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Multiple Sclerose Vereniging Nederland 
Fornheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 
 
Statutair gevestigd te ’s-Gravenhage. 
Kamer van Koophandel: 40412976 

Rabobank NL02 RABO 0117 1971 65 

ING  NL14 INGB 0000 2380 00 (lidmaatschap) 

ING  NL23 INGB 0006 5604 92 (giften) 
 

MS Vereniging Nederland heeft al geruime tijd de ANBI-status (Algemeen Nut Beo-
gende Instelling; ANBI-registratie nr. 002877958). Giften en nalatenschappen zijn 
daarom vrijgesteld van schenkings- of successierecht en komen volledig ten goede 
aan de vereniging. Giften, erfenissen en legaten worden in grote dank aanvaard. 
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Aan het bestuur van Multiple Sclerose Vereniging Nederland 
Fornheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 

 

Plaats Datum 

Amersfoort 11 mei 2022 
 

Geachte bestuur, 
 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw Vereniging. 
 

1. Opdracht 
  

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw Vereniging, waarin begrepen de 
balans met tellingen van € 1.526.886 en de Staat van Baten en Lasten sluitende met een resultaat 
van € 147.511 positief, samengesteld. 

 

2. Samenstellingsverklaring 
 

De jaarrekening 2021 van Multiple Sclerose Vereniging Nederland te ‘s-Gravenhage is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2021 en de Staat van Baten en Lasten over 2021 met de daarbij horende toe-
lichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarreke-
ning in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties. Wij hebben daarbij onze 
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toege-
past. 

 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
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onze kennis van Multiple Sclerose Vereniging Nederland. Wij hebben geen controle- of be-
oordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of 
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende rele-
vante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 
 
 

Amersfoort, 11 mei 2022 
 

Van Asselt adviseurs & accountants 
 
         

  

H. Boer AA 
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Een woord van de voorzitter 
 
 
Evenals 2020 was 2021 een bijzonder jaar. De coronapandemie liet zich nog steeds gelden. Het ver-
schil met 2020 was dat wie dit wilde in de loop van het jaar twee vaccinaties kon krijgen en ook nog 
een derde ‘boosterprik’. We hadden ons inmiddels aangepast aan de ontstane situatie. Fysiek verga-
deren was er niet bij, videovergaderen was het nieuwe normaal . We moesten het doen met het 
‘scherm’, het scherm dat ons toegang gaf tot de huis- of werkkamer van onze gesprekpartners, al of 
niet onze nieuwsgierigheid op de proef stellend als de achtergrond  met de ‘vervaagfunctie’ was in-
gesteld. Het videovergaderen maakte het mogelijk, zo bleek al snel, dat vele activiteiten en projecten 
‘gewoon’ konden doorgaan. Dit nam niet weg dat de behoefte aan fysiek overleg en contact langza-
merhand bij velen merkbaar werd.  
 
Op het terrein van belangenbehartiging hebben wij uiteraard inspanningen gepleegd met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder Fampyra beschikbaar wordt gesteld en het mogelijk maken en ver-
goed krijgen van een stamcelbehandeling voor mensen met MS in de Nederland. Ook spannen wij 
ons al jaren in om lid te worden van de MS International Federation (MSIF). Jammer genoeg en ge-
heel onverwachts moesten wij kennis nemen van het besluit dat deze organisatie onze aanvraag aan-
houdt, op basis van voor ons nog steeds onduidelijke redenen . 
 
Ik voorspelde vorig jaar al dat het oude normaal niet helemaal terug zou komen. En dat is inmiddels 
ook gebleken. Het nieuwe normaal kenmerkt zich onder meer in dat wij de voordelen van videover-
gaderen onderkennen, naast die van het fysiek vergaderen. En ook hybride vormen van vergaderen 
hebben hun intrede gedaan, Als bestuur hebben wij afgesproken voor de helft te vergaderen via het 
scherm en voor de andere helft fysiek. Het scheelt reistijd en dus, laten we wel wezen, ook reiskos-
ten. De middelen die hierdoor overblijven kunnen we beter besteden aan de uitvoering van onze drie 
kerntaken: belangenbehartiging, informatievoorziening en het organiseren van het onderlinge con-
tact van onze leden.  
 
In dit jaarverslag, dat zoals gebruikelijk weer bestaat uit twee delen, namelijk een bestuursverslag en 
jaarrekening, doen wij gedetailleerd verslag van de activiteiten die ondanks de coronapandemie zijn 
georganiseerd in het kader van onze drie kerntaken. 
 
Onze vereniging is van en voor mensen met MS, en inmiddels ook met NMO(SD), en hun naasten. Zij 
bestaat bij de gratie van de inzet van onze vele vrijwilligers, die veelal ook lid zijn van onze vereni-
ging. Zij dragen niet alleen via hun contributie maar ook op allerlei andere manieren bij aan het reali-
seren van onze doelstellingen. Zij zijn ook de ambassadeurs van onze bloeiende vereniging. Daar 
dank ik hen allen hartelijk voor. 
 
Drs. Jan van Amstel, 
voorzitter 
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1. MS Vereniging Nederland 

MS Vereniging Nederland is de enige onafhankelijke belangenvereniging in ons land voor mensen met 
multiple sclerose (MS) en hun directe omgeving. In dit bestuursverslag laten wij zien hoe allen die MS 
Vereniging Nederland maken tot wat zij is, zich in 2021 hebben ingezet. Een jaar dat wederom creati-
viteit en flexibiliteit van ons vroeg. De coronamaatregelen bepaalden in grote mate de aard en fre-
quentie van onze activiteiten. 
 
1.1 Missie 
MS Vereniging Nederland streeft als alle MS-organisaties een MS-vrije wereld na. Ondertussen zetten 
wij ons in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te bevorderen. Daarbij willen wij mensen met 
MS een stem geven. Dit doen wij met talloze leden die als vrijwilliger de missie van MS Vereniging 
Nederland in concrete activiteiten tot uiting brengen, zowel landelijk als regionaal.  
 
1.2 Visie 
MS Vereniging Nederland is in ons land de énige onafhankelijke belangenvereniging van en voor men-
sen met MS en hun naasten. Sedert 2021 behartigt de vereniging ook de belangen van mensen met 
Neuromyelitis Optica (Spectrum Disorder), afgekort: NMO (SD).  
Onze leden bepalen waar wij ons als vereniging, als belangenbehartiger,  voor inzetten. Hiertoe stellen 
wij onder meer eens in de vier jaar een Meerjarenbeleidsplan op en elk jaar een jaarplan met bijbeho-
rende begroting, waarover de Algemene Ledenvergaderingen besluiten.  
 
1.3 Doelstellingen 
Onze leden geven het patiëntenperspectief inhoud. Wij bouwen voort op de ervaringsdeskundigheid 
van mensen met MS die als lid en/of vrijwilliger een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doel-
stellingen: 
1. behartigen van de belangen van mensen met MS en van hun naasten; 
2. bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de samenle-

ving; 
3. stimuleren van voorzieningen voor mensen met MS, opdat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blij-

ven functioneren en participeren in de maatschappij. 
 
1.4 Kerntaken 
Het realiseren van onze doelstellingen doen we door ons in ieder geval te richten op de drie kerntaken 
van patiëntenverenigingen, te weten: 

1. belangenbehartiging;  
We komen op voor de belangen van mensen met MS. Daartoe zorgen wij ervoor dat wij aan 
de juiste overlegtafels een vaste plek hebben. Daarbij richten wij ons op drie speerpunten: 
- het definitief van tafel krijgen van de looptest voor mensen met MS die Fampyra gebrui-

ken en het vergoed krijgen van Fampyra ook voor andere symptomen dan mobiliteitsbe-
perkingen; 

- het vergoed krijgen van stamceltherapie voor mensen met MS in Nederland; 
- het (gedeeltelijk) vergoed krijgen van medicinale cannabis uit de aanvullende verzekerin-

gen. 
2. informatievoorziening; 

Wij geven informatie over de ziekte en het leven met MS zodat mensen keuzes kunnen maken 
om de regie over hun eigen leven te houden. Mensen met MS en hun naasten kunnen elkaar 
geregeld ontmoeten in hun eigen regio op bijeenkomsten met een educatief, informatief en 
sociaal karakter. Wij bieden informatie over MS, de gevolgen en daarmee samenhangende 
zaken vanuit het perspectief van mensen met MS. 



13 
 

3. lotgenotencontact; 
MS Vereniging Nederland is altijd dichtbij. Wij brengen mensen met MS en direct 
betrokkenen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Dit noemen wij lotgeno-
tencontact. 

 
Naast de drie hierboven genoemde traditionele kerntaken gaat de aandacht ook uit naar fondsen- en 
ledenwerving, dit in het licht dat middels de reguliere inkomstenbronnen wij geen sluitende begroting 
kunnen realiseren. Ook hechten wij grote waarde aan het professionaliseren van onze dienstverlening 
en dienen wij door het verkrijgen van nalatenschappen met een specifieke bestemming ons te richten 
op de subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek. 
 
1.5 Ontwikkelingen in 2021 
Belangrijke ontwikkelingen rondom MS, zoals de beoordeling en toelating van nieuwe medicatie en 
behandelingen, nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor MS passeren de revue in het Ronde 
Tafel Overleg MS. Dit overleg wordt voorgezeten en gecoördineerd door medewerkers van het Zorg-
instituut Nederland. Verder mogen aan tafel aanschuiven vertegenwoordigers van de MS-werkgroep 
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de zorgverzekeraars, de stichting Kwaliteitsre-
gistratie MS (zie ook 1.5.5) en MS Vereniging Nederland. Als waarnemer neemt deel een beleidsme-
dewerker van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
1.5.1 Fampyra  
Belangrijk resultaat dat de vereniging in dit overleg heeft geboekt is het (tijdelijk) uitstel van de loop-
test voor gebruikers van Fampyra. Op een oproep van de vereniging aan gebruikers van Fampyra om 
ervaringen met het stoppen van deze medicatie te beschrijven met haar te delen werd door tientallen 
mensen gehoor gegeven. Deze geanonimiseerde en veelal schrijnende ervaringen hebben wij gedeeld 
met de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en het Zorginstituut. Dit was - 
naast  de aanwezigheid van het COVID-19-virus in onze samenleving - mede aanleiding om de looptest 
tijdelijk uit te stellen. Er was afgesproken bij de toelating van Fampyra tot het Geneesmiddelen Ver-
goedings Systeem (GVS) dat gebruikers deze test na een jaar moesten afleggen; voor het afleggen van 
deze test moesten gebruikers ervoor tijdelijk stoppen met het innemen van de medicatie. Tevens werd 
besloten dat zou worden getracht de evaluatie, welke was afgesproken twee jaar na toelating te hou-
den, naar voren te halen. Wij verwachten dat de evaluatie tot afschaffing van de looptest zal leiden. 
  
1.5.2 Stamceltherapie 
MS Vereniging Nederland huldigt al jaren het standpunt dat er voldoende bewijs is dat stamceltherapie 
voor bepaalde categorieën mensen met MS een zinvolle behandeling is. Elders in Europa wordt deze 
behandeling aangeboden, maar niet in Nederland.  
In april heeft het bestuur een het Zorginstituut Nederland in kennis gesteld van het advies van onze 
Medische Adviescommissie over autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT). In mei 
2021 heeft het bestuur aanvullend op dit advies het Zorginstituut Nederland nog ondersteunende in-
formatie ten behoeve van vergoedingsaanvraag aHSCT voor mensen met MS aangeboden. Vervolgens 
heeft de MS-werkgroep van de NVN een aanvraag bij de zorgverzekeraars ingediend voor een zoge-
naamd Zorgadviestraject (ZAT). Begin 2022 was nog niet bekend wat de uitkomst was. 
 
1.5.3 Medicinale cannabis 
Naast opname in de basisverzekering van Fampyra en van stamceltherapie is het (gedeeltelijk) vergoed 
krijgen van medicinale cannabis uit aanvullende verzekeringen één van de speerpunten van de belan-
genbehartiging door MS Vereniging Nederland.  
In 2020 is het Bureau voor Medicinale Cannabis, vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb een onderzoeksproject opgezet 
met als doel in kaart brengen wat de verschillende indicaties en specifieke klachten zijn waarvoor pa-
tiënten medicinale cannabis gebruiken.  
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MS Vereniging Nederland is gevraagd haar ervaring en expertise in te brengen. Wij zijn vertegenwoor-
digd in een voor dit project ingestelde begeleidingscommissie, waarin naast een vertegenwoordiger 
van MS Vereniging Nederland ook een apotheker, huisarts en/of specialist en wetenschapper partici-
peert. 
Ook is MS Vereniging Nederland betrokken bij een onderzoek van de Wageningen University naar de 
relatie medicinale cannabis en slapen bij mensen met MS.  
 
1.5.4 Kwaliteitsstandaard MS 
MS Vereniging Nederland heeft in 2021 voorbereidingen getroffen om tot een knelpunteninventarisa-
tie te komen die als basis kan dienen voor het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor alle mensen 
met MS. Dit onderzoek zal tot uitvoering komen in 2022. 
 
