Te gebruiken mailadressen voor mailactie ME/CVS.net
(Re)actiegroep voor beantwoorden vragen n.a.v. actie: Esther, Louisa, Dopey, Feniks, Niessie, Poppetje
Als je vragen krijgt naar aanleiding van de mail of brief die je hebt verzonden, kunnen die vragen naar leden van de bovenstaande mailgroep worden
doorgezonden voor beantwoording/reactie.

Media

Nederland

België

annemiek.van.der.laan@omroepmax.nl
oog@nos.nl
hart@sbs.nl
jong@eo.nl
redactie@gezondnu.nl
redactie@flaironline.nl
redactie-flow@sanoma-uitgevers.nl
redactie@opzij.nl
redactie@vn.nl
redactie.elsevier@elsevier.nl
zembla@vara.nl
publieksreacties@nos.nl
internetredactie@libelle.nl
redactie@margriet.nl
redactie@volkskrant.nl
esta@sanoma-uitgevers.nl
redactie@santeonline.nl
radar@tros.nl
redactie-i@telegraaf.nl
redactie@eenvandaag.nl
redactie@netwerk.tv
reageer@hetgesprek.nl
redactie@trouw.nl
hoofdredactie@parool.nl
nieuwstip@joop.nl
redactie.internet@bndestem.nl
redactie@agd.nl
redactie@leeuwardercourant.nl
redactie@metronieuws.nl
redactie@spitsnieuws.nl

redactiedebond@gezinsbond.be
libelle@libelle.be
openvenster@humo.be
redactie@humo.be
nieuws@tvl.be
info@tvl.be
nieuws@nieuwsblad.be
brieven@hbvl.be
hbvlsecretariaat@concentra.be
nieuws@vrt.be
4040@vtm.be
info@VIJFtv.be
info@sbsbelgium.be
vitaya@sanoma-magazines.be
vitaya@vitaya.tv
knack@knack.be
karl.van.den.broeck@knack.be
info@demorgen.be
dmm@demorgen.be
gvaredactie@concentra.be
redactie@goedgevoel.be
petersenpichal@radio1.be
hoofdredactie@standaard.be
bart.dobbelaere@standaard.be
ruud.goossens@standaard.be
bart.sturtewagen@standaard.be
karel.verhoeven@standaard.be
wetenschap@standaard.be
inge.ghijs@standaard.be
steven.stroeykens@standaard.be

redactie@vrouwonline.nl
joke.vermeer@reedbusiness.nl
Mary.ten.Boden@reedbusiness.nl
marketing.gezondheidszorg@reedbusiness.nl
Gezond@bnr.nl
Denktank@bnr.nl
labyrint@vpro.nl
argos@vpro.nl
redactie@skipr.nl
redactie@dvhn.nl

Politiek / Overheid

Minister Volksgezonheid, Sport en Welzijn (VWS):
Mevrouw Drs. Edith Schippers: Edithschippers@tweedekamer.nl
(onduidelijk of dit haar huidige email is, was haar email als VVD tweede kamer lid, er is
geen rechtstreeks email adres nu ze minister is of voor VWS in het algemeen). De
postgroep die de brieven verstuurt, zal in ieder geval zorgen dat er een brief gaat naar
onderstaande adressen.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mw. Drs. Edith Schippers, minister VWS
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Mw. Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Staatssecretaris VWS
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Woordvoerders partijen tweede kamer die volksgezondheid in portefeuille hebben
C.vdStaaij@tweedekamer.nl
M.Smilde@tweedekamer.nl
f.koserkaya@tweedekamer.nl

hilde.van.den.eynde@standaard.be
KOPPEN@een.be
delaatsteschow@een.be
hetjournaal@een.be
dezevendedag@een.be
villavanthilt@een.be
anneliezen@canvas.be
brackeopvrijdag@canvas.be
detoestand@canvas.be
docuopmaandag@canvas.be
docuopdinsdag@canvas.be
panorama@canvas.be
reyerslaat@canvas.be
spraakmakers@canvas.be
terzake09@canvas.be
terzake@canvas.be
virus@canvas.be
guy.fransen@nieuwsblad.be
geert.dewaele@nieuwsblad.be
pascal.weiss@nieuwsblad.be
gvabrieven@concentra.be
gvavoorkrant@concentra.be
gvaachterkrant@concentra.be
gvabinnenland@concentra.be
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V):
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap,
toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid:
sec.delizee@minsoc.fed.be
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid : vincent.hubert@health.fgov.be
Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid:
walter.bontez@health.fgov.be
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): info@kce.fgov.be
Perscontact (KCE): press@kce.fgov.be
Riziv: communication@riziv.fgov.be
Laurette Onkelinx
Deputy Prime Minister and Minister for Social Affairs and Public Health, in charge
of Social Integration
Saar Vanderplaetsen : s.vanderplaetsen@lo.fgov.be
Annaïk de Voghel : a.devoghel@lo.fgov.be
Senator Louis Ide, NVA afdeling Gezondheidszorg; louiside@hotmail.com

