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Overzicht patiënten- of belangenorganisaties 
In deze lijst vindt u patiënten- en belangenorganisaties.  Er is een rangschikking in de lijst gemaakt aan de hand van de ziekte, aandoening of 
handicap van de naaste waar u voor zorgt. Een uitzondering  hierop is “Mantelzorg algemeen”, waarin u organisaties vindt die zich op mantelzorg 
richten. De lijst is niet compleet; er zijn per onderwerp slechts enkele organisaties opgenomen.       
     
Algemene beperkingen vanwege ouderdom  
ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen) 

http://www.anbo.nl/ (0348) 46 66 66 

Ouderen Ombudsman (voor vragen over 
bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en 
geldzaken). 

http://www.ouderenombudsman.nl/   0900 6080100 

Het nationaal ouderenfonds helpt ouderen https://www.ouderenfonds.nl/ 030-6567774 
Landelijke website van Nationaal platform 
Ouderen.  

http://beteroud.nl/ 030-7892300 

De Hart & Vaatgroep is de 
patiëntenvereniging voor mensen met een hart- 
of vaatziekte en hun naasten. 

http://www.hartenvaatgroep.nl/home.html 088 - 1111 600 

 
 
Chronische ziekten 
Stichting Hoezo Anders helpt jongeren met een 
niet-zichtbare beperking of chronische ziekte 

http://www.hoezoanders.nl/ info@hoezoanders.nl 

Ieder(in) Netwerk voor mensen met een 
beperking of chronische ziekte 

https://iederin.nl/ 030 720 00 00 

Diabetes Vereniging Nederland voor mensen met 
diabetes en hun vrienden en familie. 

https://www.dvn.nl/home 033 - 463 05 66 

De Nederlandse Vereniging voor Groeihormoon 
deficiëntie en Groeihormoonbehandeling. 

http://www.nvgg.nl/ info@nvgg.nl 

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen 
(PAH) voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met aangeboren hartafwijking, hun ouders, 
partners en familieleden.  

http://www.aangeborenhartafwijking.nl/client/
15/?websiteid=15&contentid=4530&pagetitle
=Over_PAH 

088 - 0063600 

De vereniging ouders, kinderen en kanker steunt 
gezinnen met een kind met kanker. 

http://vokk.nl/index.cfm 030 242 29 44 
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Chronische ziekten (vervolg) 
De Vasculitis Stichting is van en voor 
patiënten met een primaire vasculitis, maar 
ook voor medici en mantelzorgers. 

http://www.vasculitis.nl/ 088 00 22 333 

Stichting Chronische zenuwpijn voor patiënten 
en naasten. 

https://chronischezenuwpijn.nl/ 
 
http://chronischezenuwpijn.nl/ 

contactformulier 

HIV Vereniging Nederland is actief voor 
iedereen die leeft met hiv. 

http://www.hivnet.org/ Secretariaat 020 - 616 01 60 
Servicepunt 020 689 25 77 

De MS vereniging biedt activiteiten en 
diensten aan mensen met MS en naasten. 

http://msvereniging.nl/ 071 30 31 577 

Stichting Pulmonale Hypertensie Nederland http://www.pha-nl.nl/ 033 43 41270 
Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland http://stsn.nl/ 06-52824660 
Het Longfonds http://www.longfonds.nl/# 033 43 41 212 
Nierpatiënten Vereniging Nederland van en 
voor mensen met chronische nierfalen, hun 
naasten en nier donoren. 

https://www.nvn.nl/ 035 - 691 21 28 secretariaat 
035 - 693 77 99  of  06 - 127 25 
141 steun- en adviespunt 
0800 022 66 67 luistertelefoon 

Het Reumafonds http://www.reumafonds.nl/ 020 589 64 64 
Stichting Artrosezorg http://www.artrosezorg.nl/ 070 307 29 19  

085 483 93 41 tijdelijk nummer 
Diabetesvereniging Nederland https://www.dvn.nl/ 033 - 463 05 66 
De Trombosestichting http://www.trombosestichting.nl/ 071 561 77 17 
Het Epilepsiefonds zet zich in voor mensen 
met epilepsie. 

https://www.epilepsie.nl/ 0900 821 24 11 infolijn  

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting http://www.ncfs.nl/ 035 - 64 79 257 
Neurofibromatose Vereniging Nederland http://neurofibromatose.nl/home info@neurofibromatose.nl 
Nederlandse Vereniging van 
Hoofdpijnpatiënten  

http://www.hoofdpijnpatienten.nl/ 0900 20 20 590 

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland http://www.sarcoidose.nl/ 033 247 14 67  
Whiplash stichting Nederland http://www.whiplashstichting.nl/ 088-6565701 
De Nationale Vereniging voor fibromyalgie-
patiënten ‘Fibromyalgie en Samenleving’. 

http://www.fesinfo.nl/ 035 621 22 23 

Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging http://www.icpatienten.nl/ 030 656 96 32 
Patiëntenvereniging voor neurostimulatie zet 
zich in voor patiënten en geïnteresseerden. 

