
 

Project Y  
Waarom verloopt MS bij iedereen anders? 

De ziekte multiple sclerose (MS) verloopt bij 
iedereen anders. MS is daardoor onvoorspelbaar 
en ook  moeilijk behandelbaar. Met het 
wetenschappelijke onderzoek, Project Y, creëren 
we een uitzonderlijke dataset (“een 
wetenschappelijke goudmijn”) waarvan vele onderzoekers in binnen- 
en buitenland gebruik kunnen maken om MS voorspelbaarder en 
behandelbaarder te maken. De uitkomst van Project Y is van belang 
voor alle 2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd en voor iedereen die 
de ziekte in de toekomst treft. 
 
1966 
In het onderzoek Project Y zoeken we naar factoren die het beloop van 
MS beïnvloeden. Dit onderzoek is uniek, omdat alleen mensen met MS 
die geboren zijn in 1966 meedoen. Het geboortejaar 1966 is bewust 
gekozen. Bij een leeftijd van 50+ is de ziekte MS vrijwel altijd al aan het 
licht gekomen. Bovendien hebben deze MS-patiënten over het algemeen 
al meer dan 10 jaar MS, waardoor duidelijk is hoe het beloop van de 
ziekte is. 
 
Alle mensen met MS uit één jaar 
De kans op het krijgen van MS is ongeveer 1:1000. We schatten dat er 
ongeveer 250 mensen zijn uit 1966 met MS. Voor dit onderzoek is het erg 
belangrijk om precies te weten hoeveel mensen dit zijn. Daarom hopen 
we van alle MS-patiënten uit 1966 een reactie te krijgen, zelfs als diegene 
niet mee kan of wil doen met het onderzoek.  
Daarnaast zoeken we 125 controles, mensen zonder MS die geboren zijn 
tussen 1965 en 1967.  
 
 

  



 
Wie kan meedoen? 

 alle MS-patiënten uit geboortejaar 1966 - (MS66) 

 gezonde proefpersonen (m/v) zonder MS uit geboortejaren 1965 
t/m 1967 - (controles) 

 
Wat betekent meedoen? 
Een eenmalig bezoek aan de polikliniek van het VUmc in Amsterdam. Dit 
bezoek zal ongeveer 7 uur (MS66) of 6 uur (controles) duren. De dag 
bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Gesprek arts-onderzoeker  

 Bloedafname  

 Inleveren van een monster urine en ontlasting  

 Neuropsychologisch onderzoek  

 MRI-scan  

 MEG-scan  

 OCT-scan  

 Onderzoek naar oogbewegingen 

 DEXA-scan (alleen MS66) 
In overleg is ook een aangepast programma mogelijk. 
Na afloop wordt u gevraagd om thuis eenmalig (digitaal) vragenlijsten in te 
vullen.  
 
Interesse? 
Heeft u interesse in deelname aan het onderzoek of wilt u de nieuwsbrief 
van Project Y ontvangen, geef u dan op via projectY@vumc.nl. U kunt 
ook bellen met arts-onderzoeker Djoeke Doesburg via het 
telefoonnummer: 020-4440717. 
 
Financiering 
We starten met Project Y, maar om het af te ronden is nog veel geld 
nodig. Elke bijdrage is welkom. Wilt u Project Y steunen, kijk dan op 
www.vumc.nl/steunms. 
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