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1.    Voorwoord   

Op 6 maart 2009 bestond www.msweb.nl tien 
jaar. MSweb begon als een eenvoudige website 
met informatie over MS én een bescheiden 
mogelijkheid tot interactie. Al spoedig begon de 
website steeds meer bezoekers te trekken. Met 
uitzondering van het jaar 2004 vestigde MSweb 
elk jaar een nieuw record van zowel unieke 
bezoekers als aantal bezoeken. Steeds meer 
mensen weten de website te vinden en de 
bezoekers komen vaker terug. In 2009 is 
MSweb in totaal 800.000 keer bezocht.  

Een website over MS die steeds meer bezoekers 
trekt, moet je dat vieren? Het liefste kondigen 
we aan dat hét wondermiddel voor MS is 
gevonden en dat we MSweb kunnen opheffen. 
Second best is een feest vieren ter ere van het 
tienjarig bestaan. Met optredens in de 
Meervaart in Amsterdam van Cox Habbema, dr. 
Bernard Uitdehaag, Demi Mulder en Veldhuis & 
Kemper.  

En een feest met een geweldig cadeau: een gift 
van  € 10.000 van de belangrijkste farmaceuten 
die in Nederland zijn betrokken bij de medicatie 
op het gebied van MS. Een bedrag dat MSweb 
gaat besteden aan hoognodige en ingrijpende 
verbeteringen van uiterlijkheden van de website 
en ook aan de archieffunctie van de site.  
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Het feest was een mooie gelegenheid om de 
eerste MSweb-prijzen uit te reiken. De prijs ging 
naar drie mensen die vanaf het begin heel 
belangrijk waren - en nog steeds zijn - voor 
MSweb: Frieda van der Sar, Raymond 
Timmermans en Jenneke de Jong.  

Mis(s) Onbeperkt 2007, Reni de Boer, reikte de 
prijzen uit. En natuurlijk was dit feest in de 
Meervaart een mooie gelegenheid voor de 
vrijwilligers en bezoekers van MSweb om elkaar 
te leren kennen of opnieuw te ontmoeten.  

Nora Holtrust, hoofdredacteur.  
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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, 
Hyvespagina, E-mailgroep voor Partners, 
Twitter, RSS feed, MS Island Nederland op 
Second Life en de website MS Nederland. 

MSweb wil zorgen voor betrouwbare informatie 
over MS én de mogelijkheid scheppen voor 
mensen met MS om met elkaar in contact te 
komen, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. 
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3.    De mensen achter MSweb 
De mensen die MSweb mogelijk maken zijn het 
bestuur, de sponsor, de vrijwilligers en de 
bezoekers. Het bestuur van MSweb is een 
bestuur op afstand en bestaat uit Dorke 
Huijbregts (voorzitter), Beatrice Boots 
(secretaris), Elly Vriends (penningmeester), 
Dorinda Roos (vertegenwoordiger van de 
hoofdsponsor, Stichting MS Research) en 
Raymond Timmermans (vertegenwoordiger van 
de redactie). Het stelt de begroting en de 
jaarrekening vast en geeft goedkeuring aan de 
grote lijnen van het beleid. Het bestuur houdt 
zich daarnaast bezig met de samenwerking in 
MS Nederland, een krachtenbundeling van de 
belangrijkste Nederlandse organisaties op het 
gebied van MS. Zie ook pagina 19. 

