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De  stichting  Vrienden  MSweb  heeft  als  doel  de  belangen  van  mensen  met  MS  te 
bevorderen  door  het  instandhouden  en  onderhouden  van  de  websites  MSweb  en 
MSkidsweb. MSweb bevordert de belangen van mensen met MS en hun dierbaren op twee 
manieren.  Ten  eerste  door  de  mogelijkheid  te  bieden  dat  mensen  met  elkaar  kunnen 
kennismaken  en  ervaringen  kunnen  uitwisselen.  Ten  tweede  zorgt  MSweb  voor 
betrouwbare  informatie  over  mensen  met  MS,  de  ziekte  zelf  en  de  maatschappelijke 
implicaties en voor evenwichtige informatie over de voortgang van het onderzoek naar MS. 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Voorwoord  
Het jaar 2007 is voor MSweb het jaar waarin Hanneke Douw (47 jaar) de ongelijke strijd 
tegen kanker verloor. Hanneke deed naast al haar andere werkzaamheden, zoals het 
voorzitterschap van de Amsterdamse Afdeling van de MSVN, al geruime tijd 
vrijwilligerswerk voor MSweb. Sinds 2002 schreef zij voor het virtuele magazine MSzien 
onder meer een serie over alternatieve behandelwijzen van MS. Hanneke was overtuigd 
pleitbezorger voor het werk van de Nederlandse Hersenbank en maakte boeiende 
interviews. In 2006 ontving zij de Theo Zwetslootprijs en met het geld van die prijs maakte 
Hanneke een papieren MSweb Magazine mogelijk. Ook was zij de motor achter 
WildWheels, de Amsterdamse uitgaansgids voor gehandicapten. In het juninummer van 
MSzien stond nog een artikel van de hand van Hanneke. In de nacht van zondag op 
maandag 15 oktober 2007 is Hanneke overleden.   
 
Doelstel l ing 
De stichting Vrienden MSweb (hierna MSweb) heeft als doel de belangen van mensen met 
MS te bevorderen door het instandhouden en onderhouden van de websites MSweb en 
MSkidsweb. MSweb bevordert de belangen van mensen met MS en hun dierbaren op 
twee manieren. Ten eerste door de mogelijkheid te bieden dat mensen met elkaar kunnen 
kennismaken en ervaringen kunnen uitwisselen. Ten tweede zorgt MSweb voor 
betrouwbare informatie over mensen met MS, de ziekte zelf en de maatschappelijke 
implicaties en voor evenwichtige informatie over de voortgang van het onderzoek naar 
MS.  
 
De Pen op Internet 
Het Fonds PGO (Patiënten, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden) wil het 
schrijven van ervaringsverhalen stimuleren. Daarom looft het PGO om de twee jaar een 
pri js uit voor het beste ervaringsverhaal, voor de beste (reeds gepubliceerde) column en 
voor de beste website. 
 
MSweb heeft gewonnen in de categorie De Pen op Internet. Aan deze categorie deden 48 
websites mee. Volgens het juryrapport is “de Prijswinnaar 
van de Pen op Internet een informatieve en interactieve 
site voor lotgenoten met MS. Wat opvalt is de veelheid 
aan informatie, de hoge frequentie waarmee de site wordt 
bijgehouden en onderhouden en de variatie aan thema’s 
en doelgroepen. Er zijn regematig leuke columns en er 
wordt apart aandacht gegeven aan kinderen. De 
vormgeving kan nog iets mooier maar het is een terechte winnaar”. 
 
Bestuur  
Het bestuur van de stichting Vrienden MSweb is een bestuur op afstand en komt drie tot 
vier keer per jaar bij elkaar. Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast en geeft 
goedkeuring aan de grote lijnen van het beleid. Voorzitter van het bestuur is mevrouw D. 
Huijbregts. De leden van het bestuur zijn mw. B. Boots, mw. M. Hellemans, mw. D. Roos 
en de heer R. Timmermans. De voorzitter van MSweb vertegenwoordigt MSweb bij 
overleg met derden zoals bij het overleg over Second Life met het VUmc, het bestuur van 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de MSVN en de directie van MS Research. Mevrouw Huijbregts heeft ook de prijs voor De 
Pen als Lotgenoot in ontvangst genomen en vertegenwoordigde MSweb onder meer bij de 
presentatie van het boek: Patiëntencommunities op het Web en de wetenschapsdagen 
van het MS Centrum Amsterdam.  
 
