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FINANCIELE STEUN VERLEEND IN 2011 AAN PATIENTENORGANISATIES  
IN BELGIË EN LUXEMBURG  

 
L’AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE AUX ORGANISATIONS DE PATIENTS  

EN 2011 EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG 
 

Nederlands/Français 
 
 

Association Belge du Diabète 

Aide : € 1.200 

L’ABD propose d'accompagner les personnes diabétiques de tout âge, qu'elles soient de type 1 ou 
de type 2, dans la prise en charge et la gestion de leur maladie. L'ABD s'est donné pour objectifs :  

  
- la défense des droits légitimes des personnes diabétiques  
- l’éducation des patients, de leur entourage ainsi que l’information et la formation des 

professionnels de santé sensibilisés à la problématique du diabète 
- la représentation des personnes diabétiques et des professionnels de santé impliqués, à 

tous niveaux, tant national qu’international  
- l’aide à la recherche fondamentale et clinique 

 
Pfizer a soutenu financièrement la réédition/ impression du Guide ABD édité par l’Association.   
 

Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos 

Aide : € 500 

L’A.B.S.J.R. est une association de patients qui possède une source importante d’informations 
destinées aux personnes souffrant du S.J.S.R. 
L’Association souhaite une meilleure reconnaissance de ce syndrome de la part du corps médical et 
incite, par toutes voies de communication, à déclencher un intérêt plus important auprès des 
médecins spécialistes afin de faire progresser la recherche et proposer aux patients des traitements 
mieux adaptés et plus performants. 
 
Pfizer a apporté un soutien financier pour l’organisation des soirées d’information et après-midi de 
rencontre.  
 

Association de l’Hémophilie/ HemofilieVereniging 

Steun/aide  € 5.000  

De vereniging heeft de volgende kerntaken en doelstellingen: 

- het verdedigen van dat wat verworven werd voor de hemofiliepatiënten omtrent sociale 
zekerheid en omtrent de maximale toegankelijkheid tot de nieuwe behandelingen; 

- het ondersteunen van het hemofilieonderzoek, meer bepaald via een Prijs die wij 
financieren onder de auspiciën van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde; 

- de nationale coördinatie van de hemofiliekaart en het logboek; 
- informatie over hemofilie via periodieke publicaties, een internetsite en een jaarlijkse 

ledenvergadering; 
- de organisatie van een jaarlijkse educatieve stage voor kinderen en voor jongeren, van een 

contactweekend voor gezinnen en van een midweek voor 50+ 

Pfizer heeft een financiële steun gegeven voor het realiseren  van bovenstaande prioriteiten. 

Association Parkinson 
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Aide : € 1.000 

L’Association Parkinson soutien des activités essentielles pour les personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson telles que l’écoute, l’entraide, l’information et l’aide à la recherche.  
 
Pfizer a apporté un soutien financier dans la sensibilisation au respect des prises de médicaments 
dans le traitement des personnes atteintes d’une maladie de Parkinson auprès des parkinsoniens et 
des professionnels de la santé. 
 

Association Polyarthrite 

Aide : € 5.000 

L’Association Polyarthrite rassemble bénévolement des patients et des professionnels de la santé 
en vue d’une meilleure connaissance et reconnaissance des polyarthrites ; elle informe aux mieux 
les patients sur leur pathologie et sur les moyens d’assurer leur autonomie 
 
Pfizer a apporté un soutien financier pour : 

- la publication d’une brochure et un carnet de santé pour les patients souffrant d’arthrite 
juvénile 

- la publication d’un magazine dédié aux patients souffrant d’une maladie rhumatismale 
inflammatoire 

- l’organisation des conférences locales sur le polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante et l’arthrite psoriasique.  

 

Biking against Rheumatism In Europe 

Aide/ Steun:€ 5.000 

BaRiE (Biking against Rheumatism in Europe) of  “Fietsen tegen Reuma” is een team van patiënten, 
artsen, gezondheidswerkers en vrijwilligers. Zij fietsen samen met als doel: 

- de aandacht vestigen op de verschillende ontstekingsreuma aandoeningen 
- de medische wereld, het wetenschappelijk onderzoek en het grote publiek bereiken om hen 

onze strijd kenbaar te maken tegen deze chronische aandoeningen, hun gevolgen en 
actuele behandelingen 

- fondsen zoeken om het onderzoek te stimuleren 
- patiënten nieuwe hoop geven 
- de politieke verantwoordelijken en de media aantonen dat het mogelijk is om, mits een 

doeltreffende behandeling, hun handicap te overwinnen en ook nog actief te kunnen blijven. 
 
