 
In April en September 2021 hielpen wij bij de promotie van de live streaming van deze indrukwekkende 
film in Nederland. Enkele honderden mensen keken mee in diverse Europese landen, waarna een Q&A 
volgde met Dr. Howard Schubiner, Mark Lumley, PhD en de filmmakers Kent Bassett en Marion 
Cunningham (ook ervaringsdeskundigen). Hierna volgden mooie nagesprekken in de Nederlandse 
zoom en haakten nieuwe vrienden aan bij Stichting Emovere  
 
 
Samenwerking met Michelle Kraaij (24 jaar) t.b.v. documentaire  

 
Sinds onze ontmoeting in oktober 2020 
ontstond een bijzondere 
samenwerking met deze jonge vrouw, 
die wij ondersteunden in haar 
herstelproces, haar wens om een 
documentaire hierover te maken, de 
crowdfunding voor en de realisatie van 
de documentaire door producent Erik 
Jumelet. Dit alles met als doel bij te 
dragen om het gedachtegoed verder te 
verspreiden en ook andere mensen 
verder te helpen.  
 
(documentaire verwacht: voorjaar ‘22) 
 

Michelle herstelde volledig van al haar klachten in driekwart jaar tijd door aan de slag te gaan met 
onderdrukte emoties, en liep pijnvrij de halve marathon van Amersfoort, na 15 jaar chronische pijn.  
 
 
Long Covid klachten: Pilot opgestart en casuïstiek verzameling 
Door vrienden van Stichting Emovere werd gesignaleerd dat er tussen Long Covid klachten en SOLK 
diverse overeenkomsten lijken te bestaan. De vraag ontstond of de zienswijze zoals Stichting Emovere 
deze uitdraagt ook voor mensen met Long Covid klachten van belang zou kunnen zijn. De eerste 
resultaten leken hoopvol; diverse behandelaars meldden dat zij bij mensen met Long Covid goede 
resultaten behaalden.  
 
We realiseren ons dat er omtrent Covid nog veel onbekend is en dat er meer onderzoek moet worden 
gedaan. Om meer informatie te verzamelen heeft Stichting Emovere twee initiatieven gestart: 

- Verzamelen van casuïstiek 
- Opzet van een pilot 

 
In de pilot wordt via een oriënterend onderzoek in kaart gebracht of en zo ja op welke wijze begeleiding 
conform de zienswijze zoals Stichting Emovere die uitdraagt, bijdraagt aan herstel. Over de resultaten 
van de pilot en de verzamelde casuïstiek zal een artikel worden geschreven (verwachting: zomer 2022). 
Marten Klaver en Roeline van Driel leiden dit initiatief namens Stichting Emovere, in samenwerking met 
ca. 15 behandelaars.  

https://www.depijnvoorbij.nl/wp-content/uploads/2022/01/Interview-Het-zit-zeker-tussen-je-oren..pdf
https://www.depijnvoorbij.nl/wp-content/uploads/2022/01/Interview-Het-zit-zeker-tussen-je-oren..pdf
https://www.stichtingemovere.nl/wp-content/uploads/2022/01/iPH-Magazine-3_Leven-lang-Leren_Positieve-Gezondheid-en-Stichting-Emovere.pdf
https://www.thismighthurtfilm.com/
https://www.stichtingemovere.nl/long-covid-klachten/
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2. KENNIS EN ERVARING DELEN  
 
Basis online pijn-educatie ontwikkeld 
In 2021 is een nieuwe online pijn-educatie ontwikkeld. “Leren over pijn” is bedoeld voor mensen met 
aanhoudende lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, en heeft als doel om deze mensen te 
openen voor de mogelijkheid van een emotionele oorzaak. Acht stappen voorzien in kennis over de rol 
van verdrongen emoties, overtuigingen, conditionering en angst bij het aanhouden van klachten. Ook 
maken deelnemers een test en helpen gerichte vragen bij het onderzoeken van de eigen klachten. 
Korte filmpjes van het ervaringsverhaal van Michelle Kraaij geven praktijkvoorbeelden hierbij.  
 
Aangezien we van mening zijn en voelen dat deze kennis en ervaring toegankelijk zou moeten zijn voor 
iedereen, biedt Stichting Emovere deze basis pijneducatie nu gratis aan via: www.depijnvoorbij.nl/leren-
over-pijn. 
 
De online pijn-educatie is gemaakt door:   

• Nienke Feberwee (fysiotherapeut n.p. en eigenaar/coach bij Emotie als Medicijn, bestuur Emovere) 

• Mariëlle Sprong (onderwijskundige en ervaringsdeskundige)  

• Saskia de Bruin (schrijfster en ervaringsdeskundige) 

• Michelle Kraaij (orthopedagoog en ervaringsdeskundige) 

• Marjon Oomens (bedrijfskundige en ervaringsdeskundige) 
 

  
 
Nieuwe verhalen van professionals, mini-docu, webinar en praktijkmiddag 
Stichting Emovere werkt samen met landelijke partijen in het gezamenlijke initiatief “Zie mij nu”, gericht 
op jongeren met onbegrepen aanhoudende lichamelijke klachten, dat ontstond in het voorjaar van 2020. 
 