Medewerkers  
Over de samenstelling van het medewerkerscorps valt altijd wel iets nieuws te melden. 
Maar, er zijn gelukkig meer mensen die komen dan die gaan. In de loop van 2007 hebben 
we afscheid genomen van enkele vertalers en twee dagboekschrijvers.  
De hoofdredactie heeft Janine Dorrestein verwelkomd. Janine draaide al even mee bij de 
medewerkers en daaruit bleek dat zij een welkome aanvulling voor de redactie zou 
betekenen. Janine is onder meer deskundig in technische zaken en dat betekent een 
ontlasting voor met name Maarten, de webmaster en Wendelmoet, de eindredacteur. 
Bovendien bedenken nieuwe mensen weer nieuwe zaken, zoals de Hyves-pagina.  
De redactie heeft diverse werkplannen van een update voorzien. De hoofd-redactie 
bestaande uit zes mensen, komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar maar heeft 
tussendoor veel onderling contact per mail, telefoon en ICQ. 
 
Voor de vernieuwing van het forum hebben we versterking gekregen van twee ICT-
deskundigen. MSweb is in 2007 meer aandacht gaan besteden aan illustraties. Dankzij 
Floor, die een heel eigen stijl van illustreren heeft, hebben we al menig MSweb-pagina 
opgefleurd. MSweb gaat door met het zoeken naar tekentalenten. Om beter en gerichter 
nieuwe mensen te werven heeft MSweb een rubriek ‘Vacatures’ in gebruik genomen. 
 
Een toenemend probleem is het afspreken van vergaderingen op een centrale lokatie. 
Mensen die op Valys zijn aangewezen komen regelmatig één tot twee uur te laat op een 
vergadering. Dat geldt ook voor de terugreis, waardoor mensen beginnen op te zien tegen 
vergaderen omdat de reis te vermoeiend is. Voor Hanneke bijvoorbeeld was Valys in 2007 
absoluut geen optie meer en hebben wij een ‘gewone taxi’ geregeld.  
 
Statist iek 
A. In 2007 is het totaal aantal bezoeken  aan MSweb ten opzichte van 2006 gestegen 
met circa 18 procent tot ruim 560.000 bezoeken. Daarmee is 2007 voor MSweb het best 
bezochte jaar sinds de oprichting in 1999. 

Ook het aantal zogeheten unieke  bezoekers is in 2007 behoorlijk gestegen; van ca 
10.000 per maand naar ruim 13.000 per maand. Met name de ‘zomerdip’ heeft zich dit jaar 
in mindere mate voorgedaan. Opvallend is de grotere belangstelling na invoering van de 
nieuwe look eind 2007. 

B. In 2007 zijn 430 berichten in het Gastenboek  geplaatst. Weken van 10 tot 15 
berichten maar ook weken met 4 of 5 berichten. Daarvan beantwoordde de MSweb-doc 
ongeveer 40 procent (166x) en het MSweb-supportteam ongeveer 20 procent (90x). 
 
C. Bij de rubriek Mail  & Date hebben zich in 2007 ongeveer 170 mensen aangemeld. 
Het totaal aantal deelnemers komt daarbij op 430 mensen. 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D. Het bezoek aan het forum vertoonde in 2006 een flinke stijging ten op zichte van 2005. 
De forumsoftware daterend van 2001 begon scheurtjes te vertonen. De gebruikte 
techniek, de mogelijkheden voor de bezoekers en het uiterlijk van het forum was duidelijk 
gedateerd.  
 
In de loop van 2006 is besloten nieuwe forumsoftware aan te schaffen. Gekozen is voor 
vBulletin omdat de gebruikte programmeertaal en database van deze software aansluit bij 
de op de rest van MSweb gebruikte techniek. Verder blijft vBulletin zich ontwikkelen en 
levert goede professionele ondersteuning, zowel direct als indirect via een grote groep vB-
gebruikers op diverse internetfora. 
 
In de loop van 2007 is de technische staf van het forum uitgebreid van één persoon naar 
drie personen. Ook de moderatoren van het forum (gemiddeld vier) hebben de nodige 
inspanningen geleverd om de overgang van het oude naar het nieuwe forum zo geruisloos 
mogelijk te laten verlopen.  

