Websites van patiëntenverenigingen en andere organisaties
voor volwassenen
Wilt u of uw partner meer weten over uw aandoening of zoekt u contact met lotgenoten?
Veel patiëntenverenigingen bieden via hun website informatie over de betreffende aandoening en
mogelijkheden tot lotgenotencontact. Soms kunt u er ook folders of andere publicaties downloaden.
Hieronder vindt u een aantal websites, ook van andere organisaties die wellicht voor u van belang zijn,
bijvoorbeeld op het gebied van zorg en ondersteuning, hulpmiddelen en aangepaste vakanties.

Patiëntenverenigingen
www.als.nl

Stichting ALS Nederland

www.bosk.nl

BOSK, vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap

www.dwarslaesie.nl

Dwarslaesie Organisatie Nederland

www.ehlers-danlos.nl

VED, Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten

www.hartstichting.nl

Hartstichting

www.hersenletsel.nl

Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV)

www.hersenstichting.nl

Hersenstichting

www.hoofdpijnpatienten.nl

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

www.kortermaarkrachtig.nl

Vereniging voor mensen met een amputatie

www.longfonds.nl

Longfonds; voorheen Astmafonds

www.msvereniging.nl

MS Vereniging

www.ms-anders.nl

MS Anders

www.parkinson-vereniging.nl Parkinson Vereniging
www.pijn-hoop.nl

Vereniging Pijn-Hoop

www.reumanederland.nl

Reuma Nederland

www.jeugdreumavereniging.nl Jeugdreuma Vereniging Nederland
www.youth-r-well.com
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Voor jongeren van 16 tot 30 met reuma

www.rveindhoven.nl

Reuma Vereniging Regio Eindhoven

www.vsn.nl

Vereniging Spierziekten Nederland

Sommige verzekeraars vergoeden de contributie voor een patiëntenvereniging. Zie hiervoor het
vergoedingenoverzicht bij ZorgWijzer.nl. We raden aan altijd contact op te nemen met uw eigen
ziektekostenverzekeraar.

Lotgenotencontact in de regio
Naast patiëntenverenigingen bieden ook andere (netwerk)organisaties lotgenotencontact.
Cafe Brein Zuidoost-Brabant

Trefpunt voor mensen met NAH en hun partners, Zuidoost-Brabant

Cafe Brein Tilburg

Trefpunt voor mensen met NAH en hun partners, Tilburg

www.breincafe.nl

Trefpunt voor mensen met NAH en hun partners, Weert, Horn

Inloophuis de Eik Eindhoven

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, Eindhoven

Inloophuis Midden-Brabant

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, Midden-Brabant

Toon Hermans Huis

Inloophuis voor mensen met kankeren hun naasten, Weert

Zelfhulp
http://www.zelfhulpnetwerk.nl

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

Zorg en ondersteuning
www.vgn.nl

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

www.samenbeterthuis.nl

S@men Beter Thuis, praktische informatie voor zorg thuis

www.mantelplan.nl

Communicatieplatform voor mantelzorgers, helpers en professionals

www.nlvoorelkaar.nl

Hulp zoeken of aanbieden in de buurt

www.mezzo.nl

Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers

www.pgb.nl

Belangenvereniging van mensen met een PGB

www.mee.nl/mee-locator

MEE NL; MEE in uw buurt
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www.regelhulp.nl

Regelhulp, een wegwijzer naar zorg en ondersteuning (van de overheid)

www.nahzobrabant.nl

NAH netwerk Zuidoost Brabant

www.nationalezorgnummer.nl

Vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie

www.steunpuntuitkeringen.nl

Steunpunt uitkeringsgerechtigden Eindhoven

www.steffie.nl

Makkelijke uitleg over moeilijke zaken

www.bijzonderebroerofzus.nl

Voor broers of zussen van kinderen met een beperking

www.weert.nl/devraagwijzer

Vraagwijzer Gemeente Weert, ook voor vragen over de WMO

Hulpmiddelen
www.hulpmiddelenwijzer.nl

Vilans hulpmiddelenwijzer (in opdracht van Ministerie VWS)

Toegankelijkheid
www.ongehinderd.nl

Informatie over de toegankelijkheid van publieke locaties

Vervoer
www.taxbus.nl

Taxbus, regiotaxi Zuidoost-Brabant

www.tilburg.nl

Regiovervoer Gemeente Tilburg

www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Regiovervoer Noord- en Midden-Limburg

www.valys.nl

Valys (taxivervoer buiten de regio)

www.witteraafeindhoven.nl

De Witte Raaf

CBR/informatiefolder

Folder CBR ‘Met een handicap veilig achter het stuur’

Vakantie
www.nbav.nl

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV)

www.picturevakanties.nl

Picture Vakanties, vakantieportaal voor aangepaste vakanties
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Deze lijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid ten
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en aan deze website gekoppelde bestanden en/of
websites waarnaar wordt verwezen.
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