Dankzij de ruimhartige sponsoring van Stichting 
MS Research is het voor MSweb mogelijk 
geworden te blijven groeien. MS Research heeft 
als doelstelling het financieren en stimuleren 
van wetenschappelijk onderzoek naar MS en het 
geven van voorlichting over deze ziekte aan een 
breed publiek. Met name in het kader van dat 
tweede aspect speelt MSweb een belangrijke 
rol. 
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De dagelijkse leiding van de website is in 
handen van een zes-koppige redactie, 
bestaande uit: 
Nora Holtrust, hoofdredacteur 
Adeline Fritzsche, adjunct, logistiek, financiën 
Ilse Lukken, public relations, MSkidsweb 
Janine Dorrestein, algemeen  
Maarten Wilbers, ICT 
Wendelmoet Holtrust, eindredactie 

De redactie vervaardigt de journalistieke inhoud 
en is verantwoordelijk voor de techniek. Zij 
voert haar taak uit zonder beïnvloeding van 
buitenaf. De redactie van MSweb kan een 
beroep doen op circa 45 medewerkers. Tussen 
bestuur en redactie geldt een redactiestatuut, te 
vinden in de rubriek Contact  Organisatie.  

Het aantal bezoekers én het aantal bezoeken 
aan MSweb neemt jaarlijks toe. Jaarlijks krijgen 
ongeveer 600 mensen de diagnose MS. Het 
bezoek aan MSweb is in 2009 toegenomen met 
11 procent tot bijna 800.000 bezoeken per jaar 
en ruim 1000 unieke bezoekers per dag. 
Daarmee is MSweb al enkele jaren de best 
bezochte website voor mensen met MS in 
Nederland. Het bezoekersaantal is te vergelijken 
met algemene sites zoals die van de CG-Raad.  
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4.    www. msweb.nl    

MSweb telt elf hoofdrubrieken, onderverdeeld in 
maximaal zeven subrubrieken. Er zijn rubrieken 
die wekelijks aanvulling krijgen, zoals de 
rubrieken Actueel, MS Onderzoek, Trefpunt en 
Ik & MS. Er zijn ook rubrieken waar weinig aan 
is toe te voegen zoals Wat is MS. Wel worden 
alle rubrieken regelmatig gecontroleerd op 
actualiteit en juistheid.   

 
Uit diverse enquêtes weten we welke rubrieken 
voor onze bezoekers belangrijk zijn. De twee 
meest genoemde rubrieken zijn MS Onderzoek 
en Trefpunt. Die twee rubrieken komen precies 
overeen met de twee belangrijkste doelen van 
MSweb: zorgen voor betrouwbare informatie 
over de ziekte MS en mensen met MS de 
gelegenheid geven elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen. 
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a.  MS-onderzoek 

Onze medische adviseur 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. Onze medische 
adviseur maakt wekelijks een keuze uit het 
grote aanbod van onderzoek naar MS. Via een 
coördinator gaan de artikelen naar het 
vertaalteam. Bij moeilijk te vertalen onderzoek 
kan MSweb een beroep doen op 
wetenschappelijke onderzoekers die werkzaam 
zijn bij het Biomedical Primate Research Centre 
(BPRC) in Rijswijk. 

In 2009 zijn 93 vertaalde artikelen in de rubriek 
MS-ONDERZOEK geplaatst. (Preklinisch 27; 
Klinisch 36; Diagnostisch 9; Therapeutisch 21). 
Tien artikelen daarvan zijn vertaald door 
medewerkers van het BPRC. In de rubriek 
Proefschriften zijn acht onderzoeken 
opgenomen die op een Nederlandse Universiteit 
zijn verdedigd. Zes van de acht proefschriften 
zijn geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de 
Stichting MS Research.  
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b.  Trefpunt 

Bij de rubriek Trefpunt gaat het om contact. Dat 
kan contact via e-mail 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 e-mail aan de MS Vereniging 
Nederland (MSVN) stellen.  

Het gastenboek kreeg in 2009 gemiddeld 25 
vragen per maand, bijna 300 in totaal. 
Daarnaast ontvangen we via de rubriek Contact 
steeds meer - ook medische - vragen. Via de 
MSVN kregen we ongeveer 45 vragen 
toegestuurd. Van de vragen in het Gastenboek 
is 40 procent door de MSweb-doc beantwoord. 
MSweb-support en/of de redactie tekenden voor 
ongeveer 20 procent en bij de overige vragen 
bleken mensen vaak geholpen door andere 
bezoekers van het gastenboek.  