1.5.5 Kwaliteitsregistratie MS 
De kwaliteitsregistratie is in 2013 als project gestart en heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de 
therapie van MS-patiënten. Door deze registratie krijgt zowel de arts als de patiënt een goed beeld van 
hoe het ziekteverloop is. Het ultieme doel als voldoende patiënten opgenomen zijn in deze registratie, 
is dat nieuwe patiënten de juiste therapie voorgeschreven kunnen krijgen op basis van vergelijkbare 
patiënten in de registratie. Daarmee zou overstappen op andere medicijnen tot het verleden kunnen 
behoren. Of in ieder geval aanzienlijk verminderd worden. 
MS Vereniging Nederland heeft in 2017 een afgevaardigde vanuit onze leden laten plaatsnemen in het 
bestuur van de stichting Kwaliteitsregistratie. In 2020 heeft nog een van onze leden plaatsgenomen in 
de wetenschappelijke commissie van de registratie. Dus wij zijn volop vertegenwoordigd om onze be-
langen hierin te behartigen. 
In 2021 is het totaal aantal in het systeem geregistreerde patiënten meer dan 2000. Het gaat dan om 
patiënten die vanaf 2016 de diagnose MS hebben gekregen. 
Ook de patiënten zelf hebben hier een aandeel in. Hen wordt gevraagd voor het bezoek aan de neuro-
loog, een korte vragenlijst in te vullen. Het is opvallend dat een behoorlijk aantal van de patiënten 
hieraan nog steeds geen gehoor geeft. Terwijl dit juist zo belangrijk is om een compleet beeld te krijgen 
van het ziektebeloop van de patiënt. Een van de oorzaken lijkt te liggen in het ontbreken van een 
correct emailadres van de patiënt. 
In 2021 is een aanvraag goedgekeurd voor een tweede overbruggingsfinanciering. Deze loopt door 
totdat een definitief besluit genomen is over structurele financiering. 
De MS kwaliteitsregistratie heeft een (arts) onderzoeker in dienst genomen. De (arts)onderzoeker is 
begonnen de data te controleren op betrouwbaarheid en deze kijkt voorzichtig naar mogelijkheden 
van vraagstellingen die de data kunnen beantwoorden. 
2021 is het project ten einde en draait de registratie in productie. Met de softwareleverancier (IVZ) 
zijn gesprekken gevoerd over de SLA (Service Level Agreement) om de dienstverlening te garanderen. 
De koppeling van het registratiesysteem met het elektronische patiëntendossier is nog in testfase. 
Wanneer dit in productie gaat zal de registratie waarschijnlijk sterker toenemen.  
 
1.5.6 Verlenging jaarthema: Leefstijl 
Omdat wij in 2020 vanwege de lockdown en coronamaatregelen niet alle ge-
plande activiteiten konden uitvoeren, kozen wij ervoor in 2021 het jaarthema 
Leefstijl te verlengen. In het kader van dit thema werden diverse webinars geor-
ganiseerd, verschenen vier digitale leefstijlnieuwsbrieven en diverse artikelen en 
een bijlage-special bij ons ledenmagazine MenSen. 
De telefonische MS-Voedingslijn werd in 2021 voortgezet. 

1.5.7 Digitaal lotgenotencontact 
MS Vereniging is altijd dichtbij. Wij brengen mensen met MS en direct betrokke-
nen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Dit noemen wij lotgenotencon-
tact. Door de coronapandemie is deze kerntaak veelal digitaal ingevuld. 
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1.5.8 Samenwerkingen 
MS Vereniging Nederland wil samenwerken met alle organisaties die een bijdrage willen leveren aan 
het realiseren van onze doelstellingen.  
 
Nationaal MS Fonds 
Eind 2021 heeft de samenwerking met het Nationaal MS Fonds een nieuwe impuls gekregen, door 
gezamenlijke deelname aan het project Samen Beslissen. Dit project moet ertoe leiden dat mensen 
met MS de beschikking krijgen over ‘tools’ om het gesprek met zorgprofessionals beter te voeren. 
Op de jaarlijks door Nationaal MS Fonds georganiseerde Nationale MS Dag, in november, was MS Ver-
eniging Nederland als standhouder aanwezig. Met vele bezoekers zijn gesprekken over uiteenlopende   
onderwerpen aangaande het leven met MS gevoerd.  
 
MS loket: Nieuw Unicum – MS Research – Amsterdam UMC, locatie VUmc 
De stichting Nieuwe Unicum in Zandvoort is samen met MS Vereniging Nederland initiatiefnemer van 
het project 1-MS-loket, waaraan in 2021 verder deelnamen: MS Research, en Amsterdam UMC, locatie 
VUmc. Het project als zodanig verkeert in een beslissende fase. Eind 2021 heeft MS Research te kennen 
gegeven uit het project te stappen. Met het Nationaal MS Fonds zijn besprekingen opgestart over 
(mede0financiering. 
 
Nieuw Unicum 
MS Vereniging Nederland heeft in mei ook medewerking verleend aan een externe visitatie kwaliteits-
rapport 2020 van Nieuw Unicum. Verder participeren wij in een project langdurige zorg voor mensen 
met vergevorderde progressieve MS. 
 
Stichting ReDiscoverMe 
In het kader van ons jaarthema Leefstijl en de aandacht voor ledenwerving hebben wij in 2021 een 
tweetal activiteiten georganiseerd met ReDiscoverMe. Ten eerste een online workshop waarbij zich 
83 personen hebben aangemeld. Gezien de grote belangstelling zijn er in 2021 nog 2 lessenreeksen 
van 8 online bijeenkomsten georganiseerd waar in totaal 19 personen hebben deelgenomen. De les-
senreeksen worden in 2022 voortgezet en leden krijgen daarop een korting. 
 
Special Heroes 
De samenwerking met Special Heroes kwam in de tweede helft van 2021 tot stand na een verzoek van 
hun kant. Wij hebben bijgedragen aan de invulling en bemensing van Webinars. Enkele van onze voor-
lichters hebben hun bijdrage geleverd als dagvoorzitter of als begeleider van een break-out room. Dit 
verzoek paste qua thema naadloos in ons jaarthema Leefstijl. 
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2. Vereniging 

Op 31 december 2021 kende MS Vereniging Nederland 7788 leden (31 december 2020: 7820). Van 
deze leden zijn er 1.806 die boven op hun contributie van €25 een extra donatie hebben gegeven. Ook 
kenden we per die datum 40 donateurs. Tot slot kenden wij ook 13 zogenaamde ‘schenkers’. Deze 
sluiten een meerjarig contract voor het jaarlijks verstrekken van een gift; deze is fiscaal aftrekbaar. 
 

2.1 Organisatie 
MS Vereniging Nederland kent een Algemene Ledenvergadering, hoogste besluitvormende orgaan,  
een uitvoerend bestuur, een landelijk team (5 parttime-medewerkers), acht landelijke werkgroepen 
en 19 regionale werkgroepen met zo’n 270 vrijwilligers. Ook kent de vereniging één lid overzee, name-
lijk: stichting Multiple Sclerose Curaçao. Eind 2021 vond de integratie plaats van de vrijwilligers van 
MSweb. Daarmee kwam het totaal aantal vrijwilligers boven de 300 uit. 
 
2.1.1 Algemene Ledenvergadering/Themabijeenkomst           
In 2021 organiseerden wij twee digitale Algemene Ledenvergaderingen voorafgaand door een thema-
bijeenkomst, namelijk op 26 juni en 27 november.  
De themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV van 26 juni ging over Progressieve MS. Deze lezing 
werd gehouden door neuroloog dr. L.C. (Luuk) van Rooij van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Deze 
presentatie werd door 106 leden bekeken. (Ook later hebben mensen deze presentatie nog terugge-
keken waardoor het totaal views zo’n 2700 telt). In de ALV van 25 juni werd  een nieuw bestuurslid 
benoemd, te weten: de heer David Engelhard.  Ook keurde zij het Jaarverslag 2020 goed. 
Op 27 november hield prof.dr. H. (Hanneke) Hulst voorafgaand aan de ALV een presentatie over cog-
nitie en psychosociale problemen. Deze presentatie is door 148 leden bekeken. (Ook hier hebben men-
sen de presentatie nog teruggekeken waardoor het totaal aantal views komt op 540). 
In de ALV van 27 november is wederom een nieuwe bestuurslid benoemd, namelijk: mevrouw Stella 
Kroese; zij heeft de ziekte NMO (SD) en behartigt binnen het bestuur de belangen van de groep mensen 
met deze ziekte. Verder werden het jaarplan 2022 en de jaarbegroting 2022 goedgekeurd.  
 
2.1.2 Bestuur 
Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn ten hoogste twee keer herbenoembaar, 
m.a.w. zij kunnen maximaal negen jaar zitting hebben in het bestuur. Zij worden (her)benoemd door 
de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Het bestuurslidmaatschap is onbezol-
digd.  
 
De samenstelling en het rooster van aftreden van het bestuur per 31 december 2021 ziet er als volgt 
uit: 
 
Overzicht 1. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden. 

Naam  Functie  Benoemd  Einde 1e termijn Einde  2e termijn Einde 3e termijn 

Dhr. J. (Jan) van Amstel Voorzitter 2016 2019 2022 2025 

Mw. H.G. (Hermien) Kosian Secretaris  2016 2019 2022 2025 

Dhr. D.J. (Donald) Lupescu Penningmeester 2020 2023 2026 2029 

Mw B.R. (Beatrice) Boots Vice-secretaris 2013 2016 2019 2022 

Dhr. B. (Boaz) Spermon Lid 2019 2022 2025 2028 

Mw. M.R. (Mariëtte) Wassenaar Lid 2019 2022 2025 2028 

Dhr. A.F.A.T. (Lex) van Iterson Lid 2019 2022 2025 2028 

Mw. M. (Margot) Amoureus Lid  2020 2023 2026 2029 

Dhr. D.M. (David) Engelhard lid 2021 2024 2027 2030 

Mw. S. (Stella) Kroese lid 2021 2024 2027 2030 

 
Het bestuur kwam in 2021 vanwege de coronamaatregelen 5 keer digitaal en 1 keer fysiek bijeen. 
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2.1.3 Landelijk Team 
Het Landelijk Team (LT) faciliteert en ondersteunt het bestuur en de regionale en landelijke werkgroe-
pen.  LT kent een formatie van 3,2 fte (31 december 2021) en bestaat uit de volgende medewerkers: 
 
Overzicht 2. Samenstelling en functies landelijke team. 

Naam  Functie  

Dhr. Chris Schouten directeur 

Mw. Ellemieke de Wolf Communicatieadviseur 

Mw. Annette Veltman Vrijwilligerscoördinator/projectleider  

Mw. Jacqueline Zonneveld Medewerker Ledenadministratie/secretariaat (tot 1 augustus 2021) 

Mw. Yvonne Benningen Administratief medewerker 

Dhr. Rex  van der Vorm Interne controller 

 
Voor de medewerkers geldt een sober personeelsreglement. Zij ontvangen salaris (loonschalen CAO 
Rijk), vermeerderd met acht procent vakantiegeld.  
 
2.1.4 Vrijwilligers 
Onze landelijke en regionale activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, van wie de meesten 
MS hebben. Hierdoor is de vereniging ‘dichtbij’ en van en voor mensen met MS. De vereniging bestaat 
bij de gratie van deze vrijwilligers. Zonder hen kan MS Vereniging Nederland haar kerntaken niet uit-
voeren.  
 

• Vrijwilligersovereenkomst 
Met elke vrijwilliger sluit de vereniging een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst, onder meer in ver-
band met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het afsluiten van een collectieve verze-
kering voor de vrijwilligers. Gemaakte onkosten worden vergoed. 
 

• Facilitering 
Vrijwilligers worden indirect en direct ondersteund en gefaciliteerd door medewerkers van het Lande-

lijk Team, bijvoorbeeld met:   

• Vrijwilligers Nieuwsbrief MS Vereniging Nederland 
De vrijwilligers ontvangen periodiek een digitale nieuwsbrief met actualiteiten en mededelingen.  

• Deskundigheidsbevordering/training/uitwisselingsbijeenkomsten 
Het ontvangen van informatie en het delen van kennis is belangrijk voor het op goede wijze kunnen 
uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van het aanbod van PGO 
Support. Daarnaast is er door Procurios een training gegeven aan de secretarissen van de regionale 
werkgroepen over het gebruik van de ledenadministratie. Deze training zal jaarlijks herhaald wor-
den om een goed gebruik te stimuleren en Excellijsten te voorkomen.  
Het MS-voorlichtersteam heeft de training die in 2020 is gestart afgerond en er wordt nu gekeken 
naar een goed vervolg in de vorm van intervisie, aangevuld met kennissessies. Ook het MS-tele-
foonteam heeft trainingen gevolgd. 
De leden van de landelijke werkgroep NMO hebben een training gehad met hierin een kennisma-
king met de vereniging en in de tweede sessie thema’s als de inzet van ervaringsdeskundigheid en 
het organiseren van (online) contactgroepen. 
 

• Waarderingsbeleid 
MS Vereniging Nederland stelt bij wijze van waardering per vrijwilliger jaarlijks een bescheiden bedrag 
beschikbaar voor een gezamenlijk etentje of activiteit als dank voor ieders inzet. Daarnaast krijgen de 
vrijwilligers een kerstattentie. Jubilea van 5, 10 en 20 jaar worden gevierd met een oorkonde en 
speldje.  
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• Welkomstbijeenkomst 
De digitale welkomstbijeenkomst is ook in 2021 weer gegeven om nieuwe vrijwilligers wegwijs te ma-
ken in de vereniging. Deze twee sessies zijn vooral bedoeld voor vrijwilligers in de regionale werkgroe-
pen. Met de integratie van de 50 vrijwilligers van MS Web eind 2021 wordt er opnieuw naar de inhoud 
van de bijeenkomst gekeken; vanaf 2022 zal deze in een iets ander, meer algemeen jasje worden ge-
stoken. Hiermee geven we niet alleen de regionale werkgroepen, maar ook de vrijwilligers van de lan-
delijke werkgroepen een warm welkom. 
 

• Vrijwilligershandboek 
Naast de vrijwilligersbijeenkomst is er ook een vrijwilligershandboek dat jaarlijks wordt ververst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Landelijke werkgroepen 
De vereniging kent acht landelijke werkgroepen, te weten: Adviesplatform, Medische Adviescommis-
sie (MAc), MSweb, MS-telefoon, MS-voorlichters, MS-coaches, MiSsie Jong, NMO(SD). Hun taken zijn 
geregeld in het Huishoudelijk Reglement van MS Vereniging Nederland. 
 