Zie mij nu is een platform met enerzijds verhalen van kinderen/jongeren met onbegrepen aanhoudende 
lichamelijke klachten, en anderzijds verhalen van bevlogen professionals die hen begeleiden vanuit een 
holistische blik op gezondheid en welzijn. De verhalen zijn bedoeld ter inspiratie voor o.a. professionals 
uit zorg, onderwijs en sociaal domein, en worden ook erg gewaardeerd door kinderen/jongeren met 
klachten en hun ouders. Het biedt herkenbaarheid en perspectief. 
 
In 2021 werden enkele professionals geïnterviewd en hun verhalen opgetekend door Petulia van 
Tiggelen en toegevoegd op de website van Zie mij nu. Ook maakte zij daarop aansluitend een Mini 
documentaire (10 min) met Jantina, een ervaringsdeskundige jongere, en haar stagebegeleider. 
 
Op 7 oktober werd een interessante Webinar gehouden met een rondetafelgesprek onder leiding van 
Roeline van Driel (Proscoop-adviseur en bestuursvoorzitter van Stichting Emovere) met als gasten: 
Annemarie Semeijn, voormalig huisarts/integratief arts, coach en counselor, Yara van Gendt, 
sportpsycholoog o.a. werkzaam op de KNVB campus in Zeist, en Michelle Kraaij, orthopedagoge en 
ervaringsdeskundig jongere. Ruim 500 mensen keken de webinar live of later terug. 
 
Op 23 November volgde een succesvolle digitale Praktijkmiddag met 30 workshops (Excel overzicht) 
met ca. 200 aanmeldingen, voorafgegaan door een Rondetafelgesprek met als gasten: Uwanami 
Schmidt, adviseur duurzaamheid en ervaringsdeskundig ouder, Maryse Duran, arts Integrative Medicine 
met specialisatie kind en jeugd, en Cobie Baart, neuroloog, werkzaam bij de Tinnitus Academie en 
trainer bij Edumind, wederom onder leiding van Roeline van Driel. Hierna volgden twee break-out 
rondes met workshops. 
 

http://www.depijnvoorbij.nl/leren-over-pijn
http://www.depijnvoorbij.nl/leren-over-pijn
https://ziemijnu.nl/
https://ziemijnu.nl/jongeren/
https://ziemijnu.nl/professionals/
https://ziemijnu.nl/film/
https://ziemijnu.nl/film/
https://www.youtube.com/watch?v=p5v_ePPqQ6c&ab_channel=Proscoop
https://stichtingemovere.us2.list-manage.com/track/click?u=9ac0d975a71eebb00e3073be9&id=216e0f4b82&e=e779bdbcc8
https://www.youtube.com/watch?v=IuJrlDSbPpo&t=2s&ab_channel=Proscoop
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Online Vragenuurtje voor mensen met klachten en professionals 
Sinds April 2021 organiseert Stichting Emovere tweewekelijks een online vragenuurtje. Roeline van 
Driel startte hiermee en in Augustus 2021 heeft Esther Drost het stokje overgenomen.  
 
Stichting Emovere heeft inmiddels een pool van ca. 20 ervaringsdeskundigen die hieraan meewerken. 
Dus in elk uurtje is er iemand anders die zijn/haar verhaal deelt en vragen beantwoordt. Het wordt 
daardoor als erg inspirerend ervaren omdat iedereen:  

• andere klachten heeft 

• een ander uniek (levens)verhaal heeft 

• een verschillend pad heeft gevolgd om van de pijn af te komen 

• anders omgaat met verdrongen emoties 
 
Waren er in het begin een 5-tal mensen die deelnamen, inmiddels is dit uitgegroeid tot ca. 15-20 per 
keer. In elk uurtje zijn er een paar mensen die voor het eerst luisteren of meedoen. Er zijn ook mensen 
die vaker aanhaken. De vragen die het meest gesteld worden:  

• ‘Wat moet ik doen om van mijn klachten af te komen?‘ 

• ‘Er is zoveel informatie, waar moet ik beginnen?‘ 

• ‘Waar moet ik naartoe om van mijn klachten af te komen?‘  
 
 
Beantwoorden van vragen in de mailbox  
Stichting Emovere ontvangt veel mails van mensen met klachten en van professionals, regelmatig met 
ontroerende verhalen of korte berichten van dankbaarheid en (h)erkenning, zoals deze:  
  

❖ ‘Zelf niet snappen wat er aan de hand is en dan in de medische molen steeds horen 'het zit 
tussen je oren' (wat voor mij gelijk stond aan 'stel je niet zo aan') ondermijnt je zelfvertrouwen 
enorm. Ik denk dat als ik deze website bij de eerste ziekenhuis ronde had gelezen, dat tientallen 
jaren aan tobben had voorkomen…’ 

 
❖ ‘Ik steun het gedachtegoed beschreven in dit manifest: dagelijks zie ik kinderen, jongeren en 

volwassenen met SOLK in mijn praktijk. Vaak ten einde raad. Door het verbinden van lichaam 
en geest zie ik veel cliënten weer gelukkig de praktijk uitgaan. Vaak vrij of met sterk 
verminderde klachten.’ 