Door de vernieuwing van het forum zijn de statistieken van 2007 niet geheel te vergelijken 
met die van 2006. Op het nieuwe forum komen ongeveer 480 bezoekers per dag. 
Sommige bezoekers komen meerdere keren per dag. Per maand komen er ongeveer 
5000 unieke bezoekers naar het forum. 80 procent van de bezoekers komt uit Nederland; 
6 procent komt uit België.  

De – voornamelijk ingelogde - bezoekers schrijven gemiddeld 200 berichten per dag. Dat 
aantal is iets verminderd ten opzichte van 2006. Daar staat tegenover dat de aandacht 
voor de informatieve subfora – vergeleken met de vermaaksfora – is toegenomen. De 200 
nieuwe berichten per dag worden gemiddeld 3700 keer gelezen. 

Grote winst van het nieuwe forum is dat er nog geen enkele spammer is doorgedrongen. 
Toch is de drempel om deel te nemen niet verhoogd. Nog steeds is het mogelijk om ook 
zonder inloggen op het forum te lezen en te schrijven.  

E. De diagnose MS krijg je nooit alleen. Niet alleen mensen met MS, ook de mensen om 
hen heen kunnen behoefte hebben aan lotgenotencontact. Daarom is MSweb enkele jaren 
geleden met de zogenoemde E-mailgroep voor partners gestart. Bij een mailgroep 
vorm je een besloten groep(je) mensen die ervaringen met elkaar uitwisselen via email. 
De host van de mailgroep is getrouwd met een man die MS heeft.   
 
De partnergroep kent 103 deelnemers waarvan er zo’n dertig heel actief zijn. Per week 
gaan er gemiddeld zo’n 40 mailtjes over en weer. De groep is heel divers, verschil in 
leeftijd, verschil van de mate van MS. Maar één ding verbindt de mensen en dat is dat 
iedereen een ‘partner-met-MS heeft’ . De mensen kunnen zich in deze groep openlijk uiten 
over gevoelens en andere zaken die misschien kwetsend zijn voor de partner als dit wordt 
uitgesproken. In de partnergroep is hier herkenning én begrip voor.  
De deelnemers zijn een paar keer bij elkaar geweest. Dat is volgens de host “lastig te 
organiseren omdat iedereen ergens anders vandaan komt. Ook opvang voor de partner 
met MS is soms moeilijk te regelen. De bijeenkomsten zijn meestal bezocht door 15 
mensen”. De eerste bijeenkomst, in 2006, is destijds gefinancierd door Biogen. De host 
spreekt de wens uit voor een financiële tegemoetkoming voor een jaarlijkse bijeenkomst.  



JAARVERSLAG MSWEB 2007   
 

6 

F. In de MS Zorgwijzer kunnen de bezoekers per provincie opzoeken of een ziekenhuis 
bepaalde faciliteiten heeft voor MS-patienten, zoals een speciaal spreekuur met de 
neuroloog of een MS-verpleegkundige. Eén keer per jaar krijgen de ziekenhuizen een brief 
waarin de informatie staat die in de MS Zorgwijzer is opgenomen met het verzoek om door 
te geven of er iets is gewijzigd. De eerste mailing van MSweb in 2004 leverde een respons 
op van19,9 procent. In 2007 is de respons op deze mailing opgelopen tot 36,1 procent. Of 
in cijfers, van de 144 aangeschreven ziekenhuizen hebben 55 ziekenhuizen gereageerd. 
 
G. Het bijzondere van het Kaartencentrum (KC) van MSweb is dat het alleen kaarten 
bevat die zijn gemaakt door mensen met MS. Mensen die fotograferen, tekenen of 
schilderen of  mensen die kaarten met behulp van de computer maken. Gemiddeld zijn 
zo’n 15 mensen bezig met het maken van kaarten voor het KC van MSweb. Elk jaar vallen 
er een paar mensen af maar elk jaar melden zich ook weer nieuwe mensen aan. Loes van 
Vucht heeft het KC enkele jaren gecoördineerd maar in de maand december heeft Loes 
Janine Dorrestein ingewerkt. Janine neemt deze taak per 1 januari over. 
 
