22/03/2016

FINANCIELE STEUN VERLEEND IN 2015 AAN PATIENTENORGANISATIES
IN BELGIË EN LUXEMBURG
L’AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE AUX ORGANISATIONS DE PATIENTS
EN 2015 EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
Nederlands/Français

Vrouwen Helpen Elkaar vzw

Steun: € 1.000

'Vrouwen helpen elkaar' is een vereniging van vrouwen die een borstamputatie of borstsparende
operatie hebben ondergaan en die zich vrijwillig inzetten om morele steun te verlenen aan andere
vrouwen die geopereerd werden of nog geopereerd moeten worden van deze ingreep die toch zo
moeilijk is om te aanvaarden.
Pfizer steunt de organisatie van een thema dag “ Tussen Hoop & Vrees”. Doel van deze themadag is
informatie verschaffen aan Patiënten met uitgezaaide borstkanker.

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 kontact.
Pfizer steunt de organisatie van een infodag met awareness actie erbij en het drukken van drieluikjes
specifiek gericht naar patiënten toe voor in ziekenhuizen te verdelen.

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.
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Radiorg
Aide: € 600
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 générales des événement en 2015

Ups & Downs vzw
Steun: € 600

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 update van de website www.depri.be.

BELGISCHE PATIENTENVERENIGING VOOR PULMONALE HYPERTENSIE vzw
Steun: € 2.462,5
Naar de leden toe poogt de patiëntenvereniging te fungeren als centraal punt waar de patiënt en zijn
omgeving informatie en steun kan terugvinden. De patiëntenvereniging fungeert als tussenschakel
tussen de patiënt en de medische sector. Om dit te bewerkstelligen worden diverse activiteiten
georganiseerd waar patiënten elkaar kunnen ontmoeten, variërend van informatief tot puur
ontspannende samenkomsten
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de organisatie van jaarlijkse patiënten dag
voor pulmonale hypertensie.

FONDATION CONTRE LE CANCER
Aide: € 15
La Fondation contre le Cancer joue un rôle important dans trois domaines, en toute indépendance et
transparence:
•La science progresse.
•Les malades et leurs proches sont de mieux en mieux accompagnés.
•Le dépistage et la prévention gagnent du terrain.
Participation à la rencontre interprofessionnelle « la coordination des soins en oncologie ».
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Epilepsie Liga

Steun: € 500
In het algemeen stelt de Liga zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.
Pfizer steunt de organisatie van een Epilepsie dag met als thema “Wat als epilepsie medicatie
onvoldoende is”.

European Cancer Patient Coalition E.C.P.C

Aide: € 14.835,56
ECPC travaille pour une Europe de l'égalité, où tous les patients atteints de cancer européens ont
accès au meilleur traitement et soins disponibles, tout au long de leur vie. ECPC pense que les
patients cancéreux sont des partenaires les plus importants dans la lutte contre le cancer et contre
toutes les questions liées au cancer affectant notre société.
Pfizer a apporté un soutien financier afin de permettre la poursuite de leur travail et maintenir leur
engagement envers les patients atteints de cancer.

Vzw Turner Kontakt

Steun: € 265
vzw Turnerkontakt is een zelfhulpgroep voor vrouwen met het syndroom van Turner.
Ze doen dit door middel van informatieverstrekking en activiteiten
De vereniging verstrekt op verschillende manieren informatie over het syndroom van Turner aan
meisjes en hun ouders, volwassen vrouwen en aan geïnteresseerden die erom vragen zoals artsen,
verpleegkundigen, kinesisten, studenten, enz.
Pfizer ondersteunt hen in het printen van hun ledenboekje dat 3-maandelijks wordt verstuurd.

