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FINANCIELE STEUN VERLEEND IN 2014 AAN PATIENTENORGANISATIES
IN BELGIË EN LUXEMBURG
L’AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE AUX ORGANISATIONS DE PATIENTS
EN 2014 EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
Nederlands/Français

AHVH (Association de l'Hémophilie - Hemofilievereniging)
Aide: € 30.000
L'Association de l'Hémophilie est une organisation de patients et pour les patients qui lutte pour la
qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie, de maladie de von Willebrand et d'autres troubles
congénitaux et rares de la coagulation sanguine.
L'hémophilie est une maladie rare, l’association AHVH représente les patients et veut faire entendre sa
voix auprès de tous les acteurs de l'hémophilie en Belgique : autorités publiques ; assurance maladie ;
laboratoires pharmaceutiques ; médecins et autre personnel soignant.
Pfizer a apporté un soutien financier pour l’organisation générale des événements en 2014.
EFGCP ( European forum for good clinical practice)
Aide: € 2.000
EFGCP est un organisme sans but lucratif créé par et pour les personnes ayant une implication
professionnelle dans la conduite de la recherche biomédicale. Son but est de promouvoir les bonnes
pratiques cliniques (BPC) et d'encourager la pratique de normes et de qualité commune à tous les
stades de la recherche biomédicale en Europe et dans le monde.
Pfizer a apporté un soutien financier pour l’organisation générale des événements en 2014.
ICPB (Interstiële Cystitis Patiënten België)
Steun: € 500
De ICPB patiëntenvereniging bestaan ondertussen 10 jaar. De voorbije jaren hebben ze hun toegelegd
op het informeren en samenbrengen van hulpverstrekkers & patiënten. De vereniging maakt nu
gebruik van een moderne website waar iedereen informatie kan terugvinden.
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de algemene werking en de activiteiten in
2014.
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Radiorg
Aide: € 2.000
Radiorg est l'association belge pour les personnes atteintes d’une maladie rare. Ils chapeautent toutes
les associations de patients atteints d’une maladie rare et aident et conseillent tout le monde.
Leur mission est de guider et orienter avec des informations claires. Faire connaître les activités
organisées pour les personnes atteintes d’une maladie rare.
Pfizer a apporté un soutien financier pour l’organisation générale des événements en 2014.

Reumanet vzw
Steun: € 5.000
De vereniging heeft de volgende kerntaken en doelstellingen: het coördineren, initiëren, uitvoeren
en/of begeleiden van alle mogelijke gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de
psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten die lijden aan reumatische
aandoeningen.
Pfizer heeft een financiële steun gegeven voor het organisatie van de Wereld Reuma Dag 2014.
Ups & Downs vzw
Steun: € 1.000
Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij
het omgaan met en (h)erkennen van de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of
chronische unipolaire depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats door het organiseren van
groepsbijeenkomsten in de regionale zelfzorggroepen.
Het zijn vooral het lotgenootschap en de steun die de deelnemers hebben aan elkanders verhalen en
ervaringen, die deze bijeenkomsten onderscheiden van louter informatieve vergaderingen en de
werking van Ups & Downs zo uniek maken.
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de algemene werking en de activiteiten in
2014.
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Vlaamse Reumaliga
Steun: € 300
Definitie van de Vlaamse Reumaliga vzw:
- ze is een trefpunt voor al wie met reumapatiënten begaan is of interesse heeft voor reuma.
- zij biedt praktische hulp en steun voor al wie door reuma geplaagd is.
- ze is een bron van informatie over de reumatische aandoeningen.
- de VRL vzw wil meer zijn dan een zelfhulpgroep voor mensen met reuma:
• een stimulans voor meer wetenschappelijk onderzoek op reuma
• een drukkingsgroep naar o.a. de overheid toe voor betere sociale en financiële
voorzieningen
• een stem laten horen waar die gehoord moet worden: bij artsen, de overheid, de
sociale zekerheid, de mutualiteit, de farmaceutische bedrijven en ook bij het grote
publiek
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor het drukken van 2 edities van het tijdschrift
van de vereniging

VZW NET & MEN
Steun: € 500
De NET-Groep zet zich in voor mensen met neuro-endocriene tumoren/neuro-endocriene neoplasie en
hun naast betrokkenen. De NET-Groep richt zicht op belangenbehartiging, informatievoorziening,
kennisverspreiding en brengt patiënten met elkaar in contact.
Pfizer steunt de organisatie van een infodag in november met awareness actie erbij en het drukken
van drieluikjes specifiek gericht naar patiënten toe voor in ziekenhuizen te verdelen.
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