Mensen sturen vooral kaarten rondom Kerst en Nieuwjaar. Dat is bij het KC van MSweb 
niet anders. Ook rondom Pasen en Valentijn is het druk in het KC. Naast de speciale 
feestdagen is vooral de Verjaardagskaart populair. In 2007 zijn in totaal 1114 kaarten 
verstuurd; een toename van tien procent ten opzichte van 2006.   
 
H. Sinds begin 2007 is het aantal unieke bezoekers van MSkidsweb  gegroeid van 
ongeveer 800 per maand (januari en februari) tot bijna 3000 per maand (november en 
december). Gemiddeld komen de bezoekers twee keer per maand terug wat het aantal 
bezoeken op ruim 32.000 per jaar brengt (11.000 van maart-december 2006). Een groei 
van ruim 200 procent!   
 
I .  De website: http://traffic-test.sitesell.com telt het verkeer van 56.1 miljoen actieve 
websites en plaatst de websites op volgorde van de mate van verkeer die de betreffende 
website aantrekt. Helemaal aan de top staan websites zoals Yahoo, CNN en eBAY. Grote 
Nederlandse websites zoals van de Telegraaf of de Volkskrant staan op plaats  
2.600, respectievelijk 6.100. De website van het Koninklijk Huis staat op plaats 192.500 en 
bijvoorbeeld de website van het Prinses Beatrixfonds op plaats zes miljoenplus.  
 
De getallen veranderen uiteraard met het tijdstip waarop je de bezoekers telt. MSweb 
staat eind december gemiddeld op plek 700.000; halverwege januari 2008 staat MSweb 
gemiddeld op 650.000. Onderstaand een vergelijking van MSweb en een andere MS-
websites gemaakt in de tweede helft van januari 2008. De getallen zijn afgerond. 

 
www.mssociety.org.uk    445.000  (Engeland) 
www.msif.org        467.000  (Internationaal) 
www.msweb.nl      650.000 
www.dmsg.de       909.000  (Duitsland) 
www.msresearch.nl      1.950.000 
www.ms-int.nl       2.187.000 
www.ms-sep.be      2.350.000  (België) 



JAARVERSLAG MSWEB 2007   
 

7 

www.nmsf.nl        2.300.000 
www.msvn.nl        3.548.000 
www.nmss.org      10.356.000  (USA) 
 
 
MSweb Inhoudeli jk  
A. Niet alleen de statistiek groeit, ook de inhoud van MSweb. Een van de aanwinsten van  
MSweb in 2007 is een column van ‘Matt’. Een Nederlander die in Duitsland woont en 
werkt en daar niet zo lang geleden de diagnose MS kreeg. Matthijs werkt in de ICT maar 
zijn hobby is schrijven. Hij wint in 2007 de tweede prijs in een schrijfwedstrijd 
georganiseerd door de CG-raad.  
Verder namen wij van de dagboeken van Tamara en Wendy afscheid maar kunnen we 
inmiddels in de dagboeken van Janneke en Annet meelezen. 
 
B. Mensen blijven gedichten en ‘eigen ervaringen’ of vakantieverhalen opsturen al is 
de ‘concurrentie’ met eigen homepages en in toenemende mate weblogs duidelijk te 
merken. De rubriek Vraag & Aanbod leidt een sluimerend bestaan door de concurrentie 
van Marktplaats en bovendien heeft er geruime tijd een fout in de template gezeten. 
Een nieuwe fenomeen op Internet is ‘Hyves’. Via Hyves vinden mensen oude vrienden of 
maken nieuwe vrienden. Gestart in 2004, heeft Hyves nu al meer dan 5 miljoen Hyves-
blogs. MSweb is medio 2007 met www.msweb.hyves.nl gestart en eind 2007 hebben zich 
ruim 125 mensen aangemeld. 
 
C. Teksten heeft MSweb heel veel maar i l lustrat ies zijn tot nu toe nog wat mager 
behalve dan voor het magazine MSzien. In 2007 is Floor het vrijwilligersteam komen 
versterken en zij heeft al heel wat pagina’s van MSweb opgefleurd. De redactie gaat zich 
nu meer toeleggen op het vinden van illustratoren of fotografen die bepaalde onderdelen 
van MSweb willen illustreren.  
 
