
 
Bent u het Belgische ME/CVS- & fibromyalgiebeleid ook beu? 

  

Dan is er goed nieuws want de organisatoren van de nationale ME/cvs protestactiedag 
van 14 maart 2011 hebben sinds kort een nieuwe website. Dat wil zeggen dat vanaf nu 
iedereen vanuit zijn zetel/bed zijn stem kan laten gelden op politiek niveau. 
  

Bezoek dus vlug onze website: www.wakeupcallbeweging.be en strijd samen met 
ons mee voor een betere toekomst. 
  

Wie zijn wij? 
  

De WUCB is ontstaan uit een grote groep van misnoegde ME/CVS -& 
fibromyalgiepatiënten die het jarenlange wachten op (h)erkenning en een aangepaste 
medische zorgverlening meer dan beu zijn. De initiatiefnemers hebben zich  
voorgenomen het politieke beleid rond deze aandoeningen te dynamiseren met behulp 
van wake-up calls. Wij zullen de beleidsmensen wijzen op hun verantwoordelijkheden 
en hen adviseren waar nodig. 
  

De WUCB zal actie voeren met de steun van de patiënten tot wij bekomen waar wij 
recht op hebben. Daarom roepen wij alle ME/cvs -& fibromyalgiepatiënten op 

om zich te registreren als activist (men blijft anoniem) adhv hun e-mail adres 
op onze website zodat wij de politiek duidelijk kunnen maken hoe groot de groep van 
patiënten is die zij al jarenlang negeren. Uw registratie zal eveneens de WUCB in de 
mogelijkheid stellen electronische campagnes te voeren via e-mail en laat ons toe snel 
en efficiënt te communiceren met onze achterban bij eventuele acties of wanneer nodig. 
Wij hopen dan ook dat deze oproep ter harte wordt genomen zodat wij samen sterk 
onze toekomst mee kunnen bepalen. 
  

“Patiënten in de strijd voor patiënten” is immers het motto van de wake-up call 
beweging. Bij deze nodigen wij u, alsook familie & vrienden alvast uit zich aan te sluiten 

bij onze beweging. 
   
WUCB is op zoek naar mensen. Zie jij of je partner het zitten om één of meerdere keren 

per jaar eens een handje toe te steken om te helpen bij een evenement,  algemene 

taken of eender wat… laat dan zeker van je horen!        

Verspreid deze boodschap onder patiënten, bij uw apotheek of via uw huisarts! 
  

Met vriendelijke en strijdvaardige groeten, 
  

De wake-up call beweging. 
 
Contact: wakeupcallbeweging@yahoo.com 
 
*Niet op de openbare weg gooien! 
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