 
❖ ‘Ik ben zelf volledig hersteld na een lange tijd met chronische pijnen te hebben moeten leven, 

door met mijn emoties aan de slag te gaan, en te snappen hoe het brein werkt. Ik zou graag 
meewerken dat artsen, therapeuten en revalidatie centra en zoveel mogelijk anderen hiervan  
op de hoogte raken.’ 

 
 
Vele gesprekken, deelname aan webinars en online bijeenkomsten  
In 2021 zijn ook weer vele gesprekken gevoerd met (zorg)professionals en mensen met klachten, werd 
deelgenomen aan webinars en zijn er presentaties, workshops en input in bijeenkomsten gegeven.  
We noemen hier onder andere:  
 

- Brainstorm met o.a. Machteld Huber, Miriam de Kleijn van iPH   
- Ervaringsdeskundigheid inbrengen en bespreken met huisarts opleiders (Radboud en LUMC)  
- Workshop “Notie van Emotie - van pleisters plakken naar de bron aanpakken” door drie 

ervaringsdeskundigen (Elodie Luinge, Patricia Broos en Marjon Oomens) voor een groep HR 
adviseurs van PZB (landelijk netwerk van personeelsadviseurs in Ouderenzorg). In de 
groepsdiscussies bespraken de deelnemers oa hoe er omgegaan wordt met (het uiten van) 
emoties in werksituaties, het bespreekbaar maken van emoties en wat iets met iemand doet 
binnen hun organisatie(culturen), verzuimbeleid en duurzamere inzetbaarheid van werknemers. 

- Ervaringsdeskundigen Barbara Goote, Jan ten Klooster en Wilma Dijk gaven input en feedback 
in de SOLK Zorgpad ontwikkeling bij Treant, als vrijwilligers vanuit Drenthe/Groningen  

- Hersteltraject in de wijk; een pilot met enkele patiënten, huisartsen (Hedwig Vos en Diego 
Keijzer), en behandelaars in Den Haag (Dineke Bangerter, Monique Wiegel, Ineke 
Leeuwenhoek), geleid door ervaringsdeskundigen Marjon Oomens en Mariëlle Sprong, als 
voorloper van het Citizen Science project 
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- Zoom georganiseerd met 10 huisartsen / vrienden van Emovere: gesprek over mogelijke 
weerstanden bij de huisarts en weerstand bij patiënten en van elkaar leren 

- Connecties gelegd met jonge arts en spreker Mia Wessels en 4 jonge dokters/studenten die 
holistische Zorgdocumentaire willen maken 

- Deelname aan enkele netwerkbijeenkomsten in regio Haaglanden van Polikliniek SAMEN 
(multidisciplinair samenwerkingsverband van o.a. kinderartsen, psychologen, revalidatie- en 
jeugdgezondheidszorg voor kinderen en adolescenten met SOLK).  

- Input gegeven en deelgenomen aan twee online bijeenkomsten voor het creëren van een 
onderzoeksagenda SOLK vanuit Topklinisch Centrum Breburg, Universiteit van Tilburg en 
James Lind Alliance 

- Input en feedback gegeven op diverse onderzoeksprojecten en vragen aan het Patiënten 
Panel, van NALK (Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten) en Pijnpatiënten naar één 
stem. NALK is een platform waar kennis, scholing en onderzoek over de behandeling van 
mensen met SOLK/ALK wordt gebundeld in Nederland. Marjon Oomens is sinds Februari 2020 
lid van de Werkgroep “Samenwerken met Patiënten” van het NALK en van het Patiënten Panel.  

 
Deelname aan Congressen in 2021: 

- Alles is Gezondheid Netwerkbijeenkomst op 9 nov 2021  
- iPH congres (Instituut voor Positieve Gezondheid) op 11 nov 2021 
- Online symposium aangaande “Integrative Medicine” georganiseerd door het Noaber fonds 
- NALK congres / workshops (NB. ons eigen workshop voorstel werd helaas afgewezen door de 

programma commissie) 
 
 
 
3. BEWEGING, VERBINDING EN DRAAGVLAK CREËREN  
 
Citizen Science project  
“Emovere uit SOLK, een nieuwe weg naar herstel door ervaringsdeskundigen en professionals” 
 
 
 
 
 
Het is de eerste keer dat ZonMw en HealthHolland een subsidieronde hebben uitgeschreven op het 
gebied van Citizen Science, burgerwetenschap.  
 