2.2.1 Adviesplatform 
MS Vereniging Nederland kent een Adviesplatform dat het bestuur - gevraagd en ongevraagd - van 
advies voorziet. Voorzitter is Nout Verbeek. De volgende personele wisselingen hebben plaatsgevon-
den: Irma Drijvers en Linda Boot hebben het platform in 2021 verlaten; Mariken Heitman is in 2021 
toegetreden tot het platform maar heeft het in hetzelfde jaar ook weer verlaten; Jody Mooij en Maaike 
Pippel zijn in 2021 toegetreden tot het platform.  
Het platform heeft in 2021 digitaal vergaderd op 9 maart en op 31 augustus. Het heeft geen fysieke 
vergaderingen kunnen beleggen. Een aantal onderwerpen is per e-mail behandeld.  
 
Het Adviesplatform heeft adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen. In onderstaande overzicht 
treft u in het kort beschreven het advies, het eventuele besluit van het bestuur en de eventuele ver-
volgactie aan. 
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Overzicht 3. Adviezen Adviesplatform 

Onderwerp Advies Besluit bestuur Vervolgactie 

Programma van Eisen apps Advies uitgebracht. Dit ad-
vies is vervat in een be-
stuursvoorstel. 

Het bestuur besluit: 
1. de strikte norm om niet 
mee te werken als MS Ver-
eniging Nederland al niet 
van begin af aan bij ontwik-
keling is betrokken, los te 
laten; 
2. dat een delegatie uit het 
bestuur, bestaande uit Ma-
riëtte Wassenaar, David 
Engelhard en Tina Ahmadi,  
nog eens naar de mini-
mumvoorwaarden kijkt en 
te rapporteren aan het be-
stuur; specifieke aandacht 
voor (cyber) security. 
3. dat Chris Schouten kop-
pelt besluiten terugkoppelt 
naar het Adviesplatform. 
 

Nader onderzoek 
bestuur minimum 
voorwaarden. 

Deelname aan werkgroep 
addendum MS-richtlijn 

Loopt nog   

Werkgroep Progressieve MS 
in de Langdurige Zorg 

Loopt nog   

Startbijeenkomst project 
Psychosociale Zorg 

Loopt nog   

Advies erelidmaatschap MS 
Vereniging Nederland 

Advies uitgebracht. Dit ad-
vies is vervat in bestuurs-
voorstel. 

Besluit 6 oktober 2021. De 
duur van het lidmaatschap 
en van de vrijwillige inzet 
zijn geschrapt. Om in aan-
merking te komen voor het 
erelidmaatschap dient een 
kandidaat: lid van MS Ver-
eniging Nederland te zijn; 
en zich langdurig actief als 
vrijwilliger te hebben inge-
zet en/of een bijzondere 
bijdrage te hebben gele-
verd aan een speciaal pro-
ject. De privileges van het 
erelid zijn aangevuld met 
een certificaat en een 
beeldje. 

Geen 

Transitieplan progressieve 
MS 

Loopt nog.   

Digitale zorggids Loopt nog.   



20 
 

Herziene behandelkader MS MS Vereniging Nederland 
merkt over het herziene 
behandelkader MS het vol-
gende op. 
Dit behandelkader lijkt tot 
stand te zijn gekomen los 
van de recent geautori-
seerde Richtlijn Multiple 
Sclerose (onderwerpen ge-
relateerd aan de revalidatie 
van patiënten met MS). 
Naar onze mening zou het 
behandelkader echter op 
deze richtlijn gebaseerd 
moeten zijn. Dit zou ook uit 
het behandelkader moeten 
blijken. Module 1 uit de 
richtlijn lijkt het aangewe-
zen begin. 

Commentaar verstuurd op 
11 oktober 2021. 

Geen 

Kennisagenda NVN Loopt nog 

 

  

Jongerenparticipatie Er zijn geen vragen of op-
merkingen om door te ge-
ven aan de Patiëntenfede-
ratie. Advies aan het be-
stuur om na te gaan of de 
aanbevelingen kunnen 
worden opgenomen in het 
Meerjarenbeleidsplan. Ad-
vies aan het bestuur om te 
bevorderen dat de vereni-
ging landelijk (Missie Jong) 
en regionaal met de bevin-
dingen aan de slag gaat.  

 Geen 

Richtlijnen Angst en depres-
sie 

Het adviesplatform heeft 
geen commentaar op de 
conceptrichtlijnen angst en 
depressie. Verzoek aan 
Chris Schouten om dit door 
te geven aan Corinne 
Stoop. 

 Geen 

Letter of Support van de 
vereniging voor een subsi-
dieaanvraag over MS en di-
eet 

Geen bemoeienis van het 
platform met de inhoud 
van de brief. De brief is ter 
informatie aan het plat-
form gestuurd. 

 Geen 

Systeemadvies fysio- en oe-
fentherapie 

Loopt nog   
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Position paper complemen-
taire zorgverleners 

Loopt nog   

Brief ReumaNederland aan 
Zorginstituut om pas over 
aanpassing van de 
vergoeding van fysiotherapie 
volgens de chronische lijst na 
te denken, nadat is 
vastgesteld hoe de 
effectiviteit van 
fysiotherapie beter gemeten 
kan worden. 

 

Medeondertekening van 
een door ReumaNederland 
opgestelde brief aan het 
Zorginstituut Nederland. 
De brief is verstuurd. 

 Geen 

Vervolg brochure Praat op 
tijd over je levenseinde 

Wij hebben hier niets aan 
toe te voegen en nemen 
dit voor kennisgeving aan, 
zoals zij al veronderstelden. 

 Geen 

Verzoek aan bestuur MSIF Loopt nog   

Uitnodiging online 
informatiebijeenkomst 
Koploper II project Modulair 
Onderhoud MSZ richtlijnen 

Wij zien hier geen rol voor 
ons weggelegd en zullen de 
introductiebijeenkomst van 
2 december 2021 niet  bij-
wonen. 

 Geen 

Witboek van de stichting 
kwaliteitsregistratie MS 

Loopt nog   

Ledenflits. Medewerking aan 
een onderzoek naar PICS en 
IC-nazorg 

 Wij zien geen actiepunten 
voor ons en nemen dit voor 
kennisgeving aan. 
 

 Geen 

Mandatering generieke 
module arbeid voor medisch 
specialistische richtlijnen 

MS Vereniging laat deel-
name aan zich voorbijgaan. 

 Geen 

Start IKNL-richtlijn 
Slaapproblemen in de 
terminale fase 

Geen taak voor het plat-
form. Onderwerp is te wei-
nig MS-specifiek. 

 Geen 

Nieuwe speerpunten 
Meerjarenbeleidsplan 2022-
2025 

Loopt nog   

 
 
Onder de vleugels van het Adviesplatform functioneren de projectgroep medicinale cannabis en het 
juridisch panel. 
 

• Projectgroep Medicinale Cannabis 
De projectgroep medicinale cannabis heeft in 2021 niet vergaderd, maar alleen Informatie uitgewis-
seld per e-mail. 
 
 



22 
 

• Juridisch panel 
Het juridisch panel is een vaste projectgroep van het Adviesplatform. Het panel heeft in 2021 niet 
vergaderd. Het panel had adviezen in beraad over de statuten, het huishoudelijk reglement, het direc-
tiereglement, de klachtencommissie en het redactiestatuut. 

 
2.2.2 Medische Adviescommissie 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 22 juni 2019 een Medische Adviescommissie (MAc) ingesteld. 
De Medische adviescommissie geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter is dr. Erik 
van Munster, voormalig neuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis , en secretaris is Margot Amoureus. 
De MAc heeft in 2021 drie maal (video) vergaderd, namelijk op 28 januari 2021, 1 juli 2021 en 1 de-
cember 2021. 
 
De MAc heeft adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen. In onderstaande overzicht treft u in het 
kort beschreven het advies, het besluit van het bestuur en de vervolgactie aan. 
 
Overzicht 4. Adviezen Medische Adviescommissie 

Onderwerp Advies MAc Besluit bestuur Vervolgactie 
Support van de studie “MS-
ACT: Relapsing remitting 
Multiple Sclerosis treatment 
with Autologous stem Cell 
Therapy”, die in samenwer-
king met het MS Centrum 
van het Amsterdam UMC, 
locatie VUmc, die, na me-
disch ethische goedkeuring 
en met voldoende financiële 
ondersteuning, zal worden 
gestart met het St Antonius 
Ziekenhuis, Nieuwe-
gein/Utrecht 

De MAc is positief over het con-
cept en het nut van de studie 
omdat mensen met MS graag 
willen dat dergelijke behande-
lingen gebeuren. En met deze 
studie worden 24 mensen met 
MS behandeld met aHSCT. Ech-
ter de volgende kanttekeningen 
worden gemaakt: 
1. Het is een eenarmige studie 
en zonder controlegroep is het 
onwaarschijnlijk dat het ZiN po-
sitief adviseert over de vergoe-
ding van aHSCT bij de onder-
zochte groep mensen met MS 
wanneer de studie een positief 
resultaat laat zien 
2. Deze studie gaat onvol-
doende toevoegen om het doel 
van de MSVN, namelijk het toe-
gankelijk maken van aHSCT in 
Nederland te gaan verwezenlij-
ken.  
Verder adviseert de MAc nega-
tief over financiële ondersteu-
ning van deze studie omdat het 
budget  van de MSVN zeer be-
perkt is en net genoeg voor 1 
aHSCT behandeling. 
 
 
 
 
 
 
 

Advies overnemen Brief met aanvul-
lende vragen ge-
stuurd. 
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Vergoeding aHSCT bij men-
sen met MS 

Vergoeding aanvragen bij het 
ZiN voor aHSCT bij de volgende 
categorie MS-patiënten:  
1. Als behandeloptie voor pati-
enten met actieve RRMS, die 
ondanks, tenminste 1 hoog ef-
fectieve DMT-behandeling (na-
talizumab, ocrelizumab, alem-
tuzumab, cladribine), klinische 
of radiologische ziekteactiviteit 
houden in de laatste 12 maan-
den. 
2. Beperk aHSCT bij de overige 
groepen MS-patiënten voorals-
nog tot klinische onderzoeken. 
3. Maak, hangende de besluit-
vorming, tijdelijke vergoeding 
van aHSCT mogelijk voor de ca-
tegorie MS-patiënten, zoals 
hierboven beschreven. Hierbij 
geldt de volgende voorwaarde: 
De patiënt, al dan niet verwezen 
door de eigen neuroloog, is be-
sproken en geaccepteerd in het 
MDO van een erkend JACIE ge-
accrediteerd transplantatiecen-
trum met ervaring op gebied 
van aHSCT bij auto-immuunziek-
tes en met actieve participatie 
van een MS-neuroloog. 
 

Advies overnemen Vergoedingsdossier 
geformuleerd en 
ingediend bij het 
ZiN.  
Na positieve be-
oordeling door het 
ZiN, in samen-
spraak met de MS 
werkgroep van de 
Vereniging voor 
Neurologie een 
Zorg Advies Traject 
opgestart. 

Positieve beoordeling ver-
goeding ofatumumab door 
Zorginstituut Nederland 
 

Advies van het Zorginstituut Ne-
derland om ofatumumab als 
tweedelijns ziekte-modifice-
rende behandeling (DMT) op te 
nemen in het basispakket voor 
de behandeling van mensen met 
actieve of zeer actieve RMS. on-
dersteunen. 
 

Advies overnemen. Brief aan Zorginsti-
tuut Nederland 
verstuurd met in-
houd conform ad-
vies MAc. 

Beleid financiële ondersteu-
ning voor besteding nala-
tenschappen en legaten 
door MS Vereniging Neder-
land 
 

Na implementatie van een aan-
tal wijzigingen ondersteunt de 
MAc het door de MS Vereniging 
Nederland voorgestelde beleids-
kader. 

Advies overnemen. Beleidskader wordt 
gepubliceerd via de 
website. 

 
 
2.2.3 MSweb/MSkidsweb 
De Stichting Vrienden MSweb (verder: MSweb) 
maakt de websites MSweb.nl en MSkidsweb.nl 
mogelijk. MSweb.nl heeft in 2021 een verande-
ring ondergaan. De site is volledig vernieuwd en 
bijpassende activiteiten zijn ontwikkeld.  
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MSweb heeft daarnaast besloten om jongeren/jongvolwassenen (18-35 jaar) als aparte doelgroep te 
benaderen. Ook is de ‘tagline’ in het logo veranderd van ‘dé website over multiple sclerose’ naar ‘alles 
over multiple sclerose’. 
 
Vanaf 2014 wordt de stichting volledig gesubsidieerd door MS Vereniging Nederland. Binnen de orga-
nisatiestructuur van MS Vereniging Nederland is zij aangemerkt als een landelijke werkgroep MSweb. 
MSweb.nl en MSkidsweb.nl zijn websites vóór mensen met MS die - vrijwel geheel – worden gemaakt 
dóór mensen met MS. MSweb heeft in 2021 nét geen 400 nieuwe items op MSweb geplaatst. Dit waren 
onder meer blogs, nieuwtjes, artikelen over MS-onderzoek, oproepen en vraag & aanbod. Bijna zestig 
vrijwilligers werkten hier het hele jaar aan mee. 
MSweb houdt de vinger aan de pols. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwsberichten over zaken die met 
MS te maken hebben en worden er interessante buitenlandse artikelen vertaald. Via MSweb werd in 
het voorjaar de primeur verspreid dat het aantal mensen met MS in Nederland waarschijnlijk twee 
keer zo hoog is dan tot nog toe aangenomen.  
Daarnaast publiceerde MSweb in totaal 86 blogs of vlogs van en over mensen met MS, waaronder de 
coronadialogen met Marja Morskieft en Mariëtte Wassenaar. Dit alles onder het toeziend oog van 
coördinator Jorica. Nieuw is blogger Lies. 
De blogs werden allemaal voorzien van passende illustraties en foto’s van de hand van eigen illustra-
toren en fotografen.  
Naast de websites is ook via de sociale media-accounts (Facebook, Instagram en Twitter) van MSweb 
gecommuniceerd met mensen met MS, naasten en belangstellenden. 
 

