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VERBINDEN

ZEBRAZ MEETZ ZEBRAZ MEETINGZ

Zebrapad VZW engageert zich om

ertoe te werken aan een beter toe-

komstbeeld en een betere levens-

kwaliteit voor lotgenoten. Door onze

bejegening willen wij inspelen op de

noden en behoeften van lotgenoten,

die een zeer actieve rol spelen

binnen de vereniging. We geven

gehoor aan de knelpunten en werkt

zo gericht mogelijk met en voor

lotgenoten. We stellen de stem en

de noden van de patiënten centraal.

Onder andere door ons lidmaat-

schap bij koepelverenigingen zoals

RaDiOrg en Vlaams Patiënten-

platform worden die gesignaleerd.

De vereniging is een klankbord
voor de stem van de patiënt.

Zebrapad VZW streeft naar een zo

groot mogelijke patiëntenparticipatie

waarbij we een groot belang hechten

aan de stem van de lotgenoten. Die

stem willen wij laten horen met als

doel situaties bespreekbaar te maken

en te verbeteren.

De vereniging vormt een link
tussen de patiënten en het CMGG.

Zebrapad VZW steunt niet alleen
het Centrum Medische Genetica
Gent met als doel de voortzetting
van wetenschappelijk onderzoek
te financieren, maar biedt ook op
verschillende manieren onder-
steuning aan  lotgenoten.

BESCHERMEN

Zebrapad VZW biedt de moge-

lijkheid om samen te laten komen op

regionale contactdagen. Op deze

toegankelijke manier willen we

lotgenoten verenigen en dit ook met

een lage drempel om de oversteek te

maken. Het is ook een ideale manier

om nader kennis te maken. Partners,

mantelzorgers en kinderen zijn

eveneens welkom.

Zebrapad VZW wil lotgenoten met
EDS en HSD met elkaar verbinden.

Door de beperkte mogelijkheden en

het sociale isolement zoeken heel

wat lotgenoten online contact!

Daarom is het de meest logische

benadering om ons hiervoor ook via

Facebook te engageren om EDS- en

HSD-patiënten een gesloten ruimte

te bieden om een tot een groep te

komen, waarbij iedereen van tel is…

Zebrapad VZW verbindt zich ertoe
zorg te dragen voor de EDS en
HSD-patiënten van vandaag, maar
ook gericht met het oog op
morgen. Hiervoor zal de vereniging
ook de belangen van de lot-
genoten behartigen.

ONDERSTEUNEN

De vereniging streeft naar meer

erkenning en herkenning van EDS en

HSD, en verbindt zich ertoe hierover

te sensibiliseren en te informeren.

De vereniging is een verbinding
tussen patiënten met EDS en HSD.