In het voorjaar van 2021 dienden 36 projecten een Projectidee in. Hiervan werden er 15 uitgenodigd om 
een uitgebreide Subsidieaanvraag in te dienen in November 2021. Zo ook Stichting Emovere in 
samenwerking met het LUMC en diverse andere partijen: iPH, Menzis, CZ, Therapieland, Lijn1, en twee 
huisartspraktijken. Trekkers van deze subsidieaanvraag waren Marjon Oomens (burger) en Hedwig Vos 
(wetenschap: senior onderzoeker, huisarts en Hoofd van de huisartsopleiding LUMC).  
 
Centraal in het project staan de ontwikkeling van: 

• Wijkgerichte bewustwordings-activiteiten met als basis het gedachtegoed van Stichting 
Emovere en Positieve Gezondheid 

• Een bijscholing voor (zorg)professionals 

• Een eHealth programma en een groepsinterventie met individuele elementen 

• Wetenschappelijk onderzoek, o.a. in het kader van population health management, naar 
mogelijkheden om patiëntkenmerken te relateren aan type interventies en behandeluitkomsten 

 
Noot: Inmiddels (2022) is bekend dat Stichting Emovere de subsidie toegekend heeft gekregen!  
Samen met een mooi consortium van 9 partijen wordt verder gewerkt aan het creëren van 
bewustwording van de bredere benadering van onbegrepen lichamelijke pijn/klachten (SOLK/ALK) en 
het realiseren van interventies. Dit met als doel burgers en professionals meer (handelings)perspectief 
te bieden voor herstel en preventie. Eén van de onderzoekers is bovendien voornemens op dit 
project/onderzoek te promoveren. Het project zal lopen van 1 juni 2022 tot 1 juni 2024. 
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Internationale connecties gelegd met organisaties in US en UK 
 

• PPDA in de US – President David Clarke, Executive Director Jessica Shahinian 

• Dr. Howard Schubiner, Dr. David Schechter – US, vooraanstaande mind body medicine artsen   

• Georgie Oldfield – ex-fysiotherapeut and oprichter van SIRPA in de UK 

• Mind Body Medicine – Penny George en Dan Hindsley, ervaringsdeskundigen in de UK 

• Kent Bassett & Marion Cunningham – ervaringsdeskundigen en film makers “This might hurt” 
 
In 2009 werd de Psychophysiologic Disorders Association (PPDA) opgericht. Deze Amerikaanse 
stichting zet zich in voor het beter diagnosticeren en behandelen van door stress veroorzaakte 
lichamelijke klachten. De website van de PPDA biedt enorm veel informatie en beschrijft prachtige 
initiatieven en diverse wetenschappelijke onderzoeken die gefinancierd worden door de PPDA.  
Eind Oktober 2021 organiseerde zij de grootste mindbody-conferentie in de geschiedenis. 22 experts 
vertelden hoe chronische pijn, chronische functionele syndromen en medisch onverklaarde klachten 
kunnen worden geëlimineerd door middel van een evidence-based, biopsychosociale benadering.  
Ook biedt de website van de PPDA online trainingen voor patiënten en professionals. 
 
SIRPA staat voor ‘Stress Illness Recovery Practitioners Association’. Deze werd in 2010 opgericht door 
de Engelse fysiotherapeut en ervaringsdeskundige Georgie Oldfield. Nadat zij zelf was hersteld van 
haar lichamelijke klachten, wilde ze andere mensen met chronische pijn helpen om te herstellen. Ook 
wilde ze het makkelijker maken voor andere (zorg)professionals om de juiste kennis op te doen en toe 
te passen en biedt ze nu een (online) opleiding aan. SIRPA draagt uit dat de bron van aanhoudende 
klachten in hersenpaden ligt, en dat herstel vaak mogelijk is wanneer aandacht wordt besteed aan 
psycho-educatie, emoties, gedrag en leefstijl. 
 
Marjon Oomens legde contacten en onderhoudt nauwe banden met deze internationale collega’s om 
kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te versterken waar mogelijk.  
 
 

2e Vriendenbijeenkomst met 40 deelnemers 
 
Op 8 Juli kon de tweede fysieke Vriendenbijeenkomst van Stichting Emovere eindelijk plaatsvinden, 
corona proof, met het op dat moment maximum toegestane aantal van 40 deelnemers op gepaste 
afstand. Het werd een gedenkwaardige avond. Gelijkgestemde ‘vrienden’ van de stichting die het 
gedachtegoed ondersteunen, kwamen vanuit alle hoeken van Nederland, en zelfs uit België, naar het 
voormalig klooster Samaya nabij Utrecht: artsen, therapeuten, ex-patiënten, coaches, psychologen, 
verpleegkundigen en mensen uit onderwijs en sociaal domein. 
 