• Redactie 
De redactie bestond in 2021 uit Wendelmoet Holtrust, Ilse Lukken, Mariette Wassenaar en Karen van 
Dalsem. Eind 2021 nam Mariette afscheid als redactielid. Als bestuurslid van de vereniging blijft zij 
betrokken bij MSweb. 
 

• Vrijwilligers 
In 2021 is er gestreefd naar zoveel mogelijk vrijwilligers bij de projecten van de redactie te betrekken. 
Dit is deels gelukt en zal in 2022 beter vorm moeten krijgen. Bijvoorbeeld de online vrijwilligersbij-
eenkomsten zijn met de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers succesvol geweest. 
 

• Vernieuwde website 
Het jaar 2021 kenmerkt zich door de vernieuwing van 
de website MSweb.nl. Bekijk hier de introductievideo. 
De site waar je álles over MS kunt vinden, heeft een 
totale verandering ondergaan zodat het volledig vol-
doet aan de hedendaagse eisen. De nieuwe website is 
aansprekend, ‘responsive’, toegankelijk in structuur, 
taal en beeld. Zo is de menustructuur aangescherpt, 
is de inhoud geactualiseerd. Ook de vormgeving is 
grondig aangepakt. Deze is eenvoudig, helder en con-
trastrijk. Letters en beelden kunnen vergroot worden, 
zodat MSweb.nl ook voor bezoekers met problemen 
met het gezichtsvermogen toegankelijk is. Vooral het 
fotografieconcept is verrassend sterk: alle foto’s zijn 
gemaakt met medewerking van mensen met MS, ge-
fotografeerd in hun eigen omgeving. Zo gaat MSweb 
over échte mensen, met ook blogs en vlogs én waar 
lotgenotencontact gefaciliteerd wordt. 

https://youtu.be/cRm8AIDOduQ
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Hierdoor past de look and feel beter bij de missie van MSweb, te weten: MSweb biedt volwassenen, 
jongeren en kinderen online toegankelijke en onafhankelijke informatie over multiple sclerose aan en 
faciliteert lotgenotencontact. MSweb beoogt hiermee positiviteit en hoop uit te stralen naar haar be-
zoekers zodat zij ondanks deze aandoening mogelijkheden blijven zien in leven met MS.  
MSweb realiseert dit doel via www.msweb.nl en het bijbehorende Forum, www.mskidsweb.nl en de 
sociale media.  
 

Vrijwilligers van MSweb gaven bij de 
online ‘interne lancering’ van de 
nieuwe website deze reactie op de 
site: 
In 2022 wordt ook de realisatie van 
een nieuwe website voor MSkids-
web.nl verwacht. De voorbereiding 
daarvan is in 2021 begonnen. 
 
 
 
 

• Privacyverklaring 
Ook de privacyverklaring voor MSweb is in 2021 aangepast door noeste arbeid van veel deskundige 

vrijwilligers, waaronder het juridisch panel van de vereniging. Deze privacyverklaring is nu voor elke 

website gerelateerd aan MS Verenging Nederland hetzelfde: MSvereniing.nl, msweb.nl, mskids-

web.nl, forum.msweb.nl en mswerkloket.nl. De verklaring is begin 2022 op de sites geplaatst. 

 

•  Nora Holtrust MSweb-prijs 
MSweb reikte dit jaar voor het eerst de Nora Holtrust MSweb-prijs uit. Deze 
prijs wordt toegekend aan iemand die zich het afgelopen jaar bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor mensen met MS. Nora Holtrust, oprichter 
van MSweb, overleed in de zomer van 2020. De redactie van de website 
ziet haar naam graag voor altijd verbonden aan bijzondere acties en pro-
jecten die, net als MS(kids)web, veel waarde hebben voor mensen met MS. 
De prijs wordt elk jaar uitgereikt in de laatste week van mei, rond Wereld 
MS dag. De winnaar wordt flink in het zonnetje gezet. Begin mei worden 
vijf genomineerden bekendgemaakt, waarna iedereen via www.msweb.nl 
kan stemmen op zijn of haar favoriet. 
In 2021 was Sarah Kingma de winnaar van de Nora Holtrust MSweb-prijs. 
https://msweb.nl/actueel/nieuws/sarah-kingma-wint-nora-holtrust-msweb-
prijs/ 
 

 

• Webinar Jong en diagnose MS 
In november vond de eerste activiteit voor jonge mensen met de diagnose MS plaats. In een online 
omgeving kwamen zo’n 80 jonge mensen (18-35 jaar) bij elkaar en onder begeleiding van BN’er met 
MS  Titia Hoogendoorn vertelde beeldend kunstenaar Phelim Hoey over zijn ervaringen met het krijgen 
van deze diagnose aan het begin van je volwassen leven. Rouw en verliesexpert Babet Kuckelkorn 
lichtte toe waar je mentaal mee te maken kan krijgen bij dergelijk bericht. Link naar de opname: 
https://youtu.be/Km3grX2GhN0 

De beoordeling van het hele webinar was in onder meer termen als: interessant, herkenbaar, prettig, 
confronterend, emotioneel, herkenning, openheid, geruststellend, eerlijk, voor herhaling vatbaar. 
 
 

http://www.msweb.nl/
http://www.mskidsweb.nl/
https://msweb.nl/actueel/nieuws/sarah-kingma-wint-nora-holtrust-msweb-prijs/
https://msweb.nl/actueel/nieuws/sarah-kingma-wint-nora-holtrust-msweb-prijs/
https://youtu.be/Km3grX2GhN0
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• Statistieken MSweb 
Onderstaand gegevens over het functioneren van MSweb. 
 

Tabel 1. Bezoekersaantallen (afgerond)  www.msweb.nl 2021 t.o.v. 2020 
 

 2021 
 

2020 Verschil in % 

Totaal aantal bezoekers 302.000 
 

192.000 + 57 

Nieuwe gebruikers 296.000 
 

192.000 + 54 

Totaal aantal sessies 470.000 372.000 + 26 
 

Totaal aantal paginaweergaven 950.000 844.000 + 13 
 

  

De stijging van het aantal bezoekers is hoogstwaarschijnlijk te verklaren door de introductie van de 
vernieuwde website in juni 2021.  
 

 
 
De dip in de bezoekersaantallen juni 2021 is te verklaren door de lancering van de nieuwe website 
waardoor bezoek even niet mogelijk was. 
 
 
Tabel 2. Top 7 meest bezochte pagina’s 2021 t.o.v. 2020 
 

  2021 % 2020 % 

 Totaal 949.051 100 843.705 100 

1 Msweb.nl/ 89.084 
 

9,4 110.702 13 

2 Msweb.nl/wat-is-ms/klachten/ 23.447 2,5 22.276 2,6 
 

3 over-ms/symptomen-bij-ms/ 22.278 2,4 - - 

4 /over-ms/klachten-bij-ms/ 13.814 1,5 - - 

5 wat-is-ms/klachten/spierzwakte-
spasme/wat-is-de-ms-hug/ 

9.830  1,0 4.680 0,6 

6 MSweb.nl/wat-is-ms/ 9.738 1,0 11.817 1,4 

7 MSweb.nl/wat-is-ms/klachten/cn? reloa-
ded=1 

-  9.379 1,1 

 
Vanwege de vernieuwing van de site zijn gegevens iets veranderd en publiceren we dit jaar meer data. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msweb.nl/
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Tabel 3. Top 5 Verwijzingen (Referrals) 
 

 site 2021 2020 verschil 

1. msvereniging.nl 839 15.673 -94,6% 

2. forum.msweb.nl 543 469 15,8% 

3. startgoogle.startpagina.nl 17 260 -93,5% 

4. nl.search.yahoo.com 324 186 74,2% 

5. msweb.nl 448 215 108,4% 

 
 

• Sociale media 
 

Tabel 4. Bereik en bezoeken pagina Facebook en Instagram 

2021 Bereik Bezoeken pagina en 
profiel 

Nieuwe likes en volgers 

Facebook 60.478 7.091 128 

Instagram 9.884 1.862 190 

 
 

• MS-onderzoek 
Voor de rubriek Onderzoek van MSweb vertaalden in 2021 onze vrijwilligers 60 onderzoeksartikelen 
uit Pubmed. De vertalersgroep bestond gedurende het jaar uit gemiddeld 6 vrijwilligers, aangevuld 
met een aantal wetenschappers van Amsterdam UMC (MS Centrum) en Erasmus Medisch Centrum.  
Twee vrijwilligers speuren naar de te vertalen artikelen en twee personen coördineren de werkzaam-
heden en onderhouden  het contact met de groep. Gedurende het kalenderjaar stopten een paar ver-
talers met het vertaalwerk. In december is daarom op MSweb een oproep gedaan om het aantal ver-
talers uit te breiden. Hierop zijn zeer veel reacties binnengekomen. De groep vertalers zal daarom bij 
aanvang van 2022 met drie personen kunnen worden uitgebreid. 
 

• MSzien 
Sinds 2020 is er een gezamenlijke redactie voor het digitale magazine MSzien en het gedrukte leden-
magazine MenSen van MS Vereniging Nederland. Eindredacteur van het ledenmagazine MenSen van 
MS Vereniging Nederland, Ellemieke de Wolf, is ook hoofdredacteur van MSzien. Dit maakt het moge-
lijk om inhoudelijk de magazines op elkaar af te stemmen en artikelen uit te wisselen. De zeven redac-
teuren van MSzien zijn: Wendelmoet Holtrust, Karen van de Dalsem, Marijn de Vries, Saskia Saunier, 
Marieke Oosterom en Inge Mennen. Als gevolg van de coronamaatregelen vond er in 2021 drie keer 
een online-redactievergadering plaats en één keer een fysieke vergadering.  
MSzien verschijnt vier keer per jaar; de edities bevatten in totaal 24 artikelen plus 4 redactionele inlei-
dingen. De redactionele pijlers waren: medisch & onderzoek, human interest, MS-klachten en symp-
tomen en hulpmiddelen. Ook verschenen boekrecensies en verslagen van webinars. Omdat uit lezers-
onderzoek bleek dat artikelen met als titel ’10 tips over…’ goed worden gelezen, werden ook dergelijke 
lijstjes gepubliceerd. Een vast onderdeel vormden de columns van wetenschapsredacteur Hanneke 
Hulst. 
 Ook aan het jaarthema Leefstijl van MS Vereniging Nederland werd aandacht besteed. Speciale ver-
melding verdient het interview met Sarah Kingma, winnares van de Nora Holtrust MSweb-prijs.  
 

• Forum    
MSweb Community heeft een rubriek Forum met vragen, opmerkingen en weetjes van en over men-
sen met MS.  Achter dit Forum zijn vrijwilligers actief, zogenaamde moderators, om alles in goede 
banen te geleiden. Eind 2021 hebben Helly en Leontien hun moderatoractiviteiten overgedragen aan 
Mirjam en Ilse. Hiernaast is er nog een vacature die moet worden ingevuld.  

http://msvereniging.nl/
http://forum.msweb.nl/
http://startgoogle.startpagina.nl/
http://nl.search.yahoo.com/
http://msweb.nl/
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Nieuwe gezichten geven nieuwe inzichten en de afgelopen tijd is gebleken dat medegebruikers actief 
meedenken over het Forum waardoor een prettige samenwerking is ontstaan. 
Vooral veel vragen rondom corona en MS medicatie- en hulpmiddelen waren actueel dit jaar, naast de 
interessante ontwikkelingen in de rubriek onderzoek. Ook werd er onderling veel informatie uitgewis-
seld in de zoektocht naar het juiste behandelteam. Naast de serieuze zaken is er ook nog een huiska-
mer waarin gebruikers elkaar uitdagen in spel en anekdotes. Dit geeft het Forum een ontspannen en 
losse uitstraling. 
De actieve input van gebruikers met MS trekt ook individuen aan die nog onduidelijkheid hebben 
rondom een diagnose en met vele vragen zitten die lijken op de MS-zoektocht. Doel om het Forum 
schoon te houden van SPAM en commerciële activiteiten is dit jaar behaald, regelmatig zijn deze afge-
wend. Er hebben afgelopen jaar twee incidenten plaatsgevonden die redelijkerwijs zijn opgelost. Ook 
is het Forum eind 2021 nog opgeschoond en blijft de teller hangen rond de 3.400 gebruikers.  
In 2020 moderniseerden we de techniek achter het Forum. In 2021 is het hele Forum verplaatst naar 
een nieuwe hostingprovider. Deze "verhuizing" verliep zonder problemen. Voor het Forum is ook een 
nieuwe "look and feel" gebouwd, in lijn met de opmaak van de nieuwe msweb.nl. De nieuwe lay-out  
was voor iedereen even wennen, ook voor het moderatorteam. In samenwerking met IT-ondersteu-
ning wordt er een nieuwe manier van werken gezocht wat tijd en geduld vergt. 
 
Ontwikkeling bezoekersaantallen Forum 2021 (blauw) t.o.v. 2020 (oranje) 

 
 

• Lancering nieuwe website 
De nieuwe website is in juni gelanceerd en op social media en middels een introductievideo op 
YouTube ondersteund. Voor vrijwilligers organiseerden we een bijeenkomst waar toelichting werd ge-
geven op de keuzes die zijn gemaakt, en toelichting op de vormgeving, fortografie. Vrijwilligers konden 
feedback geven in een wordcloud.  
 

