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Voorwoord 

We hebben een groep fantastische vrijwilligers die zich voor MSweb en MSkidsweb inzetten zoals:  
Illustratoren, vertalers, techneuten, financiële en  'social media' deskundigen en vooral heel veel 
schrijvers. Schrijvers met journalistieke vaardigheden of schrijvers die geregeld dagboekafleveringen 
aanleveren, 'blogs' zoals we dat tegenwoordig noemen. Ze zijn allemaal even speciaal  en dierbaar 
voor ons maar met één was ik destijds toch wel extra blij toen hij zich bij MSweb aanmeldde en dat 
was Chris Veraart. De twee BN’ers die nog het meeste hebben bijgedragen aan het geven van 
bekendheid aan de ziekte multiple sclerose zijn in mijn ogen Renate Rubenstein en Chris Veraart. 
Toen Chris zichzelf aanmeldde als stukjesschrijver voor MSweb voelde ik me dan ook zeer vereerd. 
In 2012 schreef hij een blog met de titel 'Vaarwel mijn scootmobiel'. Dat maakte me erg verdrietig. Je 
hoorde en zag zo vaak hoe hij op zijn scootmobiel van de natuur genoot. "Alles heeft zijn tijd", 
schreef hij,  "Er is een tijd van liefhebben, er is een tijd van haten. Een tijd van bouwen, een tijd van 
afbreken. Zo is er ook een tijd met de scootmobiel en een tijd zonder de scootmobiel". Chris overleed 
op 24 oktober 2014.  

Gelukkig zijn er ook leuke dingen gebeurd in 2014. Begin oktober troffen de vrijwilligers elkaar  bij de 
jaarlijkse 'vrijwilligerslunch'. Sinds een aantal jaren reiken we tijdens de lunch de zogenoemde 
'MSweb-Vrijwilligersprijs' uit. De redactie koos unaniem voor Marja Morskieft.  Marja  zit sinds 2006 in 
de redactie van de MSzien. Haar artikelen gaan vaak over mensen, met name kunstenaars, zowel 
schrijvers als schilders en beeldend kunstenaars. Mooie portretten van interessante mensen. Ook 
heeft ze inmiddels al heel wat jonge mensen met MS met een buitenlandse achtergrond 
geïnterviewd. Jonge mensen van oorsprong afkomstig uit een cultuur waar MS nog onbekender is 
dan hier.  

Sinds 2012 is Marja bovendien hoofdredacteur van de MSzien geworden.  Nog los hiervan, schrijft zij 
ook columns voor MSweb waarin zij  zich  behoorlijk boos kan maken over discriminatie van mensen-
met-makke. Marja kreeg een beeldje dat ‘In de bloemetjes gezet’ heet. Achtergrondgedachte bij dit 
beeldje; 'deze vrouw is als een kroonjuweel met topkwaliteit’. En daar staan we helemaal achter.  

Ook heel mooi waren een paar telefoongesprekken die ik  aan het eind van het jaar met de stichting 
MS Centrum Nijmegen had. Deze stichting is ooit opgericht ter ondersteuning van het bekende MS 
Centrum in Nijmegen. Helaas is dit MS Centrum, tot verdriet van vele MS-patiënten, enige tijd 
geleden opgeheven. De stichting heeft besloten zich nu ook op te heffen en vroeg zich af of MSweb 
misschien een gift kon gebruiken. Té mooi om waar te zijn! Dit wordt in 2015 vervolgd. 

Door het jaar heen hebben de besturen van de stichting MSweb en de Vereniging MS Nederland 
gesproken over nauwere samenwerking. Op twee bijeenkomsten van de Algemene Ledenraad 
bleken de leden daar in ieder geval een groot voorstander van. De juridische oplossing voor 
samenwerking kwam van de notaris. MSweb blijft een stichting en de MS Vereniging blijft - uiteraard - 
een vereniging maar er is vastgelegd dat de bestuursleden zowel het bestuur van de Vereniging als 
van de Stichting vormen. Deze nieuwe juridische constructie gaat vanaf 1 januari 2015 gelden. De 
MS Vereniging en MSweb vormen vanaf die tijd één organisatie. Wordt eveneens in 2015 vervolgd. 

Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb  
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2. Doelstell ing 

Het doel van Stichting Vrienden MSweb is het bevorderen van de belangen van mensen met MS  en 
degenen die direct bij hen betrokken zijn door het oprichten en onderhouden van 
communicatiemiddelen zoals websites voor mensen met MS en direct betrokkenen.  De belangrijkste 
middelen van MSweb zijn de websites MSweb.nl inclusief het Forum en MSkidsweb.nl.  
Verder bewegen MSweb en MSkidsweb zich steeds meer op de Social Media waardoor nog meer 
bekendheid en leuke contacten ontstaan.  Er zijn Facebookpagina’s en 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.  

MSweb zorgt voor betrouwbare informatie over MS 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 in het ‘echte’ leven 
met elkaar af. Elke werkdag verschijnen artikelen, nieuwsberichten, columns, dagboeken en blogs op 
de site.  Dagelijks wordt alles wat nieuw op MSweb verschijnt  op de homepage aangekondigd en het 
Forum is dag en nacht open.  

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 werd in 2012 onderstreept door de 
Stichting ZegelGezond Nederland, een onafhankelijke Stichting die kwaliteitszegels verstrekte aan 
websites over ziekte en gezondheid. Helaas heeft de Stichting ZegelGezond zichzelf wegens 
onvoldoende financiële middelen inmiddels moeten 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  
Janine Dorrestein, algemeen/illustraties 
Frieda van der Sar, forumbeheer  
Maarten Wilbers, ICT/webmaster  
Mariëtte van Wassenaar, logistiek, redigeren 
Wendelmoet Holtrust, eindredactie  

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, 
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 aantal 
onderzoekers werkzaam bij het MS-Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam en het 
Biomedical Primate Centrum (BPRC) in Rijswijk.   

Het bestuur van MSweb bestaat eveneens uit vrijwilligers en 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, met name met andere MS-organisaties.  

Het bestuur van de Stichting Vrienden MSweb was in 2014 als volgt samengesteld: 

T.E.J.M. Huijbregts, voorzitter 
B.R. Boots, secretaris  
J. Vriends, penningmeester  
R. Timmermans, algemeen  

Mevrouw Huijbregts is tien jaar lang voorzitter van MSweb geweest en is eind 2014 afgetreden. 
Mevrouw Huijbregts heeft zich de laatste jaren onder andere ingezet om de nauwere samenwerking  
tussen MSweb en de MS Vereniging tot stand te brengen. 

 

Zie verder bij hoofdstuk 7. Samenwerking.  
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4. Inhoud van MSweb 

4a. Onderzoek 

Een belangrijke en drukbezochte rubriek van MSweb is de rubriek MS Onderzoek. Aan die rubriek 
werken de meeste vrijwilligers mee: zo'n 8 tot 10 mensen met MS en ongeveer acht onderzoekers 
van de VU en het BPRC.  Coördinator van de rubriek is Els Mons, gesecondeerd door Yvonne 
Letscher. Zij speuren wekelijks de Pubmed af, 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 Els 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. In 2014  
zijn in totaal 91 artikelen vertaald. Alle artikelen zijn opgenomen in één van de 
vier subrubrieken van MS Onderzoek. De verdeling van de artikelen was als 
volgt: Diagnostisch: 13; Preklinisch: 12; Klinisch: 36 en Therapeutisch: 30. Er is 
ook een betrekkelijk nieuwe subrubriek 'Dossiers'. Die rubriek is om de stand 

van zaken van nieuwe medicijnen die er momenteel bijkomen zo goed mogelijk bij te houden. 
Tenslotte staan in MS Onderzoek korte samenvattingen van de proefschriften over MS, verdedigd 
aan een Nederlandse universiteit. In 2013 waren dat er zeven.  

4b. 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 MS Vereniging. De 
Regio’s kunnen hun bijeenkomsten aan ons doorgeven en dan maken wij daarvan melding in de 
rubriek Bijeenkomsten en op de kalender van het Forum. De 'MS-weekenden' georganiseerd door 
'MS Express' worden  uitgebreid op het Forum besproken. 

De trend van 2012 en 2013 lijkt zich voort te zetten in 2014: het aantal 
bezoeken en bezoekers neemt toe maar het aantal geschreven berichten 
neemt licht af. Het forum lijkt voor sommige mensen steeds meer een naslag-
functie te krijgen. Het aantal pageviews van het forum was 4 miljoen.  