Deze vereniging heeft een financiële steun gekregen voor de organisatie van een fietsevenement  
om het belang van bewegen bij patiënten met een reumatische aandoening in de kijker te zetten. 

CATO 

Steun: € 500 

De vereniging heeft als doen: het informeren, het behartigen van de belangen, het organiseren van 
emotionele steun, het samenbrengen en het weerbaar maken van personen die op een of andere 
manier het hart- en vaatproblemen te maken hebben. 

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de organisatie van 
eetgezondheidsavonden met spreker in het najaar van 2011. 
 

CLAIR: La Confédération de Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales  

Aide: € 4.500 
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L'Association CLAIR souhaite permettre aux personnes directement concernées (les patients 
présentant un rhumatisme inflammatoire et leurs proches) de mener une vie optimale dans le 
monde social et professionnel. 
CLAIR s'est fixé pour objectif d'aider les personnes atteintes à mieux supporter leur destin. 
CLAIR aura comme objectif de soutenir certains projets communs aux différentes associations 
lupus érythémateux, sclérodermie, polyarthrite, arthrite chronique juvénile et spondylarthrite. 
Afin que les rhumatismes inflammatoires soient mieux connus et pris en charge, CLAIR établira des 
relations avec les différentes instances compétentes du monde de la santé en Belgique.  

Pfizer a apporté un soutien financier pour : 

- l’organisation d’une journée d’information avec des sessions sur le polyarthrite rhumatoïde, 
la spondylarthrite ankylosante, l’arthrite psoriasique et l’arthrite juvénile 

- support pour la publication et diffusion d’un magazine dédié aux patients souffrant d’une 
maladie rhumatismale inflammatoire. 

 

CMP Vlaanderen 

Steun: € 500 

CMP is een zelfhulpgroep voor en door multipel myeloom patiënten met als doel hun belangen te 
behartigen op verschillende vlakken en met het volgende aanbod: emotionele ondersteuning voor 
patiënten en familieleden; telefonische ondersteuning; organiseren van informatieve bijeenkomsten 
over de ziekte en haar evolutie; lotgenotencontact. De Contactgroep Waldenström Patiënten (CWP) 
is een vereniging voor patiënten met de ziekte van Waldenström en maakt deel uit van CMP-
Vlaanderen. De groep volgt onderzoek en nieuwe therapieën op en werkt samen met andere 
patiëntenverenigingen - zowel in Vlaanderen als in het buitenland - en oncologische centra. 

Pfizer steunde de organisatie van het het myeloom & Waldenström symposium van 19 november 
2011 in UZ Brussel. 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging  

Steun: € 500 

De Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging vzw wil een steun zijn voor de patiënt, het gezin en de 
familie. De provinciale besturen bieden morele steun en aanmoediging bij het verwerken van de 
ziekte. De sociale adviesraad zet zich in voor de maatschappelijke, emotionele en juridische noden 
van de Crohn- en colitis ulcerosa patiënten. Ten slotte wil de vereniging correcte medische 
informatie rond de ziekten verspreiden.  

Pfizer heeft een financiële steun gegeven opdat de organisatie verschillende van zijn 
hoofddoelstellingen zou kunnen realiseren zoals: de realisatie van een tijdschrift en informatieve 
folders  en eveneens: het inrichten van informatienamiddagen, het updaten, vernieuwen en in stand 
houden van de website en het organiseren van een jaarlijkse Studie-en Ontmoetingsdag.  

