Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2010 financieel zijn
ondersteund.
Klik per organisatie voor meer details over de gesponsorde projecten.
1. Astma Fonds
2. Borstkankervereniging Nederland
3. Epilepsie Vereniging Nederland
4. Hart & Vaatgroep
5. ITP Patiëntenvereniging Nederland
6. Nationaal Hepatitis Centrum
7. Parkinson Vereniging
8. Platform PI
9. Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland
10. Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

Naam patiëntenorganisatie

Astma Fonds

Doelstelling
patiëntenorganisatie

Het Astma Fonds geeft informatie, behartigt de belangen,
verbetert de zorg, steunt onderzoek en verleent diensten
voor mensen met chronische longziekten.

Website

www.astmafonds.nl

Naam project(en)

Algemene sponsoring.

Bedrag excl. BTW in €

75.000

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de doelstelling van het Astma Fonds.

Lengte relatie met GSK

Duurzaam.

% totale budget

< 1%

1

Naam patiëntenorganisatie

Borstkankervereniging Nederland

Doelstelling
patiëntenorganisatie

De Borstkankervereniging Nederland is een organisatie voor
mensen die te maken hebben of hebben gehad met
borstkanker. De Borstkankervereniging Nederland houdt
zich onder meer bezig met de verbetering van de zorg voor
borstkankerpatiënten door het geven van voorlichting, door
lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Website

www.borstkanker.nl

Naam project(en)

Algemene sponsoring.

Bedrag excl. BTW in €

12.500

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de doelstelling van de
Borstkankervereniging Nederland.

Lengte relatie met GSK

6 jaar.

% totale budget

1%

2

Naam patiëntenorganisatie

Epilepsie Vereniging Nederland

Doelstelling
patiëntenorganisatie

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke
patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met
epilepsie en hun direct betrokkenen. Door informatie en
voorlichting, bevordering van opvang en begeleiding en
belangenbehartiging van mensen met epilepsie, wil de
vereniging de (maatschappelijke) positie van de mens met
epilepsie en hun direct betrokkenen optimaliseren.

Website

www.epilepsievereniging.nl

Naam project(en)

Faciliteren van de Algemene Leden Vergadering
24 april 2010.

Bedrag excl. BTW in €

2.187

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de doelstelling van de Epilepsie
Vereniging Nederland.

Lengte relatie met GSK

Duurzaam.

% totale budget

< 1%

3

Naam patiëntenorganisatie

Hart & Vaatgroep

Doelstelling
patiëntenorganisatie

De Hart & Vaatgroep is de patiëntenorganisatie van en voor
mensen met een hart- of vaatziekte. Zowel landelijk als
regionaal richt De Hart & Vaatgroep zich op
informatievoorziening, lotgenotencontact,
leefstijlmanagement en collectieve belangenbehartiging.

Website

www.hartenvaatgroep.nl

Naam project(en)

Themabijeenkomsten Vitale Vaten & Leefstijl
8 oktober en 19 november 2010.

Bedrag excl. BTW in €

1.000

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de doelstelling van de Hart &
Vaatgroep.

Lengte relatie met GSK

Duurzaam.

% totale budget

< 1%

4

Naam patiëntenorganisatie

ITP Patiëntenvereniging Nederland

Doelstelling
patiëntenorganisatie

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn
van personen met trombocytopenie (ITP) middels het geven
van voorlichting, lotgenotencontact, het organiseren van
bijeenkomsten en het samenwerken met behandelaars van
ITP.

Website

www.itp-pv.nl

Naam project(en)

1. Algemene sponsoring.
2. Netwerkdag voor Europese ITP patiëntenorganisaties
4 september 2010.

Bedrag excl. BTW in €

1. 5.000
2. 3.100

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

1. Ondersteuning van de doelstelling van de ITP
Patiëntenvereniging Nederland.
2. Ondersteunen van Europese samenwerking tussen ITP
patiëntenverenigingen onderling.

Lengte relatie met GSK

4 jaar.