De bereidheid van mensen om iets voor de Stichting te willen doen was groot en de overvloed aan 
ideeën overtrof de verwachtingen. Door de aanwezigen werd de avond gemiddeld gewaardeerd met 
een 8,8. Met dank voor de goede organisatiehulp door Orit Ben-Michael en Petulia van Tiggelen. 

https://ppdassociation.org/
https://unlearnyourpain.com/
https://www.mindbodymedicine.com/about-dr-schechter
https://www.sirpa.org/
https://www.mindbodymedicineinfo.org/
https://www.thismighthurtfilm.com/
https://ppdassociation.org/
https://www.sirpa.org/
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Onderstaande reacties geven aan hoe de bijeenkomst werd ervaren:  
 

❖ 'Mijn eerste bijeenkomst van Emovere was een geweldige verrassing. Hoewel ik wist dat 
Emovere ruim 300 vrienden had, had ik geen idee dat er zo veel mensen in Nederland zijn die 
midden in deze materie staan en hem met toewijding uitdragen.’ 

 
❖ ‘Emovere begrijpt het belang van persoonlijke connecties onderling en laat veel ruimte om 

elkaar te leren kennen. Het werd voelbaar dat wij allen met compassie en een persoonlijke 
wijsheid in het leven staan, en gedurende de bijeenkomst liet iedereen zijn verdedigings-
muurtjes steeds verder zakken. Het draagvlak van Emovere wordt groter en de bevlogenheid 
versterkt. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ik denk dat we met alle mooie 
Vrienden van Emovere heel ver kunnen komen!' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ook de Virtuele Vriendenbijeenkomsten op 27 mei en 24 november werden goed bezocht en 
gewaardeerd. Vanuit de stichting werd een update gegeven over de voortgang en activiteiten 
Vervolgens volgde een persoonlijk deel en interactieve kennismaking, waarin de ca. 30 deelnemers kort 
voor zichzelf schreven aan de hand van een gestelde vraag. De inzichten werden gedeeld en 
besproken in break-outs.  
 
Vragen waren bijvoorbeeld “welk sleutelmoment heeft je perspectief op chronische lichamelijke 
(pijn)klachten voorgoed veranderd? Of “wat is een kern aspect van de weg naar herstel?” Bijzondere en 
ontroerende verhalen over situaties of momenten werden gedeeld. Dit alles onder de inspirerende en 
bezielende leiding van Saskia de Bruin.  
 
 
Vrienden en volgers verdrievoudigden in 2021 
 
670 Vrienden ondersteunen het manifest  
Op 31 december 2021 stonden er 670 namen van Vrienden op de website vermeld, waarvan 316 
ervaringsdeskundigen (47%). Dat betekent dat het aantal vrienden in 2021 meer dan verdrievoudigde 
(eind 2020 waren er 200 Vrienden). Met name de OERsterk podcast die uitkwam in September 2021 
gaf een enorme boost aan de bekendheid van de stichting en zorgde voor honderden extra vrienden en 
volgers in korte tijd bij. De stichting is uiteraard erg blij met deze steun voor het gedachtegoed en de 
organisatie.  
 
1711 volgers op LinkedIn  
Stichting Emovere heeft per juli 2020 een bedrijfspagina aangemaakt op LinkedIn. Op deze pagina 
wordt wekelijks informatie gedeeld. Eind 2020 werd deze pagina door 580 mensen gevolgd en eind 
2021 was ook dit aantal ruim verdrievoudigd naar 1711.  
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461 volgers op Insta en 353 op Facebook 
In het voorjaar van 2021 is ook communicatie opgestart op Facebook en op Instagram. Deze platforms 
worden beheerd door respectievelijk Barbara Goote en Marjon Oomens. Daarnaast post en blogt 
Michelle Kraaij actief over het gedachtegoed van Stichting Emovere op Instagram en Facebook via haar 
account ‘Painkillersbymies’. 
 
 
4. PROFESSIONELE ORGANISATIE  
 
Beleidsdocumenten  
Beleidsplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag over het vorig jaar 2020 werden gerealiseerd.   
 
Communicatie  
In het voorjaar is een communicatie plan ontwikkeld. Er is wekelijks gecommuniceerd op LinkedIn, 
Instagram en Facebook. Daarnaast plaatsten diverse bestuursleden en vrienden van Stichting Emovere 
regelmatig berichten op persoonlijke titel met links naar de stichting.  
 
Er werden 4 Nieuwsbrieven van Stichting Emovere verzonden, prachtig vormgegeven door Orit Ben-
Michael middels het programma MailChimp. De nieuwsbrieven worden uitstekend gelezen (tussen 
50%-60% van de ontvangers openen de mails) en er wordt actief doorgeklikt op de links in de artikelen 
(zo’n 20% van alle lezers). Marketing communicatie experts vertelden ons dat dit zeer hoge cijfers zijn. 
 
Websites 
Michael Hulst hielp ons ook in 2021 weer enorm met de technisch ondersteuning van de mailbox en het 
onderhoud en uitbreiding van onze websites www.stichtingemovere.nl en kennisplatform 
www.depijnvoorbij.nl.  
 
Vrijwilligers  
Het aantal mensen dat zich vrijwillig wil inzetten voor de stichting groeit, daar zijn we heel blij mee. In 
December 2021 zijn 43 “lichtpuntjes” met een persoonlijke kaart verstuurd naar al deze mensen als 
dank voor hun vrijwillige inzet voor Stichting Emovere in 2021.  
 