http://pvvn.nl/ 088 730 68 01 
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Chronische ziekten (vervolg) 
Prikkelbare Darm Syndroom 
Belangenvereniging. 

http://www.pdsb.nl/ 088 737 46 36 

Psoriasis Vereniging Nederland http://www.pvnnet.nl/ 070-3836443 secretariaat 
070-3838003 infolijn 

Vereniging van Allergie Patiënten http://www.allergievereniging.nl/index.html 06-11456100 
Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten  http://www.ehlers-danlos.nl/site/index.cfm 0900 46 36 833 
Landelijke belangenvereniging voor mensen 
met een aandoening van de schildklier 

http://www.schildklier.nl 0900 899 88 66 
033 422 40 36 infolijn 

Patiëntenvereniging  voor mensen met ME http://www.me-cvsvereniging.nl/ 0578 618 697 
Patiëntenvereniging ziekte van Werlhof of ITP http://www.itp-pv.nl/ 033 470 11 58 
Vereniging voor mensen met een stoma, 
pouch of neoblaas en mensen die een stoma 
hebben. 

http://www.stomavereniging.nl/ 030 634 39 10 

Landelijke vereniging mensen met een ziekte 
aan de alvleesklier 

http://www.alvleeskliervereniging.nl 0900 2585 337 

Landelijke website voor lotgenotencontact en 
informatie voor mensen met ziekte van Crohn 
of colitis ulcerosa of aanverwante 
aandoeningen. 

http://www.crohn-colitis.nl/ 0348 48 07 47  

Landelijke vereniging voor mensen met een 
Complex Regionaal Pijn Syndroom (CPRS) 

http://www.posttraumatischedystrofie.nl/ 013 455 49 51 

Landelijke vereniging voor mensen met een 
spierziekte 

https://www.spierziekten.nl/ 035 548 04 80 

 

Dementie 
Stichting alzheimer Nederland http://www.alzheimer-nederland.nl 033 - 303 25 02  

Alzheimertelefoon 0800 5088 
Dementiewegwijzer (Brabant) http://www.dementiewegwijzer.nl/ 0164 - 265946 
Dementie online http://dementieonline.nl 072-5270390. 
Hersenstichting https://www.hersenstichting.nl/ 070 - 360 48 16 
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Lichamelijke beperking 
Vereniging van Motorisch Gehandicapten 
en hun ouders (BOSK) 

https://www.bosk.nl/ 030 – 245 90 90 

Voor ouders van kinderen met lichamelijke 
beperking 

http://www.helpendehanden.nl/wat-doet-
helpende-handen/ 

0348 48 99 70 

Landelijke stichting voor ouders en 
naasten van zorgintensieve kinderen. 

http://www.lotjeenco.nl/ contact@lotjeenco.nl 

De Phelps Stichting voor spastici, beheert 
een fonds dat financiële ondersteuning kan 
bieden. 

http://phelps-stichting.nl/ 035-6929053 

Dwarslaesie Organisatie Nederland, 
lotgenotencontact, belangenbehartiging, 
informatieverstrekking en uitwisselen van 
kennis en ervaring.  

http://www.dwarslaesie.nl/dagelijks-
leven/weer-thuis/relatie-en-kinderen/partners-
voor-partners/ 

0900 202 12 29 

Fonds voor blinden en slechtzienden. Hier 
ook overzicht van de blinden en 
slechtzienden verenigingen en stichtingen 
in Nederland 

http://www.blindenfonds.nl/ contactformulier 

Landelijke vereniging voor mensen met 
een amputatie en/of aangeboren reductie 
van een ledemaat. 

http://kortermaarkrachtig.com/ secretaris@kortermaarkrachtig.com 

Patiënten vereniging voor en door doven 
en slechthorenden.  

http://www.stichtinghoormij.nl/ 030 261 76 16 
of teksttelefoon 030 261 76 77 

Dit Koningskind is een landelijke 
vereniging voor christenen met een 
beperking en allen die bij hen betrokken 
zijn. 

https://www.ditkoningskind.nl/ 030-2363788 
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Mantelzorg algemeen 
Zorgbelang Brabant komt op voor de 
belangen van iedereen die gebruik maakt 
van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke 
dienstverlening. 

http://www.zorgbelang-brabant.nl/ 013 594 21 70 secretariaat 
013 20 20 055 adviespunt 

Mezzo is een landelijke vereniging voor 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers. 

http://www.mezzo.nl 030 - 659 22 22 
0900 20 20 296 mantelzorglijn 

MEE ondersteunt mensen met een 
beperking en hun netwerk op alle 
leefgebieden en in alle levensfasen. 

http://www.mee.nl/ 0900 999 88 88 
 

Expertisecentrummantelzorg is het 
landelijke kenniscentrum voor 
mantelzorgondersteuning. 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/ 030 789 20 00 (receptie) 

Lotgenotenforum om te praten met 
lotgenoten. 

