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1. Voorwoord
Het jaar 2013 stond voor een belangrijk deel in het teken van de nauwere samenwerking 
tussen MSweb en de MS Vereniging Nederland (MSVN). De MSVN heeft MSweb voor het 
eerst het hele jaar gesubsidieerd en drie bestuursleden van de Stichting Vrienden MSweb 
zijn toegetreden tot het bestuur van de MSVN.

De focus van de redactie was dit jaar gericht op MSkidsweb. In 2012 kreeg MSweb een 
nieuwe jas met frisse nieuwe kleuren plus een nieuwe indeling. In 2013 wilden we deze 
vernieuwing ook voor MSkidsweb realiseren om te kunnen inspelen op de steeds vaker 
gebruikte bredere computerschermen én de in aantal toenemende nieuwe apparatuur voor 
gebruik van het internet zoals iPad. Een noodzakelijke aanpassing om mee te gaan met de 
tijd. In oktober was het dan zo ver: de nieuwe look van MSkidsweb kon de lucht in met een 
resultaat dat er mag zijn: een frisse, moderne look. De technische problemen, waar MSweb 
nog mee kampt, lijken voor MSkidsweb mee te vallen.

Intussen begint de nieuwe look voor MSweb zijn vruchten af te werpen. Hoewel de techniek 
nog te wensen overlaat, zoals het ontbreken van een kruimelpad (lees: hoofdrubriek >> 
subrubriek >> artikel) en een niet functionerende zoekfunctie, weten de mensen MSweb 
prima te vinden. In 2011 overschreden we voor het eerst de magische grens van één 
miljoen bezoeken. In 2013 gingen we daar ruim over heen: 1.263.411 miljoen bezoekers 
bekeken met elkaar 9 miljoen pagina’s. Een resultaat waar we trots op zijn.

Elk jaar komen er vrijwilligers bij en vallen er af; zo gaat dat in een organisatie. Maar in 
2013 moesten we extra hard slikken vanwege het afscheid van een wel heel bijzondere 
vrijwilliger: Mart Mantel. Hij had als titel ‘medisch adviseur’ maar in feite deed hij veel meer 
dan dat. Mart zocht elke week uit welke onderzoeken voor mensen met MS betrouwbaar en 
van belang waren. Daarna gingen de artikelen naar het vertaalteam en nadat ze 
terugkwamen, keek Mart of de vertalingen wel klopten. Kortom, de rubriek MS Onderzoek 
draaide onder zijn verantwoordelijkheid. Mart laat dan ook een groot gat achter. Gelukkig 
kijkt hij nog wel een poosje met ons mee.  

In 2013 hebben we volkomen onverwacht afscheid moeten nemen van Gijs Nagtegaal. Gijs 
was een jonge onderzoeker, werkzaam bij het MS Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) 
Amsterdam. In juli bereikte ons het verdrietige bericht dat Gijs, op vakantie in Kuala 
Lumpur, was overleden. Gijs maakte deel uit van de vaste groep onderzoekers die geregeld 
voor MSweb wetenschappelijke artikelen uit het Engels in het Nederlands vertalen voor 
onze rubriek MS Onderzoek. Gijs was één van de door ons zo genoemde ‘experts’. Met 
dankbaarheid denken we aan hem terug. 

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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2. Doelstelling
De Stichting Vrienden MSweb - hierna te noemen MSweb - heeft als doel het bevorderen 
van de belangen van mensen met multiple sclerose (MS) en degenen die direct bij hen 
betrokken zijn door het oprichten en onderhouden van websites of vergelijkbare 
communicatiemiddelen voor mensen met MS en direct betrokkenen.   

De belangrijkste middelen van MSweb zijn de websites MSweb.nl en MSkidsweb.nl. Verder 
onderhoudt MSweb een drukbezocht Forum, een RSS-feed en een LinkedIn-pagina. Er zijn 
ook Facebookpagina’s van zowel MSweb als MSkidsweb. Drie ‘Twitter-accounts’, 
waaronder één van het online magazine MSzien. Minimaal acht keer per jaar komt een 
Nieuwsbrief uit en mensen kunnen deelnemen aan de Emailgroep voor Partners. Ook kun 
je tegenwoordig ‘lid’ worden via MijnMSweb.

MSweb zorgt voor betrouwbare informatie over multiple 
sclerose én schept de mogelijkheid mensen met MS en 
betrokkenen zowel op persoonlijk vlak als professioneel 
met elkaar in contact te brengen zodat zij ervaringen 
kunnen uitwisselen via het Internet. De bezoekers 
zelf spreken soms ook in het ‘echte’ leven met elkaar af. 
Elke werkdag verschijnen nieuwe artikelen, 
nieuwsberichten, columns, dagboeken, ook wel ‘blog’ 
genoemd, op MSweb. Alles wat nieuw op MSweb 
verschijnt wordt aangekondigd op de homepage. En op 
het Forum kunnen mensen elkaar dag en nacht 
ontmoeten. 