Financiering  
In het afgelopen jaar is weer veel aandacht besteed aan het zoeken naar financieringsmogelijkheden 
voor de stichting. Dit kostte veel tijd en blijkt in de praktijk lastiger dan verwacht.  
 
Onder andere de volgende mogelijkheden voor financiering werden onderzocht / uitgeprobeerd: 
 

• Fondsenwerving onderzocht en short list benaderd, waaronder AGIS Innovatiefonds, Fonds 
1818, FNO (Fonds Nuts Ohra), Oranjefonds, Postcodeloterij, Zabawas  

• Donatie optie opengesteld via crowdfunding platform Geef.nl  

• Subsidiegezocht.nl  

• PGO support  

• Zorg voor Innoveren  

• CbusineZ (investeringsclub voortgekomen uit CZ), bracht geen financiering maar wel mooie 
contacten in CZ, waardoor CZ mee ging doen in ons Citizen Science project 

• Overheidsproject subsidieaanvraag  
 
Helaas bleven deze inspanningen tot nu toe zonder resultaat. 
 
Wat wel lukte in 2021: 

• In September 2021 was er een positief gesprek en werden vruchtbare contacten gelegd met het 
Noaber fonds. Deze gesprekken lopen door in 2022. 

• Vrijwillige donateurschapsactie ‘Giving Tuesday’ op 23 November via LI leverde 700+ Euro op 

• Ondersteuning van Michelle Kraaij bij de crowdfunding actie voor haar documentaire project 
(geslaagd, leverde Michelle 6250 Euro op waarmee zij de producent kon betalen). 

• De Family Boost actie van praktijk Beweging in Ontwikkeling bracht ons een prachtige gift van 
250 Euro waar we heel blij mee waren 

http://www.stichtingemovere.nl/
http://www.depijnvoorbij.nl/
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• De eerder beschreven Citizen Science subsidieaanvraag bij ZonMw/HealthHolland heeft wat 
betreft financiering opgeleverd dat Marjon Oomens, directeur van Stichting Emovere, voor 1 
dag in de week betaald kan worden voor haar werkzaamheden als projectleider vanaf 1 juni 
2022 tot 1 juni 2024 (via contract bij het LUMC). Aangezien Stichting Emovere een ANBI 
stichting is, mag zij volgens wettelijke regels van VWS zelf helaas geen subsidiegeld ontvangen 
en draagt zij geheel in kind (middels manuren) bij aan dit project.  

 
Daarnaast zijn wij wederom onze hechte samenwerkingspartners in Zie mij Nu, Alles is Gezondheid/iPH 
en Proscoop, zeer dankbaar voor hun bijdragen in de financiering van gezamenlijke activiteiten in het 
kader van Zie mij Nu.  
 
Marjon Oomens werkte ook in 2021 full time zonder vergoeding voor haar werkzaamheden als directeur 
van de stichting. De kleinere exploitatiekosten van de stichting, zoals bijvoorbeeld kosten voor 
IT/websites, bank, relatiegeschenken/bedankjes en conferentie kosten, konden in 2021 wel worden 
betaald, met name uit de inkomende donaties. Meer informatie hierover is te vinden in de jaarrekening 
in hoofdstuk 2.  
 
In 2022 wordt de zoektocht naar financiering voortgezet en geïntensiveerd.  
 
 
Slotwoord 
 
Stichting Emovere groeit. In aantallen vrienden & vrijwilligers, in bekendheid én in impact op vele 
mensen. We zien steeds meer momentum ontstaan om ons als onafhankelijke en vrijblijvende stichting 
verder te promoten. De tijd is rijp om ons gedachtegoed nog steviger op de kaart te zetten. We blijven 
ons inzetten voor verbetering van de gezondheid, vitaliteit en het welzijn van velen.  
Samen kunnen we het verschil maken! 
 
Wij kijken met vertrouwen uit naar wat 2022 zal brengen. 
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2. Jaarrekening 2021 

2.1 Balans  
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2.2 Resultatenrekening  
 

Resultatenrekening over 2021 (bedragen in EUR) 

 

  



Stichting Emovere 

16 

 

 

2.3 Toelichting op Resultatenrekening 

- Giften: Dit betreft donaties van individuele personen/vrienden van Emovere die het 

gedachtegoed ondersteunen en Stichting Emovere willen helpen bij het verder uitdragen 

hiervan.  

- Bijdragen en Organisatiekosten vriendenbijeenkomst: Op 8 Juli 2021 kon de tweede fysieke 

Vriendenbijeenkomst van Stichting Emovere eindelijk plaatsvinden, corona proof, met het op dat 

moment maximum toegestane aantal van 40 deelnemers op gepaste afstand in voormalig 

Klooster Samaya in Werkhoven. Vrienden ondersteunen Stichting Emovere bij het uitdragen van 

haar gedachtegoed en doelstellingen; hieronder bevinden zich ervaringsdeskundigen, artsen, 

therapeuten, behandelaars, coaches en professionals uit zorg, onderwijs, sociaal-

maatschappelijk en publiek domein, zie voor de volledige en actuele lijst:  

https://www.stichtingemovere.nl/vriendenlijst Het geheven entreegeld dekte de kosten voor 

catering, zaal en facilitaire kosten voor 40 deelnemers; de 6 leden van bestuur en directie 

hebben zelf ook entreegeld betaald om het event geheel dekkend te maken. 