Dit jaar hebben zich ongeveer 650 mensen geregistreerd. Van hen schreven er 
ongeveer 250 daadwerkelijk op het forum. Overigens hoef je je pas te registreren als je een bericht 
wilt plaatsen.  Meelezen kan alltijd. 

Het Gastenboek, vroeger een hele levendige rubriek, waar dagelijks mensen hun vragen stelden aan 
de 'MSweb-doc' of een andere 'MS-deskundige'  leidt nog net geen slapend bestaan maar erg veel 
werk hebben de vrijwilligers hier niet meer aan. Dat heeft vermoedelijk alles te maken met de nieuwe 
mogelijkheden van de zogenoemde 'sociale media'. Met name een aantal facaebook-groepen trekt 
flink  wat mensen die eerder op het Forum actief waren en dat deels trouwens ook nog zijn. De 
vrijwilligers van MSweb zijn inmiddels ook veel actiever op de sociale media, zoals  facebook en 
twitter.  
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In 2014 heeft MS Zorg Nederland contact met MSweb gezocht en daaruit zijn verschillende plannen 
ontstaan waaraan hard wordt gewerkt. Een van de plannen is om via het Forum professionele 
deskundigheid aan te bieden die MS Zorg Nederland zal 'leveren'. Dit plan gaat vermoedelijk in 
januari 2016 van start. 

4c. MSzien en Nieuwsbrief 

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe MSzien met zo'n 6 tot 8 artikelen per nummer. Dat is bepaald 
geen kleinigheid. De redactie komt één keer per kwartaal bij elkaar en dan wordt er hard 
gebrainstormd over de inhoud van het blad en de illustratiies die zij erbij willen hebben. Ook kiezen 
zij sinds enkele jaren één keer per jaar een onderwerp voor een  themanummer.  De deadlines 
worden afgesproken en de eindredacteur wordt ingelicht. En dat alles wordt gecoördineerd door 
Marja Morskieft.  Tegen het verstrijken van de deadline is het altijd weer een race tegen de klok om 
alles klaar te krijgen.  

Tegelijk met het verschijnen van de MSzien gaat er een Nieuwsbrief de deur uit. Tussen twee 
MSziens in maakt een andere vrijwilliger ook nog een Nieuwsbrief en weer een andere vrijwilliger 
zorgt ervoor dat een aantal van de artikelen uit de MSzien in de vaste rubrieken van MSweb worden 
gearchiveerd. Kortom, met deze rubriek plus de Nieuwsbrieven zijn minstens twaalf vrijwilligers zoet.  

4d. Columns en Dagboeken  (Blog) 

Vroeger hadden we vooral mensen die éénmalig iets schreven voor de rubriek Mijn Verhaal; 
tegenwoordig hebben we vaker mensen die 'geregeld' hun verhaal willen doen. Verhalen in de vorm 
van een column of meer als dagboek en tegenwoordig noem je dat eigenlijk 'blogs'. MSweb moet de 
naam 'dagboek' misschien maar eens moderniseren in 'blogs'. 

In 2014 kwam er trouwens maar één 'Mijn Verhaal' binnen maar afleveringen 
voor columns enzovoort waren er ruim voldoende.  Daaronder weer een mooi 
'reisdagboek' van de reislustige Marjolein die een paar maanden doorbracht in 
Nepal en Tibet. Nieuw zijn de columns van Grietje Chaos Mansion.  

Heel mooi vind ik het dat tussen al die dagboeken en columns van mensen met  
MS, we ook een dagboek hebben van Ilona, de partner van een man met MS.  

Heel goed dat we ook van die kant van het verhaal wat meekrijgen. In de rubriek Mensen staat 
trouwens ook een hele rubriek waarin de verhalen - meest interviews - van 'de partners' zijn 
opgenomen. 
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5. MSkidsweb 

Het jaar 2014 gaf een stijgende lijn te zien met betrekking tot de bezoekersaantallen op MSkidsweb.  
Een flinke sprong vooruit werd gemaakt in de aantallen gebruikers: die gingen van net iets meer dan 
10.000 naar ruim 16.000. Een stijging van ruim 60%. Het aantal paginaweergaven steeg ook: van 
bijna 49.000 naar ruim 54.000, ruim 10%. 