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forum.php Aanmelden/inloggen 

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland 
voor mensen met TSC en naasten 

http://stsn.nl/ 06-52824660 

Om anoniem ergens over te praten tegen 
een luisterend oor. 

https://www.sensoor.nl/ 
 

0346 59 00 98 
0900 07 67 hulpdienst telefoon098 

Het combineren van mantelzorg en werk. http://www.werkenmantelzorg.nl/ 0343-477890 
0900 20 20 496 mantelzorger 

Een platform dat helpt bij het vinden, 
kiezen en regelen van zorg in de 
thuissituatie. 

http://www.mantelzorgvoorbeginners.nl/ contactformulier 

Groot platform voor en door mantelzorgers 
om ervaringen, gevoelens en zorgen te 
uiten. 

http://www.mantelzorgelijk.nl/ 06-2394 3402 of 06-3808 1440 

Informatie en contactmomenten voor 
mantelzorgers in midden Brabant 

http://www.mantelzorgmiddenbrabant.nl/fmb  
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Niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
Landelijke  mensen met NAH en hun 
betrokkenen 

http://www.nahwestbrabant.nl 06 - 34555027 
 

NAH-Info. Website gemaakt door 
ervaringsdeskundigen 

http://www.nah-kids.nl/ 06-20772772 

De Hersenstichting https://www.hersenstichting.nl 070 - 360 48 16 
070 209 22 22 infolijn 

CVA Vereniging voor mensen getroffen door 
een beroerte of hersenbloeding  en hun 
omgeving. 

http://www.cva-vereniging.nl/ 088 3838300 

De ADCA vereniging http://www.ataxie.nl/  
Samenwerkingsverband West Brabant voor 
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel  
(NAH) en naasten. 

http://www.nahwestbrabant.nl/index.php 06 - 34555027 
 

Landelijke vereniging voor mensen en die 
hersenletsel hebben opgelopen en hun 
naasten 

http://www.hersenletsel.nl/  026 3 512 512 

 
 
Psychiatrie 
Stichting Korrelatie biedt anonieme, 
professionele, psychische en psychosociale 
hulp. Geeft individueel telefonisch en online 
advies en hulp.  

http://www.korrelatie.nl 0900 1450 (0,15 ct/pm) 

Stichting Labyrint in Perspectief zet zich in 
voor familieleden en naasten van mensen met 
psychische of psychiatrische problemen, met 
of zonder diagnose. 

http://www.labyrint-in-perspectief.nl 030 5500200 of 0683324764 

Nederlandse vereniging voor autisme  http://www.autisme-nva.nl/ 030 2299800 
Landelijke vereniging voor ouders van 
kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij 
leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en 
PDD-NOS. 

http://www.balansdigitaal.nl 0900 2020065 

Vereniging voor manisch depressieven en 
betrokkenen 

http://www.VMBD.nl 030 280 3030 
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Psychiatrie 
Zelfsturende netwerkorganisatie voor zelfhulp http://zelfhulpverbindt.nl/ 06 28023902 
Familievan.nl biedt ondersteuning in de vorm 
van informatie, e-mail coaching en 
chatbijeenkomsten voor familie van mensen 
met psychische problemen 

http://www.familievan.nl/ 
 
(indigo Brabant) 

(088-0161800) 

De Vereniging voor Manisch Depressieven en 
Betrokkenen zet zich in voor mensen met een 
bipolaire stoornis (ook wel manisch-
depressieve stoornis) en hun direct 
betrokkenen. 

http://www.vmdb.nl/ 
lotgenotenlijn 

030 280 30 30 
0900  5 123 456 

Voor iedereen die psychische problemen heeft 
of gehad heeft 

http://www.stichtingpandora.nl Depressielijn 0900 6120909 
Helpdesk 0900 7263672 

Hersenstichting  http://www.hersenstichting.nl 070-209 22 22. 
 
 
Verslaving 
Landelijke Stichting voor Ouders Verwanten 
van drugsgebruikers 

http://www.lsovd.nl/  
 

06 27241448 

Al-Anon voor familie en vrienden van 
alcoholisten 

http://www.al-anon.nl  0523 267266 

Verslaafd aan jou. Naasten van verslaafden. 
(drugs, drank, gokken of gamen) staan 
centraal 

http://www.verslaafdaanjou.nl/  0900 1995 (0,10 ct/pm) 

Hersenstichting  http://www.hersenstichting.nl 070 2092222 
Voor (volwassen) kinderen van ouders met een 
drankprobleem 

http://www.drankjewel.nl 0900 500 2021 (0,10 ct/pm) 

‘Weet’ landelijke vereniging rond 
eetstoornissen 

http://weet.info/hulp-voor-de-omgeving 088 0185888 

Stichting jij voor mensen met een eetprobleem 
en hun naasten 

http://www.stichting-jij.nl 010 737094 
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Verstandelijk gehandicapten 
Stichting voor ouders van zorgintensieve 
kinderen 

http://www.lotjeenco.nl/ contact@lotjeenco.nl 

Fonds verstandelijk gehandicapten http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.
nl 

030 2363777 

Vereniging gehandicapten Nederland http://www.vgn.nl/ 030 273 93 00 
Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind  https://www.nsgk.nl/ 020 6791200 
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten https://www.kansplus.nl/ 030 2363744 
Stichting Down syndroom http://www.downsyndroom.nl/ 0522-281337  
 
 
 
 
 
 