- Opbrengsten en Kosten bijdrage beeldverhaal ervaringsdeskundige / Zie mij nu: Dit betrof een 

gift van Proscoop via Stichting Emovere op factuur aan Michelle Kraaij, als bijdrage aan de 

crowdfunding voor het afmaken van haar documentaire “Mijn reis naar een pijnvrije toekomst”.  

- Gegeven workshops: Deze post bevat twee vergoedingen. Een voor de Workshop “Notie van 

Emotie - van pleisters plakken naar de bron aanpakken” voor een groep HR adviseurs van PZB 

(landelijk netwerk van personeelsadviseurs in Ouderenzorg). En de tweede een vergoeding voor 

de pilot “Hersteltraject in de wijk”, met patiënten, huisartsen en behandelaars in Den Haag, als 

voorloper van het Citizen Science project. 

- IT kosten: Kosten voor oa benodigde website programma’s, updates, hosting, email adressen 

en domeinnamen. Extra IT uitgaven in 2021 betroffen SurveyMonkey en een professioneel 

Zoom account ten behoeve van het kunnen hosten van gesprekken met grotere groepen.  

- Relatiegeschenken: Lichtpuntjes, verzendkosten en persoonlijke bedankkaarten aan 43 

vrijwilligers voor Kerstmis voor hun inzet voor Stichting Emovere in 2021  

- Bijgewoonde conferenties: Kosten voor het bijwonen van het Congres van iPH op 11 nov voor 1 

persoon (directeur) en toegang tot de eerste online Mind Body conferentie van onze 

Amerikaanse collega’s PPDA voor 2 personen 

  

https://www.stichtingemovere.nl/vriendenlijst
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3. Bijlagen 

3.1 Initiatiefnemers van Stichting Emovere  

De initiatiefnemers van Stichting Emovere hebben allen persoonlijke (ervaringsdeskundige) en/of 
professionele ervaring in zorg en sociaal domein met de nieuwe benadering. Onderstaand volgen een 
korte achtergrond, functie en motivatie van de zes initiatiefnemers die met elkaar directie en bestuur 
van Stichting Emovere vormen. 
 
Marjon Oomens 
Directeur 
Bedrijfskundige en Ervaringsdeskundige 
20 jaar internationaal bedrijfsleven ervaring (o.a. AkzoNobel) in diverse managers functies, sales & 
marketing, human resources, organisatie, leiderschap en learning & development  
❖ Motivatie: “Een jarenlange zoektocht langs vele artsen en therapeuten, in zowel het reguliere als 

alternatieve circuit, leerde mij (over)leven met chronische post-whiplash klachten na een 
autobotsing in 2009. Ik vond geen genezing, maar leerde omgaan met de gevolgen hiervan voor 
mijn leven. Na een persoonlijke ervaring van volledig herstel binnen 3 maanden (na 8 jaar dagelijks 
pijn/klachten), voel ik mij gedreven en gepassioneerd om bij te dragen aan de bewustwording en 
verspreiding van deze nieuwe kennis in Nederland, opdat meer mensen een weg zullen kunnen 
vinden naar herstel. Hierbij maak ik graag gebruik van eerdere werkervaring, waarbij het leiden van 
grote veranderingsprogramma’s en het creëren van nieuwe initiatieven in verbinding met andere 
mensen mij op het lijf zijn geschreven.” 

 
 
Roeline van Driel 
Voorzitter Bestuur  
Senior Adviseur & Projectleider, voormalig zorgprofessional 
30 jaar gezondheidszorg ervaring. Opgeleid als ergotherapeut en met kennis van bedrijfskunde 

jarenlang in diverse functies in en voor de zorg gewerkt 

❖ Motivatie: “Ik werkte in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, het verpleeghuis en in de eerste lijn. 

Behandelde patiënten, gaf leiding, was actief in beleidsfuncties, als toezichthouder en als adviseur. 

Al ruim 10 jaar zet ik me op diverse manieren in om SOLK problematiek voor het voetlicht te 

brengen en een andere wijze van kijken en handelen hieromtrent te implementeren in de praktijk. 

Met mijn inzet voor Stichting Emovere hoop ik allereerst een bijdrage te leveren aan de realisatie 

van betere zorg voor de SOLK-patiënt. Daarnaast, in het verlengde van het eerste, lever ik graag 

een bijdrage aan de realisatie van “andere” gezondheidszorg; zorg en een gezondheidsstelsel 

waarbij de scheiding tussen fysieke en mentale zorg niet meer zal bestaan. Dit vanuit de overtuiging 

dat dit nieuwe paradigma leidt tot betere, duurzame en betaalbare gezondheidszorg, en een 

gezondere samenleving.” 
 
