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Waar het project van komt 

• Drie patiënten van het St Luc ziekenhuis (UCL)  

 

• Eerste informele vergadering (21/4/2016) om ideeën uit te 
wisselen rond de opportuniteit om een patiëntenvereniging 
op te stellen 

 

  Wat willen we opbouwen? 



De doelstellingen van de vereniging 

1. Bekendheid geven aan de pathologie: 

 Om tegemoet te komen aan de vragen van de patiënten 

 Om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren 

 Om de procedures van diagnose en behandeling te 
verbeteren 

 

2. Een ondersteunend netwerk opbouwen 

 

3. Onderzoek stimuleren 

 

 

 



Bekendheid geven aan de pathologie 

Toegang geven aan patiënten tot: 

• Correcte en actuele wetenschappelijke informatie, in een passend 
formaat 

• Concrete en wetenschappelijke correcte informatie als antwoord op de 
vragen van patiënten 

  

 In het verlengde daarvan: 
 

 Het oprichten van een “wetenschappelijk comité” die de informatie 
valideert, is essentieel  

 
 Elke patiënt moet de informatie kunnen vinden en kunnen uitwisselen  in 
zijn/haar moedertaal 



Bekendheid geven aan de pathologie 

In de praktijk:  

 

- Creatie van een logo voor een betere zichtbaarheid 

- Creatie van een Website 

 

 

 



Een ondersteunend netwerk opbouwen 

FMD-Be : een Belgisch netwerk in een Europees netwerk 

  - patiënten staan in contact met elkaar 

  - de verenigingen staan in contact met elkaar 

voor het uitwisselen van kennis en ervaring 

 

In de praktijk:  

- Creatie van een Facebook groep  

- Contact met andere Belgische patiënten (rol van de 
behandelende arts!) 

- Contact met internationale FMD verenigingen  

 



Waar staan we nu? 

 Een Belgisch patiënten-netwerk werd opgesteld: het bestaat ten minste uit 
een Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige « referentie-patiënt ». Dit 
netwerk is een feit. Nu nog bekend worden! 

 
 Een logo werd gecreëerd 
 
 Een Facebook groep werd gecreëerd : FMD.Be.Patients 

 
 Contact werd gelegd met andere verenigingen (FMD Groep Nederland ; 

FDMSA) en andere referentie-patiënten (Engels, Australisch,  Zwitsers) 
 

 Een website wordt opgebouwd : www.fmd-be.be/ 
 

Wij zijn hier vandaag aanwezig om de FMD-BE vereniging te lanceren en onze 
contactgegevens door te geven ! 

 





De te overwinnen moeilijkheden 

 

 

  

 Belgische FMD patiënten identificeren en met hen contact 
opbouwen: belangrijke rol is weggelegd voor de behandelende artsen 
(tot heden werden de contacten gelegd via de prof. A. Persu en P. Van 
der Niepen) 

 

 Patiënten vinden die een interesse hebben in de patiëntenvereniging 
en er actief aan willen bijdragen 

 

 Financiering voor het opbouwen van de website en hosting 

Voor nu zijn we zelf-gefinancierd, maar als de vereniging groter 
wordt zou dit kunnen veranderen 



1000 x bedankt! 

Wij zijn zeer dankbaar voor de steun die we kregen van andere FMD 
patiëntenverenigingen en persoonlijke contacten, in het bijzonder van: 

 

Pam Mace – FMDSA (USA) 

Evelyn Boot en Madelon Bouwmeester – FMD-Groep Nederlands 

Nina Verstraete – Swiss FMDSA contact 

Angeline Young – UK FMDSA contact 

Bronte Sterk – FMDAA (Australia) 

 

Wij danken u ook voor uw aanwezigheid hier vandaag, uw interesse in FMD en uw 
hulp om kennis en begrip van onze aandoening te verbeteren 

 

 

 



FMD-Be : ons contacteren 

Franstalige referenties:  

Véronique Godin en Myriam Malengreau 

 

Nederlandstalige referentie: 

Vera Driessen 

 

Engelstalige referentie: 

Cathlin Jamison 

 

Ons e-mailadres: 

Fmd.be.patients@gmail.com 

 
 