FWRO FRSR

Steun: € 15.000
Het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) werd opgericht in 1999, binnen de
schoot van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), ter ondersteuning van het
wetenschappelijk reumaonderzoek in België. Bijzondere aandacht gaat naar klinische en
multicentrische onderzoeksprogramma’s zowel in academische als niet-academische centra, die door
hun aard moeilijk in aanmerking komen voor andere types van steun (zoals programma’s ter
ondersteuning van fundamenteel onderzoek of directe sponsoring door industrie)..
Pfizer ondersteunt hen voor de organisatie van een jaarlijkse reisbeurs voor jonge reumatologen en
ondersteunt hen in het project “Let’s work together”.
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Patient Partners Program

Steun: € 20.000
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
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 2015.
ARTHRITES ASBL

Steun: € 6.000
L’ASBL Arthrites a pour buts et objectifs de :
•Contribuer à l’application des législations sociales et fiscales en faveur des membres domiciliés en
Belgique, ainsi qu’à l’application des conventions et règlements proposés par les employeurs et les
compagnies d’assurances.
•Informer les malades et leur famille sur tous les moyens mis à leur disposition pour maintenir leur
autonomie.
•Réunir les moyens financiers afin de soutenir des actions ou des projets spécifiques décidés par les
membres du Conseil d'Administration.
•Proposer ou favoriser des activités de loisirs en vue de rompre l’isolement de ses membres.
•Créer des services bénévoles ou non, rencontrant les préoccupations de ses membres
Pfizer a apporté un soutien destiné à l’organisation d’une journée d’information sur les arthrites en
octobre et la mise sur pied de conférences sur l’arthrite juvénile dans le cadre scolaire.
ReumaNet
Steun: € 6.000
ReumaNet vzw verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de
aandacht brengen. ReumaNet ijvert voor regelgevingen die het leven voor de duizenden patiënten
vergemakkelijken, die een betaalbare en adequate zorg garanderen, die hen actief houden op de
arbeidsmarkt en in het onderwijs, die vrijetijdsbesteding ook voor hen mogelijk maken.
Kortom, ReumaNet vzw ijvert voor een betere levenskwaliteit voor mensen met een reumatische
aandoening.
Pfizer heeft een financiële bijdrage gegeven als steun voor de organisatie van een symposium voor
patiënten en gezondheids-medewerkers verbonden aan de reumatologie, dit voor de artritis
werelddag.
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AS in Beweging
Steun: € 26.500
AS in beweging’ wil de Artritis en Spondylitis patiënten op een sociaal geïntegreerde manier gebruik
laten maken van het bestaande beweeg- en sportaanbod, vanuit een (sport)medische en
wetenschappelijke onderbouw. ‘AS in beweging’ wil het bewegen en sporten dus uit de louter
medische sfeer halen en dit aanmoedigen vanuit een bredere sociale context.
Pfizer ondersteunt “AS in Beweging” oa voor de organisatie van een masterclass voor kinesisten, de
organisatie van een event met groot publiek voor de patiënten, en het regelmatig informeren d.m.v.
sociale media en van de website. het printen van hun ledenboekje dat 3-maandelijks wordt verstuurd.

HTAP Belgique
Aide: € 1.100
L’association de patients souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP Belgique) a été lancée
le 28 mars 2003, après deux années d’existence informelle. Elle a été fondée par Rosie, une patiente,
et par Luc, son époux. Les activités de HTAP Belgique asbl sont soutenues par les deux hôpitaux de
référence, l’hôpital Erasme ULB et UZ Leuven.
L’association HTAP Belgique a pour objet auprès des autorités comme du grand public :
•La défense des intérêts des patients HTAP
•L’information et écoute via permanence téléphonique
•L’organisation du soutien moral
•Le rassemblement des personnes concernées de près ou de loin par cette maladie
•La promotion de toutes les activités visant à améliorer le bien-être des malades
•L’aide aux familles brutalement confrontées à des difficultés de tout ordre.
Pfizer a apporté un soutien financier pour l’organisation générales des événement en 2015.

Association de l’Hémophilie, Hemofilievereniging AHVH
Steun: € 45,000
De Belgische vereniging voor hemofilie patiënten zet zijn beste beentje voor om patiënten met
hemofilie te vertegenwoordigen bij alle actoren van de hemofilie in België. De vereniging voorziet
onder andere educatie aan patiënten met hemofilie hoe zij op de best mogelijke manier met hun ziekte
kunnen omgaan. Het toedienen van hun Factor VIII of FIX medicatie is hierbij belangrijk.
Pfizer ondersteunt de vereniging met deze donatie voor het organiseren van hun activiteiten die de
patiënten ten goede komen..
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