Dat MSweb in Nederland de belangrijkste betrouwbare digitale informant en contactmedium 
is op het gebied van MS wordt tegenwoordig allerwegen erkend. Vandaar dat MSweb als 
ondertitel op zijn site heeft staan ‘dé website over multiple sclerose’. Die erkenning is in 
2012 onderstreept door de Stichting ZegelGezond Nederland. Een onafhankelijke Stichting 
die kwaliteitszegels verstrekte aan websites over ziekte en gezondheid die aan 60 criteria 
voldoen. Een toetsing door vakexperts (medici) en publiekexperts.

MSweb heeft deze toetsing glansrijk doorstaan en geruime tijd het ‘ZegelGezond’ op de 
website getoond. We kregen hele mooie cijfers van zowel de vakexperts als het publiek. 
Eind 2013 kwam een einde aan het Zegel doordat de Stichting ZegelGezond wegens 
onvoldoende financiële middelen zichzelf moest opheffen. 
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3. De mensen achter MSweb
De mensen die MSweb mogelijk maken zijn in de eerste plaats de vrijwilligers. De 
dagelijkse leiding van de website is in handen van een zeskoppige redactie. De redactie is 
verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en voor de techniek. Zij voert haar taak uit 
zonder beïnvloeding van buitenaf. 

De redactie bestaat uit: 
Nora Holtrust, hoofdredacteur
Ilse Lukken, MSkidsweb, public relations
Janine Dorrestein, algemeen/illustraties
Maarten Wilbers, ICT/webmaster
Mariëtte  van Wassenaar, algemeen redacteur, logistiek
Wendelmoet Holtrust, eindredacteur 

De redactie van MSweb kan een beroep doen op ruim 50 vrijwilligers. Dat zijn mensen met 
een heel scala aan kennis en kunde. Er zijn schrijvers, vertalers, illustratoren, fotografen, 
informatiespeurders, mensen met medische kennis, mensen met ICT-kennis, enzovoort. 
Velen van hen hebben zelf MS. Daarnaast kan de redactie voor vertalingen van 
onderzoeksartikelen een beroep doen op een tiental onderzoekers werkzaam bij het MS-
Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam en het Biomedical Primate 
Centrum (BPRC) in Rijswijk. 

a. De MSweb prijs

Adeline Fritzsche, sinds jaar en dag aangeduid als ‘de 
regelneef’ van MSweb, is de MSwebprijs 2013 
toegekend. Deze prijs is bedoeld voor vrijwilligers die 
naar het oordeel van MSweb een uitzonderlijke inzet 
hebben getoond voor hun lotgenoten binnen het bereik 
van MSweb. De prijs is Adeline op zondag 6 oktober 
2013 toegekend tijdens de jaarlijkse 
MSweb-ontmoetingsdag - beter bekend als 
‘MSweblunch’- in Bilthoven. 

Adeline Fritzsche (1961) was bijna vanaf het begin van 
MSweb verantwoordelijk voor de financiën, de 
personeelsadministratie en de logistiek van de site. Ze 
heeft die functie in 2013 neergelegd om, zoals zij zegt, wat meer tijd te krijgen voor andere 
zaken, in eigen tuin en op eigen tafel. Het is voor de zevende keer dat de MSwebprijs is 
uitgereikt. Eerder kregen – in deze volgorde - Raymond Timmermans 
(redacteur/bestuurslid), Jenneke de Jong (MS-doc), Frieda van der Sar (Forum-techneut), 
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Trudy Mantel (redacteur MSzien), Forum-moderator ‘Merel’ en Els Mons 
(coördinator vertaalteam) de MSwebprijs. De prijs bestaat uit het beeldje 'Chapeau', dat 
symbool staat voor het afnemen van de hoed voor de geleverde prestatie en een 
bescheiden geldbedrag.

Er waren op 6 oktober zo’n dertig MSweb-vrijwilligers in Bilthoven aanwezig, sommigen met 
partner. Tijdens de lunch werd speciaal aandacht besteed aan het vertrek van Mart Mantel 
uit de organisatie van MSweb. Mart Mantel is van huis uit klinisch chemicus en sinds zijn 
pensionering in 2005 medisch adviseur bij MSweb. Al bijna een kwarteeuw heeft Mart 
dagelijks met MS te maken. Zijn vrouw Trudy kreeg in 1989 de diagnose MS en Mart is de 
laatste jaren in toenemende mate mantelzorger. 

b. Bestuur

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. Daarnaast 
onderhoudt het bestuur diverse externe contacten, zoals met andere MS-organisaties. 

Het bestuur van MSweb is in 2013 als volgt samengesteld:
T.E.J.M. Huijbregts, voorzitter
B.R. Boots, secretaris 
E. Vriends, tot najaar 2013 daarna J. Vriends, penningmeester 
R. Timmermans, algemeen

De in 2012 begonnen besprekingen met de MS Vereniging Nederland zijn in 2013 
voortgezet. De MSVN heeft MSweb in 2013 volledig gesponsord en drie bestuursleden van 
MSweb maken inmiddels deel uit van het bestuur van de MSVN. Mevrouw Huijbregts, 
voorzitter van het bestuur van MSweb, maakte al langer deel uit van het Dagelijks 
Bestuur van de MSVN. 

