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Resultaat onderzoeken Leden SET in 2017
INLEIDING
Na de World Transplant Games 2017 in Malaga (SP) is aan de leden gevraagd wat hun ervaringen,
gedachten en verwachtingen zijn ten aanzien van de toekomst van de Stichting Sport en
Transplantatie en de World Transplant Games. Dit is onderzocht via een aan elk lid verstuurde
enquête na afloop van de WTG2017 en door een denkdag in Amersfoort begin september 2017.
Deze notitie geeft een overzicht van de ontvangen feedback.
Deelname
De enquête had een reactiepercentage van 95 procent van de WTG deelnemers en bijna 50 procent
van de huidige SET leden heeft deelgenomen aan de denkdag. Dit zijn hoge responsniveaus en kan
gezien worden als een signaal van hoge betrokkenheid en/of een hoge behoefte om feedback te
kunnen geven.
Verhouding onderzoeken
Er is op vier manieren feedback gevraagd; door discrete vragen en open vragen in de enquête, door
persoonlijke impulsreactie via een kleurkaartjesmethode en door daaropvolgende discussies in
groepen. Door deze vier verschillende manieren zijn methodische afwijkingen door de tijdfactor of
specifieke vraagstelling kleiner. Ook is op deze manier de kans kleiner dat onderwerpen of aspecten
gemist zijn. Het blijkt dat de feedback via deze vier methodes elkaar versterken ten aanzien van
genoemde onderwerpen en in de mate waarin die van belang wordt geacht.
Hoofdthema’s uit de onderzoeken
Uit de onderzoeken zijn verschillende thema’s naar voren gekomen. Deze zijn wel vermoedelijk in
oorzaak en effect met elkaar verbonden maar kunnen worden gegroepeerd in vier groepen:
•
•
•
•

Onderwerpen betreffende de beleving van de WTG
Onderwerpen betreffende de werking van SET
Onderwerpen die te maken ten aanzien van de beoefening van Sport
Onderwerpen die te maken hebben met de rol en doelen van SET en WTG

THEMA’S
WTG
Het eerste thema betreft de manier waarop de WTG en de aanloop er naar toe werd beleefd. Hier
kwamen zowel kritiek als advies en ideeën naar voren. De belangrijkste daarvan zijn de volgende:
a. Hoewel locatie van en voorzieningen tijdens de WTG als goed werden ervaren werd de lokale
organisatie van het sporten in Malaga werd als rommelig beschouwd. In een aantal gevallen
heeft dat geleid tot negatieve beïnvloeding van het sporten.
b. In de aanloop werd de informatievoorziening over de WTG als laat en soms onvolledig
ervaren. Het belangrijkste advies is om meer en vooral eerder openheid te geven over de
voortgang en eventuele problemen. Er is een onderliggende, en soms zelfs uitgesproken,
wens te ontdekken in de reacties om te kunnen meehelpen of denken over oplossingen.
c. Tijdens de WTG lijkt de sfeer in de totale ploeg te groeien en er is een wens om dat al eerder
te bereiken. Belangrijke adviezen zijn om de mogelijkheden van gezamenlijk vertrek en
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terugkomst te onderzoeken. Aandacht wordt gevraagd voor de effecten van vroeger of later
moeten beginnen met de sport tijdens de WTG week.
d. In dit thema komen ook vragen over de selectieprocedure naar voren. Hierover in het thema
“sport” meer.

SET
Er bestaat een breed gedragen wens om SET voort te zetten maar tegelijkertijd bestaan er zorgen
over de mogelijkheden om dit te kunnen doen. Er zijn een aantal interessante ideeën benoemd die in
de bijlage zijn te vinden. De belangrijkste aspecten zijn de volgende:
a. Het kleine ledenaantal wordt door velen genoemd, zowel als zorg als in advies of gedachten
om dit uit te breiden. Specifiek worden jeugdigen en nieuw getransplanteerden genoemd.
Hierbij komt de vraag “wat SET voor verschillende groepen te bieden heeft” naar boven.
b. Het onderwerp financiering wordt ook veel genoemd. Daarbij is een duidelijke behoefte aan
informatie over de actuele toestand. De noodzaak om meer sponsoren te binden, vooral
voor langere duur, wordt expliciet genoemd. Onderliggend is een vermoeden te ontdekken
dat mogelijk andere type sponsoren moeten worden gezocht. Een aanknopingspunt zou
daarbij het “FitforLife” programma kunnen zijn, hoewel daar inhoudelijk nog vragen over zijn.
c. De structuur en organisatie van SET worden als kwetsbaar beschouwd. Men beseft dat SET
erg afhankelijk is van een kleine groep vrijwilligers. Adviezen gaan richting het zoeken van
partners in de medische wereld, de patiëntenverenigingen en de sportorganisaties. Een
aantal leden geeft aan het bestuur te willen ondersteunen mits men een concrete en
behapbare opdracht krijgt.
d. De waardering voor de inzet van de vrijwilligers van SET is hoog. Maar ook op dit thema
wordt men graag op de hoogte gehouden als er problemen zouden zijn.