                       
 
 

https://youtu.be/cRm8AIDOduQ
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• Vrijwilligersbijeenkomst 
De vrijwilligerslunch werd door Covid-19 ook dit jaar vervangen voor een online bijeenkomst.  Dit keer 
kwamen deelnemers op uitnodiging ’s morgens online om mee te doen aan een Kerstliedjesbingo. 
Bingokaarten werden met de kerstkaart vooraf verstrekt. De bingo werd door Nel en Karen georgani-
seerd. Zeven vrijwilligers hadden tijdig bingo en kregen een presentje thuisgestuurd. 
In het kader van de versterking van het netwerk en de samenwerking waren collega’s van het bureau 
van MS Vereniging Nederland in Den Dolder dit keer uitgenodigd, plus de gespreksleiders van het webi-
nar voor jongeren. 
 

• Vrijwilliger van het seizoen 
De jaarlijkse MSweb Vrijwilligersprijs is in 2021 omgedoopt in de ‘vrijwilliger van het seizoen’ benoe-
ming. In de lente was dat Saskia voor haar enthousiaste redactiewerk, o.a voor MSzien. 
https://msweb.nl/actueel/nieuws/msweb-vrijwilliger-saskia/. Vrijwilligers van de zomer was Jaco, ITér 
voor het forum. . https://msweb.nl/actueel/nieuws/onze-vrijwilliger-jaco/ In de herfst werd Sharon 
van MSkidsweb https://msweb.nl/actueel/nieuws/msweb-vrijwilliger-sharon/ verrast en in de winter 
werd Mariette, die in december afscheid naam als redactielid van MSweb verkozen tot vrijwilliger van 
het seizoen. https://msweb.nl/actueel/nieuws/msweb-vrijwilliger-mariette/ Zij kreeg tijdens de Kerst-
bingo met vrijwilligers deze erkenning, met een wordcloud als resultaat. Mariette blijft wel aan als 
bestuurslid met MSweb in haar portefeuille. 
 

• MSkidsweb  
Op 30 maart 2021 bestond MSkidsweb 16 jaar. Sweet sixteen!. 

Aan MSkidsweb werkten in 2021 gemiddeld acht vrijwilligers 

mee.   

Spreekbeurtboekje 
Het spreekbeurtboekje is in 2021 door 183 verschillende personen aangevraagd in. Dit blijft (vermoe-
delijk door opnieuw een coronajaar) onder het aantal in de jaren ervoor, maar betekent nog altijd 
gemiddeld 3,5 aanvragen per week. In 2021 werden aan deze 183 personen 402 boekjes verstuurd 
(2020: 371).  NB. In 2012/2013 werd het spreekbeurtboekje op een prominente plek aangeboden op 
www.gratiz.nl, waardoor het aantal aanvragen in die jaren explosief steeg. 
 

 
 
Animatiefilmpjes 
MSkidsweb heeft in eerdere jaren 2 animatiefilmpjes laten maken waarin uitleg wordt gegeven over 

MS. Deze zijn tot en met 2021 5757 keer bekeken.  
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https://msweb.nl/actueel/nieuws/msweb-vrijwilliger-saskia/
https://msweb.nl/actueel/nieuws/onze-vrijwilliger-jaco/
https://msweb.nl/actueel/nieuws/msweb-vrijwilliger-sharon/
https://msweb.nl/actueel/nieuws/msweb-vrijwilliger-mariette/
http://www.gratiz.nl/
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Actie warm hart 
MSkidsweb was samen met 202 andere goede doelen genomineerd voor de Actie warm hart van 

KRO/NCRV om kans te maken op de hoofdprijs van 10.000 euro. Ondanks de inzet van onze vrijwilligers 

(incl. Beer!) eindigden we ‘slechts’ op de 39e plek, toch ook een mooie prestatie. https://kro-

ncrv.nl/acties/actie-warm-hart/inzendingen/mskidsweb 

Statistieken MSkidsweb 
Onderstaand statistieken MSkidsweb. 
 

 

 

 

 

Dip in 2017: technische problemen m.b.t. ons nieuwe CMS. Google Analytics was gedurende bijna twee 

maanden niet gekoppeld aan de website. Dip in 2020: van 31 mei t/m 24 juli was de website ontkop-

peld van Google Analytics. Dit betreft 15% van het jaar en ook de daling is ongeveer 15% t.o.v. 2019. 
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Sociale media MSkidsweb 

Twitter           Facebook 

 

Instagram           YouTube 

 

2.2.4 MS-telefoon 
De MS-telefoon is een telefonische hulp-

dienst van de MS Vereniging Nederland. 

Een ieder kan op werkdagen tussen 

10.30-14.00 uur bij de MS-telefoon (op 

telefoonnummer 088-3748585) terecht 

voor vragen over leven met MS, advies of 

een luisterend oor.  
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Het team van de MS-telefoon bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers die professioneel worden 

getraind voor het werk aan de telefoon. Alle teamleden hebben zelf MS of zijn in hun directe omgeving 

betrokken bij MS.  

Sinds juni 2018 krijgt het team van de MS-telefoon ook telefoontjes via het MS-loket. Het MS-loket is 

voortgekomen uit een samenwerking van MS Vereniging Nederland, Nieuw Unicum MS-expertisecen-

trum, MS Centrum Amsterdam, en Stichting MS Research.  

Het Nationaal MS Fonds heeft in 2021 het MS-loket met een financiële bijdrage ondersteund. Dit loket 

is geopend op werkdagen tussen 10.30-12.30 uur. Bellers die het loket bellen en een ervaringsdeskun-

dige aan de lijn willen krijgen worden doorverbonden met de MS-telefoon.  

Bij de MS-telefoon wordt van alle gesprekken een aantal zaken anoniem (niet herleidbaar naar de 

beller) geregistreerd. Zo weet de MS-vereniging wat er speelt bij patiënten en kan zij nog beter en 

gerichter opkomen voor de belangen van MS patiënten. Wanneer er veel mensen over hetzelfde on-

derwerp bellen dan brengt het telefoonteam dit onder de aandacht van de directeur en het bestuur 

van de MS-vereniging. Drie medewerkers van de MS-telefoon zijn lid van het Adviesplatform en kun-

nen zo in de adviezen van het Platform de stem van de MS patiënt laten horen. De MS-telefoon levert 

aldus een bijdrage aan de drie speerpunten van de vereniging door middel van lotgenotencontact, 

informatievoorziening en belangenbehartiging. 

  

• Statistieken 2021 MS Telefoon  
De MS-telefoon heeft in 2021 in totaal 837 telefoontjes gehad, waarvan tweederde vrouw. Ten op-

zichte van 2019 (771) en 2020 (699) is er sprake van een stijging van respectievelijk 8,5% en 19.5%. De 

telefoontjes zijn aardig verdeeld over de ochtend (461) en de middag (373) (zie onderstaande tabel 1). 

 

Tabel 1. Aantal bellers in de ochtend of de middag 

Antwoord Aantal     % 

ochtend 463 55 

middag 374 45 

Totaal 837 100 

 

Van de bellers is 44% (tabel 2) lid of donateur van MS Vereniging Nederland. Nog eens 3% wil lid of 

donateur worden. Van bijna een kwart van de bellers weten wij niet of deze lid of donateur van de 

Vereniging is. Dit komt omdat het gesprek dan zodanig van inhoud is dat het niet passend is daarnaar 

te vragen. 

 

Tabel 2. Is beller lid of donateur van MS Vereniging Nederland? 

Antwoord Aantal % 

Nee 239 29 

Ja 369 44 

Nee, maar wil wel lid of dona-
teur worden 

  28    3 

Weet ik niet 180   22 

Niet van toepassing   21     3 

Totaal 837 100 

 

Tweederde van de bellers heeft zelf MS (tabel 3). Verder bellen ook geregeld partners van MS patiën-

ten met vragen (6%) en mensen die vermoeden dat zij MS hebben (4%). 
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Tabel 3. Wat is de relatie van de beller met MS? 

Antwoord Aantal % 

zelf MS 556 66 

mogelijk MS 35 4 

partner 53 6 

ouder van kind met MS 31 4 

kind van ouder met MS 14 2 

familielid 19 2 

vriend/kennis 24 3 

collega 2 0 

hulpverlener 33 4 

anders, namelijk...... 68 8 

NMO/Syndroom van Devic 2 0 

Totaal   837    100 

 

Mensen van alle leeftijden bellen naar de telefoon, echter de categorie 50-59 jarigen belde dit jaar het 

meest (18%; tabel 4). 

 

Tabel 4. Wat is de leeftijd van de beller? 

 

 

Mensen bellen de MS-telefoon met allerlei vragen. Ook dit jaar zijn de meeste bellers op zoek naar 

een luisterend oor en willen zij praten over het ‘leven met MS’ (21%; tabel 5). Ook komen er veel 

vragen/zorgen over Corona en over mantelzorg binnen. 

 
Tabel 5. Wat is hoofdonderwerp van gesprek? 

Antwoord Aantal % 

leven met MS 179 21 

Medicatie 92 11 

Hulpverlening 71 8 

Alternatieve geneeswijze 6 1 

Werk en scholing 67 8 

Pijn 28 3 

Voeding 7 1 

fysiotherapie/revalidatie 22 3 

Antwoord Aantal    % 

jonger dan 20 5 1 

20-29 56 7 

30-39    114 14 

40-49    117 14 

50-59    148 18 

60-69      80 10 

70 en ouder      45  5 

Niet bekend    272 32 

Totaal    837 100 
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Hulpmiddelen 24 3 

Anders, namelijk .......    182 22 

Lidmaatschap wijzigingen/vra-
gen 

48 6 

Corona 96 11 

Wonen 14 2 

Leven met NMO/ Syndroom 
van Devic 

1 0 

Totaal 837 100 

 

Een kwart van de bellers geeft aan (nog) betaald werkzaam te zijn (tabel 6).  

 

Tabel 6. Is de persoon met MS (nog) betaald werkzaam? 

Antwoord Aantal % 

ja 222 27 

nee 298 36 

niet bekend 179 21 

Niet van toepassing 138 16 

Totaal: 837 100 

 

De beller wordt ook regelmatig verwezen naar hulpverleners/organisaties (58%; tabel 7).  

 

Tabel 7. Is er verwezen?  

Antwoord Aantal % 

nee 350 42 

Ja, naar 485 58 

Niet bekend    2    0 

Totaal 837 100 

 

Tabel 8. Top 5 van verwijzingen in 2021  

1. Neuroloog 

2. Huisarts 

3. MS coaches/ www.mswerkloket.nl  

4. MS verpleegkundige  

5. Nieuw Unicum/ Psycholoog 

 
 
MS-loket - 0800 1066                                                                                        

Sinds 2016 is gewerkt aan het MS-loket. Via een telefonische 

dienst op een centrale plek kunnen bellers op een laagdrem-

pelige manier (via een zogenaamde triage) worden doorver-

bonden - afhankelijk van de aard van de vraag - naar een spe-

cifieke dienstverlener, te weten:  

 

 

http://www.mswerkloket.nl/
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1. een ervaringsdeskundige van de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland;  

2. een MS-verpleegkundige van Stichting Nieuw Unicum;  

3. een MS-medicatie-verpleegkundige van het MS Centrum Amsterdam.  

 

Op allerlei manieren heeft MS Vereniging Nederland ook in 2021 bekendheid aan telefoonnummer 

0800 1066 gegeven. 

 
2.2.5 MS-voorlichters 
Het voorlichtersteam bestond in 2021 uit 12 voorlichters. De training die 

in 2020 is gestart is in 2021 voortgezet, deels fysiek en deels digitaal. Dat 

vergde veel aanpassing van het team en van de trainster. We hopen begin 

2022 de training af te ronden en de voorlichters te certificeren. Daarna 

vervolgen we met halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten, aangevuld met 

ondersteunende kennissessies. 

Ondanks Corona heeft het voorlichtersteam toch 16 voorlichtingen gege-

ven, waarvan de meest online. Dat heeft tot gevolg dat in tegenstelling tot 

andere jaren de Toolkit minder is gebruikt. Als aanvulling op de Toolkit zijn 

er tafelbanners aangeschaft en strikschoenen. 

Naast het geven van (online)voorlichtingen zetten we het team vanaf 2021 

ook in voor de beantwoording van vragen van studenten voor het PWS of een ander onderzoek. Deze 

vragen komen regelmatig via de e-mail binnen en het voorlichtersteam is bereid deze vragen te beant-

woorden. In 2021 is daar een start mee gemaakt. 

Eind 2021 is er een oproep gedaan in MenSen voor versterking van het team. Hierop hebben zich 4 

kandidaten gemeld die in 2022 van start gaan met een training. Hiermee is het team mooi verdeeld 

over Nederland en goed inzetbaar als we weer op locatie voorlichtingen mogen geven. 

Ook de beurzen waar we normaal acte de présence gaven zijn in 2021 door Corona niet doorgegaan 

op één na, waar 2 MS-voorlichters aanwezig waren. 

Highlight van 2021 was de televisie-uitzending vanuit revalidatiecentrum Vogellanden, georganiseerd 

door de regionale werkgroep Overijssel/Zuid-Drenthe. Ook hier gaf een van onze voorlichters een 

mooie presentatie. 

Daarnaast hebben we goede samenwerkingen gevonden met Ieder(In) en Special Heroes. In beide ge-

vallen hebben MS-voorlichters bijgedragen aan informatieve Webinars. Deze samenwerkingen willen 

we in 2021 continueren en uitbreiden. De coronacrisis heeft het voorlichtersteam ook weer nieuwe 

kansen gegeven die we meenemen naar het nieuwe jaar. 