ECD Orion 

Steun: € 1.500 

Het Expertisecentrum Dementie Orion is 1 van de 9 regionale expertisecentra dementie in 
Vlaanderen. Deze expertisecentra willen dementie in de samenleving op de agenda plaatsen om de 
kwaliteit van het leven van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren. 
Zij doen dit door het samenbrengen en uitbouwen van expertise, in samenwerking met andere 
actoren in het werkveld. 
Opdrachten: info en advies, opleiding en training, referentiepersoon dementie, vorming op maat, 
vertalen van wetenschappelijke inzichtennaar de praktijk, sensibilisering, signaalfunctie naar diverse 
overheden, netwerking, ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding 
 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor  de organisatie van ECD Orion’s  
symposium voor huisartsen van de provincie Antwerpen op 2 april 2011, met als titel : “De Huisarts 
als Stapsteen  in de keten van zorg voor personen met dementie”.  
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Focus Fibromyalgie Belgique 

Aide : € 1.500 

Focus Fibromyalgie Belgique asbl a pour but de: 

- guider les personnes atteintes de fibromyalgie, leur apporter soutien moral et orientation 
sociale 

- participer à la diffusion de l’information concernant la fibromyalgie 
- promouvoir toute action visant à améliorer l’autonomie du patient fibromyalgique. 
- Instruire le patient pour faciliter son intégration dans le monde du handicap et dans la 

société 
- favoriser le travail de réseau pour tout ce qui touche à la problématique de la fibromyalgie 
- établir des contacts, échanges et partenariats avec des associations belges et étrangères 
- sensibiliser le corps médical et les institutions publiques concernées par les problèmes de 

santé 
 
Pfizer a apporté un soutien financier pour la reproduction des brochures de l’association.  
 

GIPSO 

Aide : € 5.470 

Le GIPSO, Groupe d'Aide à la Recherche et à l'Information sur le Psoriasis, est actif dans 
l'ensemble de la Belgique francophone et s'organise en Centres régionaux permettant aux 
personnes concernées ou intéressées, au sein des groupes locaux, de se rencontrer, de se parler, 
de se comprendre, de se soutenir mutuellement et à l'écoute de l'Autre, de sortir de leur éventuel 
isolement.  

Un maximum d'informations sont diffusées vers les patients et leur entourage, le grand public ou 
des publics ciblés. Stimuler la recherche en matière de traitements et d'assurer une représentation 
des patients auprès des organisations sociales ou des institutions officielles constituent également 
des objectifs importants poursuivis par le GIPSO. 

Un support financier a été donné pour: 
- la publication d’un magazine dédié aux patients psoriasiques 
- l’organisation des activités dans le cadre de la Journée Mondiale de Psoriasis  
- le développement de conférences interactives sur le bon usage des traitements en cas de 

psoriasis et l’arthrite psoriasique 
- le développement de posters et de brochures afin d’augmenter la visibilité du groupe de 

patients dans les salles d’attente des dermatologues. 
 

Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging Belgie (ICPB) 

Steun: € 305 

Deze vereniging werd opgericht om de belangen te behartigen van mensen met IC in relatie met 
hun ziekte. Zij wil dit doen door het verstrekken van informatie aan patiënten en hulpverleners, het 
aanbieden van contact- en ontmoetingskansen en het stimuleren van verder wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaak en behandeling. De volgende kernactiviteiten worden georganiseerd: 
uitgave ledenblad, website, organisatie ledenondersteuning en leden vergaderingen. 

Pfizer steunde de organisatie van 2 infonamiddagen die deze organisatie in 2011 georganiseerd 
heeft. 

Maison des Diabétiques 

Aide : € 1.500 

La Maison Des Diabétiques a pour objectifs d'apporter aide et assistance aux diabétiques et à leurs 
proches, fournir une information actualisée concernant le diabète (essentiellement de type 2) et ses 
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traitements et d’être un porte-parole des diabétiques pour tout ce qui concerne la reconnaissance et 
la protection de leurs droits. 

Pfizer a soutenu financièrement le 2011 cycle des conférences, organisées par la Maison des 
Diabétiques. 
 

ME-Vereniging 

Steun: € 1.166 

De zelfhulpgroep wil meer bekendheid geven aan 'Myalgische Encephalomyelitis' (ME) of het 
chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en de sociale gevolgen ervan. Ze besteden veel aandacht 
aan het verspreiden van informatie aan patiënten en artsen. De groep wil bijdragen tot het vinden 
van de diagnose en behandelingsmethode. Daartoe stimuleren ze wetenschappelijk onderzoek en 
de sponsoring hiervan. Zij streeft naar erkenning van de ziekte door ziekenfondsen en 
uitkeringsinstanties 

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor het reproduceren van  infoboeken en 
infobrieven van de vereniging. 
 