Voor een website zijn de bezoekers het allerbelangrijkst. 
En die bezoekers weten MSweb goed te vinden. In 
Nederland wonen ongeveer 16.000 mensen met MS.
Daarmee hoort de ziekte MS bij de zogenoemde ‘kleinere’ 
ziektes maar als je het aantal bezoekers aan MSweb 
bekijkt zou je dat niet denken. In 2013 kwamen gemiddeld 
ruim 49.000 unieke bezoekers per maand op bezoek bij 
MSweb met uitschieters naar boven zoals 60.000 in de maand november. Gemiddeld 
15.000 per maand meer dan in 2012. 

De bezoekers komen gemiddeld drie tot vier keer per maand terug wat het totaal aantal 
bezoeken in 2013 op 1.263.411 bracht (was 923.000 in 2012 en net over de één miljoen in 
2011). Met elkaar bekeken de bezoekers  9 miljoen pagina’s (was 7,5 miljoen in 2012)
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4. www.msweb.nl
MSweb is, zoals in het beleidsplan van de stichting staat, een Nederlandstalige website met 
als doel het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en het faciliteren 
en stimuleren van lotgenotencontact. De website is begin maart 1999 voor het eerst de 
lucht ingegaan. In 2012 heeft de website een grote (uiterlijke) metamorfose ondergaan. In 
2005 heeft MSweb een zusje gekregen: MSkidsweb. Nog recenter zijn er 
contactmogelijkheden bijgekomen via Facebook, Twitter, LinkedIn.

De indeling van MSweb is in 2013 bijna niet veranderd. In totaal zijn er elf hoofdrubrieken 
waaronder de rubriek ‘MSweb’. Daarin zijn subrubrieken te vinden zoals  Wie wij zijn, 
Organisatie en Jaarverslagen. In de rubriek Organisatie vind je bijvoorbeeld het Beleidsplan
en informatie over de ANBI-status, de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. 
Dat betekent dat giften aan MSweb  aftrekbaar van de belasting zijn. Verder zijn er onder 
meer een Redactiestatuut  en een Overeenkomst tot Samenwerking met de MSVN  te 
vinden.

De meeste hoofdrubrieken krijgen geregeld aanvulling. Zo is er een rubriek Magazine, waar 
elk kwartaal een nieuwe MSzien verschijnt, plus een archief waarin alle nummers te vinden 
zijn. De rubriek Actueel >> Nieuws krijgt bijna dagelijks aanvulling. Of neem de rubriek 
Trefpunt >> Gastenboek, waar het afgelopen jaar 111 keer een vraag in werd opgenomen, 
meestal voorzien van een antwoord van onze MSweb-doc. 

Een hele belangrijke rubriek is de eerste rubriek: Wat is MS met de basisinformatie over 
multiple sclerose. Die rubriek krijgt niet heel vaak aanvulling, in de zin van nieuwe 
onderwerpen, maar wordt zo nodig wel geactualiseerd. De rubriek Meer over MS
daarentegen krijgt wel geregeld aanvulling, onder andere van artikelen verschenen in het 
magazine MSzien.  Een rubriek zoals Media krijgt aanvulling zodra een relevant boek of 
filmpje over MS verschijnt.

a. MS-Onderzoek

Tot december 2013 heeft onze medische adviseur Mart Mantel de wetenschappelijke 
medische literatuur over MS bijgehouden. Hij maakte daarbij gebruik van Pubmed, een 
dienst van de Nationale Medische Bibliotheek en het Nationaal 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 
samenvattingen van wetenschappelijke publicaties over MS. 

MSweb maakt wekelijks een keuze uit dit grote aanbod. Via de coördinator gaan de 
artikelen naar het vertaalteam. De moeilijkste artikelen gaan naar een team van 
onderzoekers van het VUmc en BPRC, ook wel ‘de experts’ genoemd. Het werk van Mart

http://www.msweb.nl
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Mart Mantel is vanaf december overgenomen door Els Mons, al jarenlang de rechterhand 
van Mart. Mart kijkt nog een beetje over haar schouder mee.

In 2013 zijn in totaal 81 artikelen vertaald. Daarvan 23 artikelen door de ‘experts’, 5 door 
Mart Mantel zelf en 53 door het vertaalteam. Alle artikelen zijn opgenomen in één van de 
vier subrubrieken van MS Onderzoek. De verdeling van de artikelen was als volgt: 
Diagnostisch: 5; Preklinisch: 25; Klinisch: 23 en 
Therapeutisch: 28. Er is ook een betrekkelijk nieuwe 
subrubriek 'Dossiers'. Die rubriek is om alle nieuwe 
medicijnen die er momenteel zijn bijgekomen zo goed 
mogelijk bij te houden. Tenslotte staan in MS Onderzoek 
de proefschriften over MS, verdedigd aan een 
Nederlandse universiteit. In 2013 waren dat er zes. 

