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1. Voorwoord   

Het jaar 2011 stond voor de redactie voor een 
belangrijk deel in het teken van een ‘nieuwe 
look’, een nieuw uiterlijk voor MSweb. 
 
Al werkende weg bleek deze wens meer 
consequenties te hebben dan gedacht. Het hield 
ook in dat ons Content Management Systeem 
geheel moest worden opgeschoond. Kortom aan 
de ‘achterkant’ van MSweb is hard gewerkt. Het 
resultaat voor de voorkant wordt pas in 2012 
zichtbaar.   
 
Voor de vierde keer reikten we de MSweb-prijs 
uit. Els Mons, al jaren coördinator van één van 
de meest aangeklikte rubrieken, MS Onderzoek, 
mocht de prijs dit jaar in ontvangst nemen.  
 
Naast deze werkzaamheden voor MSweb geeft 
Els Mons ook lessen aan het ROC van 
Amsterdam voor verzorgenden, werkzaam in 
verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.  
 
Verder verzorgde zij voor de zesde keer het 
gastcollege ‘Disabled people, human rights and 
health’ voor de cursus Health, Globalization and 
Human Rights. Deze cursus is onderdeel van het 
masterprogramma International Public Health 
van het Arthena Instituut, onderdeel van de 
faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de 
VU.   
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2. Doelstelling 

De Stichting Vrienden MSweb - hierna te 
noemen MSweb -  heeft als doel de belangen 
van mensen met multiple sclerose (MS) te 
bevorderen, door het in stand houden en 
onderhouden van websites of vergelijkbare 
communicatiemiddelen.   
 
De belangrijkste middelen van MSweb zijn de 
websites MSweb.nl en MSkidsweb.nl.  
Daarnaast onderhoudt MSweb onder meer een 
Forum, een Hyves- en een Facebookpagina, het 
online magazine MSzien, een Nieuwsbrief, een 
emailgroep voor Partners, Twitter en RSS feed. 
MSweb zorgt voor betrouwbare informatie over 
MS én schept de mogelijkheid mensen met MS 
met elkaar in contact te brengen, zodat zij 
ervaringen kunnen uitwisselen. 
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3. De mensen achter MSweb 

De mensen die MSweb mogelijk maken zijn in 
de eerste plaats de vrijwilligers en de 
bezoekers. De dagelijkse leiding van de website 
is in handen van een zeskoppige redactie. De 
redactie vervaardigt de journalistieke inhoud en 
is verantwoordelijk voor de techniek. Zij voert 
haar taak uit zonder beïnvloeding van buitenaf.  
 
De redactie bestaat uit:  
Nora Holtrust, hoofdredacteur 
Adeline Fritzsche, adjunct, logistiek, financiën 
Ilse Lukken, MSkidsweb, public relations 
Janine Dorrestein, algemeen 
Maarten Wilbers, ICT 
Wendelmoet Holtrust, eindredacteur 
 
De redactie van MSweb kan een beroep doen op 
meer dan 50 vrijwilligers. Dat zijn mensen met 
een heel scala aan kennis en kunde. Er zijn 
schrijvers, vertalers, illustratoren, fotografen, 
informatie-speurders, mensen met medische 
kennis,  mensen met ICT-kennis, enzovoort.  
 
Niet minder belangrijk voor MSweb zijn het 
bestuur en de subsidiegever. Het bestuur van 
MSweb is een bestuur op afstand. Het stelt de 
begroting en de jaarrekening vast en geeft 
goedkeuring aan de grote lijnen van het beleid. 
Het bestuur onderhoudt daarnaast diverse 
externe contacten zoals met andere MS 
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organisaties, waaronder de subsidiegever, MS 
Research.  
 
De ruimhartige financiële steun van Stichting 
MS Research maakt het mogelijk dat MSweb 
kan blijven groeien. 
 
Het bestuur van MSweb bestaat uit: 
T.E.J.M. Huijbregts, voorzitter 
B.R. Boots, secretaris 
E. Vriends, penningmeester 
R. Timmermans, algemeen 
D. Roos, namens de subsidiegever 
 
Maar het allerbelangrijkste voor een website zijn 
de bezoekers. En die bezoekers weten MSweb 
gelukkig goed te vinden. Jaarlijks krijgen zo’n 5 
à 600 mensen in Nederland de diagnose MS.  
 