MS Liga Vlaanderen 

Steun: € 3.143 

De MS-Liga op zich is geen zelfhulpgroep, wel ondersteunt ze de plaatselijke zelfhulpgroepen en wil 
ze instaan voor de psychosociale begeleiding van personen met MS en hun familie d.m.v. een 
sociale dienst met professionele krachten (zie sociale diensten van de MS-Liga). Zij wil de bevolking 
sensibiliseren en informeren omtrent MS, o.a. door het uitgeven van brochures en het organiseren 
van infoavonden en -weekenden, en het wetenschappelijk onderzoek rond MS stimuleren en 
ondersteunen. De MS-Liga Vlaanderen en het Wetenschappelijk Onderzoek Multiple Sclerose 
geven driemaandelijks het tijdschrift 'MS-Link' uit. 
 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven: 

- als tussenkomst in de productie van themabrochure rond chronische pijn. 
- als steun voor de productie van het tijdschrift:’MS-Link’. 
 

NEMA 

 
Steun: € 250 
 
Nema vzw oftewel de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een 
patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen 
met een neuromusculaire aandoening (NMA). 
 
Pfizer heeft een financiële steun gegeven naar aanleiding van de marathon voor Duchenne 
patiëntjes die door deze vereniging georganiseerd werd in 2011. 
 

Patient Partners Program  

 
Steun: € 30.000 
 
Het Patient Partners Program is een vernieuwend en uniek kleinschalig interactief 
opleidingsprogramma voor (huis)artsen, studenten geneeskunde en paramedici. Speciaal opgeleide 
patiënten met reumatoïde artritis geven op een interactieve wijze vorming. Zij zijn niet alleen 
ervaringsdeskundigen maar ook deskundigen in de anamnese en het gewrichts- en 
bewegingsonderzoek. 
 
Naast het leren herkennen van vroegtijdige tekens van reumatoïde artritis gaan de Patient Partners 
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dieper in op de gevolgen van een chronische aandoening in het dagelijkse leven en dit zowel op 
professioneel, sociaal als persoonlijk vlak. Patient Partners zijn partner van de arts in de vroegtijdige 
diagnose en behandeling van reumatoïde artritis. 
 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de algemene werking en de educatieve 
activiteiten van deze organisatie in 2011. 
 

Pijnprikkels 

Steun: € 750 

Deze vereniging richt zich tot mensen met chronische pijn om te werken rond de pijnervaring, 
ongeacht onderliggende ziekte of oorzaak ervan. Pijnprikkels stelt brochures en boeken samen en 
organiseert werkateliers waarin zelfzorgtechnieken worden aangeleerd. Naast contacten en 
informatieverspreiding tijdens bijeenkomsten en symposia is het de bedoeling om samen met 
beroepsmensen programma's samen te stellen om zelf actiever de pijn aan te pakken, met als 
slogan "je brein als pijnmedicijn". 
 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de organisatie van studiedag op 28 mei 
2011 “Je brein als pijnmedicijn”, in samenwerking met de Vlaamse Pijnliga. 
 

Psoriasis Contact  

 
Aide: € 11.850 

L'asbl Psoriasis-Contact est une association regroupant des patients psoriasiques et des personnes 
concernées par le psoriasis. Ses principaux objectifs sont d'informer le grand public sur ce qu'est le 
psoriasis.  

En tant que groupe d'entraide, l'asbl Psoriasis-Contact veut aider les personnes atteintes de 
psoriasis à mieux vivre la maladie au quotidien. Parce qu'il est visible, le psoriasis est synonyme de 
différence. Il représente un frein majeur au bien-être physique et provoque également des 
conséquences sur le plan psychologique et social de la personne affectée. Largement méconnu du 
grand public, il suscite chez lui malaise, préjugés, rejet et incompréhension. 

Pfizer a apporté un soutien financier pour : 

- la publication d’un bulletin d’information dédié aux patients souffrant de psoriasis 
- la production d’un module concernant une pièce de théâtre médical 
- l’organisation d’un nouveau stand sur le psoriasis 
- le développement d’un module de 8 sessions sur le psoriasis et l’arthrite psoriasique. 
 