 
 
2.2.6 MS-coaches 
Onze tien MS-coaches zijn professionele coaches die zelf MS hebben. Zij hebben een certificeringstra-
ject gevolgd bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk (https://www.centrumchronischziekenwerk.nl/). 
Als tegenprestatie voor het volgen van het certificeringstraject verlenen zij gedurende minimaal drie 
jaar diensten voor MS Vereniging Nederland, zoals: telefonisch spreekuur, houden van presentaties, 
leveren van patiënteninbreng in kwaliteitstrajecten en schrijven van artikelen. Coördinator van de MS-
coaches en intermediair naar het Landelijk Team en bestuur is Maria van Nies. 
 

• Webinar 
Eén MS-coach heeft een webinar verzorgd over MS en werk (zie ook par. 2.3.2). 
 
 
 

https://www.centrumchronischziekenwerk.nl/
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• Presentatie en interview 
MS-coaches hebben in twee regio’s een presentatie gegeven en een MS-coach, Inge Prins, heeft een 
interview voor een krant gegeven. 
 

• Telefonisch spreekuur 
Voorlichting is ook gegeven tijdens het telefonisch spreekuur; op vier werkdagen zijn er 5 spreekuren. 
Deze spreekuren, gratis voor leden, bieden mensen de gelegenheid vragen te stellen over MS op de 
werkvloer. Naast specifieke voorlichting over MS en Werk geven MS-coaches tijdens een telefonisch 
spreekuur ook inhoud aan een vorm van lotgenotencontact. 
Enkele kengetallen van het telefonisch spreekuur: 
– Er is gebeld door 94 vrouwen en 21 mannen (2020: 65 respectievelijk 26); 
– Vooral personen in de leeftijdscategorie van 20-50 jaar bellen; 
– Bijna alle bellers waren lid van MS Vereniging Nederland; 
– Een klein aantal heeft meerdere keren gebeld (8); 
– Twee werkgevers hebben informatie gevraagd. 
 
De vragen gaan onder meer over: wet- en regelgeving, informatievoorziening, erkenning van de pro-
blematiek waar men inzit, wat en hoe vertellen aan de werkgever, mogelijkheden bij re-integratie, 
wel/niet ziekmelden na diagnose, wat staat je te wachten bij een keuring en wat te doen wanneer 
werkgever niet mee werkt. Dit jaar kwamen er ook meer vragen in het kader van mogelijkheden als 
ZZP’er en Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
De MS-coaches krijgen ook vragen per e-mail voorgelegd: 93 keer (2020: 52), een enkele keer gebeurt 
dit via het contactformulier op de website. De problematiek is dezelfde als die bij het telefonisch 
spreekuur. Het zal duidelijk zijn: ook in 2021 blijkt er een duidelijke behoefte aan het telefonisch 
spreekuur/e-mail. Het is laagdrempelig, mensen krijgen direct contact en een antwoord, waarbij juist 
de ervaringsdeskundigheid van de MS-coaches een duidelijke meerwaarde voor de bellers heeft. 
 

• Begeleidingstraject 
Uit een contact via het telefonisch spreekuur is zesmaal een begeleidingstraject voortgekomen 
(2020: 2). MS-coaches kunnen zowel werknemers als werkgevers een begeleidingstraject aanbieden 
om ervoor te zorgen dat mensen met MS zo lang mogelijk blijven participeren op de arbeidsmarkt. 
Vaak blijkt namelijk dat achter de vraag die via het telefonisch spreekuur/e-mail binnenkomen, een 
heel verhaal verscholen ligt. Gesprekken duren daarom ook al snel wat langer (gemiddeld 20-30 mi-
nuten). 
Leden van de Vereniging kunnen tegen korting een MS-coach voor een begeleidingstraject inhuren, 
maar de MS-coaches bespreken ook de mogelijkheid om hen via de werkgever in te huren. 
 

• Certificering 
MS Vereniging Nederland biedt leden de gelegenheid om - via het Centrum Chronisch Ziek en Werk 
(CCZW) - een certificeringstraject te doorlopen tot ervaringsdeskundig MS-coach.  
Eind 2021 kende MS Vereniging Nederland 10 MS-coaches. Een MS-coach, Tamara Coenen, is betrok-
ken bij de beoordeling van deelnemers aan het certificeringstraject van het CCZW; Maria van Nies 
verzorgt de supervisie tijdens het traject. In 2021 hebben twee kandidaten het certificeringstraject in 
december met succes afgerond, te weten: Petra Campman-Sneek en Francien Moonen-Van Belkom. 
Hun traject is mogelijk gemaakt doordat de MS-coaches meewerken aan het wetenschappelijk onder-
zoek Don’t be late door Amsterdam UMC. Nog twee kandidaten, die ook via dit onderzoeksproject 
worden gefinancierd,  maken in 2022 hun trajecten af. Zowel bij de selectie als de eindbeoordeling is 
de directeur van MS Vereniging Nederland betrokken. 
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• Advisering  
Voor bestuur en het landelijk team van MS Vereniging Nederland fungeren de MS-coaches als adviseur 
over werkgerelateerde vraagstukken, externe aanvragen voor onderzoek, invulling van symposia en 
themalezingen of voor content op www.MSwerkloket.nl. 
Ook heeft een MS-coach deel genomen aan het project psychosociale zorg (zie par.2.3.3). 
 

• Overleg 
De MS-coaches hebben twee keer regulier overleg gehad. 
 

• Wetenschappelijk onderzoek prof. dr. Hanneke Hulst 
De MS-coaches hebben in 2020/2021 meegedacht bij de opzet van wetenschappelijk onderzoek, een 
project van neurowetenschapper Hanneke Hulst (Amsterdam UMC): Don’t be late. Een aantal MS-coa-
ches, waaronder de vier nieuwe MS-coaches, gaat ook meewerken aan het onderzoek. Na een training 
gaan zij mensen begeleiden in het kader van dit onderzoek.  
 
2.2.7 MiSsie Jong 
Voor MiSsie Jong heeft Nicole Donal in 2019 een projectplan opgesteld. Door de coronapandemie en het terug-
treden van Nicole heeft de uitvoering hiervan stil gelegen.  In 2022 pakken we de draad weer op. Op dit mo-
ment bieden wij jongeren een lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief aan. Vanaf 2022 zullen wij verder 
invulling geven aan een passend programma. 

 
2.2.8 Landelijke werkgroep Neuro Myelitis Optica (Spectrum Disorder) 
De Landelijke NMO(SD) Werkgroep heeft zich eind 2020 aangesloten bij MS 

Vereniging Nederland en heeft binnen de organisatiestructuur van de Vereni-

ging ook de status van landelijker werkgroep gekregen. Het jaar 2021 was het 

eerste volledige jaar dat de Landelijke NMO(SD) Werkgroep onder de vlag van 

MS Vereniging Nederland heeft gefunctioneerd. 

Deze landelijke werkgroep bestaat uit 7 actieve leden, die allen NMO(SD) heb-

ben. In 2021 waren 16 mensen met NMO(SD) lid van de Vereniging. 

 

• Belangenbehartiging 
Scopingsbijeenkomsten. Op het gebied van de belangenbehartiging heeft de werkgroep in 2020 en 

2021 deelgenomen aan zogenaamde Scopingsbijeenkomsten met het Zorginstituut Nederland, verze-

keraars en medische professionals. Doel: 4 nieuwe weesgeneesmiddelen vergoed krijgen voor de be-

handeling van NMO(SD)-patiënten.  

Per 1 juni 2021 zijn deze 4 medicijnen beschikbaar gekomen voor de NMO(SD) patiënten. Dit zijn: 

Eculizumab, Satralizumab, Tociluzimab en Inebilizumab. In een protocol zijn duidelijke afspraken vast-

gelegd wie voor deze medicijnen in aanmerking komen. Voor nu zijn dit de AQP4-IgG positieve 

NMO(SD) patiënten, zie: https://www.neurologie.nl/wp-content/uploads/2021/06/Protocol-behan-

deling-AQP4-IgG-positieve-NMOSD-versie-mei-2021.pdf 

Overleg met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Op 22 maart 2021 hebben leden van de werk-

groep samen met de voorzitter en directeur van de Vereniging een verkennend gesprek gehad met het 

bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Mede door dit gesprek heeft de NVN 

binnen hun MS-Werkgroep een aparte commissie gevormd om specifiek aandacht te besteden aan de 

NMO(SD) patiëntengroep. 

Deelname aan bestuur MS Vereniging Nederland. Als verkenning hebben 2 leden van de landelijke 

werkgroep NMO(SD) als aspirant-bestuurslid in 2021 deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. In 

de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2021 is Stella Kroese op voordracht van het bestuur 

gekozen tot bestuurslid, met als aandachtpunt NMO(SD). 

http://www.mswerkloket.nl/
https://www.neurologie.nl/wp-content/uploads/2021/06/Protocol-behandeling-AQP4-IgG-positieve-NMOSD-versie-mei-2021.pdf
https://www.neurologie.nl/wp-content/uploads/2021/06/Protocol-behandeling-AQP4-IgG-positieve-NMOSD-versie-mei-2021.pdf
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• Informatievoorziening 
Informatie over de ziekte NMO(SD) is erg belangrijk. Er is namelijk niet heel veel over de ziekte 

NMO(SD) te vinden op internet. 

NM)(SD) info op de website. Op de verenigingswebsite van MS Vereniging Nederland is een uitgebreide 

informatiepagina over de ziekte NMO(SD) gerealiseerd, die door de landelijke werkgroep up to date 

wordt gehouden. Zie: https://msvereniging.nl/over-ms/nmo/  

 

 
 

 

NMO(SD) folder. Er is een informatieve folder gemaakt. Het verspreiden van de folder in 

2021 is bemoeilijkt door de coronapandemie. Zo mochten in de ziekenhuizen geen folders 

worden verspreid. In 2022 zal dit anders zijn. 

Overige informatievoorzieningen. Via MSweb zijn er verschillende artikelen over NMO(SD) 
gepubliceerd. In 2021 hebben er meerdere artikelen in het ledenmagazine MenSen ge-
staan. Ook is informatie verstrekt via nieuwsbrieven van MS Vereniging Nederland.  
Webinar. Op 25 mei 2021 is een webinar georganiseerd met een presentatie van Dr. 

Wokke, neuroloog van het Expertise centrum voor NMO(SD) van het Erasmus MC (84 

deelnemers). Een verslag van dit webinar is terug te vinden op de verenigingswebsite; zie:  

https://msvereniging.nl/over-ms/nmo/wat-is-nmosd/nmo_en_ms_verschillen_overeen-

komsten/  

MS telefoon. Via de MS telefoon van MS Vereniging Nederland zijn er enkele vragen over NMO(SD) 

binnen gekomen, welke door de landelijke werkgroep zijn beantwoord. 

 

• lotgenotencontact 
Facebook. Via de al bestaande Facebookpagina Nederlandse NMO/TM/ADEM groep, heeft de lande-

lijke werkgroep zich bekend gemaakt onder mensen met NMO(SD) en hierdoor nieuwe leden gewor-

ven. De landelijke werkgroep heeft op de Facebookpagina meerdere oproepen en adviezen geplaatst. 

E-mailadres. De landelijke werkgroep heeft een eigen e-mailadres: nmosdwerkgroep@msvereni-

ging.nl waarmee zij contact legt met de achterban. 
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https://msvereniging.nl/over-ms/nmo/
https://msvereniging.nl/over-ms/nmo/wat-is-nmosd/nmo_en_ms_verschillen_overeenkomsten/
https://msvereniging.nl/over-ms/nmo/wat-is-nmosd/nmo_en_ms_verschillen_overeenkomsten/
mailto:nmosdwerkgroep@msvereniging.nl
mailto:nmosdwerkgroep@msvereniging.nl
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Forum. De landelijke werkgroep neemt deel aan het Forum van MSweb. 

Training. Enkele leden van de landelijke werkgroep hebben via de stichting PGO Support verschillende 

trainingen gevolgd ten behoeve van het organiseren van het lotgenotencontact. B.v.: online nieuws-

brieven, leren bloggen, enz. 

 
2.3 Landelijke projecten 
MS Vereniging Nederland  werkte in 2021 aan diverse projecten. Sommige van deze projecten werden 
gesponsord door de farmaceutische industrie (zie paragraaf 3.2). Wat dit betreft heeft de vereniging 
als stelregel, niet exclusief zaken te willen doen met een enkele farmaceut die zich bezighoudt met 
MS, maar indien mogelijk met meerdere farmaceuten. 
 
2.3.1 Wereld MS Dag  
Wereld MS dag kreeg ook in 2021 een andere invulling dan normaal. Ook dit jaar geen sponsortochten 
en bijeenkomsten. Landelijk hebben we de samenwerking gezocht met de Hersenstichting en de Om-
metje app geïntroduceerd. Dat resulteerde in een kleine competitie van dagelijkse ommetjes. 
Bijzonder was de live talkshow vanuit Revalidatiecentrum Vogellanden, georganiseerd door de werk-
groep Overijssel/Drenthe Zuid. Een professionele live registratie waarin verschillende disciplines in ge-
sprek gingen over de beste zorg en integratie van zorg voor mensen met MS. Deze uitzending is door 
2.600 bezoekers live bekeken dan wel later teruggekeken; zij had de titel ‘Mooi Samen”.  
 

Ommetje App. Tijdens de talkshow gaven wij het startschot van onze actie voor Wereld MS Dag 2021. 