Het Forum van MSweb is belangrijk voor het 
uitwisselen van ervaringen en het leggen van 
contact. In 2007 is de software geheel 
vernieuwd en hiermee heeft het Forum ook in 
2009 prima gefunctioneerd. Het Forum is 
verdeeld in een serieus deel, waar mensen over 
ziektegerelateerde en andere serieuze 
onderwerpen kunnen discussiëren en een 
‘sociaal’ gedeelte, waar mensen lief en leed met 
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elkaar kunnen delen. De deelnemers leggen 
regelmatig contacten, die ‘in het echte leven’ 
worden voortgezet. 

In 2009 is het Forum wederom drukker 
geworden. De drukste maand, gemeten in 
aantallen bezoekers is november. In deze 
maand  komen per dag gemiddeld 1765  
bezoekers op het Forum (2008: 1465). Het 
bezoek is afkomstig uit 79 verschillende landen, 
waarvan 80 procent uit Nederland. In 2009 

hebben zich bijna 600 nieuwe deelnemers op 
het Forum geregistreerd (2008: 500). Totaal 
aantal geregistreerde gebruikers is ruim 3000. 
Regelmatig bevinden zich 50 tot 60 mensen 
tegelijk op het Forum met uitschieters naar 
boven tot 130 mensen tegelijk.   

Het aantal geschreven berichten is in 2009 bijna 
honderdduizend, iets meer dan in 2008. Ze zijn 
afkomstig van ruim 800 ingelogde gebruikers. 
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Op de sociale subfora kunnen ook niet ingelogde 
gebruikers reageren. Niet ingelogde gebruikers 
lezen wel vaker mee dan in 2008 maar reageren 
zelden.  

Overige mogelijkheden voor contact zijn de 
rubriek Mail & Date, de E-mailgroep 
@Partnersvan en Second Life (zie bij overige 
activiteiten). Voor Mail & Date hebben zich 
ongeveer 125 nieuwe mensen aangemeld, bijna 
evenveel als in 2008. De E-mailgroep bestaat 
uit mensen die een partner-met-MS hebben. De 
groep telt rond de 120 leden, gelijk aan 2008, 
waarvan er ruim 30 actief zijn.  De groep 
probeert jaarlijks bij elkaar te komen maar de 
leden wonen van Groningen tot in België wat 
het afspreken niet makkelijk maakt.  
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c. Virtueel magazine MSzien en 
Nieuwsbrief  

De redactie van het virtuele magazine MSzien 
heeft vier nummers uitgebracht met in elk 
nummer zeven artikelen. De meeste artikelen 
zijn daarna ‘gearchiveerd’ op MSweb zelf.  

MSweb geeft jaarlijks acht virtuele 
Nieuwsbrieven uit. Deze Nieuwsbrief heeft 1400 
abonnees. Vier nummers zijn speciaal om de 
aandacht te vestigen op de komst 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 was in 2009 voor het vijfde jaar op 
Internet te vinden. Het aantal bezoeken steeg 
van bijna 42.000 in 2008 naar ruim 54.000 in 
2009 en het aantal unieke bezoekers bedroeg 
gemiddeld 100 per dag. Het aantal reacties in 
het Gastenboek stijgt niet navenant. Kinderen 
lijkt  de formule van een Gastenboek minder 
aan te spreken. Wellicht gebruiken zij andere 
kanalen op het internet voor het uitwisselen van 
ervaringen. Nieuwe mogelijkheden zijn in 
onderzoek. 

