
• Transparantie in verleende steun  

Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële 
overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.             

 

Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht 
in de uiteenlopende organisaties die van Pfizer in 2019 financiële steun 
hebben ontvangen.     

    

 Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 
110.359,00          

 Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2015: € 
113.505,78    

 Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2016: € 
137.737,00    

 Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2017: € 
157.993,78 

 Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2018: € 
106.350,63 

 Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2019: € 
€165.711,72 

Indicatie gebied 
Pfizer Organisatie 

Financiële 
ondersteuning  voo

r 

Bedrag incl. 
BTW 

Interne 
geneeskunde 

Trombose 
Stichting 
Nederland LS 

Aandacht genereren 
voor trombose  10.000,00  

        



Oncologie 

Borstkanker 
Vereniging 
Nederland 
(BVN) 

Travelgrant 
internationale 
symposia 

 10.000,00  

    
Bladpartner Blad B 

10.500,00 

  Longkanker 
Nederland 

Voorlichtingsmateri
aal voor 
laaggeletterden 

 5.000,00  

    Herdruk 
voorlichtingsfolders  2.271,78  

  
Stichting Jij 
speelt de 
Hoofdrol 

Borstkanker 
symposium 5 
oktober 

3.000,00 

  

International 
Kidney Cancer 
Coalition 
(IKCC) 

Financieringsaanvra
ag 2019 t.b.v. 
ondersteunend 
partnerschap 

$60.000,00 
(international
e 
ondersteunin
g) 

    

‘IKCC-Policy 
Implications’ 
rapport van de 
Global RCC Patient 
Survey  

$30.000,00 
(international
e 
ondersteunin
g) 

        

Endocrinologie 
Stichting 
Prader Willi 
Fonds 

Onderwijsmodule 
(E-learning) 8.292,00 



                

Vaccins FOSS Voorlichting 
achterban 1.000,00 

                 

Reumatologie Vereniging 
Reumazorg 
Nederland 

Bezoek Eular-
PARE, Madrid 4.653,00  

        

Crohn en Colitis 
Ulcerosa 

Crohn en 
Colitis 
Ulcerosa 
Vereniging 
Nederland 

Jubileum 
bijeenkomst 13 april 5.000,00 

        

Ontstekingsziekt
en VMCE Wereld Eczeem Dag 

in september  2.000,00  

  Maag Lever 
Darm Stichting 

Eenmalige donatie 
Toilet Project 
MLDS 

 1.500,00  
  

        

Zeldzame 
aandoeningen 

Stichting 
Amyloidose 
Nederland 

Brochure-en website  3.300,00  



 

    Bouwen nieuwe 
website  7.000,00  

  SGA Ledenbijeenkomst 
september 2019  1.000,00  

  NVHP Kennisplein Website  10.000,00  

  NHS - LS 
Bezoek  European 
Congress of 
Endocrinology 

 394,94  

        

Overig / 
Algemeen / 

Koepel- 
organisatie 

Bijnierverenigi
ng NVCAP - 
LS 

Deelname aan een 
intern overleg in het 
kader van 
EURRECA in 
Schotland 

 500,00  

        

Totale bijdrage 
voor 2019      €165.711,72
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