D. De redactie van MSzien heeft het in 2007 moeilijk gehad. Raymond Timmermans 
deed diverse stappen terug, eerst al als hoofdredacteur en later ook als redacteur. Louis 
Weltens kondigde aan dat hij in 2008 niet meer beschikbaar zou zijn als eindredacteur en 
dan kwam daarbij nog de ziekte en het overlijden van Hanneke Douw.  
MSzien, met een redactie die aan het einde van het jaar nog maar vier redacteuren telde, 
is desondanks toch vijf van de zes keer verschenen. Vijf nummers met de gebruikelijke 
zeven artikelen en een redactioneel, daarbij geholpen door enkele gastschrijvers. Ook 
heeft de redactie enkele malen haar medewerking verleend aan RondOm MS, de 
nieuwsbrief van MS Research.  
 
E. De Nieuwsbrief van MSweb, die verschijnt op het moment dat MSzien verschijnt, is in 
2007 eveneens vijf keer verschenen. De Nieuwsbrief telt in totaal 820 abonnees. In 2006 
hebben zich 480 mensen aangemeld en in 2007 waren dat 340 mensen 
 
F. In 2006 is de rubriek MS Onderzoek uitgegroeid van een klein onderdeel van MSweb 
naar een volwaardige rubriek die is onderverdeeld in vier subrubrieken: preklinisch, 
klinisch, diagnostisch en therapeutisch. 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Naast deze vier subrubrieken kent MS Onderzoek een woordenlijst die, indien nodig, af en 
toe aanvulling met nieuwe woorden krijgt en een rubriek Proefschriften. Zeven 
proefschriften die aan een Nederlandse universiteit zijn verdedigd zijn in 2007 op MSweb 
opgenomen, evenveel als in 2006. Marga Nijenhuis van MS Research heeft ons geruime 
tijd op de hoogte gehouden van het verschijnen van Nederlands onderzoek en promoties. 
Het is de bedoeling dat Marjanka Luijerink van MS Research deze taak van Marga gaat 
overnemen.  
 
De onafhankelijke medisch adviseur van MSweb, Mart Mantel, houdt wekelijks bij welk 
MS-onderzoek in de wetenschappelijke literatuur verschijnt, maakt een keuze van op 
MSweb te verschijnen artikelen en stuurt het merendeel van die artikelen door naar Els 
Mons, coördinator van het vertaalteam. De coördinator van het vertaalteam verdeelt de 
Engelse samenvattingen over de leden van het vertaalteam. Ongeveer een kwart van de 
artikelen gaat naar drie of vier onderzoekers van het Biomedical Primate Research Centre 
(BPRC). Deze jonge onderzoekers (AIO’s) zijn bezig met promotie-onderzoek naar MS. 
Voor hen is het maken van voor leken begrijpelijke vertalingen een goede oefening en 
MSweb maakt dankbaar gebruik van deze vertalingen voor met name de rubriek 
‘Preklinisch onderzoek’. 
 
In 2007 zijn 103 onderzoeken op MSweb verschenen, drie meer dan in 2006. De verdeling 
over de vier subrubrieken is: Preklinisch: 25; Klinisch 38; Therapeutisch 26 en 
Diagnostisch 14. Daarvan zijn 73 artikelen door het vertaalteam vertaald en de overigen 
door de onderzoekers van het BPRC alsmede enkele door de medisch adviseur zelf. 
 
Het vertaalteam bestaat uit zes à zeven vertalers. Af en toe valt een vertaler voor enige tijd 
uit en soms neemt iemand definitief afscheid. Gelukkig lukt het steeds om nieuwe goede 
vertalers aan te trekken. Normaal gesproken verloopt het contact tussen vertaalteam, 
coördinator en medisch adviseur vooral via de email. In 2007 is het MS-Onderzoek-team 
een keer bij elkaar gekomen om kennis te maken en om afspraken te maken over 
vertaalwijze en met name ook over de meest gewenste wijze van samenvatten. De 
medisch adviseur heeft de afspraken omgezet in Richtlijnen die ook door toekomstige 
vertalers als een handleiding zijn te gebruiken.  
 
Dankzij de inzet van het MSweb vertaalteam en de AIO’s van het BPRC is het mogelijk om 
de bezoekers van MSweb op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van MS-onderzoek.  
 