Elke diagnose is er een te veel maar een echt 
grote groep mensen is het niet. Met 16.000 
mensen met MS in Nederland hoort het bij de 
‘kleinere’ ziektes.  
 
Maar 2011 was toch een druk jaar voor MSweb. 
Ruim 70.000 bezoeken per maand kreeg de 
website. Unieke bezoekers kwamen 25.000 keer 
per maand naar onze site. Dit betekent dat 
bezoekers gemiddeld 2 tot 3 keer per maand 
terug komen. 
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4. www. msweb.nl    

MSweb telt elf hoofdrubrieken, onderverdeeld in 
subrubrieken. Minstens vier rubrieken krijgen 
wekelijks aanvulling. Dat zijn in ieder geval de 
rubrieken Actueel, MS Onderzoek, Trefpunt en 
Mensen. Een rubriek als Wat is MS, de 
basisinformatie over multiple sclerose krijgt niet 
zozeer aanvulling, maar wordt wel regelmatig 
geactualiseerd. De rubriek Meer over MS wordt 
vooral aangevuld met artikelen die in het 
magazine van MSweb, de MSzien, zijn 
verschenen (zie verder bij c). Een rubriek als 
Beeld en Geluid krijgt aanvulling zodra er een 
boek verschijnt, of een relevant filmpje. 
 

a.  MS-onderzoek 

Onze medische adviseur Mart Mantel houdt de 
wetenschappelijke literatuur over MS bij en 
maakt daarbij gebruik van Pubmed, een dienst 
van de Nationale Medische Bibliotheek en het 
Nationale Gezondheidsinstituut van de VS. 
Pubmed verzamelt alle publicaties van de 
zogenoemde AAA medisch-wetenschappelijke 
tijdschriften in de wereld. Gemiddeld 
verschijnen wekelijks zo’n 30 tot 40 
onderzoekspublicaties over MS. Onze medische 
adviseur maakt wekelijks een keuze uit dit grote 
aanbod. Via een coördinator gaan de artikelen 
naar het vertaalteam. In 2011 bleef het MSweb 
vertaalteam met 10 vertalers op sterkte. 
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Vanaf half februari 2011 is het aantal ‘experts’ 
uitgebreid met een viertal medewerkers van het 
VUmc, die betrokken zijn bij MS onderzoek. Zij 
zijn een welkome aanvulling op de 
wetenschappelijke medewerkers van het BPRC 
die al jaren regelmatig moeilijke 
onderzoeksartikelen voor MSweb vertalen. 

In 2011 zijn 94 artikelen in de rubriek 
onderzoek geplaatst. Een kleine stijging ten 
opzichte van 2010 (89 artikelen). Dat zijn er 
gemiddeld twee per week met uitzondering van 
de vakantieweken. Van die artikelen is er in 
2011 één bestemd voor de rubriek 
Diagnostisch, 32 voor de rubriek Preklinisch; 35 
voor de rubriek Klinisch en 26 voor de rubriek 
Therapeutisch. Hiervan zijn 25 artikelen (negen 
in 2011) door de experts vertaald. 

In MS Onderzoek staan ook de samenvattingen 
van de proefschriften over MS die in Nederland 
verschijnen. Dat waren in 2011 in totaal negen 
stuks. 
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b.  Trefpunt 

Bij de rubriek Trefpunt gaat het om contact. Dat 
kan contact via email zijn of via het forum, 
maar ook contact in ‘het echte leven’.  
 
Het oudste onderdeel van de rubriek is het 
Gastenboek. Daarin kunnen mensen vragen 
stellen aan de MSweb-doc, aan MSweb-support 
of aan elkaar. Het team MSweb-doc & support 
verzorgt sinds 2008 tevens de vragen die 
mensen via de email aan de MS Vereniging 
Nederland stellen.  
Het Gastenboek ontving 125 vragen en via de 
MSVN kwamen daar nog circa 50 vragen bij. In 
totaal nam het aantal hulpvragen af. Mensen 
gaan tegenwoordig wellicht meer zelf het 
antwoord op hun vraag op internet zoeken.  
 