Psoriasis Liga Vlaanderen 

Steun: € 10.500 

De psoriasisliga wil:  

- de stem zijn van 300.000 landgenoten mét psoriasis 
- internationale contacten onderhouden via EUROPSO en IFPA 
- wetenschappers bevragen over huid en huidziekten 
- de allernieuwste therapieën en efficiënte klimaatbehandelingen voorstellen 
- om de 3 maand het stevig ledenblad "PSORIANT" brengen 

Een financiële steun werd gegeven voor: 

- de publicatie van een magazine bestemd voor patiënten met psoriasis en psoriasisartritis 
- de organisatie van activiteiten in het kader van de World Psoriasis Day 
- de ontwikkeling en de organisatie van een cyclus van voordrachten over  goede 

behandelingspraktijken bij psoriasis en psoriasisartritis. 
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Pulmonale Hypertensie 

 
Steun: € 657 
 
Deze  patiëntenvereniging  heeft de volgende doelstellingen: 

- het verstrekken van informatie 
- het verlenen van morele steun 
- het inrichten van infosessies 
- het opvolgen van nieuwigheden en evoluties in de wetenschap 

 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor: 

- de reproductie van 150 copies van relaxatie DVD voor patiënten/leden van de pulmonale 
hypertensie vzw. 

- de organisatie van het symposium op 26 nov 2011 nav de 10e verjaardag van de 
organisatie. 

 

ReumaNet 

Steun: € 5 000 

Reumanet is de samenwerking tussen 5 patiëntenverenigingen in het domein van reuma.“Belangrijk 
bij het opstarten van dit overlegplatform was dat ELKE reuma-patiënt zich in één van de 
aangesloten patiëntenverenigingen zou kunnen terugvinden. Het is tevens de bedoeling dat 
zelfstandig handelende reumaverenigingen, op nationaal en op internationaal vlak, met hun vragen, 
noden en wensen bij ReumaNet terechtkunnen. Via dat kanaal zal gepoogd worden om hen te 
betrekken bij de algemene reumawerking, maar wel gericht op de doelgroep die zij wensen te 
bereiken.” 

Daarnaast heeft ReumaNet nog een aantal andere doelstellingen: 

- uitwerken van gezamenlijke activiteiten 
- fondsenwerving: Beeldvorming 
- beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging 
- internationale contacten 

 
Pfizer heeft deze koepelorganisatie een financiële steun gegeven voor de vernieuwde ReumaNet 
werking in 2011. 
 

Reumatoïde Artritis liga  

Steun: € 5.000 

De RA Liga is een vereniging die focust op de noden van de RA-patiënten. De RA-Liga gaat uit van 
het principe dat hoe meer een patiënt weet en begrijpt over zijn ziekte, hoe beter hij ermee kan 
omgaan. De RA-Liga wil hierbij een steun zijn door informatie en begeleiding te bieden en helpt in 
het zoeken naar ieders eigen manier om met de ziekte om te gaan 

- de RA-patiënt wordt geconfronteerd met vele vragen en onzekerheden die zich opstapelen 
en zijn ganse verdere leven beïnvloeden. Op al deze vragen trachten wij gezamenlijk een 
antwoord te vinden of oplossingen aan te reiken.  

- door de uitwisseling van onze ervaringen wordt de patiënt mondiger, alerter en vindingrijker 
waardoor hij zich weerbaarder zal kunnen opstellen in onze maatschappij.  

- door het lotgenotencontact voelt de RA-patiënt zich minder eenzaam en onbegrepen en zal 
hij de strijd met deze ongeneeslijke ziekte beter aankunnen. 

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor: 

- de organisatie van een informatiedag over de relatie arts/patiënt en het belang van een 
goede communicatie tussen alle partijen 

- de publicatie van een magazine voor patiënten met reumatoïde artritis. 
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Ruggensteun 

Steun: € 750 

De allereerste bedoeling van de groep is mensen met chronische rugproblemen te helpen en te 
ondersteunen, daar waar dokters tekortschieten; te helpen door de eenzaamheid te doorbreken en 
het mogelijk te maken contacten te leggen met andere patiënten.  