  Kennisoverdracht 
A. In het tweede jaar van de virtuele cursus MS, wat nu?  hebben zich ruim 100 
deelnemers voor de cursus aangemeld (in 2006: 180). Mensen die pas kort de diagnose 
MS hebben, maar ook mensen die de diagnose al langer weten (30%) en 
professionals/andere geïnteresseerden (20%). Ruim driekwart daarvan (85 deelnemers) 
wilde de cursus in één keer ontvangen; een mogelijkheid die MSweb vanaf september 
2006 biedt. De cursus, die door MSweb uit het Engels is vertaald en aangepast aan de 
Nederlandse situatie, leert mensen om te gaan met de diagnose MS en ze te voorzien van 
actuele, juiste en reële informatie. De serie geeft antwoord op veel van de eerste vragen 



JAARVERSLAG MSWEB 2007   
 

9 

en zorgen en helpt om deze belangrijke gebeurtenis in het leven het hoofd te bieden. 
 
Uit de evaluatieformulieren, die alle deelnemers na de cursus ontvangen, blijkt een grote 
tevredenheid met de serie. Gemiddeld geven de deelnemers het cijfer 8 en zeggen ze de 
serie een waardevolle bron van informatie te vinden. Overigens vinden niet alleen nieuw-
gediagnosticeerde mensen met MS dat; ook mensen die al langer MS hebben lezen vaak 
nog nieuwe - of weggezakte - informatie. 
 
B. MSweb krijgt af en toe een verzoek om overdracht van ervaringsdeskundigheid.  
Aan deze vraag hebben wij in 2007 twee keer kunnen voldoen. Els Mons, verpleegkundige 
van beroep en coördinator van de vertaalgroep, heeft in 2007 vijf gastlessen van twee uur 
over MS gegeven aan de opleiding Verzorgende C en D van het  Regionaal 
Opleidingscentrum (ROC). Het aantal cursisten ligt tussen de 15 en 25 per keer. Het gaat 
om verzorgenden, met basiskennis over chronische ziekten, die al werkzaam zijn in een 
verzorgend beroep en nu een opleiding krijgen voor een hoger functieniveau. De lessen 
bestaan uit algemene informatie over MS en bevatten prikkelende vragen om de discussie 
te bevorderen. 
 
Els werkt sinds 2006 ook mee aan de jaarlijkse terugkerende cursus ‘Health, globalization 
and human rights’, een postdoc cursus van de VU. De insteek is hier niet speciaal MS 
maar de mate waarin onze maatschappij is ingesteld op mensen met een handicap.  
 
C. Patiëntencommunit ies op internet verdienen een betere plek in de communicatie 
rondom medische vragen. Dat is een van de belangrijkste conclusies van Jeanine de Bruin 
en Astrid Ventevogel. Patiënten uit succesvolle communities hebben een haast 
wetenschappelijke manier van werken, zo zorgvuldig checken ze de betrouwbaarheid van 
nieuwe informatie. En doordat ze ervaringsverhalen koppelen aan medische feiten, weten 
ze soms meer dan de arts. Enkele MSweb-medewerkers hebben bijgedragen met hun 
kennis en ervaring aan het onderzoek van De Bruin en Ventevogel. Als resultaat 
verscheen: Patiëntencommunities op het Web, VU Uitgeverij, ISBN 978 90 8659 1213.  

 
D. Zie het Spreekbeurtboekje bij MSkidsweb 
 

MSkidsweb 
A. MSkidsweb draaide in 2007 het derde volledige jaar op Internet en had ruim tweemaal 
zoveel bezoekers als het voorgaande jaar. Een duidelijke stijging dus, wat ook te zien 
was aan het aantal reacties in het gastenboek. Werd in 2006 nog ruim acht keer per 
maand een nieuw bericht geplaatst, in 2007 was dit ruim 20 keer. Nieuwe en terugkerende 
bezoekers lezen graag regelmatig nieuwe informatie op de site en MSkidsweb probeert 
hier zoveel mogelijk voor te zorgen. 
 
B. Zo is MSkidsweb dit jaar met een nieuwe rubriek begonnen onder de naam: ‘MS X-
tra’. Voor dit onderdeel kiest de redactie elke twee maanden een thema uit zoals MS 
wereldwijd, Vermoeidheid of Mantelzorg. Bij het thema Mantelzorg bijvoorbeeld, ligt de 
nadruk op het voor kinderen begrijpelijk uitleggen wat mantelzorg is en wat je als 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mantelzorger doet. De kinderen kunnen een testje invullen om te kijken of zij zelf 
mantelzorger zijn en zij krijgen ook allerlei telefoonnummers en leestips voor verdere 
informatie of hulp.  
 