Het forum van MSweb heeft in 2011 goed 
gefunctioneerd. Ook dit jaar hebben zich weer 
veel nieuwe deelnemers aangesloten: mensen 
met een verse diagnose, een uitgesproken 
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verdenking van MS, klachten die ze zelf aan MS 
relateren, en ook mensen die al heel lang MS 
hebben, en nu pas behoefte krijgen aan (online) 
contact.  
Het totaal aantal bezoeken en schrijvers op het 
forum is wat afgenomen ten opzichte van 2010. 
Er zijn daar twee oorzaken voor te bedenken: 
2010 was een topjaar, met een explosieve 
stijging van het bezoek aan het “anders 
bekeken” gedeelte van het forum door de 
enorme aandacht voor CCSVI.  
 
Verder vinden mensen die elkaar via het forum 
ontmoeten steeds vaker andere sociale media 
om hun contacten voort te zetten. Globaal is er 
een vermindering van 15% van zowel het aantal 
berichten, het aantal bezoeken als het aantal 
bezoekers. 
 
Onverminderd lijkt de behoefte om via het 
forum ook in het echte leven (IRL)  
ontmoetingen te organiseren. Regelmatig 
worden koffie- en lunchafspraken gemaakt, 
natuurlijk naast de informele 
vriendschappelijke relaties die ontstaan 
tussen de deelnemers. Ook in 2012 
worden er door de stichting MS-
Express, ontstaan uit het forum, 
weer twee weekenden 
georganiseerd, die ook 
toegankelijk zijn voor mensen die 
zorg nodig hebben. 
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De weekenden worden financieel laagdrempelig 
gehouden door gebruik te maken van bijdragen 
uit het Wout Kalkman Fonds en het werven van 
nieuwe sponsoren.  

 
De emailgroep ‘@partners van’ bestaat uit 
mensen die een partner met MS hebben. De 
groep telt 171 leden, een groei van 20 leden ten 
opzichte van vorig jaar. Van de 171 leden zijn 
zo’n 30 à 40 leden actief; de anderen lezen 
mee. De groep organiseert af en toe een live-
bijeenkomst.  
 
De groep is opgebouwd uit zowel mannen als 
vrouwen van verschillende leeftijden. Dat maakt 
dat de punten die aangedragen worden in de 
groep zeer divers zijn. Niet enkel de leeftijd en 
het geslacht is zeer divers, zo ook de mate van 
MS en de vorm van MS die de partners hebben. 
Dat maakt dat het voor veel partners een plek is 
waar ze herkenning vinden.  
 
Wat mensen noemen als positief punt van de 
groep is: ik hoef hier niets uit te leggen, 
anderen begrijpen me zonder uitleg, als ik een 
vraag stel is er altijd wel iemand die hetzelfde 
meemaakt en iets kan betekenen voor mij. De 
kracht van de emailgroep is mede ook de 
anonimiteit. Dat maakt sommige drempels 
gemakkelijker te nemen. Daarnaast hoef je 
geen opvang of hulp te regelen voor je partner 
om andere partners zogezegd te kunnen 
‘ontmoeten’ vanuit je huis via je mailbox. 
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Voor de rubriek Mail & Date hebben zich 50 
nieuwe mensen aangemeld. Het totale aantal 
leden van Mail & Date bedraagt bijna 700. 
 

c. Virtueel magazine MSzien en 
Nieuwsbrief  

De redactie van het online magazine MSzien 
heeft vier nummers uitgebracht met in totaal 27 
artikelen plus in ieder nummer een redactioneel 
schrijven. De redactie probeert ieder nummer 
een zo gevarieerd mogelijke inhoud te geven.  
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Dit jaar heeft de MSzien redactie voor het eerst 
ook een themanummer gemaakt. Het gekozen 
thema was MS en Internet. Onderwerpen in dit 
themanummer waren onder meer Twitter, Zorg 
op afstand en een interview met Karin Spaink 
over de betrouwbaarheid van medische 
informatie op internet.  
 
Na verschijning van een MSzien wordt het hele 
nummer gearchiveerd in een PDF-document en 
daarnaast vinden de meeste artikelen ook een 
plek in enkele rubrieken op MSweb zelf.  
 
MSweb geeft jaarlijks acht virtuele 
Nieuwsbrieven uit. De Nieuwsbrief heeft ruim 
1.700 abonnees. Vier nummers zijn speciaal om 
de aandacht te vestigen op het nieuwste 
nummer van MSzien.  
 
