Patiëntenverenigingen

Revalidatie & Herstel

Heeft u na het gesprek met uw arts nog (andere) vragen dan kunt u
terecht bij één van de vele patiëntenverenigingen in Nederland.
Patiëntenverenigingen zijn organisaties die opkomen voor de belangen van
patiënten, hun verzorgers of andere familieleden. Bij de meeste verenigingen
kunt u terecht voor voorlichting en informatie over ziektes en
behandelingsmogelijkheden, ook geven zij informatie over bepaalde
regelingen die er voor patiënten zijn. Verder kunt u er terecht voor
lotgenotencontact en belangenbehartiging.
Hieronder vindt u de website adressen van een aantal patiëntenverenigingen:
 Astma/COPD:
Longfonds: www.astmafonds.nl
Luchtpunt; informatiepunt voor COPD: www.luchtpunt.nl
 Chronische pijn: Stichting Pijn-Hoop: www.pijn-hoop.nl
 CVA: de patiëntenvereniging CVA: www.cva-vereniging.nl
 Diabetes: Diabetesvereniging Nederland: www.dvn.nl
 Hart & Vaatziekten:
Hartstichting: www.hartstichting.nl
Hartpatiënten Nederland: www.hartpatienten.nl
De Hart & Vaatgroep: www.hartenvaatgroep.nl
 Kanker:
KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl
Borstkankervereniging Nederland: www.borstkanker.nl
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties: www.nfk.nl
Stichting Contactgroep prostaatkanker: www.scp.nfk.nl
Blaas- of nierkanker: www.verenigingwaterloop.nl
 MS: de patiëntenvereniging MS: www.msvereniging.nl
 NAH, niet aangeboren hersenletsel: www.cerebraal.nl
 Parkinson: patiëntenvereniging Parkinson: www.parkinson-vereniging.nl
 Reuma: Reumapatiëntenvereniging: www.reumafonds.nl
 Spierziekten: Vereniging Spierziekten Nederland: www.vsn.nl
 Whiplash: Whiplash stichting Nederland: www.whiplashstichting.nl

Naast de patiëntenverenigingen die gericht zijn op diverse aandoeningen, zijn
er ook landelijke organisaties die de belangen van patiënten behartigen:
 Cliëntenbelang Amsterdam: een onafhankelijke belangenorganisatie
voor álle (chronisch) zieken, mensen met een handicap, lichamelijke of
verstandelijke beperking of psychische aandoening, ouderen en
mantelzorgers. Website: www.clientenbelangamsterdam.nl
 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): een landelijk
samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties.
De NPCF wil de positie van patiënten en consumenten in de
gezondheidszorg versterken. Door de krachten te bundelen kunnen de
organisaties hun invloed op de gezondheidszorg vergroten. Ze nemen
bijvoorbeeld standpunten in over allerlei onderwerpen die met de
gezondheidszorg te maken hebben en brengen deze onder de aandacht
bij politici, verzekeraars en beroepsorganisaties. Ook geeft de NPCF
commentaar op de wet- en regelgeving en vertegenwoordigt zij
patiënten in verschillende adviesorganen. De NPCF draagt er zo toe bij
dat de zorg steeds meer tegemoet komt aan de behoeften en wensen
van patiënten. Website: www.npcf.nl
 Zorgbelang Nederland: de brancheorganisatie van de 21 regionale
Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zij werken
aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ze laten de stem van
burgers in de regio horen. Website: www.zorgbelang-nederland.nl
 De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland: wil dat iedereen
volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven.
De CG-Raad maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook
mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen
die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen.
Website: www.cg-raad.nl
Meer informatie over patiëntenverenigingen vindt u op de internetsites van
bovengenoemde organisaties. Via www.patientenvereniging.startpagina.nl
vindt u de website van nog meer patiëntenverenigingen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons
op via een van deze telefoonnummers of bel uw huisarts. U kunt ook onze
website raadplegen.
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