Yvonne Letschert, lid van het vertaalteam, verdient in dit 
jaarverslag een extra pluim. Zij heeft een enorm lang 
artikel van de bekende Duitse MS-neuroloog professor 
Hans-Peter Hartung uit het Duits vertaald. Het gaat om 
een overzichtsartikel over onderzoek dat samenhangt 
met 20 jaar interferongebruik in Duitsland. Het artikel is opgenomen in de rubriek Meer over 
MS >> Medicijnen >> Interferon. 

b. Trefpunt

Bij de hoofdrubriek Trefpunt gaat het om contact. Dat kan contact via email zijn of via het 
Forum, maar ook contact in ‘het echte leven’, zoals de regiobijeenkomsten van de MSVN. 
De Regio’s kunnen hun bijeenkomsten aan ons doorgeven en dan maken wij daarvan 
melding in de rubriek Bijeenkomsten. Andere bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld de 
‘weekenden’ van MS Express; die uitgebreid worden besproken op het Forum.

Tegelijk met de ‘Nieuwe Look’ is ook de optie ‘MijnMSweb’ er bij gekomen. Mensen kunnen 
een profiel aanmaken en eventueel, als ze willen contact met elkaar zoeken. Maar je hebt 
MijnMSweb ook nodig voor het reageren in het Gastenboek of je op te geven voor de 
Nieuwsbrief om daarmee Spam (proberen) te voorkomen. Inmiddels zijn 2689 mensen ‘lid’ 
geworden van MijnMSweb en 2491 mensen melden zich aan voor de Nieuwsbrief. 

Het oudste onderdeel van het Trefpunt is het Gastenboek. Daarin kunnen mensen vragen 
stellen aan elkaar of aan MSweb-doc of MSweb-support, een team van vijf mensen. In 
2013 ontving het Gastenboek in totaal 111 vragen. De meerderheid van de vragenstellers 
wilde graag (ook) een antwoord van MSweb-doc. 
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Trefpunt >> Forum

Nauwelijks een jaar later dan het Gastenboek is het Forum geopend. Het ene jaar is het 
wat drukker dan andere maar het woord ‘stil’ kent het MSweb-forum niet. De trend van 
2012 heeft zich voortgezet in 2013: het aantal bezoeken en bezoekers neemt toe en het 
aantal geschreven berichten neemt af. Van die geschreven berichten zijn de berichten in de 
sectie ‘Lijf en Leden’ in 2013 een ietsje gestegen t.o.v. de sectie ‘Leven en lol’. In 2013 zijn 
er in totaal ruim 55.000 berichten geschreven. 

Het aantal pageviews van het Forum was ruim 4 miljoen, het aantal unieke bezoekers 
350.000. Het hoeft geen betoog dat bij de laatste twee getallen een flinke, maar onbekende 
portie bezoeken is inbegrepen van ‘googelaars’ die toevallig langskomen. In 2012 stond het 
record van het aantal mensen dat tegelijk op het Forum aanwezig was op 593. In augustus 
2013 was het record maar liefst 1.459! ; -). Die cijfers moeten helaas met een paar korrels 
zout genomen worden omdat behalve ‘echte’ deelnemers ook zoekrobots worden 
meegeteld. 

Wel ‘echt’ zijn de ongeveer 650 nieuwe registraties in 2013. Daarbij zijn vanzelfsprekend de 
geregistreerde spammers niet meegeteld. Toch schreef maar de helft van de mensen die 
zich in 2013 registreerden ook daadwerkelijk een of meer berichten op het Forum. Deze 
verhouding is trouwens al jaren ongeveer hetzelfde. 

De doelgroep van het Forum maakt tegenwoordig 
uitgebreid gebruik van de mogelijkheden van (andere) 
sociale media om hun mede-MSsers te ontmoeten, 
hun wederwaardigheden te delen en raad te vragen. 
Vooral een aantal Facebookgroepen trekt flink wat 
mensen, die op het Forum actief waren, en deels nog 
steeds zijn. Het lijkt erop dat het Forum mede als 
springplank werkt voor mensen met een nieuwe 
diagnose MS, of MS-achtige klachten. Het Forum is 
gemakkelijk vindbaar, en je kunt je anoniem -en eventueel onopgemerkt door je directe 
omgeving- oriënteren op je ziekte. Het lijkt erop dat een deel van de forumgebruikers  -
mede - verder gaat op andere sociale media, waar ze herkenbaar zijn, wellicht met hun 
ziekte meer geïntegreerd in de rest van hun sociale omgeving, en waarvan de 
gebruikersinterface meer te bieden heeft. 

In verband met de opkomst van sociale media en de verdere integratie van MSweb met de 
MS Vereniging wordt er nagedacht over verdere versterking van de contacten binnen de 
doelgroep.
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In november 2013 is een upgrade naar een nieuwe versie van de vBulletin forumsoftware 
gedaan. Deze upgrade was noodzakelijk voor de continuïteit van het Forum. Aan de 
functionaliteit is daarmee nauwelijks iets veranderd. Wel geeft deze upgrade kansen om in 
de toekomst meer mogelijkheden voor de gebruikers te realiseren. Deze upgrade had als 
onverwacht, onwelkom en onverklaard gevolg dat er een enorme hausse aan spam-
registraties ontstond. De moderatoren hadden een dagtaak aan het weren van deze 
registraties. Met behulp van technische maatregelen en een extra interventie van de 
moderatoren is het aantal spam-registraties vrijwel tot nul teruggedrongen.
• Tijdens de registratie wordt een extra - automatische en onzichtbare - check gedaan of 

het een mens of een spambot is, die zich aanmeldt;
• Degenen die deze check gepasseerd zijn, moeten vervolgens nog door de moderatoren 

expliciet toegelaten worden. Dit gebeurt in het algemeen binnen enkele uren;
• Daarbij past dat nu in álle subfora alleen geschreven mag worden door mensen die zich 

geregistreerd hebben. Van de mogelijkheid tot ongeregistreerd schrijven werd de laatste 
jaren overigens nauwelijks meer gebruik gemaakt.