De andere vier Nieuwsbrieven vestigen de 
aandacht op onderwerpen die direct op MSweb 
staan, zoals een nieuwe dagboekschrijver of een 
belangrijk onderzoek. Ook wordt de Nieuwsbrief 
gebruikt om nieuwe vrijwilligers te werven. 
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5. www.mskidsweb.nl 

MSkidsweb kende in 2011 met 
bijna 55.000 bezoeken een 
lichte daling ten opzichte 
van 2010. Deze lichte 
daling is vanaf de zomer 

ingezet. In de zomer is het 
aantal bezoekers altijd (veel) 

lager dan normaal, maar in 
2010 trok dit in het najaar niet 

zo goed bij als in andere jaren.  
 

Het aantal aangevraagde spreekbeurt-boekjes is 
ongeveer gelijk gebleven: 134 in 2011 
tegenover 143 in 2010 en 121 in 2009. Bijna 
een kwart van de mensen die in 2011 een 
boekje aanvroeg, gaf aan dat ze getipt waren 
door vrienden of familie. Ongeveer 20% had de 
informatie gevonden via Google en ruim een 
derde van de bezoekers had het boekje direct 
gevonden op MSkidsweb. De rest had op andere 
manieren over het spreekbeurtboekje gehoord. 
 
De activiteit in het gastenboek neemt, net als in 
eerdere jaren, nog steeds af. Op dit vlak 
ondervinden we duidelijk concurrentie van de 
toegenomen mogelijkheden van de sociale 
media. Daar zijn we dan ook mee aan de slag 
gegaan: sinds 2011 beschikt MSkidsweb over 
een actieve Hyves-, Facebook- en 
Twitterpagina.  
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Hiernaast houden we het gastenboek in bedrijf, 
voor de bezoekers die de voorkeur geven aan 
deze vorm van contact. 
 
Eind augustus was de zesde MS-kinderdag, 
georganiseerd door het Erasmus MC, dit keer in 
het Dolfinarium te Harderwijk. Ook dit jaar was 
MSkidsweb hierbij aanwezig om verslag te doen 
op de website. Dit is één van de manieren voor 
ons om aandacht te besteden aan kinderen met 
MS. Belangrijk, want ieder jaar komen er 
nieuwe kinderen met MS bij, zo blijkt o.a. uit 
ons gastenboek. 
 

  



�

 15 

Dankzij nieuwe medewerkers hebben we in 
2011 meer aandacht kunnen besteden aan de 
nieuwsrubriek. Met name vanaf het najaar 
hebben we regelmatig voor kinderen 
interessante nieuwtjes kunnen plaatsen. Deze 
gingen over MS, chronisch ziek zijn, 
hulpmiddelen, mantelzorg etc. 
 
Aan het eind van het jaar zijn we begonnen met 
een nieuw dagboek, geschreven door Chloë. Zij 
is 16 jaar en heeft gezondheidsklachten die op 
MS kunnen duiden. In haar verhalen deelt ze 
met de bezoekers wat ze meemaakt tijdens de 
diagnose-periode. Ze doet dit op een open en 
toegankelijke manier. 
 
Tot slot hebben we in 2011 – achter de 
schermen – gewerkt aan de overstap naar een 
nieuw CMS en een nieuwe look voor MSkidsweb. 
Helaas kon deze overgang niet worden gemaakt 
in 2011, maar de bedoeling is wel dat de 
voorbereidingen in 2012 tot uitvoering kunnen 
worden gebracht. Een frisse nieuwe look: dat is 
een mooi vooruitzicht!  
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6. Overige activiteiten 

MSweb.hyves.nl is de hyvespagina van MSweb 
met als doel dat ‘hyvende’ MSweb-bezoekers 
elkaar gemakkelijk kunnen vinden en hun 
vriendenkring op die manier kunnen vergroten.  
 
Het aantal leden in 2011 is 537. Hyves is 
inmiddels qua populariteit ingehaald door 
Facebook. Dat is wel duidelijk in de cijfers van 
onze Faceboek-’vrienden’. In 2010 hadden we  
bijna 50 aanmeldingen, inmiddels zijn dat er 
meer dan 200. 
 