l.bouwmeester@tweedekamer.nl
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl
h.vgerven@tweedekamer.nl
r.leijten@tweedekamer.nl
e.vdveen@tweedekamer.nl
a.wolbert@tweedekamer.nl
e.wiegman@tweedekamer.nl
sabine.uitslag@tweedekamer.nl
h.bruins-slot@tweedekamer.nl
p.dijkstra@tweedekamer.nl
w.dille@tweedekamer.nl
k.gerbrands@tweedekamer.nl
j.klaver@tweedekamer.nl
a.mulder@tweedekamer.nl
t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl
l.voortman@tweedekamer.nl
Beroepsvereniging
huisartsen

info@fed.knmg.nl
info@nhg.org

info@domusmedica.be

Beroepsvereniging
specialisten

Nederlandse Internisten Vereniging: secr@niv.knmg.nl
Nederlandse Vereniging voor Immunologie: nvvi@umcutrecht.nl
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie: secretariaat@nvvm-online.nl
Subafdeling (van vereniging voor microbiologie), virology: Chairman: p.rottier@vet.uu.nl
Nederlandse vereniging voor Neurologie: bureau@neurologie.nl
Nederlandse Vereniging voor Haematologie: heeft geen mailadres, maar contactformulier
om in te vullen op de site: http://www.hematologienederland.nl/contact

Belgian Society of Internal medicine: isabel.vandorpe@ugent.be
Belgian Immunological society: President: oleo@ulb.ac.be
Belgian Society for Microbiology: chair: Alfons.Billiau@Rega.KULeuven.ac.be
Vereniging van Vlaamse neurologen secretariaat@vlaamseneurologen.be
Belgian Haemtology society (BHS) alleen via contactformulier op site:
http://www.bhs.be/Contact.aspx
absym.bvas@euronet.be

Overige instanties
gezondheidszorg

info@rivm.nl
cib@rivm.nl.
roel.coutinho@rivm.nl
secretariaat@epidemiologie.nl
npcf@npcf.nl
loket@igz.nl
info@ggd.nl
http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/services/%29/actueel/rtlnieuws/tipderedactie_popup
/mailform.xml
http://www.avro.nl/avro/contactinformatie/contact/
http://www.radio1.nl/questions/new?programme=nosradio1journaal
http://www.radio1.nl/questions/new?programme=villavpro11
http://www.radio1.nl/questions/new?programme=lunch11

infectieziektebulletin@vlaanderen.be

Contactformulieren
(aanklikken en tekst
van de mail in het
contact formulier
posten op de site)

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen vzw; johnny.van.der.straeten@uza.be

Orde van geneesheren
Nationale Raad
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
B-1030 BRUSSEL
orde van geneesheren belgie
contactformulier

http://www.radio1.nl/questions/new?programme=krosgoedemorgennederlandradio
http://www.viva.nl/contact/
http://tijdvoortwee.kro.nl/reageer.aspx
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Contactformulier.719.0.html?&no_cache=1
http://pauwenwitteman.vara.nl/Contact.105.0.html
http://www.teleac.nl/volgendekeerbeter/2087701/contact/
http://omroep.vara.nl/Lieve-Paul.1893.0.html
http://schiffersfm.omroep.nl/page/contact
http://kassa.vara.nl/secundair/contact/
http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=eznizCsHnHUVGWVH
http://static.nos.nl/jeugdjournaal/service/mail/
http://www.nrc.nl/achtergrond/article2036912.ece
http://www.nd.nl/contact
http://www.gooieneemlander.nl/service/contact/article345361.ece
http://www.frieschdagblad.nl/formulieren/contactformulier.php
http://www.ad.nl/ad/contactForm.do?layoutType=1col&language=nl&navigationItemId=140
1&textTemplate=contact/contactTextMail.vm&htmlTemplate=contact/contactHtmlMail.vm&
message=Ik%20heb%20een%20tip%20voor%20de%20redactie%20van%20de%20krant&t
oAddress=nieuwsdienst@ad.nl
http://www.viva.nl/contact/
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
De bekende
ME/CVS instanties
Bloedbank

Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, email; nkcv@umcn.nl
research@sanquin.nl
diagnostiek@sanquin.nl
marketing@sanquin.nl
reagents@sanquin.nl
info.no@sanquin.nl
kamnw@sanquin.nl
donoradministratie.zo@sanquin.nl
info.zw@sanquin.nl

http://www.ordomedic.be/nl/contact-formulier/