Het spreekbeurtboekje blijft een populair product: in 2014 is dit 196 keer 
aangevraagd. Daarvan betrof het 14 keer een pakket met boekjes om aan alle 
kinderen in de klas uit te delen na een spreekbeurt. 

In 2013 en 2012 waren er overigens méér aanvragen maar dat kwam vooral 
omdat het boekje toen vermeld werd op websites waar je gratis producten kunt 
aanvragen. De drie jaren daarvóór waren er minder aanvragen dan in 2014. 

Eind mei vond de negende Kinder MS Dag plaats, georganiseerd door het Nationaal Kinder MS 
Centrum in Rotterdam. MSkidsweb was er bij in de Efteling en deed op de site verslag in woord en 
beeld van deze informatieve en gezellige dag, die ieder jaar iets drukker bezocht wordt.  

In de zomervakantie heeft MSkidsweb via een prijsvraag weer negen weken lang entreekaartjes 
kunnen weggeven. Met dank aan Avontureneiland Kameleon, Amusementspark Tivoli, Het 
Nederlands Openluchtmuseum, Toverland, GaiaZOO, Fort Kijkduin, Julianatoren, Het Arsenaal en 
NEMO voor de sponsoring! 

In het hoofdstuk MS X-tra worden specifieke onderwerpen die te maken hebben met MS behandeld. 
Nieuw in 2014 was het thema ‘Cognitie’, waarin uitgelegd wordt wat cognitieve klachten zijn en hoe je 
hier mee om kunt gaan. Twee interviews met MS-patiënten die deze klachten ervaren en een blog 
van Heleen Geubbels, assistent-onderzoeker/ neuropsycholoog bij het VU medisch centrum in 
Amsterdam, maken het hoofdstuk compleet. 

De sociale media blijven ook voor MSkidsweb belangrijk. Eind 2014 hadden we 134 likes op 
Facebook (een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van eind 2013) en volgden 290 mensen ons 
via Twitter (een stijging van 55% t.o.v. 2013). Iedere werkdag plaatste een vrijwilliger van MSkidsweb 
een bericht op deze sociale media. 
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6. Social Media 

Zoals verwacht blijven de Social Media zich verder ontwikkelen en uitbreiden. Bijna alle Nederlanders 
van 15 tot en met 39 jaar maken inmiddels gebruik van social media. Het Nederlandse gemiddelde 
staat op 86 procent (bron: marketingfacts.nl). 

Die uitbreiding geldt ook voor onze volgers (Twitter) en Vrienden (Facebook). Begin 2014 hadden we 
via Twitter iets minder dan 600 volgers. Eind 2014 is dit aantal gestegen naar 900 volgers.   
Voor Facebook geldt een zelfde stijging. Het aantal vrienden/likes was begin 2014 rond de 600 en in 
de loop van het jaar liep dit op naar iets meer dan 800. 

Op PGO support houdt men een Top 10 bij van patiënten organisaties op Social 
Media. Hoe doen patiënten- en gehandicaptenorganisaties het op sociale media? 
Halfjaarlijks maakt PGO Support  een top 10 bekend. Voor de rangorde 
gebruiken ze de Kloutscore. Die geeft aan hoe invloedrijk een organisatie is op 
sociale media, op een schaal van 1 tot 100. Er wordt gekeken naar: 
 
1. Bereik Hoeveel mensen bereikt de twitteraar actief?  

Robots en passieve accounts worden eruit gefilterd 
 en  
   
2. Invloed Hoeveel klikken, delen en reageren de volgers? Een organisatie met veel volgers die vooral 

zendt, scoort dus minder hoog dan een interactieve organisatie. 

Begin december 2014 kwam MSweb voor het eerst de top 10 binnen, met een 9e plek en met een 
speciale eervolle vermelding omdat MSweb  een pure vrijwilligersorganisatie is.  