Om ook in de toekomst de ondersteuning en verdere ontwikkeling van het Forum te kunnen 
blijven realiseren is een nieuwe medewerker aangetrokken, voor de tweedelijns technische 
ondersteuning en beheer. Hiermee bestaat de afdeling ‘techniek’ nu uit twee personen.

Het team van drie moderatoren beheert sinds de formatiewijziging in 2012 gezamenlijk alle 
subfora. Daarbij zijn twee moderatoren: ‘Knillis’, ‘Suzan’,  meer op het Forum te vinden ter 
ondersteuning, en vervult: ‘Merel’ meer taken op de achtergrond, zoals het beantwoorden 
van vragen, en beheren van het gebruikersbestand. Hieronder een mooi voorbeeld van een 
bericht, onlangs door een van de deelnemers aan het Forum ‘gepost’:

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor dit forum!  Bedankt, aan iedereen, 
jullie staan altijd voor een ander klaar. Met jullie ervaringen, meningen, tips. 
Maar ook met een grap of grol op zijn tijd, of een knuffel die we vaak goed 
kunnen gebruiken. Ik denk dat velen hier veel steun, maar vooral begrip en 
een luisterend oor vinden. Dit wilde ik even kwijt. 

c. Emailgroep voor Partners 

De e-mailgroep @Partnersvan bestaat inmiddels meer dan tien jaar. Van tien leden bij de 
start is de groep naar ongeveer 160 leden gegroeid. De grootste groei is vanzelfsprekend in 
het begin geweest maar ook de afgelopen jaren geven zich nog steeds mensen op. Er zijn 
trouwens ook mensen die de groep opzeggen. Het totale aantal schommelt zo rond de 160 
mensen. En de deelnemers waarderen de groep nog steeds. Op het recente voorstel van 
de redactie om de Partner-emailgroep op te heffen en een Facebook-pagina te starten 
kwamen veel reacties: de Partner-emailgroep moest blijven bestaan! Aldus besloten. 
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De activiteiten binnen de groep zijn wisselend. Als er onrust in de media is, of er wordt een 
dringende vraag gesteld, of mensen worden geconfronteerd met extra zorg en/of verdriet of 
veranderingen dan zijn er veel reacties. De mail wordt duidelijk heel actief gelezen en als er 
problemen worden benoemd, dan gaan anderen daar op in en met bemoedigende woorden 
en/of tips worden ‘lotgenoten’ geholpen.

De vakantie is altijd een hot-item. Wat gaan we doen en wat kan er nog? Dan worden er 
verschillende ervaringen gedeeld of adviezen gegeven. Uit vele reacties blijkt de mailgroep 
in ieder geval nuttig. En binnen de groep ontstaan ook vriendschappen.

“Het is fijn dat de partnergroep er is, ook al is de techniek niet allemaal in orde”, aldus de 
host van de Partner-groep.

d. Online magazine MSzien en Nieuwsbrief 

De redactie van MSweb is altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. We houden onze ogen open en doen 
geregeld een oproep voor verschillende 
werkzaamheden. Mede door die oproepen hebben we 
in 2013 de redactie van MSzien op een fantastische 
manier kunnen uitbreiden. De redactie is dit jaar uitgegroeid tot maar liefst negen leden. 
Plus nog twee mensen die aan elk nummer een bijdrage leveren.  Een luxe uitgangspositie. 
De redactie heeft in 2013 zoals gewoonlijk vier nummers uitgebracht met een ongekend 
hoog aantal artikelen: 34 (!) plus vier redactionelen in totaal. Elk nummer met een 
gevarieerde inhoud. 
Raymond Timmermans ging door met zijn serie: MS Onderzoek in Nederland. Hij sprak met 
prof.dr. Jeroen Geurts, dr. Thea Heersema, drs. Hanneke Hulst en dr. Inge Huitinga. In 
totaal sprak hij in de afgelopen jaren voor deze serie met 29 deskundigen!

MSzien besteedde in 2013 speciaal aandacht aan ‘MS en werk’, het thema voor het derde 
nummer. Verder is er regelmatig aandacht besteed aan mensen met MS met een niet-
Nederlandse achtergrond. Ook in elk nummer aandacht voor een handig hulpmiddel. Na 
verschijning van een MSzien wordt het hele nummer gearchiveerd in een PDF-document. 
Daarnaast worden de meeste artikelen ‘gearchiveerd’ in de desbetreffende rubrieken op 
MSweb zelf. 

