Waar we staan

Visie
In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een
huidaandoening. Soms van tijdelijke aard, meestal
chronisch. Er kan sprake zijn van jeuk of pijn, maar
ook van schaamte omdat deze huid ‘anders’ is. Het
Huidfonds wil dit bespreekbaar maken en zet zich
vol passie in om de kwaliteit van leven voor deze
mensen te verbeteren.

Missie
Onze missie is een wereld waarin mensen gezond
zijn, met elkaar in verbinding staan en positief zijn.
Over zichzelf en over elkaar.
‘Hou van je huid, zorg voor je huid.’
Dat is de basis van ons verhaal.
Wanneer is onze missie geslaagd?
Als iedereen zich bewust wordt van het belang
van een gezonde huid;
Als we bepaalde huidproblemen kunnen
voorkomen;
Als we elkaar zien zoals we zijn, niet zoals we
eruitzien.

“Wij willen dat iedereen
zich bewust wordt van een
gezonde huid.”

Doelstellingen
Het Huidfonds is een erkende goede doelen
organisatie.
Het Huidfonds richt zich op:
Het voorkomen van huidaandoeningen
Betere zorg voor mensen met een
huidaandoening
Acceptatie van de huid die ‘anders’ is

Impact creëren
De impact die het Huidfonds wil bereiken is een wereld waarin
mensen gezond zijn, met elkaar in verbinding staan en positief
zijn. Over zichzelf en over elkaar.
Aan de hand van het Theory of Change model wordt hieronder
weergegeven welke effecten het Huidfonds wil realiseren om
bij te dragen aan deze impact. Ook is inzichtelijk gemaakt welke
activiteiten het Huidfonds uitvoert om de effecten te behalen,
en met welke input het Huidfonds dat doet.

Wat doen wij?

“Hoe meer mensen weten
over de huid, hoe meer
huidaandoeningen voorkomen
kunnen worden.”

Voorkomen van huidaandoeningen
Sommige huidaandoeningen kun je voorkomen door je huid
goed te verzorgen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een
ernstige huidaandoening als huidkanker. Maar ook als je een
droge huid hebt en deze niet goed verzorgt, kunnen er
problemen ontstaan. Wij vinden het raadzaam om te vertellen
hoe belangrijk een goede verzorging van de huid is. Het maakt
hierbij niet uit of de huid ‘ziek' of 'gezond' is.

Project: Betere UV-bescherming bij
kinderen om huidkanker te voorkomen

Project: Consortium Voorkom
Huidkanker- een maatschappelijke aanpak

Het aantal mensen met huidkanker in Nederland neemt toe.
Zonblootstelling op kinderleeftijd (tot 15 jaar) verhoogt de kans
aanzienlijk om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Om huidkanker te voorkomen is het noodzakelijk om iedereen bewust
te laten worden van het belang van goede zonbescherming.

Het aantal mensen met huidkanker in Nederland neemt
toe. Het Huidfonds is een samenwerkingsverband gestart
met verschillende partijen op het gebied van huidkanker
(preventie). waaronder dermatologen, huisartsen.

Voor dit project richten wij ons op kinderen 0-4 jaar, ouders en
verzorgers, pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven
en gastouders.
De doelstellingen die hierbij horen zijn:
Bij de doelgroepen kennis vergroten op het gebied van
specifieke maatregelen nemen om huidkanker te
voorkomen;
Meer bewustwording van het belang van goede
zonbescherming;
Het bevorderen van daadwerkelijk nemen van
zonbeschermde maatregelen.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een zorgtraject gericht
op het voorspellen en voorkomen van huidkanker is
de doelstelling die bij dit project hoort.

Voorkomen van huidaandoeningen

Evenement: No Sun Run
In 2017 organiseerden we samen met Stichting Melanoom voor
de eerste keer de No Sun Run. Gezien het succes willen we de
No Sun Run jaarlijks laten terugkeren als fondsenwervend
evenement om aandacht te vragen voor het project “Betere
UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen”.
De reacties op het evenement waren positief, mensen meldden
zich aan als loper en startten zelf inzamelingsacties op. In de
toekomst willen we dit verder professionaliseren en het bereik
vergroten door op grotere schaal (bijvoorbeeld via partners)
erover te communiceren en als bedrijfsteam deel te nemen.