Pfizer heeft steun gegeven voor het organiseren van educatieve info-momenten met spreker voor 
leden en niet-leden. 

Similes Vlaanderen 

Steun: € 2.160 

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische 
problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom 
iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of 
is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont. 

Pfizer steunde de organisatie van het 2-daagse congres: “Op krachten komen” van oktober 2011 en 
voor de samenwerking in het kader van een workshop over noden van patiënten met depressie. 

Stichting tegen kanker/Fondation contre le cancer 

Steun: € 5.000 

Het doel van de Stichting is de preventie van en de strijd tegen kanker, onbegrensd, in al zijn 
vormen, zonder onderscheid van taal, streek of ras, apolitiek, zonder filosofische of religieuze 
vooroordelen door: 

- steun aan het wetenschappelijk kankeronderzoek 
-  sociale dienstverlening en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.  

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de organisatie van 2 symposia op 8 en 
29 april 2011 over colorectale kanker, in samenwerking met de FAPA (Familial Adenomatous 
Polyposis Association). 

Turnerkontakt 

Steun: € 525 

Als zelfhulpgroep voor patiënten met syndroom van Turner geeft de vereniging informatie over het 
syndroom zowel over het medisch-genetisch als over het psycho-sociaal aspect. Daartoe worden 
geregeld informatiedagen en ontspanningsactiviteiten georganiseerd en ontvangen de leden een 3-
maandelijks infoboekje. 

Pfizer steunde de organisatie van het symposium van de vereniging die doorgegaan is in Gent op 
22 oktober 2011. 

Ups & Downs 

Steun: € 1.320 

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 steun gegeven voor de organisatie van het 2011 Ups&Downs’ Forum in 
Gent op 8 oktober 2011 en voor de samenwerking in het kader van een workshop over noden van 
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patiënten met depressie. 

Vereniging voor Ménière-Patiënten 

Steun: € 500 

Uit gesprekken en reacties van Ménière-patiënten kwam naast het probleem "behandeling", ook het 
zich alleen en geïsoleerd voelen naar voren. De Vereniging wil daaraan verhelpen door: 

- enkele malen per jaar op verschillende plaatsen samenkomsten te organiseren, waar de 
patiënt samen met zijn familie en belangstellenden, zijn problemen onder woorden kan 
brengen en/of anderen kan helpen met zijn ervaringen. 

- de maatschappij en het medisch korps te sensibiliseren (langs pers, radio, TV, enz.) voor de 
medische en psycho-sociale aspecten van deze "ziekte". 

- de uitgifte van een INFO-blad met nieuws over de Vereniging en alles wat belang kan 
hebben voor de Ménière-patiënt zoals nieuwe ontwikkelingen, plaatselijke initiatieven enz. 

 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de realisatie van het Info-blad 
van de vereniging.  
 

Vlaamse Alzheimer Liga 

Steun: € 1.500 

Missie en activiteiten van de Liga:  

- de liga is het aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers en 
familiegroepen. De Vlaamse Alzheimer Liga ziet een Vlaanderen waar mensen bewust 
omgaan met dementie en gepaste zorg genieten;waar geen plaats is voor taboes en waar 
mensen met dementie derhalve een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden  

Activiteiten van de Liga: 

- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het vertalen ervan naar de leden toe 
- uitwisselen van kennis en ervaring en het stimuleren van sociale initiatieven tussen allen die 

de zorg opnemen rond dementie 
- sensibilisering van het publiek door het organiseren van verschillende activiteiten 

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van het project ‘Samen dementie 
draagbaar maken’ met o.a. de organisatie van 12 filmvoorstellingen van: ‘Verdwaald in het 
geheugenpaleis’ met nabespreking.  

Vlaamse Diabetes Vereniging 

Steun: € 3.000 

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw is een dynamische vzw die ijvert voor:  
het voorkomen en genezen van diabetes en het verbeteren van de levenskwaliteit van iedereen die 
met diabetes geconfronteerd wordt, door :  

- bevorderen van preventie en vroegtijdige diagnose van diabetes  
- bevorderen van zelfzorg  
- bevorderen van de kwaliteit van zorgen  
- bestrijden van sociale hinderpalen  
- het nastreven van een correcte beeldvorming onder het motto 'Geef diabetes een gezicht'. 