MSkidsweb heeft in 2008 diverse nieuwe 
initiatieven ontwikkeld die in 2009 zijn 
voortgezet of verder uitgebouwd. Zoals een 
rubriek ‘Nieuws’ en ‘MS-Xtra’ waarin 
onderwerpen zoals mantelzorg of medicijnen op 
begrijpelijke manier worden uitgediept. 
MSkidsweb is jaarlijks aanwezig bij de 
bijeenkomst voor kinderen met MS 
georganiseerd door het MS Centrum van het 
ErasmusMC en doet daarvan verslag.  
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Het Spreekbeurtenboekje van MSkidsweb was 
enkele maanden uitverkocht maar eenmaal 
bijgedrukt, was het meteen weer populair. Ook 
het Boek: MS, wat kinderen willen weten over 
multiple sclerose, geschreven door Ilse Lukken, 
loopt goed. Voor bestellingen door bezoekers 
via bol.com krijgt MSweb een kleine vergoeding.  
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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 bedraagt eind 2009 tegen de 
500.  

In 2009 heeft MSweb een RSS-feed gekregen. 
Door middel van deze functie kunnen mensen 
snel en eenvoudig op de hoogte blijven van de 
laatste wijzigingen op onze website. Deze feed 
volgen kan met speciale software, maar ook via 
iGoogle of zelfs met de eigen browser; dat is 
volledig aan de gebruiker. 

De RSS-feed is ook gekoppeld aan Twitter. 
Sinds 26 november kunnen twitteraars de 
laatste nieuwtjes via hun Twitter-account en 
http://twitter.com/MSwebNL binnen krijgen. 
Door middel van bovenstaande link kunnen 
mensen rechtstreeks de betreffende nieuwtjes 
of artikelen op MSweb lezen. Indien nodig vult 
de redactie deze automatische tweets aan met 
handmatige berichten.  

Second Life (SL) is 
een virtuele wereld, 
een computerspel 
waarin je zelf kunt 
meespelen. De deel-
nemer kiest een naam 
en een uiterlijk en 
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creëert een zogenoemde Avatar, waarmee je 
kunt doen waar je die dag zin in hebt. In 
Second Life kun je zonder één cent uit te geven 
rondkomen, maar je kunt er ook alles kopen èn 
verkopen in ‘Linden dollars’. L$ 1.000,-- zijn, 
afhankelijk van de koers, ongeveer € 3,-- 
waard.  

Het MS Island op SL is in 2007 gebouwd door 
het VUmc en werd door MSweb onderhouden. 
Op 15 april 2009 is MSweb eigenaar geworden 
en is het eiland omgedoopt in MS Island 
Nederland. Sindsdien is het Island compleet 
heringericht. Op de World MSdag in mei heeft 
het team van MS Island Nederland een groot 
feest gegeven waarop 213 Avatars aanwezig 
waren, iets minder dan in 2008. Ook de 
opbrengst van € 535,00 was wat lager dan in 
2008. 

In het MSweb Kaartencentrum zijn bijna alle 
kaarten gemaakt door mensen met MS. Dat is 
ook wat het Kaartencentrum 
bijzonder maakt, dat 
mensen met MS hun 
creativiteit kunnen laten 
zien. De collectie bestaat uit 
ruim 700 kaarten gemaakt 
door 16 kaartenmakers. De 
bezoekers hebben in 2009 
in totaal 1027 kaarten 
verstuurd.  
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7.    Kennisoverdracht 

In het vierde jaar van de virtuele cursus MS, 
wat nu?  hebben zich ruim 100 mensen voor de 
cursus aangemeld, iets meer dan in 2008. Uit 
de evaluatieformulieren, die de deelnemers na 
de cursus ontvangen, blijkt een grote 
tevredenheid met de serie. De Belgische MS 
Liga heeft MSweb gevraagd deze cursus, 
enigszins aangepast aan de Belgische situatie, 
te mogen gebruiken. 
MSweb is akkoord gegaan en de cursus is nu 
ook in het Vlaams te volgen. De cursus wordt 
regelmatig geactualiseerd.  

