
Janssen's bijdrage 

Hieronder vind je een overzicht van de patiëntenorganisaties die we ondersteunen in België. 

Patiëntenorganisatie Projectbeschrijving Website patiëntenorganisatie Bedrag Contractdatum 
Aide Info Sida asbl Ondersteuning voor diverse projecten: o.a. 

Opleidingen, psychologische ondersteuning 
www.aideinfosida.be €3,000.00 12/04/2015 

CHAC asbl Ondersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten 
(brochures, website, ...) 

www.chacasbl.be €10,000.00 16/04/2015 

CMP Vlaanderen vzw Ondersteuning voor diverse projecten: website 
hernieuwing, symposium 9 mei, tijdschrift Flash, ... 

www.cmp-vlaanderen.be €5,000.00 15/04/2015 

Mymu Wallonie-
Bruxelles asbl 

Ondersteuning voor symposium in Mont-Godinne 27 
mei 2015 

www.myelome.be €1,900.00 18/05/2015 

Plate-Forme 
Prévention Sida asbl 

Bijdrage voor diverse projecten: maandelijkse 
bijeenkomsten, publicatie Sida News 

www.preventionsida.org €5,000.00 20/04/2015 

Reumatoïde Artritis-
Liga vzw 

Bijdrage voor ledenblad RAAM www.raliga.be €1,000.00 24/03/2015 

ReumaNet vzw Ondersteuning Wereld Reuma Dag projecten www.reumanet.be €3,000.00 16/03/2015 
ReumaNet vzw Donatie 10 vergaderstoelen www.reumanet.be €60.00 4/06/2015 
Sensoa v.z.w. Sponsoring voor diverse projecten: website en digital 

newsletter, herdruk brochures, activiteiten, ... 
www.sensoa.be €20,000.00 2/04/2015 

Psoriasis Liga 
Vlaanderen 

Ondersteuning magazine Psoriant en vertaalkosten www.psoriasis-vl.be €3,000.00 10/12/2015 

Similes Wallonie Ondersteuning interne opleiding: motiverende 
gespreksvoering 

www.similes.org €968.00 30/06/2015 

Vlaams Hepatitis 
Contactpunt vzw 

Ondersteuning voor verzending Hep C info naar leden, 
update website Hepafocus, opmaken facebookpagina 

www.vlaamshepatitiscontactpunt.
be 

€2,500.00 20/08/2015 

Centrum ZitStil vzw Ondersteuning ADHD-dag 21 november 2015 www.zitstil.be €450.00 21/12/2015 

CHAC asbl Ondersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten www.chacasbl.be   
€ 4.000,00 6/05/14 

GIPSO asbl Ondersteuning voor PSO-magazine en verschillende 
activiteiten www.giso.info € 2.000,00 21/05/14 

Plate-Forme 
Prévention Sida asbl 

Bijdrage voor diverse projecten "réalisation brochures 
et outils pour et par les personnes séropositives" www.preventionsida.org € 5.000 16/04/2014 

Psoriasis Liga 
Vlaanderen vzw 

Bijdrage voor Wereld Psoriasis Dag 25 oktober, 
tijdschrift PSORIANT en onderhoud twee websites 

www.psoriasis-vl.be en 
www.psokids.be € 3.000,00 26/05/14 

Reumatoïde Artritis-
Liga vzw Bijdrage voor ledenblad RAAM www.raliga.be € 1.000,00 9/04/14 

Sensoa v.z.w. co-sponsoring voor diverse projecten: algemene 
werking, update en herdruk brochures, activiteiten, ... www.sensoa.be € 18.020,00 2/04/14 

Federatie van 
Vlaamse 
Simileskringen vzw 

Bijdrage voor lidmaatschap VOKA en distributie 
tijdschrift nl.similes.be € 10.000,00 29/04/14 
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Similes Bruxelles asbl Ondersteuning voor brochure 'Le nouveau fil d'Ariane' www.similes.org € 1.000,00 22/05/14 

Aide Info Sida asbl Ondersteuning voor diverse projecten: o.a. 
psychologische ondersteuning www.aideinfosida.be € 3.000 30-jun-2014 

CMP Vlaanderen vzw 
Ondersteuning voor 'Multiple Myeloom en 
Waldenströmsymposium 8/11/2014' (uitnodigingen, 
syllabi, ...) 

www.cmp-vlaanderen.be € 2.250 20-jun-2014 

Collectif des Femmes 
asbl Bijdrage voor drukkosten van brochures www.collectifdesfemmes.be € 3.000,00 1/07/14 

Mymu Wallonie-
Bruxelles asbl 

Ondersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten: 
drukken affiches, flyers, onderhoud website www.myelome.be € 1.000,00 15/07/14 

ReumaNet vzw Ondersteuning Wereld Reuma Dag projecten www.reumanet.be € 2.000 20-jul-2014 

Sensoa v.z.w. 
Ondersteuning voor bijdrukken van voorstellingsfolder 
en het bestellen van balpennen voor aangeworven 
website 

www.sensoa.be € 1.875,00 12/12/14 

Similes Wallonie asbl Ondersteuning voor congres Profamille (zaalhuur, 
drukwerk folders en affiches) www.similes.org € 3.833,00 14/11/14 

Vlaams Hepatitis 
Contactpunt vzw 

Ondersteuning voor diverse projecten: ontwikkeling 
en onderhoud website 

www.vlaamshepatitiscontactpunt.
be € 1.350,00 5/09/14 
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