
 

 

 

The Netherlands 

Patient Organisation Funding 
 
Longfonds  
 

Het Longfonds geeft voorlichting, behartigt de belangen, verbetert de zorg, steunt 
onderzoek en verleent diensten voor mensen met een longziekte. 
 
We have supported this group since 2008.  
 
During 2021: 
GSK provided a core funding of € 45.000 for: Het creëren van meer bewustzijn bij 
algemeen publiek en mensen met een longziekten via de volgende projecten:  
-  Campagne ‘Laat kinderen vrij ademen’ waarbij aandacht is  
   gevraagd voor astma bij kinderen en het belang van  
   onderzoek 
-  Astmatest 
-  Vroegopsporing COPD 
-  Kansen door digitalisering in de zorg 

 
Our support represented < 1% of their overall income 
 
 
During 2020: 

•  GSK provided a core funding of € 72.329 for: Campagne “Vrij ademen akkoord” 

om aandacht te vragen voor longziekten, de longpatient en het verbeteren van 
longzorg.  

 
Our support represented < 1% of their overall income 
 
 
During 2019: 
•  GSK provided a core funding of € 85.000, for: Ontwikkelen en opzetten 

publiekscampagne, website en ambassadeursnetwerk inclusief longcijfers.nl;  

 
Our support represented < 1% of their overall income 
 
  



 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 
 
De (NFK) is de koepel van negentien kankerpatiënten-organisaties. De koepel behartigt 
de algemene belangen en ondersteunt de lidorganisaties. Samen komen wij op voor de 
belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een 
erfelijke aanleg voor kanker. Daarnaast werken we met verschillende partijen samen in 
projecten en programma's om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor mensen 
die kanker hebben (gehad) te verbeteren. 
 
We have supported this group since 2021.  
 
During 2021: 
GSK provided a core funding of € 15.000 for: Participatieproject “DJE bereik verbreden” 
 
Our support represented < 1% of their overall income 
 
During 2020: 
No support in 2020 
 
During 2019: 
No support in 2019 
 

 
Stichting NVLE Fonds 
 
Stichting NVLE Fonds is opgericht vanuit de patiëntenorganisatie NVLE. Donaties en 

legaten bedoelt voor onderzoek worden in dit fonds gestort. Dit fonds wordt uitsluitend 

gebruikt voor onderzoek naar lupus, APS, sclerodermie en MCTD, of om onderzoek 

naar deze ziekten te stimuleren. 

We have supported this group since 2016.  

 
During 2021: 
GSK provided a core funding of € 4.370,30 for: Ontwikkelen nieuwe huisstijl en website     
 
Our support represented 4% of their overall income 
 
During 2020: 
No support in 2020 

 
During 2019: 
No support in 2019 

 
 
 
 
 
 
 



 

Stichting Nationaal Huidfonds  
 
Het Huidfonds richt zich op het voorkomen van huidaandoeningen, betere zorg voor mensen 
met een huidaandoening en acceptatie van de huid die ‘anders’ is.  

We have supported this group since 2017.  
 
During 2021: 
No support in 2021 
 
During 2020: 
No support in 2020 
 
During 2019:  
GSK provided a core funding of € 5.250, for: - Algemene sponsoring  
 
Our support represented 2.07% of their overall income 


