
WAT ZIJN NMRC’S?
Spierziekten Vlaanderen stond mee 
aan de wieg van de neuromusculaire
referentiecentra (NMRC).

De NMRC’s bestaan uit een ploeg van deskundigen 
uit allerlei disciplines waar personen met een 
neuromusculaire aandoening terechtkunnen 
voor diagnose, behandeling en begeleiding. 
Samen met u gaan ze op zoek naar de beste 
ondersteuning op medisch, paramedisch,
psychologisch en sociaal vlak.

Voor meer informatie en adressen,
neem een kijkje op onze website: 

www.spierziektenvlaanderen.be/nmrcs/

WAT DOEN WIJ NOG?

• Medische ontwikkelingen opvolgen
  en onderzoek stimuleren.

• Opkomen voor uw belangen
  bij de overheid.

• Het grote publiek sensibiliseren.

• Nationaal en internationaal
  samenwerken met zusterorganisaties.

• Contact onderhouden met de
  Neuromusculaire referentiecentra (NMRC).

WAT ZIJN
NEUROMUSCULAIRE
AANDOENINGEN?
(NMA’s / Spierziekten)

De diagnose van een neuromusculaire aandoening 

kan bij iedereen op elke leeftijd gesteld worden.

Bij NMA’s functioneren spieren niet of onvoldoende 

doordat er iets fout gaat in het ruggenmerg, 

de zenuwen, de overgang van de zenuw naar

de spier of de spieren zelf.

Er zijn veel verschillende spierziekten (NMA’s)

Een lijst van de bestaande neuromusculaire

aandoeningen vind je op

www.spierziektenvlaanderen.be/lijst-nmas/

Meestal zijn NMA’s erfelijk en tot op heden

ook ongeneeslijk. Ook leiden ze steeds, 

soms in een latere fase, tot 

lichamelijke beperkingen.

Wel kunnen behandelingen en hulpmiddelen
de kwaliteit van leven gevoelig verhogen.

spierziektenvlaanderen.be



CONTACT

Secretariaat
 secretariaat@spierziektenvlaanderen.be
Gsm: 0483 39 74 74

Diagnosegroep-verantwoordelijken
www.spierziektenvlaanderen.be/diagnosegroepen

Aanvraag infomap
aanmeldingen@spierziektenvlaanderen.be

Maatschappelijke zetel
Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout

 www.spierziektenvlaanderen.be

WIL JE ONS STEUNEN?

Jouw financiële steun komt altijd
goed terecht en is fiscaal aftrekbaar.

Onze medewerker en vrijwilligers zetten zich 
110% in voor onze organisatie, maar uiteraard
komt hier ook een kostenplaatje bij kijken.

Wij zijn voor onze inkomsten echter bijna volledig
afhankelijk van sponsoring, benefietacties en giften.

Wil je ons daarom steunen?
Dat horen wij graag !

Voor elke gift vanaf € 40
kunnen wij een fiscaal
attest uitschrijven. Zo
recupereer je tot de
helft (afhankelijk van
jouw inkomen) van jouw
gift via de personenbelasting!

 www.spierziektenvlaanderen.be/help-mee/

HEB JIJ EEN

 SPIERZIEKTE?
DIT OBSTAKEL

HOEF JE NIET ALLEEN
TE OVERWINNEN!

HEB JIJ EEN SPIERZIEKTE?
JE BENT NIET DE ENIGE

Spierziekten Vlaanderen vzw (voorheen Nema)

bestaat al meer dan 30 jaar. Wij steunen en
informeren alle mensen met een spierziekte
en alle betrokkenen.

WAT BIEDEN WIJ?
• Themadagen - Informatieve bijeenkomsten
• Praatcafés - Lotgenotencontacten, 
  bijeenkomsten per diagnosegroep,
  per provincie
• Ontspanningsactiviteiten - Per provincie
• Familiedag - Jaarlijkse activiteit
• Ouderweekend - Tweejaarlijks weekend
  voor gezinnen met kinderen t.e.m. 18 jaar
• Nieuwsbrieven - Per diagnosegroep en
  diagnosegroep overschrijdend
• Advies - Een luisterend oor en advies
  door  ervaringsdeskundigen

Weten dat je
er niet alleen voor
staat is belangrijk!

LID WORDEN?

Lidmaatschap

GEZINSLIDMAATSCHAP: € 25
• Nieuwsbrieven en persoonlijke
 uitnodigingen voor onze activiteiten.
• Ledentarief voor alle gezinsleden en jouw
 eventuele assistent(e) voor bijeenkomsten,
 ontspanningsactiviteiten, lezingen en vormingen.

INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP: € 20
• Nieuwsbrieven en persoonlijke
 uitnodigingen voor onze activiteiten.
• Ledentarief voor jezelf en jouw eventuele
 assistent(e)* voor bijeenkomsten, ontspannings-
 activiteiten, lezingen en vormingen.

* Partners of familieleden worden niet beschouwd als ‘assistent(e)’, zij 
kunnen enkel genieten van het ledentarief  bij een gezinslidmaatschap.

INFOLIDMAATSCHAP: € 10

• Nieuwsbrieven en uitnodigingen enkel digitaal.
• Geen ledentarief voor activiteiten.

STAPPEN: 

1. Lidmaatschap registreren

 spierziektenvlaanderen.be/welkom-
  bij-spierziekten-vlaanderen-vzw/

2. Lidgeld betalen

Spierziekten Vlaanderen vzw

IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC KRED BE BB
Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout

Mededeling: Naam – Soort lidmaatschap ‘jaartal’
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