De Ommetje App, waarin onze 19 regio’s waren ingedeeld en waarmee gebruikers dagelijks een om-

metje konden registreren. Dat leidde tot mooie competities en verrassende ommetjes. De regionale 

werkgroepen Amsterdam en Noord-Holland bundelden hun krachten en kregen 30 man op de been 

die de hele maand juni gehuld in rode T-shirts van MS Vereniging Nederland de provincie doorkruisten 

met hun ommetjes. In totaal zijn er 1650 ommetjes gemaakt en is er 1235 uur bewogen. 150 deelne-

mers deden mee, verdeeld over 17 regio’s. Het origineelste ommetje was Annemieke per kano.  

 

Regionale werkgroep Friesland zocht een stralend weekend uit van 12 en 13 juni. Met een strakblauwe 

lucht als decor werd er ook in deze mooie provincie aan de actie meegedaan. De regio Noord en Mid-

den Limburg koppelde een fotowedstrijd aan de actie, waarmee een leuke prijs te verdienen was. De 

regionale werkgroep Groningen hield op 25 juni haar eigen GoodByeCovid-rit. Een route vanuit de 

eigen woning, ondersteund door live-verbindingen met het regionale team en andere deelnemers. Dat 

werkte heel stimulerend en bracht ook weer een mooi bedrag op voor de regio. 

2.3.2 Webinars 
Naast de digitale themalezingen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderingen is vanuit het lan-
delijk team nog een aantal webinars georganiseerd over diverse onderwerpen, te weten: 
- Energiemanagement door ergotherapeute Célie Journée ( 411 bezoekers); 
- MS en Werk door MS-coach Joanna Venderbos (686 bezoekers); 
- Omgaan met rouw en verlies door Babet Kuckelkorn (798 bezoekers);  
- NMO (SD) door neuroloog dr. B. Wokke (presentatie op verzoek niet opgeslagen). 

 
2.3.3 Project psychosociale zorg 
Met subsidie van de Patiëntenfederatie Nederland en gebruik maken van een door deze organisatie 
ontwikkelde patiënteninformatietool, werkt een projectgroep van ervaringsdeskundigen in 2021 en 
2022 aan patiënteninformatie over zorg bij emotionele en sociale problemen, ofwel psychosociale 
zorg. Eerst is informatie voor volwassenen met MS bijeen gebracht, vervolgens zal de projectgroep in 
2022 informatie voor hun naasten (en eventueel kinderen)  verzamelen. 
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2.4 Regionale werkgroepen  
MS Vereniging Nederland kent 19 regio’s (per 31 december 2021); samen vormen zij een landelijk 
dekkend netwerk. In vele regio’s hebben zich personele wijzigingen voorgedaan en/of zijn nieuwe con-
tactgroepen van start gegaan, zoals: Groningen, Twente, Flevoland, Amsterdam, Noord-Holland, Zuid-
Holland Noord, Zuid-Holland Oost, Brabant West, Brabant Noordoost, Brabant Zuidoost, Noord- en 
Midden-Limburg, Zuid-Limburg. De wijzigingen betreffen zowel nieuwe actieve vrijwilligers als vrijwil-
ligers die zijn gestopt. Het verdient vermelding dat ‘supervrijwilliger’ Elma van der Kooij is overleden, 
na 25 jaar zeer actieve inzet voor de Vereniging. 
 
2.4.1 Regionale uitvoering drie kerntaken: belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgeno-

tencontact 
De drie kerntaken van de Vereniging worden óók regionaal invulling gegeven. In de maanden janu-
ari/februari en september/oktober konden fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd.  
In de andere maanden zijn door de coronamaatregelen in alle regio’s de geplande fysieke bijeenkom-
sten niet doorgegaan dan wel in gewijzigde vorm, d.w.z. digitaal. 
 

• Belangenbehartiging 
De werkgroepen laten op regionale bijeenkomsten veelal de waarde van MS Vereniging Nederland 
zien, waarbij erop wordt gewezen dat deze meer is dan het lezen van ons ledenmagazine MenSen 
(rond 10.000 exemplaren per editie; vier keer per jaar).  
Hoewel belangenbehartiging vooral een kerntaak is die landelijk inhoud krijgt, zien we ook regionaal 
activiteiten die we hieronder kunnen vatten. Voorbeelden: 
- Groningen/Noord-Drenthe: deelname in de UMCG Klankbordgroep PGO; 
- Friesland: begeleiding leden in afkeuringstrajecten; 
- Overijssel/Zuid-Drenthe: voorbereiding onderzoek naar ervaring van de zorg in diverse ziekenhui-

zen in de regio; 
- Gelderland: deelname in patiëntenpanel in regionaal ziekenhuis en in patiëntenpanel onderwijs 

van academisch ziekenhuis; 
- Amsterdam e.o.: deelname in Cliëntenbelang Amsterdam (https://www.clientenbelangamster-

dam.nl/ ) waardoor actieve belangenbehartiging via Amsterdamse koepelorganisatie mogelijk is; 
- Noord-Holland: deelname aan Nationale MS Dag georganiseerd door Nationaal MS Fonds; 
- Zuid-Holland Noord: deelname aan Cliëntenraad Basalt, de kracht van revalidatie, deelname Plat-

form gehandicapten Leiden, deelname Toegankelijkheidsraad Zoetermeer. Via deze gremia is het 
mogelijk aandoeningsspecifieke belangen te agenderen; 

- Brabant West: initiatieven met Bravisziekenhuis Roosendaal voor regelmatige inloop-spreekmid-
dag met ervaringsdeskundigen uit de vereniging; 

- Brabant Noordoost: gesprekken met Upendo over samenwerking (b.v. themabijeenkomsten), con-
tact met Jeroen Bosch Ziekenhuis over ontwikkeling MS STZ Expertisecentrum Stenenbrug-JBZ; 
jaarlijks contact met MS-verpleegkundigen over wat er bij mensen met MS speelt en nodig hebben; 
 

• Informatievoorziening 
Alle regio’s kennen regionale nieuwsbrieven/mailservice (uitgaves variërend van maandelijks tot twee 
keer per jaar); hiermee bereiken zij leden in de regio, maar ook zorgprofessionals in ziekenhuizen, MS 
centra en revalidatiecentra.  Ook kennen alle regio’s hun eigen regionale websites en zijn zij actief op 
één of meerdere sociale media (met name Facebook en in mindere mate Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Whatsapp), waarmee zij honderden mensen bereiken. Het verstrekken van actuele informatie via ver-
schillende media draagt bij aan zichtbaarheid en bekendheid van de vereniging, ledenbehoud c.q. 
nieuwe leden. Ook komen via sociale media leden meer onderling met elkaar in contact, omdat het 
laagdrempelig is. Hierdoor wordt het ‘wij-gevoel’ vergroot. Tevens ontstaat er een beter beeld van wat 
onze leden interessant vinden. Ook bieden zij mogelijkheden om aansluiting bij jongeren te vinden. 

https://www.clientenbelangamsterdam.nl/
https://www.clientenbelangamsterdam.nl/
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Fysieke bijeenkomsten waren in 2021 weer in beperkte mate mogelijk, maar kenden veelal een lage 
opkomst vanwege de coronapandemie. Met het organiseren van digitale themabijeenkomsten is in-
middels in de regio’s ervaring opgedaan. Zo hield de regionale werkgroep Noord- en Midden-Limburg  
meerdere online-bijeenkomsten ‘Mens achter de Patiënt’ en patiëntencontactdagen voor studenten 
van Zuyd Hogeschool en Maastricht University. Gelderland heeft een gastles verzorgd aan de opleiding 
ergotherapie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en doet mee aan het ‘Bring Your Own Pa-
tient Project’ van het Radboud UMC. 
Specifieke vermelding verdient de samenwerking van de regionale werkgroep Overijssel/Zuid-Drenthe 
met revalidatiecentrum Vogellanden, Isala ziekenhuis en het landelijk team van MS Vereniging Neder-
land, een informatieve bijeenkomst op Wereld MS Dag (Livestream YouTube: 2.600 views). De contac-
ten met genoemde samenwerkingspartners zullen ook in 2022 worden voortgezet. 
 

• Lotgenotencontact 
Activiteiten in het kader van onderling contact, zoals de voorjaars- en najaarsbijeenkomsten of nazo-
merborrel, waren veelal digitaal. Soms kregen deze ook een informatief karakter (Groningen/Noord-
Drenthe: onderzoeksplan ‘Effect van bewegen op vermoeidheid en kwaliteit van leven bij mensen met 
MS). Ook de digitale (nieuwjaars)borrel deed zijn intrede (vooraf borrelpakketten bezorgd).  
Als het mogelijk was, werden er naast deze digitale borrels toch ook fysieke MS-cafés georganiseerd 
(Amsterdam e.o.) of een gezamenlijk pannenkoeken eten (Noord-Holland). 
Een mooi initiatief was ook de ‘Bloemengroet’ aan mensen met MS die in verpleeghuizen verblijven 
(Groningen/Noord-Drenthe) of de eindejaarsactie aan regelmatige bezoekers van contactgroepbijeen-
komsten in de vorm van een juten zakje met daarin bloemzaden (Gelderland, rayon Nijmegen). Ook 
het vermelden waard is het gesponsorde bezoek aan de dierentuin Amersfoort (Utrecht/’t Gooi). Of 
een belronde en kerskaartenactie mede met als doel ontbrekende e-mailadressen van leden te krijgen 
(Brabant West) of samen energiek koken (Brabant Zuidoost). Regionale werkgroep Midden- en Zuid-
Limburg organiseerde onder meer een fysieke inloopmiddag, een digitale Wereld MS Fotowedstrijd en 
een digitale kerstbingo. 
Het dient gezegd dat naast hiervoor genoemde activiteiten regionale werkgroepen op allerlei manie-
ren hebben getracht contact te onderhouden met de leden in hun regio’s (e-mail, telefoon, WhatsApp, 
huisbezoeken). Het verdient een pluim hoe getracht is vooral ook met nieuwe leden contact te houden 
en eventueel te begeleiden. 
 

• Coronaprotocol 
Het landelijk Team heeft - in samenwerking met PGO Support - een zogenaamd coronaprotocol opge-
zet. Dat protocol is een leidraad voor de regionale werkgroepen voor het al dan niet fysiek houden van 
bijeenkomsten. Dit protocol is gepubliceerd op de verenigingswebsite en geactualiseerd als er weer 
nieuwe informatie vanuit de rijksoverheid verscheen. 
 
2.4.2 Fondsenwerving 
Aangezien de lasten niet volledig kunnen worden gedekt uit de contributies is aanvullende fondsen-
werving noodzakelijk. Er zijn regionale werkgroepen die actief voor zichzelf en landelijk extra fondsen 
werven (Groningen/Noord-Drenthe, Friesland, Overijssel/Noord-Drenthe, Utrecht/ ’t Gooi, Brabant 
West, Brabant Noordoost, Noord- en Midden-Limburg.  
Dit gaat onder meer via: statiegeldacties en de op of rond Wereld MS Dag geplande  wandel-, scootmo-
biel- en fietstochten. Specifiek kan worden genoemd: sponsoring via een informatiseringsbedrijf en de 
opbrengst van de schilderijenverkoop van één van de leden (Brabant West) en online doelshop (Noord- 
en Midden-Limburg). 
 
2.4.3 Ledenwerving 
In coronapandemie was het moeilijk om leden te werven. Dit is dan ook niet actief gebeurd. Als het al 
gebeurde was het via ‘mond-op-mond-reclame. 
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3. Financiën 

 
1.1 Resultaatontwikkeling 
 
In onderstaand Overzicht 1 treft u aan de ontwikkeling van de baten, lasten, resultaat en het totaal van 
diverse reserves in de periode 2017-2021. 
 
Overzicht 1. Ontwikkeling baten, lasten en resultaat en totaal van diverse reserves (2017-2021) 
 

 
 
 
3.2  Resultaat 
 
In onderstaande Overzicht 2 is weergegeven de begroting 2021, de realisatie 2021 en de afwijking van 
de realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021. 
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Overzicht 2. Begroting 2021, realisatie 2021 en afwijking realisatie 2021 t.o.v. de begroting 2021 
 

 
 
Het exploitatieresultaat in 2021 bedraagt positief €147.511 (2020: €4.503). Een nadere toelichting op 
het exploitatieresultaat treft u onderstaand aan. 
 
Toelichting baten 
- Contributies. De contributie-inkomsten zijn gedaald ten opzichte van 2020. Deze inkomsten be-

droegen:  €251.352 (2020: €257.211). Bedragen die boven de reguliere contributie-inkomsten zijn 
overgemaakt nemen af. 

- Donaties en giften. Het bedrag aan donaties en giften is ten opzichte van 2020 flink gedaald en wel 
met 15%: €62.294 (2020: €73.734). Het betreft hier incidentele inkomsten, welke wij begroten 
door een gemiddelde te nemen van de voorgaande drie jaren. 
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- Subsidies. Verkregen subsidies zijn licht gedaald, nl.: €82.473 (2020: €84.666). Het betreft subsidies 
van PGO fonds (rijksoverheid). De inkomsten van de loterij Prinses Beatrixfonds waren iets lager. 

- Fondsenwerving. In coronatijd konden we weinig energie stoppen in fondsenwerving. Hier is dan 
ook een zeer bescheiden resultaat behaald, nl.: €2.286 (2020: €1.580). 

- Advertentieopbrengst. Onze advertentieopbrengsten bedroegen €62.363.Deze waren zelfs iets 
meer dan in het voorgaande jaar (2020: €60.480).  

- Sponsorships. Ondanks de coronapandemie hebben wij toch nog projecten kunnen uitvoeren, ge-
sponsord voor een bedrag van €49.310 (2020: €16.529). De sponsoren zijn: 

• Medtronic: €5.264; 

• Roche Nederland BV: €5.533; 

• Biogen Netherlands BV: €5.825; 

• Sanofi Genzyme: €2.370; 

• Merck BV: €5.825; 

• Janssen BV: €5.533; 

• Upendo: €575; 

• Coloplast BV:  €1.900 

• Mylan Healthcare BV: €5.825; 

• Novartis Pharma BV: €5.975; 

• Patiëntenfederatie Nederland: €3.600; 

• Overige sponsorbedragen: €1.085. 
- Nalatenschappen en legaten. Deze worden begroot door het gemiddelde te nemen van de voor-

gaande drie jaren. Zij zijn zeer variabel. Voor 2021 vielen deze aanzienlijk hoger dan in 2020: 
€227.109 (2020: €52.579). 
 