 
# Organisatie   Score    Notering 

juni 2014 
    Volgers Facebook 

likes 
1 @AutismeNVA 62 10 7.115 4.173 

2 @PDSB 61 1 2.971 5.371 

3 @Schildklier 61 2 1.938 3.344 

4 @alzheimernl 60 6 5.710 11.058 

5 @CCUVN 60 3 1.782 2.672 

6 @persaldo95 59 7 8.429 - 

7 @Freya_NL 58 5 1.789 1.470 

8 @StichtingGTS 55 4 3.838 612 

9 @MSWebNL 55 - 835 770 

10 @VerenigingBOSK 54 - 3.125 1.207 

Bron: PGO support 
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7. Samenwerking 

Zoals in het Voorwoord staat, gaan de MS Vereniging en MSweb samen verder. Dit samengaan 
houdt in dat MSweb als zelfstandige Werkgroep MSweb een landelijk werkend onderdeel wordt van 
de MS Vereniging. Dit besluit is met algemene stemmen en applaus genomen op de algemene 
ledenvergadering van de MS Vereniging van 24 mei 2014. Het voorstel hiertoe was ingediend door 
de besturen van de MS Vereniging en de Stichting Vrienden MSweb. Feitelijk vormen de twee 
daarmee één organisatie en wordt voor het eerst sinds lange tijd een begin gemaakt met het 
terugdringen van de versnippering in de MS-wereld. Op 15 november 2014 is deze regeling 
geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de MS Vereniging. De ALV van de 
MS Vereniging vormt in de toekomst het hoogste gezag van MS(kids)web. Het streven van de MS 
Vereniging is om in de toekomst met meer MS-organisaties nauw te gaan samenwerken.  

MSweb houdt binnen het verenigingsverband de taken die het nu ook 
uitvoert, in het bijzonder waar het gaat om informatie over MS en 
lotgenotencontact. MSweb blijft een vrijwilligersorgaan, met een eigen 
redactiestatuut, hoofdredacteur, eindredacteur en financiëel coördinator. In 
beginsel komen alle kosten van MSweb voortaan voor rekening van de MS 
Vereniging. Het geld dat MSweb heeft gereserveerd voor het bijhouden en 
verbeteren van het eigen CMS-systeem, blijft apart staan. Vrijwilligers van 
MSweb die geen lid zijn van de MS Vereniging, hebben geen stemrecht op 
de ALV van de Vereniging.  

Intussen is voorzien in een bestuurswissel: Dorke Huijbregts, tien jaar voorzitter van de Stichting 
Vrienden MSweb en sinds 2012 bestuurslid van de MSVN, heeft besloten in beide rollen terug te 
treden. Jan van Amstel  is inmiddels toegetreden tot het bestuur. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, 
in het bijzonder op het gebied van revalidatie en is de vader van een bekende dochter met MS: Reni 
de Boer. Reni is winnaar van de Mis(s)verkiezing 2007  en Ambassadeur van Onbeperkt Nederland.  

MSweb werkt verder al heel wat jaren samen met stichting MS EXpress. Die stichting organiseert 
twee maal per jaar een weekend-uit speciaal voor mensen met MS.   

Sinds enige tijd werken we ook samen met MS Zorg Nederland, een netwerk  van zorgverleners 
gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS. MS Zorg Nederland stelt 
daarbij de patiënt centraal. 

MSweb onderhoudt ook goede contacten met de MS Centra van VUmc en het Kinder MS Centrum 
van het Erasmus en het BPRC in Rijswijk.  
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8. Jaarrekening 2014 

8a. Balans 

ACTIVA   PASSIVA   
        
Vlottende activa   Eigen vermogen   
Vlottende activa €0,00 Kapitaal €802,74 
        
    
Vlottende middelen   Voorzieningen   
Liquide middelen €17.769,15 Reserves niet geoormerkt €12.180,89 
    Reserves t.b.v. onderhoud €3.650,00 
    Reserves t.b.v. opleiding €434,47 
    
    
    Crediteuren €701,05 
        

Totaal €17.769,15 Totaal €17.769,15 

  

8b. Staat van Baten en Lasten 

BATEN   LASTEN   
        
Subsidie MSVN €37.915,00 Algemene kosten €4.496,32 
        
    
Ontvangen donaties €3.528,38 Redactiekosten €7.177,48 
        
    
Overige baten €312,82 Onderhoud website €25.810,11 
        
    
    Batig saldo €4.272,29 
    Daarvan naar eigen 

vermogen:                            
€699,16 

Naar reserves niet 
geoormerkt: €3.573,13 

  

        

Totaal €41.756,20 Totaal €41.756,20 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 © 2015 
 Stichting Vrienden MSweb  


