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Procedure om uw patiëntenorganisatie te registreren bij Orphanet  
 
I. INCLUSIECRITERIA 

 

De inclusiecriteria voor patiëntenverenigingen in Orphanet staan hieronder vermeld: 

 

1. De patiëntenvereniging biedt expliciet ondersteuning voor zeldzame ziekten (dwz een ziekte die 

bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt), een groep van zeldzame ziekten of zeldzame 

vormen van meer voorkomende ziekten of handicaps; 

2. De juridische status van de patiëntenvereniging is in overeenstemming met de Belgische 

wetgeving (bijvoorbeeld een vzw met publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad); 

3. De patiëntenvereniging moet reactief zijn en kan worden gecontacteerd via telefoon, e-mail, enz. 

4. De patiëntenvereniging moet een voorzitter en/of contactpersoon hebben; 

5. Regionale patiëntenverenigingen worden geaccepteerd als er geen nationaal equivalent is.  

 

Het is niet verplicht om een website te hebben. Indien dit wel het geval is, moet informatie over de 

ziekte gratis ter beschikbaar zijn voor alle gebruikers en mag er geen reclame voor behandelingen 

geadverteerd zijn. Een patiëntenorganisatie met enkel een Facebook-pagina kan worden 

geregistreerd; een blog of forum is onvoldoende. 

 
II. REGISTRATIE VIA ONZE ONLINE TOOL 
 

1. Gelieve op onderstaande link te klikken om naar de online Orphanet registratietool te gaan: 
https://www.orpha.net/professor/htdocs/ 
 

2. U wordt dan doorgestuurd naar deze pagina: 

 
 
Hou er rekening mee dat indien u nog niet geregistreerd bent, u een account zal moeten aanmaken 
 Klik op “If you are not already registered, please create a new account”. U zal hiervoor uw 
persoonlijke gegevens ontvangen en er zal u gevraagd worden binnen 24 uur uw paswoord te wijzigen. 
 
Als u al een account hebt, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen waarmee u 
toegang heeft tot uw persoonlijke werkruimte: "My workspace". 
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3. Klik op "Update my personal profile" en voer uw persoonlijke gegevens in (als u nog niet 

geregistreerd bent of als u uw reeds geregistreerde persoonlijke gegevens wilt bijwerken). 
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4. U moet dan ten minste één activiteit registreren (expertcentrum, medisch laboratorium, 

patiëntenvereniging, onderzoeksproject, klinische proef, ...). 
 Klik op “Register a new activity”. 
 

 
 
 
 
5.  Kies de optie “Patient organisation(s), umbrella organisation(s) and alliance(s)”. 
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6. Vul alle verplichte velden in die betrekking hebben op uw vereniging (naam en 
contactgegevens, geografische dekking, ziekte, adres, teamsamenstelling, netwerkactiviteit, 
enz.). 
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7. Vergeet niet op de knop "Submit" te klikken om uw registratieaanvraag in te dienen bij het 
Orphanet-team (als u op "Save" klikt, worden uw gegevens bewaard en u kunt ze vinden in de 
werkruimte "Access my forms" bij uw volgende login, maar kunnen we deze niet verwerken). 

 

 
 
 
 Na uw aanvraag voor registratie, zal een kwaliteitscontrole voorafgaand aan online publicatie 
worden uitgevoerd door de verantwoordelijke persoon op nationaal niveau en door ons 
coördinatieteam (INSERM, Parijs). Als uw gegevens als compleet, nauwkeurig en relevant voor 
Orphanet worden beschouwd, wordt deze geregistreerd door de databasebeheerder van Orphanet 
Belgium en online gepubliceerd. Als dat niet het geval is, wordt u op de hoogte gebracht als 
aanvullende informatie vereist is of als uw patiëntenvereniging niet voldoet aan onze inclusiecriteria. 
Houd er rekening mee dat dit proces enkele dagen/weken kan duren, afhankelijk van de werkdruk van 
de teams. 
 

Wij danken u voor uw waardevolle samenwerking! 
 