MSweb geeft jaarlijks acht online Nieuwsbrieven uit. De Nieuwsbrief heeft 2400 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 komen te staan, zoals een nieuwe dagboekschrijver of een belangrijk onderzoek. 
De Nieuwsbrief wordt tenslotte gebruikt voor het werven van nieuwe vrijwilligers.
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e. Columns en Dagboeken (Blog)

Na zes jaar en maar liefst 100 afleveringen hebben we afscheid genomen van het dagboek 
van Annet: "Dit wordt een feestmaand. Ja, een feestmaand. Mijn honderdste dagboek 
aflevering, mijn vijftiende jubileum als MS patiënt. Ik hoor mensen nu al denken dat is niets 
om te vieren”, schrijft Annet in juni 2013 in haar laatste aflevering. 

Inmiddels hebben zich nieuwe schrijvers aangemeld die op vaste tijden hun lief en leed met 
ons willen delen. In augustus begonnen we met de Blog van Gisele, die in eerste instantie 
vooral verslag wilde doen van haar deelname aan het TREFAMS-onderzoek. Heel blij zijn 
we ook met de verhalen van Geert-Jan. Hij schreef al geruime tijd een eigen blog maar 
schrijft nu speciaal voor MSweb. Geert Jan heeft een heftige vorm van MS en het is 
boeiend om te lezen hoe hij daarmee omgaat.

Daarnaast zijn we bijzonder blij met het Dagboek van Ilona. Zij was jarenlang de host van 
de Emailgroep voor partners. Daar wilde ze mee stoppen maar ze bood tegelijkertijd aan 
een Dagboek voor MSweb bij te houden. Ze begon haar dagboek te schrijven onder 
pseudoniem maar door alle positieve reacties besloot ze door te gaan onder haar eigen 
naam. Ilona is getrouwd met John en samen hebben zij twee kinderen. 

MSweb krijgt ook 'losse, eenmalige' verhalen. Minder dan in het begin van MSweb maar 
toch. Zoals het boeiende reisverslag van Gabriëlle: 

"Al jaren hebben mijn man en ik de wens een jaar te gaan reizen, maar 
we komen maar niet weg. (...) We hadden het zelfs bijna opgegeven, 
totdat alle schakeltjes op hun plaats vielen. In zes maanden tijd bezoeken 
wij drie landen in twee werelddelen. We wonen een maand in Yogyakarta, 
reizen vier maanden met een camper door Australië en zien in vier weken 
tijd de ‘highlights’ van China.
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5. MSkidsweb
In oktober 2013 is de lang verwachte ‘nieuwe look’ van MSkidsweb live gegaan. Een frisse 
en moderne website die qua uiterlijk goed aansluit op de look van MSweb verwelkomt 
kinderen die meer willen weten over multiple sclerose. Tegelijkertijd is een nieuw Content 
Management Systeem in gebruik genomen, wat het werken achter de schermen een stuk 
gemakkelijker en flexibeler maakt voor de vrijwilligers.

Voor de bezoekersaantallen zijn tot eind 2012 de cijfers 
van de provider WideXS aangehouden. Sinds oktober 
2013 maken we voor MSkidsweb geen gebruik meer 
van Widexs maar van de cijfers van Google Analytics. 
Dit maakte duidelijk dat WideXS op een andere manier 
bezoekers registreert dan Google Analytics. Dit leidt 
ertoe dat we moeilijk kunnen bepalen of het werkelijke 
aantal bezoekers gedaald of gestegen is ten opzichte 
van eerdere jaren. Op dit moment (april 2014) is wel te 
zien dat het gemiddeld aantal bezoekers gestegen is 
van 37 per dag in 2013 naar 54 per dag in 2014.

In 2013 is een vernieuwde uitgave van het spreekbeurtboekje over MS ontwikkeld. Van geel 
naar rood, van liggend naar staand en met nieuwe interviews en foto’s. Dit boekje is 
gepresenteerd in het kader van de Wereld MS Dag in mei en is heel positief ontvangen.
Het aantal aanvragen van een spreekbeurtboekje was in 2013: 379 keer. Dit is veel meer 
dan de gemiddeld 140 aanvragen die we in de jaren 2009 – 2011 per jaar kregen. Alleen in 
2012 was er een wel zeer groot aantal aanvragen (630) - als gevolg van het feit dat  de 
www.gratiz.nl het boekje had opgenomen in haar lijst met gratis producten.

Bij de aanvragen in 2013 zit ook een aantal verzoeken voor een heel pakket met boekjes 
voor het project ‘MS in de klas’. Mensen die dit pakket aanvragen, krijgen boekjes voor alle 
kinderen in de klas thuisgestuurd. Daarnaast ontvangen ze digitaal een werkplan met extra 
informatie om een geslaagde presentatie over MS op een lagere school te geven.

Eind mei vond de achtste MS Kinder Dag plaats, georganiseerd door het Nationaal Kinder 
MS Centrum van het ErasmusMC, Rotterdam. MSkidsweb was er bij in Blijdorp en deed op 
de site verslag in woord en beeld van deze informatieve en gezellige dag. 

