Migraine Week 2016 – organisatoren
Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP)
De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) is een patiëntenvereniging die zich
actief inzet voor mensen met migraine en andere vormen van ernstige hoofdpijn. De activiteiten zijn
gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van onder andere migrainepatiënten. Ook wil de
Vereniging de kennis over en het begrip voor migraine vergroten bij werkgevers, zorgverleners en in
de sociale omgeving. Waar nodig oefent de NVvHP invloed uit op de overheid en zorgverzekeraars,
zodat specifieke geneesmiddelen in het vergoedingensysteem opgenomen worden (en blijven).
Voor meer informatie over migraine en behandelmogelijkheden kunnen mensen terecht op de
website www.hoofdpijnpatienten.nl. Ook kunnen zij telefonisch terecht bij de Hoofdpijnlijn 0900 20
20 590. Voor medische vragen kunnen leden een beroep doen op het Medisch Advies College voor
een second opinion. Voor werk gerelateerde vragen of problemen biedt de Vereniging het
Adviespunt Werk.

Migrainefonds
Migraine is geen hoofdpijn. Het is een chronische hersenaandoening die vele malen harder door
dreunt. Maatschappelijk en persoonlijk. Daar moet iets aan gebeuren. Nu.
Het Migrainefonds is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor mensen met migraine.
De missie van het Migrainefonds luidt:




de impact van migraine duidelijk maken
een betere kwaliteit van leven voor mensen met migraine vandaag
een leven zónder migraine morgen. Onze droom: ‘help migraine de wereld uit’

Het Migrainefonds richt zich primair op het werven van fondsen voor de financiering van onderzoek
naar migraine en van specifieke projecten die de kwaliteit van leven van mensen met ernstige
hoofdpijn verbeteren.
www.migrainefonds.nl

Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC)
De VNHC bestaat momenteel uit 38 hoofdpijncentra, verdeeld over het hele land. In deze
hoofdpijncentra zijn neurologen werkzaam die zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling
van hoofdpijn. Alleen neurologen met aantoonbare belangstelling voor de hoofdpijnzorg kunnen lid
worden van de VNHC.
Naast het feit dat deze neurologen gespecialiseerd zijn in de behandeling van hoofdpijn, is er in hun
centrum vaak een multidisciplinaire zorgstructuur. Vaak is er een hoofdpijnteam met naast één of
meer neurologen, een gespecialiseerde hoofdpijnverpleegkundige en soms aanvullende deskundigen
als maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en psychologen.
Een hoofdpijncentrum is vooral bedoeld voor mensen met allerlei vormen van moeilijk behandelbare
hoofdpijn of voor mensen die onvoldoende baat hebben bij hun huidige behandeling. Vaak worden
zij dan doorverwezen door de huisarts. Voor meer informatie, kijk op www.hoofdpijncentra.nl.

GSK Consumer Healthcare
GSK Consumer Healthcare is wereldleider op het vlak van producten die zonder voorschrift te
verkrijgen zijn (over-the-counter, OTC), en is leider in mondhygiëne, dermatologie en voeding voor
het gezin.
Wereldwijd heeft GSK in 36 markten een leidende positie in specialistische mondhygiëne en
geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar (OTC) zijn. GSK heeft met haar merken een
geschiedenis van meer dan 160 jaar, en een voetafdruk in meer dan 100 landen. GSK bezit een
unieke portfolio van merken waaronder Excedrin®, Otrivin®, Voltaren®, Sensodyne®, Panadol®,
Aquafresh® en Corsodyl®.
GSK Consumer Healthcare heeft als missie om meer mensen over de hele wereld te helpen om meer
te doen, zich beter te voelen en langer te leven met dagelijkse producten voor gezondheidszorg.
Onze producten worden door gebruikt door miljoenen mensen over de hele wereld, die we helpen
om hun gezondheid en well-being te verbeteren. Voor meer informatie, kijk op www.gsk.nl.