De in 2009 opgestarte functies RSS-feed en 
Twitter werken prima.  Twitteraars ontvangen 
via twitter.com/MSwebNL automatisch een 
tweet wanneer een nieuw item op de homepage 
van MSweb verschijnt.  
 
Daarnaast worden soms nog extra tweets 
verstuurd. Het aantal volgers steeg van 75 in 
2010 naar zo’n 300 in 2011. Daarnaast heeft de 
redactie van MSzien ook een twitteraccount met 
meer dan 100 volgers. 
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7. Kennisoverdracht 

In 2009 verscheen het Engelse boek Shrink the 
MonSter. Tiety Bouma, één van onze 
vrijwilligers droeg het aan en heeft het ook 
vertaald. De Nederlandse titel is Tem het 
MonSter.  
 
Op MSweb kunnen bezoekers het pdf van deze 
vertaling gratis downloaden. In 2011 hebben 
386 mensen dit gedaan.  
 
In het vijfde jaar van de virtuele cursus ‘MS, 
wat nu?’  hebben zich 70 mensen voor de 
cursus aangemeld. Uit de evaluatieformulieren, 
die de deelnemers na de cursus ontvangen, 
blijkt een grote tevredenheid met de serie, het 
gemiddelde cijfer wat de cursisten geven is een 
acht. 
 
De Vlaamse MS-Liga gebruikt de cursus, met 
toestemming van MSweb eveneens. De tekst is 
enigszins aangepast aan de Belgische situatie. 
De cursus krijgt regelmatig een update.  
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8. Samenwerking  

 

 
 
 
MS Research is sinds medio 2002 de 
hoofdsponsor van MSweb. Op haar website 
besteedt MSweb volop aandacht aan de acties 
waarmee MS Research gelden werft, alsmede 
aan de publicaties van de onderzoeken of 
onderzoekers die MS Research financiert.  
 
De MS Vereniging Nederland is de enige 
erkende patiëntenvereniging in Nederland op 
het gebied van MS. Zij zet zich in voor mensen 
met MS en hun betrokkenen. Van de 16.000 
mensen met MS zijn 10.000 mensen lid van 
deze vereniging.  
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Met de MSVN werkt MSweb onder meer samen 
op het terrein van informatievoorziening en 
voorlichting. Zo beantwoordt het Supportteam 
van MSweb de hulpvragen die per email bij de 
MSVN binnenkomen en MSweb schuift aan als 
de MSVN bijscholing voor vrijwilligers 
organiseert of naar beurzen gaat.  
 
Overige samenwerkingspartners zijn de 
Stichting MS-Express, een stichting die 
weekenden organiseert speciaal voor de 
bezoekers van het Forum van MSweb (zie 4b). 
MSweb onderhoudt goede contacten met alle 
MS-centra, met name van het VUmc, het 
Erasmus MC, het MS Centrum Nijmegen en 
onderzoeksinstituut BPRC in Rijswijk.   
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Jaarrekening 2011 

 
a. Balans 

Activa 

 2011 2010 
vlottende activa    
vlottende activa 0,00 0,00 
    
vlottende middelen   
liquide middelen 
 

10.612,12 20.392,63 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
totaal 10.612,12 20.392,63 
 

b. Staat van Baten en Lasten 

Baten 

 2011 2010 
Subsidie MS Research 36.720,00 37.030,00 
    
Uit eigen vermogen 250,00 0,00 
     
totaal 36.970,00 37.030,00 
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Passiva 

2011 2010 
eigen vermogen   
kapitaal  9.309,53 9.635,65 
    
voorzieningen   
nog te besteden giften 
uit verslagjaar  
 

1.804,91 10.886,10 

    
langlopende schulden   
lening o/g  0,00 0,00 
    
crediteuren  0,00 0,00 
    
overlopende passiva 0,00 0,00 
    
Begrotingsoverschot/ 
tekort 

-502,32 -129,12 

totaal  10.612,12 20.392,63 
 
 

Lasten 

  2011 2010 
algemene kosten 7.845,84 8.842,01 
redactiekosten 5.145,53 5.050,00 
onderhoud website 24.480,95 23.267,11 
exploitatie saldo -502,32 -129,12 
totaal  36.970,00 37.030,00 
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