 
Marten Klaver  
Secretaris Bestuur 
Zenuwarts, Neuroloog n.p. & SOLK deskundige 
25 jaar neuroloog, daarna 20 jaar SOLK onderzoeker/behandelaar, auteur van “Zakendoen met 
Emoties”, ontwikkelaar van de Limbische verklaring voor SOLK en de Stressortherapie, medeoprichter 
SOLKNet en nascholingscursus 
❖ Motivatie: “Als kritische arts en aanhanger van de rationele geneeskunde heb ik mij altijd 

afgevraagd of de gestelde diagnose wel deugt en of de bijpassende behandeling klopt. Hierdoor 
zag ik dat de helft van de diagnosen-behandelingen rammelt. Door nieuwsgierigheid en sterke 
ervaringen met individuele patiënten ben ik betrokken geraakt bij het leed van de SOLK patiënten 
en ben ik me hiervoor gaan inzetten. Het belang van een bredere visie en de relevantie van 
psychologische factoren bij het veroorzaken van SOLK werd mij hierbij steeds duidelijker. Het 
benoemen van relevante gevoelens, emoties, gedachten en gedrag is essentieel, wil men recht 
doen aan de biopsychosociale benadering. Voorbeeld: Pieter heeft buikpijn veroorzaakt door 
pesten.”  



Stichting Emovere 

18 

 

 

Nienke Feberwee 
Penningmeester Bestuur 
Fysiotherapeut & Eigenaar ‘Emotie als Medicijn’ 
11 jaar fysiotherapie, triggerpoint therapie, psychosomatische fysiotherapie, mind-body benaderingen, 
mindfulness, meditatie 
❖ Motivatie: “Als fysiotherapeut behandelde ik veel mensen met chronische lichamelijke pijn en 

andere klachten. Helaas bleek fysiotherapie vaak onvoldoende effectief bij deze patiëntengroep. 
Deze observatie leidde er toe dat ik mij verder ging verdiepen in een effectieve benadering van 
chronische pijn. In 2015 kwam ik uiteindelijk via de boeken van twee Amerikaanse artsen (Dr. 
Sarno, Dr. Schubiner) in contact met verdrongen emoties als oorzaak van chronische klachten. Dat 
bleek de grote doorbraak. Sinds dat jaar werk ik in mijn praktijk ‘Emotie als Medicijn’ met cliënten 
aan het oplossen van oorzakelijke en in stand houdende psychologische factoren van hun klachten. 
Ik heb veel cliënten met jarenlange klachten via deze emotionele benadering zien herstellen.” 

 
 
Petulia van Tiggelen 
Algemeen Bestuurslid 
Regisseur, Schrijver, Coach & Ervaringsdeskundige  
30 jaar ervaring, kunstacademie, audiovisueel programmamaker, regisseur, schrijver, verhalend 
theater, begeleider van persoonlijke ontwikkeltrajecten ‘Bewust creëren.’ 
❖ Motivatie: “Vier jaar geleden ben ik door mentaal, emotioneel onderzoek van mijn ernstige vorm 

van astma afgekomen waar ik 40 jaar lang, vanaf mijn 4e, mee worstelde. Daardoor kon ik, ondanks 
mijn aanzienlijk verminderde longcapaciteit, stoppen met mijn dagelijkse medicatie. Dat dit mogelijk 
was, was voor mij ongelofelijk! Ik heb twee korte docuFilms gemaakt over de ‘mind/body 
connection’ en ben mij als regisseur, schrijver en coach steeds meer gaan toeleggen op het 
zichtbaar maken van de werking tussen lichaam en geest. Bewustwording staat daarbij voor mij 
centraal. Een (onbegrepen) lichamelijke klacht heeft je iets te vertellen, het is zaak om uit te zoeken 
wat precies.” 

 
 
Saskia de Bruin 
Algemeen Bestuurslid 
Auteur, Trainer & Ervaringsdeskundige 
40 jaar ervaring, NLP master practitioner, communicatie opleiding, Team Syntegrity facilitator bij 
veranderingsprocessen, biodanza docent, auteur “Weg van de pijn” en “SOLK - Gevoel voor herstel” 
❖ Motivatie: “Door het zelf langdurig ervaren van onbegrepen klachten begon een zoektocht naar een 

etage dieper in de mens, namelijk het gevoel, de emoties, het lichaamsgewaarzijn en beweging. 

Over mijn weg naar herstel van onder andere reumatische en gewrichtsklachten heb ik geschreven 

in “Weg van de pijn”. Ik ben auteur van diverse boeken over reflectief en therapeutisch schrijven en 

over onbegrepen klachten/SOLK, en heb een praktijk waarin ik werk met groepen. Graag wil ik 

bijdragen aan het in ere herstellen van het belang van het gevoelsleven van mensen. Het is mijn 

wens een veel breder en meer gevoelvol perspectief te bieden op gezondheid in het algemeen en 

op chronische klachten in het bijzonder.”   


