
Wie zijn wij?  

Artsen Zonder Grenzen is een internationale, onafhankelijke, medische hulporganisatie. Wij 

bieden medische hulp aan mensen die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij 

gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen. 

Een onafhankelijke hulporganisatie 

 

© Eddy McCall 

Foto onderschrift: hulp verlenen op duizenden kilometers afstand vergt een goed geoliede organisatie en aanzienlijke 
middelen. 

Onze acties worden bepaald door de medische ethiek en de principes van neutraliteit en 

onpartijdigheid. We bieden hulp op basis van onze eigen inschatting van de noden en zonder 

enige vorm van discriminatie. We kiezen geen partij in gewapende conflicten en vragen 

volledige toegang tot de patiënten en tot de plaats die we nodig hebben om ons werk goed te 

kunnen uitvoeren. De onafhankelijkheidsgarantie zit verankerd in onze financiering, die voor 

89 procent afkomstig is van private giften. Voor het werk in conflictgebieden aanvaardt 

Artsen Zonder Grenzen enkel private giften en nooit geld dat afkomstig is van partijen die 

betrokken zijn bij het conflict. 

Alle teams van Artsen Zonder Grenzen onderschrijven hetzelfde handvest en zijn 

samengesteld uit medisch, logistiek en administratief personeel van tientallen verschillende 

nationaliteiten. Het gaat zowel om internationale medewerkers als om mensen die in hun 

eigen land werken. Ze bieden hulp met respect voor de principes van humanitaire actie en de 

medische ethiek. 

 

http://www.msf-azg.be/nl/over-azg/handvest


Ons doel? Medisch-humanitaire hulp bieden! 

Artsen Zonder Grenzen biedt ook medische verzorging om mensen te helpen de gevolgen van 

natuurrampen te overleven, wanneer de lokale gemeenschappen en gezondheidsstructuren de 

situatie niet alleen aankunnen. Artsen Zonder Grenzen biedt noodhulp tijdens epidemieën, 

geeft psychische ondersteuning aan slachtoffers van geweld of natuurrampen, en verstrekt 

basisgezondheidszorg aan mensen die daar geen toegang toe hebben. 
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Foto-onderschrift: Tot op vandaag is er geen remedie tegen het ebolavirus. Maar hoe sneller een zieke verzorgd wordt, hoe 

groter de kans dat hij of zij het overleeft. Al bijna dertig jaar helpt de Belgische afdeling van Artsen Zonder Grenzen bij alle 

epidemieën van hemorragische koorts. 

Omdat ook de armste landen recht hebben op volwaardige geneeskunde, zetten wij ons in om 

onze patiënten kwaliteitszorg te bieden en onze principes uit te dragen. Onze projecten en 

onze Campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen hebben ertoe bijgedragen dat 

bepaalde medische behandelingen goedkoper geworden zijn. Ook het onderzoek naar en de 

ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van verwaarloosde ziekten werden 

opnieuw op gang gebracht. 
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Foto-onderschrift : “Waarom humanitair werk? Ik wilde me nuttig voelen. Gaan waar anderen niet gaan, of beter gezegd, 

waar mensen vergeten worden. Want zelfs in noodsituaties die sterk gemediatiseerd werden, heb ik moeten vaststellen dat de 

teams van AZG vaak de enige zijn die echt iets doen voor al die mensen.” Anne Khoudiacoff, verpleegster voor AZG 

Als getuige van ernstig geweld of crisissen waaraan nauwelijks aandacht wordt geschonken, 

eist Artsen Zonder Grenzen het recht op om hierover in het openbaar te spreken, om te 

verhinderen dat de crisis vergeten geraakt, om het publiek te waarschuwen en te informeren 

http://www.msfaccess.org/


over het geweld dat buiten het oog van de camera’s plaatsgrijpt, en om kritiek te geven op de 

ontoereikendheid van de humanitaire hulp of het niet geven van de juiste hulp omwille van 

politieke belangen. 

 

Artsen Zonder Grenzen is een vzw die in 1971 in Frankrijk gesticht werd door dokters en 

journalisten. Vandaag is Artsen Zonder Grenzen een internationale beweging die bestaat uit 

vijf operationele centra, die operaties coördineren op het terrein, 24 nationale afdelingen, die 

zich vooral toeleggen op rekrutering van vrijwilligers en contacten onderhouden met de 

nationale media, instituties en het publiek, en een internationale zetel in Genève, Zwitserland. 

De organisatie kreeg in 1999 de Nobelprijs voor de vrede en heeft momenteel projecten in 

meer dan 60 landen. 

De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen kunnen zich trainen op de moeilijkheden en de 

uitdagingen waarmee ze op het terrein geconfronteerd worden in Espace Bruno Corbé. Het 

logistieke centrum MSF Supply verzorgt de logistieke en medische bevoorrading van onze 

teams op missie. 

 

http://www.msf-azg.be/nl/wie-zijn-wij/espace-bruno-corbe
http://www.msfsupply.be/