C. In 2006 heeft de redactie het zogenoemde spreekbeurtboekje ‘MS, zo zit dat’  
ontwikkeld. Dat boekje is een antwoord op de vraag van veel kinderen om duidelijke uitleg 
van de ziekte om een spreekbeurt over MS te kunnen houden. Begin 2007 is ‘MS, zo zit 
dat’ van de persen gerold. Op 28 februari overhandigde redactielid Loes van Vucht het 
eerste exemplaar aan Onno Hoes, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Dit 
vond plaats in groep 8 van Basisschool St. Adrianus in Hilvarenbeek. Samen met de 
kinderen uit de klas deed Onno Hoes een aantal testjes uit het boekje. Zo kunnen mensen 
zonder MS ervaren hoe het is om bepaalde MS-klachten te hebben. Het boekje is gratis te 
bestellen via MSkidsweb, hetgeen ruimschoots is gedaan. De reacties zijn heel positief. 
 
Met behulp van het spreekbeurtboekje is door een aantal vrijwilligers voorlichting gegeven 
in verschillende groepen 7 en 8 van basisscholen. Een ervaringsdeskundige vertelt over 
MS en laat de kinderen in de klas de testjes doen. Deze activiteit is ook tijdens de Week 
van de Chronisch Zieken uitgevoerd. Naast de boekjes kregen de vrijwilligers een 
werkplan waarin werd toegelicht wat ze konden verwachten plus een quiz met multiple 
choice vragen om uit te delen. Negen keer is in 2007 dit MS-project in de klas door een 
vrijwilliger uitgevoerd. 
 
Vier kinderen tussen de 8 en 13 jaar die zelf MS hebben, hebben het boekje eveneens 
gebruikt om meer te vertellen. Zij melden dat hun klasgenoten nu meer begrip hebben 
voor hun ziekte. Kinderen met een ouder met MS vragen de boekjes ook regelmatig aan 
om een spreekbeurt in de klas te houden. 
 
D. In de zomer heeft MSkidsweb negen weken achter elkaar een prijsvraag georganiseerd 
waarmee kinderen entreekaartjes voor een pretpark konden winnen. Dankzij de goodwill 
van BillyBird Park Hemelrijk, Speelland Beekse bergen en Dierenpark Amersfoort kon 
MSkidsweb 18 entreekaarten uitdelen: voor ieder prijswinnaar twee stuks. Aan de 
wedstrijden deden ruim 1.100 bezoekers mee. 
MSkidsweb was voor de tweede maal aanwezig op de MS-kinderdag georganiseerd door 
het MS-centrum Rotterdam (ErasMS). Een dag voor kinderen met MS en hun ouders, 
broers en zusjes. De dag speelde zich af op 14 april in dierentuin Blijdorp.  
 
Samenwerking met derden 
A. Dit jaar heeft MS Research niet alleen onze reguliere begroting gesubsidieerd maar 
ook de drukkosten betaald van het voorlichtingsboekje voor kinderen MS, zo zit dat. Het 
boekje liep zo goed dat in het najaar van 2007 nog 800 exemplaren zijn bijbesteld.  
 
MS Research heeft dit jaar het eindejaarscadeautje voor de medewerkers verzorgd en 
verstuurd, tesamen met een speciaal voor MSweb gemaakte Kerstkaart. 
 
Met MS-Research werken we met name samen op het terrein van MS-Onderzoek. MSweb 
heeft een bespreking georganiseerd met Marga Nijenhuis, de onderzoekmedewerkster 
van MS Research en onze medische adviseur evenals later in het jaar met Marjanka 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Luierink, de nieuwe onderzoekmedewerkster van MS Research. Na een inwerkperiode, 
verwachten we ook met Marjanka, prima te kunnen samenwerken. De redactie probeert 
de acties van MS Research altijd te ondersteunen door tijdige aankondiging op MSweb.  

In maart 2009 bestaat MSweb tien jaar. MSweb wil dat graag vieren mét medewerkers, 
bezoekers en andere relaties. MS Research heeft toegezegd mee te denken en werken 
aan een feestplan.  
 