Nieuw op MSkidsweb is het hoofdstuk ‘Kind met MS’. Voorheen stond verspreid op de 
website enige informatie over kinderen die zelf de ziekte hebben. De betreffende pagina’s 
zijn samengevoegd en aangevuld, zodat ook jonge patiëntjes op één duidelijke plek terecht 
kunnen voor meer informatie.

http://www.gratiz.nl
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Eveneens nieuw zijn filmpjes waarin uitleg gegeven wordt over bepaalde aspecten van MS. 
Deze filmpjes zijn ontwikkeld door de MSVN en het Erasmus MC voor het project 
Wetenschap voor Patiënten en passen goed in de huidige tijd van uitleggen door middel 
van film. Zowel informatie over MS bij volwassenen als bij kinderen komt aan bod – dat 
laatste natuurlijk in het nieuwe hoofdstuk ‘Kind met MS’.

In de zomervakantie hebben we via een prijsvraag zes weken lang entreekaartjes kunnen 
weggeven. Met dank aan Hellendoorn, Klein Zwitserland, Bobbejaanland, Het Land van Jan 
Klaassen, Speelland Beekse bergen en Safaripark Beekse Bergen voor de sponsoring! 
De sociale media blijven ook voor MSkidsweb belangrijk. Eind 2013 hadden we ongeveer 
100 likes op Facebook (een verdubbeling ten opzichte van eind 2012) en volgden ruim 180 
mensen ons via Twitter. Een duidelijke stijging ten opzichte van het begin van het jaar. 
Iedere werkdag plaatste een vrijwilliger van MSkidsweb een bericht op deze sociale media, 
incl. op Hyves, dat per december 2013 ophield te bestaan.

MSkidsweb heeft een enthousiast team van vrijwilligers die al lange tijd aan de website 
verbonden zijn; dit werkt heel prettig. Voor 2014 hopen we op een (kleine) uitbreiding, 
vooral om de sociale media zo goed mogelijk te kunnen betrekken bij de diverse 
ontwikkelingen die de site doormaakt.
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6. Social Media
MSweb begon ‘de social media’ in feite met een forum. Het forum dateert van december 
2000. Eerstvolgende activiteit was, een flink aantal jaren later, een ‘Hyvespagina’. Hyves is 
alweer opgehouden te bestaan. Second Life, hebben we ook nog aan meegedaan. Bestaat 
het nog? Wij hebben in ieder geval afscheid genomen. Inmiddels zijn we actief op 
Facebook. In 2011 had MSweb iets meer dan 200 ‘vrienden’. Eind 2012 zijn dat er ruim 350 
en eind 2013 is dat gegroeid naar bijna 600. 

In 2009 zijn de functies RSS-feeds en Twitter opgestart. Twitteraars ontvangen via 
www.twitter.com/MSwebNL automatisch een tweet wanneer een nieuw onderwerp op de 
homepage van MSweb verschijnt. Daarnaast worden extra tweets door de redactie 
verstuurd. Het aantal volgers steeg in 2013 van 460 naar 600. De redactie van MSzien 
heeft inmiddels ook een Twitter-account met 244 volgers. 

De Social Media redactie twittert een paar keer per week over onderwerpen waar op het 
Forum over wordt gesproken. En de MSVN en MSweb retweeten elkaars berichten 
regelmatig om elkaar volgers te informeren. 

http://www.twitter.com/MSwebNL


Jaarverslag 2013 16

MS wat nu?
help

7. Kennisoverdracht
De online cursus MS, Wat nu? heeft begin 2013 een update gehad. Afgelopen jaar hebben 
zich 113 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 ruim een acht. De enige negatieve klank die je 
af en toe hoort is dat je teveel moet scrollen vanwege onnodig veel ‘lege ruimte’. 
Een greep uit de opmerkingen op de evaluatieformulieren: 

“Ik wist niks over MS, ken ook niemand met MS. Ik werk in een 
verpleeghuis. Eigenlijk staat alles in de cursus wat ik wil weten.”

“Heldere documentatie”
“ik hoorde via de MS telefoon over deze cursus en ben er zeer 
tevreden over’”

“Fijn dat dit soort dingen bestaan, zodat je wordt ondersteund in alles 
wat je bij MS kan overkomen”.

In de regio Amsterdam beschikt MSweb over een ervaringsdeskundige met de juiste kennis 
en achtergrond om voorlichting te geven. We hebben het over Els Mons, verpleegkundige 
van beroep, die al enkele jaren lang gastlessen verzorgt. Zo ook in 2013. Zij verzorgde 
gastlessen op het ROC Amsterdam aan verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in een 
verpleeg- of verzorgingshuis. Thema van de les: ‘Chronisch ziek en MS, hoe ga je daarmee 
om?

Ook verzorgde zij een gastles in het Engels voor de cursus Health, Globalization and 
Human Rights, binnen het masterprogramma International Public Health, Athena Instituut, 
Faculteit der Aard en Levenswetenschappen van de VU.