SPORT
Hoewel als apart thema benoemd komt dit onderwerp bijna overal terug als discussie of een
dilemma. Op het eerste gezicht lijken er twee visies te bestaan; de ene ziet sport als een brede
activiteit gericht op persoonlijke verbetering en ziet deelname aan de WTG als de bekroning daarvan.
De andere ziet vooral de topprestaties als het meest aansprekende van SET en heeft het behalen van
medailles als focus. Ten aanzien van deze “schijnbare” tweedeling zijn echter, zo blijkt uit de
resultaten, een aantal belangrijke nuances te maken.
a. Men realiseert zich dat het dilemma vooral voortkomt uit beperkingen van financiële
middelen. De twee zienswijze botsen daardoor in het (noodzakelijke) selectiecriterium. Men
gunt elke getransplanteerde de ervaring van de WTG. Uitzondering daarop is wanneer men
vermoed dat een deelnemer de sport niet serieus neemt of gedrag vertoond dat niet als
passend wordt gezien voor een getransplanteerde, een sporter en/of een teamlid.
b. Een aantal deelnemers stelt voor om de groep sporters te verdelen naar doelstelling van het
sporten. Zo zou er een topsport, een prestatie- en een recreatieve groep kunnen zijn. Ten
aanzien van elke groep zou men specifieker kunnen worden in verwachtingen en/of selectie.
Interessant is ook de gedachte om SET leden in deze groepen te laten groeien of bewegen
afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden.
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c. Naast de sportprestaties bestaat ook een brede wens om inzet voor het maatschappelijke
onderwerp orgaandonatie en/of voor de SET te waarderen door deelname. In deze
aanvullende aspecten komt ook de inzet voor “gezond leven door sport” naar boven.
d. Ten aanzien van de voorbereiding worden ideeën geopperd om door competitie of door
anders inrichten van training de persoonlijke groei te versterken.

ROL EN DOELEN
Bijna logisch volgend uit de eerder drie thema’s kwam vooral in de discussie naar boven dat keuzes
moeten passen bij de doelstellingen van SET en de WTG. Dat sport door getransplanteerden, naast
persoonlijke beleving, ook als doel heeft om de maatschappij en of de directe omgeving bewust te
maken van de bijzondere keuzes achter en betekenis van orgaandonatie lijkt vanzelfsprekend.
Hoewel minder expliciet benoemd ontstaat na het doornemen van alle feedback een volgend beeld.
a. De deelname aan WTG heeft (ook) een hoger doel; orgaandonatie in beeld houden. Dat kan
door topprestaties maar ook door persoonlijke prestaties.
b. SET kan een verbindende of aanjagende rol hebben in de beeldvorming over orgaandonatie.
Als sport gezondheid oplevert dan zijn wij, getransplanteerden, daar zowel zeer bij gebaat als
de extreme uitingsvorm van die gedachte.
c. Om die rol te vervullen moet SET contacten met andere organisaties leggen en onderhouden,
zodat wij anderen verstreken en zij ons. De verbinding ligt in onze hogere doelstellingen;
Sport, Transplantatie en Gezondheid

CONCLUSIES
Ten aanzien van de WTG 2019 in Newcastle mag je drie duidelijke conclusies trekken:
1. De leden vragen om een helder en duidelijk tijdpad over hoe en wanneer wat wordt besloten
2. Er is een wens om ons nog meer als (hechte) ploeg te manifesteren
3. Er bestaat hoop dat de lokale organisatie in Newcastle minder problemen ten aanzien van de
sport oplevert.
Op basis van de onderzoeken, de resultaten en de reacties zijn er vijf conclusies te trekken voor de
toekomst. Op basis van die conclusie zou je de SET verder moeten inrichten en opbouwen.
1. De leden van SET zijn sterk betrokken en zien graag dat SET (en de WTG) behouden blijft.
2. De openheid die enquête en denkdag aangeven wordt zowel gewaardeerd als gewenst.
3. Om te kunnen voortbestaan is verbinding van SET met andere organisaties nodig.
4. Het vinden van een balans tussen topsport, prestatiesport en recreatiesport is cruciaal.
5. Sporten bij SET dient, naast een persoonlijk, ook een hoger doel.
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BIJLAGE 1: Opmerkelijke ideeën
Over WTG deelname
•
•
•

Met de boot heen en terug naar Newcastle
Gezamenlijk reizen (in groep)
Documentaire maker meenemen

Over SET lidmaatschap
•
•
•
•

1e jaar gratis lidmaatschap
Nieuwsbrieven
Voordelen bij verzekering/bedrijven
Vertrekkende leden benaderen

Over activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Tour-, prestatie en donortochten
Ambassadeurs in Sport, Medische wereld en Politiek
OPEN Nederlands Transplantatie Spelen
Sporten tegen ziekenhuizen
Sponsor dag organiseren
De SET doelgroep als potentieel onderzoeksonderwerp
Meer weten over de FitforLife activiteiten

Over training en selectie
•
•
•
•
•
•

Deelnemen aan gewone wedstrijden
Verschillende niveaus sporters aanmerken
Topsportstatus
Belonen voor inzet donatie of SET activiteiten
Prestatiedoel als criterium
Progressie/Inspanning als criterium

Over SET organisatie
•
•
•
•
•
•

Regio indeling SET
Sport coördinator per ziekenhuis
Apart bestuursleden voor contacten P-verenigingen, ziekenhuizen, sportbonden
Jeugd coördinator (en plan)
ANBI status regelen
Aansluiten bij NOC/NSF

Over Media
•
•

Sociale media gebruiken
De rol van Ambassadeurs (o.a. werven en behouden)
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