Samen met MS Research en de MSVN ontwikkelen zich plannen voor het opzetten van 
een gemeenschappelijk portal: www.msnederland.nl  
 
B. Op dinsdag 11 september opende Reni de Boer, Mis(s) Onbeperkt Nederland het MS 
Island VUmc op Second Life. Het MS Island VUmc is een ontmoetingsplaats voor 
mensen met MS en een podium voor het geven van informatie en voorlichting.  

Aan deze opening gingen enkele maanden van hard werken vooraf zowel door studenten 
en medewerkers van de VU als door vrijwilligers van MSweb. Het VUmc heeft na de 
opening de bemensing van de MS-Pub toevertrouwd aan MSweb. In de MS-pub is 
minimaal drie maal per week een host van MSweb aanwezig. De drie hosten zijn 
herkenbaar door een MSweb T-shirt.  
De voorlichter van het MS Centrum Amsterdam, Annette van der Goes heeft het MS 
Island VUmc gepresenteerd tijdens de internationale vergadering van de MS International 
Federation in Praag. Op haar verzoek zorgde Maarten Wilbers, webmaster van MSweb, 
voor de technische ondersteuning ter plaatse.  

In november was MSweb aanwezig met een standje op de zogenoemde 
Wetenschapsdagen die het MS Centrum Amsterdam samen met MS Research 
organiseerde. 
 
C. De samenwerking met de MSVN blijft zich in positieve zin ontwikkelen. De eind 2006 
gesloten samenwerkingsovereenkomst over de beantwoording van vragen die de MSVN 
via email of post binnenkrijgt verloopt naar wens. Gemiddeld krijgt MSweb zo’n drie tot vier 
vragen per maand van de MSVN doorgestuurd. MSweb zorgt binnen een week na 
binnenkomst voor beantwoording. 
 
Er bestaat een prettige samenwerking op het terrein van beurzen. In 2007 heeft de MSVN 
MSweb vertegenwoordigd op de beurs bij de opening van de Chronisch Ziekenweek in 
Rotterdam en op de nationale MSdag in Houten. 
De MSVN heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van www.msnederland.nl een 
portal voor MS Research, MSweb en de MSVN. De verwachting is dat het portal begin 
2008 in de lucht gaat.  
 
Afdelingen die ons vragen aandacht te schenken op Internet aan hun activiteiten kunnen 
altijd bij MSweb terecht. Sommigen maken hier regelmatig gebruik van. Als MSweb iets 
nieuws te melden heeft, kan ze daarvoor terecht bij het tijdschrift MenSen.  
 
D. Van 2004 tot medio 2006 heeft Soft Orange (SO) aan de templates van het Content 
Management-systeem (CMS) gewerkt voor een totaalprijs van € 25.000. De laatste 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template, de woordenlijst, is in augustus 2006 afgerond. 
Voor onderhoud en ‘nieuwe onderdelen’ betalen wij sinds 2005 jaarlijks 1700 
respectievelijk 2300 aan Soft Orange (totaal 4.000 euro). Dit contract loopt van mei tot 
mei. 
 
Op 31 mei en 8 november 2006 is met John Vermeulen van SO gesproken over het 
afwerken van de oude punten alsmede het realiseren van een ‘nieuwe look’ voor MSweb. 
De nieuwe look houdt vooral een veranderde vormgeving in van de voorkant alsmede 
verandering van kleur en lettertype van de hele site. Ook is gesproken over het toevoegen 
van ‘spraak’. 
 
De nieuwe look is in september 2007 zichtbaar geworden. De inmiddels wat oubollig 
aandoende groene kleur met lettertype Comic Sense is vervangen door diverse tinten 
blauw en het lettertype Verdana. Eind 2007 zijn de nieuwe kleuren en het nieuwe 
lettertype gerealiseerd waardoor een nieuwe frisse look is ontstaan. De indeling van de 
voorkant ziet er nog niet helemaal uit zoals afgesproken en mede daardoor werkt de 
mogelijkheid niet om naar de rest van de site door te linken. We verwachten dat dit 
spoedig zal worden opgelost. Ook moet de programmeur nog wat andere 
onvolkomenheden verhelpen in de ‘Admin-kant’ van het CMS, de kant waar de 
medewerkers de tekst invoeren. 

 

 

 

 

Bilthoven, maart 2008 

 