 
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de algemene werking en de activiteiten 
van de VDV in 2011. 
 

Vlaamse Liga tegen Kanker 

Steun: € 1.000 
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Als koepelorganisatie is de VLK het centrale aanspreekpunt voor iedereen die met kanker te maken 
heeft: patiënten, hun familie en vrienden, de medische wereld, onderzoekers en iedereen die bij de 
preventie van kanker of patiëntenbegeleiding betrokken is. De VLK komt op voor de rechten en 
belangen van mensen: voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, het recht van 
mensen op een gezonde leefomgeving ook. De VLK wil een voortrekkersrol spelen in de realisatie 
van deze rechten. Ze doet dit door:  

Pfizer heeft een financiële steun gegeven voor de samenwerking bij de organisatie van een 
voordracht over leukemie. 

Vlaamse liga voor fibromyalgiepatiënten 

Steun: € 1.500 

De VLFP stelt zich tot doel zoveel mogelijk informatie te verstrekken en documentatie te 
verspreiden, het uitwisselen van ervaringen tussen patiënten te bevorderen, het onderzoek naar de 
oorzaak en de behandeling te stimuleren en ten slotte te ijveren voor erkenning van de ziekte.  

Pfizer heeft de vereniging een financiële steun gegeven voor de organisatie van hun Fibromyalgie-
ontmoeting op 23 oktober 2011. Deze ontmoetingsdag had tot doel patiënten, familie en andere 
geïnteresseerden informatie te verstrekken over de recentste bevindingen rond fibromyalgie. 

Vlaamse Parkinson Liga 

Steun: € 750 

De Vlaamse Parkinson Liga is een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen die lijden aan de 
Ziekte van Parkinson. De voornaamste doelstellingen van de vereniging zijn: de belangen te 
behartigen en te verdedigen van de parkinsonpatiënt, hem/haar voldoende te informeren over de 
ziekte en de behandelingsmethodes en lotgenotencontact te stimuleren. 

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de organisatie van de 2011 Parkinson 
Werelddag in het ICC International Convention Center Gent op zondag 3 april 2011. 

Vlaamse Reumaliga 

 
Steun: € 1.976  
 
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. 

Vlaamse Vereniging Autisme 

Steun: € 250 

De Vlaamse Vereniging Autisme komt op voor de belangen van personen met een stoornis in het 
autismespectrum. Ook ouders en andere gezinsleden, zoals broers en zussen, partners of kinderen 
van iemand met autisme kunnen bij de vereniging aankloppen. Bondgenotenwerking, sensibilisering 
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en belangenbehartiging staan voorop. 

Pfizer heeft een financiële steun gegeven voor de algemene werking van deze vereniging. 

Vlaamse Vereniging voor Bechterew-Patiënten 

Steun: € 5.000 

De Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten vzw is een zelfhulpgroep van en voor patiënten 
met Spondylitis Ankylosans (ziekte van Bechterew, afgekort SA of SpA) en hun gezinsleden. 
Belangrijke doelen zijn: 

- het verschaffen van wetenschappelijk gefundeerde informatie over de ziekte  
- deze informatie verspreiden via het tijdschrift  
- het organiseren van colloquia en infodagen  
- het stimuleren en uitbouwen van een net van turn- en zwemgroepen  
- het stimuleren van contacten tussen mensen die lijden aan Spondylitis Ankylosans  
- het verdedigen van de belangen van de leden zowel op het vlak van de sociale 

voorzieningen als op financieel vlak  
- de contacten verzorgen met medici in het algemeen, paramedici, hun opleidingscentra en 

universiteiten, hun belangengroepen  
- het uitbouwen van een wetenschappelijk comité  

Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor: 

- de organisatie van een informatiedag over het belang van een tijdige diagnose van 
Spondylitis Ankylosans en de noodzaak om te bewegen 

- de organisatie van verschillende opleidingen om patiënten met  Spondylitis Ankylosans tot 
beweging aan te zetten  

- de publicatie van een magazine bestemd voor patiënten met Spondylitis Ankylosans 
 

 