Betere zorg voor mensen
met een huidaandoening
Je huid speelt een belangrijke rol bij hoe je je voelt en denkt
te worden gezien door anderen. Daarom zou huidzorg verder
moeten gaan dan uitsluitend de (para)medische behandeling
van de huid. Wij vinden dat ook gekeken moet worden naar
‘de mens’ achter de huid.
Daarom wil het Huidfonds de kennis bij huidprofessionals over
de impact van een huidaandoening vergroten en laten zien hoe
belangrijk dit probleem is.

Project: Focus op mij, niet op mijn huid
Met het project ‘Focus op mij, niet op mijn huid’ wil het
Huidfonds hulpmiddelen bieden aan zorgverlener en patiënt
om meer aandacht te besteden aan de psychosociale kant van
psoriasis. Met focusgroepen uit de praktijk onderzoeken wij
waar behoefte aan is, bij zowel de patiënt als bij de zorgverlener.
Voor dit project richten wij ons op de volgende doelgroepen:
Mensen met psoriasis;
Dermatologen die mensen met psoriasis behandelen;
Dermatologie-verpleegkundigen die mensen met
psoriasis behandelen.

Acceptatie van de huid
die ‘anders’ is
Je huid heeft veel invloed op hoe je je voelt. Het Huidfonds zet
zich in zodat iedereen zijn eigen huid én die van de ander
accepteert, gezond of niet. Dit doen we door mensen met een
huidaandoening te helpen bij het omgaan en
accepteren van hun huidaandoening.
Onbekend maakt onbemind, daarom willen we awareness
voor huidaandoeningen creëren, door voorlichting te geven en
verhalen te vertellen over de huid die ‘anders’ is. Totdat alle
mensen inzien dat het draait om wie je bent, niet om hoe je eruitziet. Wij streven naar een wereld waarin mensen -ongeacht
hun huid- zelfverzekerd en positief zijn, over zichzelf en elkaar.

Campagne: Huidhelden

Evenement: Happy met je huid festival

Het Huidfonds vindt het belangrijk om uit te dragen dat het
gaat om wie je bent en niet om hoe je eruitziet. We willen
mensen met een huidaandoening een platform bieden om
hun verhaal te vertellen en een gezicht te geven.

‘Happy met je Huid’ is een informatief en inspirerend
festival voor huid- en haarpatiënten, hun naaste
familieleden en partner.

Bij bovengenoemde doelgroepen meer bewustwording
creëren dat het draait om wie je bent en niet om hoe je
eruitziet. Dat is de doelstelling die bij deze campagne past.

In september 2018 vindt de tweede editie van het festival ‘Happy met je Huid’ plaats georganiseerd door
Huidpatiënten Nederland (HPN).
‘Happy met je Huid’ is een bruisend en inspirerend
festival voor mensen met een huid- en haaraandoening en ook interessant voor mensen in hun nabije
omgeving zoals ouders en gezinsleden. Een belangrijk
deel van het programma staat in het teken van verbinding; het ontmoeten van lotgenoten, patiëntenorganisaties en zorgverleners.
In 2018 zal het Huidfonds weer participeren als
samenwerkingspartner en een actieve rol hebben in
de fondsenwerving voor het evenement.
Dit jaar staat het programma bol van ontspannende, inspirerende en interessante activiteiten op het
gebied van Positieve Gezondheid binnen de thema’s: Huid & Voeding, Huid & Zelfvertrouwen, Huid
& Werk, Huid & Zorg, en Huid & Ontspanning. Deze
thema’s zullen terugkomen in workshops en lezingen.

“

Voor deze campagne richten wij ons
op de volgende doelgroepen:
Mensen met een huidaandoening;
Vrienden, familie en naasten;
De maatschappij.