% totale budget

8%

5

Naam patiëntenorganisatie

Nationaal Hepatitis Centrum

Doelstelling
patiëntenorganisatie

Het Nationaal Hepatitis Centrum levert als kenniscentrum
samen met andere organisaties een bijdrage aan de
beheersing en bestrijding van virale hepatitis. Het NHC wil
(blijvend) de aandacht vestigen op virale hepatitis en het
effect daarvan op het individu en de maatschappij.

Website

www.hepatitis.nl

Naam project(en)

1. Campagne Wereld Hepatitis Dag 19 mei 2010.
2. Algemene sponsoring.
3. Landelijke Hepatitisweek 2010

Bedrag excl. BTW in €

1. 5.250
2. 7.000
3. 3.000

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van NHC-projecten die een bijdrage leveren
aan de beheersing en bestrijding van hepatitis, opdat de
kwaliteit van zorg aan patiënten en de preventie van
hepatitis in het algemeen wordt verbeterd.

Lengte relatie met GSK

Duurzaam.

% totale budget

4%

6

Naam patiëntenorganisatie

Parkinson Vereniging

Doelstelling
patiëntenorganisatie

De Parkinson Vereniging wil de kennis over de ziekte van
Parkinson vergroten en meer begrip kweken voor degenen
die er aan lijden. De vereniging verzorgt informatie en
voorlichting over de ziekte, terwijl ze mensen met parkinson
de mogelijkheid biedt contact te leggen met medepatiënten.

Website

www.parkinson-vereniging.nl

Naam project(en)

Algemene sponsoring.

Bedrag excl. BTW in €

9.000

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de algemene doelstelling van de
Parkinson Vereniging.

Lengte relatie met GSK

Duurzaam.

% totale budget

< 1%

7

Naam patiëntenorganisatie

Platform PI

Doelstelling
patiëntenorganisatie

Platform PI is een structureel samenwerkingsverband tussen
patiëntenorganisaties en research georiënteerde
farmaceutische bedrijven. Doel van het Platform PI is
verbetering van de farmacotherapeutische zorg en
versterking van de positie van de patiënt.

Website

www.platform-pi.nl

Naam project(en)

Contributie lidmaatschap Platform PI.

Bedrag excl. BTW in €

12.250

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van en actieve deelname aan Platform PI.

Lengte relatie met GSK

7 jaar.

% totale budget

8,5%

8

Naam patiëntenorganisatie

Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland

Doelstelling
patiëntenorganisatie

Doelstelling van de stichting is verspreiding van de kennis
over pulmonale hypertensie, behartiging van
patiëntenbelangen en bevordering van medisch
wetenschappelijk onderzoek.

Website

www.pha-nl.com

Naam project(en)

Algemene sponsoring.

Bedrag excl. BTW in €

3.000

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de doelstelling van de Stichting
Pulmonale Hypertensie Associatie Nederland.

Lengte relatie met GSK

9 jaar.

% totale budget

4%

9

Naam patiëntenorganisatie

Vereniging Samenwerkende Ouder- en
Patiëntenorganisaties (VSOP)

Doelstelling
patiëntenorganisatie

VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 60
patiëntenorganisaties, de meeste voor aandoeningen met een
genetisch, aangeboren of zeldzaam karakter. De VSOP
behartigt hun gezamenlijke belangen op het terrein van
erfelijkheidsvraagstukken, ethiek, zwangerschap,
biomedisch onderzoek en de zorg voor zeldzame
aandoeningen.

Website

www.vsop.nl

Naam project(en)

Nationale Dagen Zeldzame Aandoeningen
18-20 november 2010.

Bedrag excl. BTW in €

3.000, waarvan 1.500 naar de Galactosemie Vereniging
Nederland *

Doelstelling
GlaxoSmithKline (GSK)

Ondersteuning van de doelstelling van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties.

Lengte relatie met GSK

Duurzaam.

% totale budget

< 1%

* €1500 daarvan is bestemd voor een project van de Galactosemie Vereniging Nederland dat
uitgevoerd gaat worden met de opbrengst van het BPRA/VSOP sponsordiner op
18 november 2010.
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