In de regio Amsterdam beschikt MSweb over 
een ervaringsdeskundige met de juiste kennis 
en achtergrond om voorlichting te geven: Els 
Mons. Zij is in 2009 zes keer opgetreden als 
gastdocent op het ROC Amsterdam voor 



�

  18 

verzorgenden die in de thuiszorg werken of in 
een verpleeg- of verzorgingshuis. Het thema 
van de les: ‘Chronisch ziek, en specifiek MS, 
hoe ga je daar mee om?’ Dit jaar heeft zij ook 
een gastles verzorgd aan de cursus Health, 
Globalization and Human Rights, binnen het 
masterprogramma International Public Health, 
Athena Instituut, Faculteit der Aard- en 
Levenswetenschappen van de VU. 

Overige scholingsactiviteiten zijn het geven van 
een workshop aan het ProgrammaVCP, 
onderdeel van de CG-Raad over de do’s and 
don’ts van een website voor mensen met 
makke. Ook hebben diverse vrijwilligers met MS 
voorlichting gegeven aan lagere schoolklassen 
met behulp van het spreekbeurtboekje en het 
daarnaast ontwikkelde materiaal.  
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8.    Samenwerking  

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan 
duidelijkheid over de taakverdeling in MS-land, 
werken vier organisaties samen onder de naam 
MS Nederland. Deelnemers van dit 
samenwerkingsverband zijn Stichting MS 
Research, Stichting Vrienden MSweb, MS 
Vereniging Nederland en het Prinses Beatrix 
Fonds. Met MS Research en de MSVN werkte 
MSweb ook voor die tijd al samen. De portal 
www.msnederland.nl geeft toegang tot de vier 
organisaties.  

 

MS Research is sinds medio 2002 de 
hoofdsponsor van MSweb.  Op zijn 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.  
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De MSVN is de enige erkende 
patiëntenvereniging in Nederland op het gebied 
van MS. Zij zet zich in voor mensen met MS en 
hun naasten. Van de 16.000 mensen met MS 
zijn ruim 10.000 mensen lid van deze 
vereniging. 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 e-mail bij de MSVN 
binnenkomen en MSweb schuift aan als de 
MSVN bijscholing voor vrijwilligers organiseert 
of naar beurzen gaat. Hoofdsponsor van de 
MSVN is het Prinses Beatrix Fonds (PBF).    

Overige samenwerkingspartners zijn de 
Stichting MS Express, een Stichting die 
weekenden organiseert speciaal voor de 
bezoekers van het Forum van MSweb. Ook met 
de MS Centra van het VUmc, het ErasmusMC, 
het MS Centrum Nijmegen en het BPRC in 
Rijswijk onderhoudt MSweb goede contacten.  
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9.    Jaarrekening 2009 
 
a. Balans 

Activa 

 2009 2008 
vlottende activa    
vlottende activa 0,00 0,00 
    
vlottende middelen   
liquide middelen 
 

20.295,41 10.499,17 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
totaal 20.295,41 10.499,17 
 

b. Staat van Baten en Lasten 

Baten 

 2009 2008 
Subsidie MS Research 35.700,00 36.630,00 
    
    
     
totaal 35.700,00 36.630,00 
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Passiva 

2009 2008 
eigen vermogen   
kapitaal  9.157,60 7.603,02 
    
voorzieningen   
nog te besteden giften 
uit verslagjaar  
(zie pag. 2) 

11.064,86 785,56 

    
langlopende schulden   
lening o/g  0,00 0,00 
    
crediteuren  0,00 0,00 
    
overlopende passiva 0,00 0,00 
    
toe te wijzen saldo 
2009 

72,95 2.110,59 

totaal  20.295,41 10.499,17 
 
 

Lasten 

  2009 2008 
algemene kosten 7.287,48 7.767,03 
redactiekosten 5.562,50 4.705,73 
onderhoud website 22.777,07 22.046,65 
exploitatie saldo 72,95 2.110,59 
totaal  35.700,00 36.630,00 
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