In 2009 verscheen het Engelse boek Shrink the MonSter. Destijds door onze vrijwilliger 
Tiety Bouma vertaald, de titel is Tem het MonSter. Op MSweb kunnen bezoekers het pdf 
van deze vertaling gratis downloaden. In 2013 hebben 25 mensen dit gedaan. 
De Vlaamse MS-Liga gebruikt de cursus, met toestemming van MSweb eveneens. De tekst 
is enigszins aangepast aan de Belgische situatie. 

Het afgelopen jaar hadden we een extra rubriek erbij, ons 'aangeboden' door prof.dr. 
Jeroen Geurts. Professor Geurts is duidelijk van de Internet-generatie. Hij heeft de stichting 
Brein-in-Beeld opgericht met bijbehorende website. Deze Stichting heeft als doel 
wetenschap te vertalen voor het 'grote publiek' en doet dat in de vorm van lezingen, 
debatten, lesmateriaal, en het wereldwijde web. Een aantal jonge onderzoekers gingen op 
verzoek van Professor Geurts een blog bijhouden over hun eerste stappen in de 
wetenschap. Van een achttal van hen heeft MSweb enkele maanden lang deze blogs 
gepubliceerd. Zie rubriek Actueel >> Columns >> Brein-blogs. 
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8. Samenwerking
MSweb werkt op het gebied van voorlichting en informatievoorziening al jarenlang nauw 
samen met de MS Vereniging Nederland. De MSVN 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 ongeveer 9.000 mensen lid 
van deze vereniging. In 2012 hebben de MSVN en MSweb besloten die samenwerking nog 
te intensiveren De besprekingen daarover zijn in 2013 voortgezet. Bovendien wordt MSweb 
sinds 2013 volledig door de MSVN gesubsidieerd.

Sinds medio 2013 zijn drie bestuursleden van de Stichting 
Vrienden MSweb opgenomen in het bestuur van de 
MS Vereniging Nederland (MSVN). Dat is gebeurd 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de MSVN in 
Amersfoort op 1 juni 2013. Eind 2012 jaar was 
MSweb-voorzitter Dorke Huijbregts al toegetreden tot 
het MSVN-bestuur. Daar zijn dit jaar de statutaire 
oprichtster van MSweb Beatrice Boots, 
MSweb-penningmeester Elly Vriends en 
MSweb-bestuurder en redacteur Raymond Timmermans aan toegevoegd. Tegelijkertijd is 
het buitengewoon lid van het MSweb-bestuur Frans Slangen, voorzitter van de MSVN, in 
die laatste hoedanigheid afgetreden. De MSVN heeft in zijn plaats Hans de Goeij tot 
voorzitter benoemd. Om gezondheidsredenen heeft Elly Vriends haar bestuurswerk later in 
2013 neergelegd. 

Met de nieuwe samenstelling van het MSVN-bestuur is onder meer onderstreept dat het de 
bedoeling is de MSVN en MSweb te laten samengaan in één organisatie. Daarbij is als 
gezamenlijk doel geformuleerd: met gebruikmaking van elkaars sterke punten, de al jaren 
bestaande samenwerking verder uit te breiden. De MSVN blijft in dat 
samenwerkingsverband primair de belangenbehartiger van en voor mensen met MS en 
MSweb in de eerste plaats een informatiebron en communicator. Met de uitwerking van dat 
concept is sinds 29 oktober 2012 een afzonderlijke werkgroep MSVN/MSweb aan de gang, 
inmiddels onder leiding van de op 1 mei 2013 nieuw benoemde MSVN-directeur Jacqueline 
Solleveld Olthof.

Een andere samenwerkingspartner is de Stichting MS Express, een Stichting die 
weekenden organiseert speciaal voor de bezoekers van het Forum van MSweb. Deze 
weekenden geven altijd veel ‘levendigheid’ aan het forum van MSweb. MSweb onderhoudt 
goede contacten met alle MS Centra, met name van het VUmc, het Erasmus MC, en met 
het onderzoeksinstituut BPRC in Rijswijk.
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9. Jaarrekening
Balans per 31 december 2013

Staat van Baten en Lasten 2013

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012

Vlottende Activa
Vlottende Activa 0,00 0,00

Eigen vermogen
Kapitaal 103,58 148,27

Vlotmiddelen
Liquide middelen 13.995,85 8.496,43

Voorzieningen
Reserves niet geoormerkt
Reserves t.b.v. onderhoud website
Reserves t.b.v. opleiding

8.607,76
3.650,00

434,47

7.582,34
816,04
434,47

Vorderingen 0,00 440,00 Crediteuren 246,22 0,00

Begrotingsoverschot/tekort 0,00 44,69 Overlopende passiva 953,93 0,00

Totaal 13.995,96 8.981,12 Totaal 13.995,96 8.981,12

Baten 2013 2012 Lasten 2013 2012

Subsidie MSVN 35.960,00 35.000,00 Algemene kosten 4.498,50 5.094,64

Uit overige baten 506,72 3.282,94 Redactiekosten 4.637,11 6.020,05

Onderhoud website 27.330,66 27.168,25

Totaal 36.466,27 39.282,94 Totaal 36.466,27 39.282,94