Toelichting lasten 
- Bestuurskosten. Deze waren iets lager dan begroot, nl.: €29.000 ten opzichte van €30.000 begroot. 
- Bureaukosten. Deze bedragen €338.468, iets hoger dan begroot (€334.000). Het verschil komt voor 

namelijk voor rekening van de indexering van de personeelskosten (2020: €332.020). 
- Dienstverlening. Ook de kosten van onze landelijke werkgroepen zijn ongeveer gelijk gebleven: 

€46.617 (2020: €43.608). Evenals in 2020 is ook in 2021 niet het gehele budget aangesproken, 
namelijk: 72% (2020: 68%). 

- Fondsenwervingskosten: We hebben weliswaar meer kosten gemaakt dan begroot, maar nog altijd 
minder dan in het voorgaande jaar: €8.978 (2020: €13.357). Dit betreft met name afschrijving van 
de kosten voor de actie ‘contributieverdubbelaar’ die we vier jaar geleden hebben gehouden. 

- Communicatie. Driekwart van deze kosten betreft ons ledenmagazine MenSen, welke volledig uit 
de advertentieopbrengsten wordt bekostigd. De totale kosten liggen iets lager dan het voorgaande 
jaar, namelijk: €75.131 (2020: 81.562). Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door eenma-
lige kosten voor inhuur van een fotograaf in 2020. 

- Gesponsorde Projecten. Er is in 2021 aanzienlijk meer uitgegeven dan in 2020 aan gesponsorde 
projecten, namelijk: €46.401 (2020: €12.811). Ondanks de coronapandemie hebben wij landelijk 
toch activiteiten kunnen organiseren.  

- Regio’s: Door de coronapandemie hebben de regionale werkgroepen geen tot een enkele fysieke 
bijeenkomst georganiseerd en dus hiervoor ook weinig kosten gemaakt. Het begrote budget is dan 
ook voor minder dan de helft gebruikt, namelijk: €37.445 (2020: €38.139). 
 

3.3  Risicoparagraaf  
 
Evenals voorgaande jaren wordt de begroting van MS Vereniging Nederland sluitend gemaakt door inci-
dentele inkomsten. Het bestuur blijft werken aan structureel meer inkomsten.  
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In 2021 zijn door de lockdown vanwege het coronavirus diverse activiteiten, zowel landelijk als regionaal,  
niet doorgegaan. Ten gevolge hiervan hebben wij minder organisatiekosten gemaakt, maar ook minder  
extra inkomsten gegenereerd. De Vereniging is kwetsbaar in meerderlei opzicht. Allereerst is de sterkte van 
de Vereniging, i.c. de enorme inzet van onze ruim 300 ervaringsdeskundige vrijwilligers, ook de zwakte, i.c. 
zij kunnen uitvallen. Ten tweede werkt de Vereniging met een klein landelijk team met unieke functies. 
Uitval vanwege ziekte, zowel van de vrijwilligers als medewerkers van het landelijk team, heeft invloed op 
de voortgang van werkzaamheden.  
Het behouden c.q. werven van leden blijft een cruciaal punt. Het focussen op alternatieve inkomsten-
bronnen met het oog op eventueel verlies van contributie-inkomsten moet dat financiële risico enigs-
zins beperken. 
 
 
3.4 Bestemming resultaat 
 
Het resultaat over 2021 is €147.511. De bestemming hiervan is als volgt verdeeld: 
- Toevoeging Algemene reserve: € 66.710; 
- Toevoeging Bestemmingsreserve Landelijk Team: €57.155; 
- Toevoeging Bestemmingsreserve Regionale Werkgroepen: €23.646. 
  
 
3.5  Verdeling kosten over kerntaken 2021 
 
De verdeling van de kosten over de te onderscheiden kerntaken is als volgt: 
 
  Budget 2021 Realisatie 2021 
Belangenbehartiging  :    €   71.260 (13%)              € 123.535 (24%) 
Informatievoorziening  :    € 336.500 (62%)         € 302.214 (60%) 
Lotgenotencontact  :    € 138.440 (25%)         €    79.695 (16%) 
 
Zie ook Staat van baten en lasten (p.51). Per kerntaak is bekeken welke kosten eraan kunnen worden 
toegerekend. In 2022 zullen we ons, binnen de gestelde doel- en taakstellingen, onafgebroken richten 
op deze drie kerntaken. Daarnaast zijn als ondersteunende kerntaken benoemd: leden- en fondsen-
werving, professionalisering dienstverlening en subsidiëring onderzoek. 
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4.  Vaststelling jaarverslag 2021 

In de bestuursvergadering van MS Vereniging Nederland d.d. 11 mei 2022 is het jaarverslag 2021 vast-
gesteld. 

 

 

________________     ________________ 

 
J. van Amstel,      D.J. Lupescu,  
Voorzitter      Penningmeester 
 
 
 
 

--------------------------     -------------------------- 
 
H.G. Kosian,      B.R. Boots,  
Secretaris      Vice-secretaris 
 
 
 
 
--------------------------     -------------------------- 
 
A.F.A.T. van Iterson,     B. Spermon, 
Bestuurslid      Bestuurslid 
 
 
 
 
--------------------------     -------------------------- 
 
M.R. Wassenaar,     M. Amoureus,     
Bestuurslid      Bestuurslid 
 
 

 

--------------------------     -------------------------- 
 
D.M. Engelhard,     S. Kroese, 
Bestuurslid      Bestuurslid 
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Jaarrekening 2021 
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1.  BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris (1) 3.044              4.459              

Immateriële vaste activa (2) 19.865            -                  

Vlottende activa

Voorraden (3) 306                 897                 

Vorderingen (4)

Debiteuren 33.192            24.567            

Rekening-courant werkgroepen en projecten 195                 -                  

Overige vorderingen 79.103            48.516            

Overlopende activa 23.226            23.119            

135.716          96.202            

Liquide middelen (5) 1.367.955       1.256.234       

1.526.886       1.357.792       

31 december 2021 31 december 2020
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€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen (6)

Algemene reserve 409.954          393.244          

Continuïteitsreserve 655.000          605.000          

Bestemmingsreserve 152.503          71.702            

Bestemmingsfondsen 243.651          243.651          

1.461.108       1.313.597       

Kortlopende schulden (7)

Crediteuren 26.406            14.989            

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 6.550              7.089              

Overige schulden -                  -                  

Overlopende passiva 32.822            22.117            

65.778            44.195            

1.526.886       1.357.792       

31 december 2021 31 december 2020
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2.    STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

BATEN

Baten van particulieren (8) 516.009      387.000      370.282      

Baten van bedrijven (9) -               35.000        -               

Baten van loterijorganisaties (10) 37.473        45.000        39.666        

Baten van subsidies van overheden (11) 45.000        45.000        45.000        

Som van de geworven baten (12)

Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten 111.673      95.000        77.009        

Overige baten (13) 27.032        17.000        14.831        

Som der baten 737.187      624.000      546.788      
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LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Belangenbehartiging (14) 123.535      71.260        111.065      

Informatievoorziening (15) 302.214      336.500      277.346      

Lotgenotencontact (16) 79.695        138.440      72.275        

505.444      546.200      460.686      

Wervingskosten

Fondsenwerving (17) 8.903           8.000          11.757        

Beheer en administratie

Personeelslasten (18) 55.114        46.000        45.991        

Afschrijvingen (19) 283              240              278              

Apparaatskosten (20) 12.297        20.560        20.135        

67.693 66.800 66.404

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten (21) 7.636 3.000 3.439

Som der lasten 589.676      624.000      542.285      

Saldo van baten en lasten 147.511 0                   4.503

Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsreserve landelijk bureau 57.155        -               -1.218         

Toevoeging bestemmingsreserve werkgroepen 23.646        -               8.904

Toevoeging bestemmingsreserve Wetenschappelijk onderzoek -               -               27.651        

Toevoeging continuïteitsreserve -               -               -               

Toevoeging aan algemene reserve 66.710        -               (30.834)

147.511 -               4.503
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4.   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2021 4.459

Mutaties

Investeringen 0

Desinvesteringen (12.814)

Afschrijving desinvesteringen 12.814

Afschrijvingen (1.415)

(1.415)

Boekwaarde per 31 december 2021 3.044

2. Immateriële vaste activa

Migratiekosten 

Ledenadminist

ratie

€

Boekwaarde per 1 januari 2021 0

Mutaties

Investeringen 19.865

Afschrijvingen 0

19.865

Boekwaarde per 31 december 2021 19.865
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Voorraden *) 306                   897                     

4. Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren

Debiteuren 33.192             24.567               

Overige vorderingen

Kruisposten regionale werkgroepen 195 0

Te ontvangen rente 3                        -32                      

Nalatenschappen en overige nog te ontvangen bedragen 79.100             48.548               

79.298             48.516               

Overlopende activa

Waarborgsommen 1.857               1.857                 

Af te dragen pensioenen -                    2.836                 

Transitorische kosten vooruitbetaald 13.157             17.627               

Vooruitbetaalde kosten 8.212               799                     

23.226             23.119               

5. Liquide middelen

Kas 616                   61                       

Rabobank rek 117197165 78.556             30.099               

Rabobank rek 10096154226 100.000           722                     

Rabobank rek 1096154242 778.609           778.576             

ING Bank N.V. rek 238000 129.086           85.995               

ING Bank N.V. rek 6560492 281.088           360.781             

1.367.955       1.256.234         

*) Dit betreft de voorraad Muus en brochures en folders. 

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

2021 2020

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 393.244 432.980

Overboeking naar continuïteitsreserve (50.000) -

Resultaatbestemming 66.710 (39.736)

Stand per 31 december 409.954 393.244

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 605.000           560.477             

Overboeking van algemene reserve 50.000             44.523               

Stand per 31 december 655.000           605.000             

De continuiteitsreserve is bedoeld om bij tegenvallende baten en/of lasten de continuiteit van de 

vereniging te waarborgen. Het streven is om dit in de komende jaren te verhogen naar 2x de 

jaarlasten.



58 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bestemmingsreserves

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserve Landelijk bureau

Stand per 1 januari 19.876             21.094               

Resultaatbestemming 57.155             -1.218                

Stand per 31 december 77.031             19.876               

Bestemmingsreserve Regionale werkgroepen

Stand per 1 januari 51.826 40.136

Resultaatbestemming 23.646 11.690

Stand per 31 december 75.472 51.826

Bestemmingfonds

Bestemmingsfonds voor Wetenschappelijk onderzoek

Stand per 1 januari 243.651           216.000             

Resultaatbestemming -                    27.651               

Stand per 31 december 243.651           243.651             

De bestemmingsreserve regionale werkgroepen betreft legaten donaties en giften toegekend aan de 

regionale werkgroepen en bestedingen door de werkgroepen. De bestemmingsreserve van het 

landelijk bureau bestaat voornamelijk uit gesponsorde bedragen t.b.v. de projecten 

Informatievoorziening waarvan de bestedingen doorlopen naar 2021.
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7. Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Crediteuren

Crediteuren 22.925             12.976               

Declaraties 3.481               2.013                 

26.406             14.989               

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Af te dragen loonheffing 5.542               4.569                 

Af te dragen BTW 1.008               2.520                 

6.550               7.089                 

Overige schulden

Kruisposten regionale werkgroepen -                    -                      

-                    -                      

Overlopende passiva

Vakantierechten 14.994             12.748               

Nog te betalen kosten 17.828             9.369                 

32.822             22.117               
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5.  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

8. Baten van particulieren € € €

Contributies 251.352           250.000           257.211             

Donaties en giften 37.548              49.000             60.492               

Nalatenschappen 169.920           82.000             19.579               

Legaten 57.189              6.000               33.000               

Acties naar derden -                    -                    -                      

516.009           387.000           370.282             

9. Baten van bedrijven -                    35.000             -                      

-                    35.000             -                      

10. Baten van loterijen

PB Spierfonds 37.473              45.000             39.666               

37.473              45.000             39.666               

11. Baten van subsidies van overheden

Fonds PGO 45.000              45.000             45.000               

45.000              45.000             45.000               

12. Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten 111.673           95.000             77.009               

111.673           95.000             77.009               

13. Overige baten

Giften regionale werkgroepen 24.746              16.000             13.251               

SupportActie 1.483                1.000               1.575                 

Overige baten 803                   -                    5                         

27.032              17.000             14.831               

Som van baten 737.187           589.000           546.788             
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14. Belangenbehartiging

Doorbelaste personeelskosten 82.671              32.200             68.986               

Doorbelaste apparaatskosten 18.870              14.560             30.620               

Bestuurskosten 9.043                2.500               2.209                 

Samenwerken met andere organisaties 6.374                7.000               6.419                 

Projectkosten 4.640                3.500               1.281                 

Overige activiteiten 1.938                11.500             1.550                 

123.535           71.260             111.065             

15. Informatievoorziening

Doorbelaste personeelskosten 124.006           115.000           103.479             

Doorbelaste apparaatskosten 28.305              52.000             45.930               

Bestuurskosten 6.028                2.500               1.473                 

MenSen 43.392              71.000             44.681               

Subsidiekosten MSweb 36.000              36.000             36.000               

Samenwerken met andere organisaties 2.732                3.000               2.751                 

Algemene voorlichting/ PR 4.765                13.000             2.475                 

MS Vrijwilligerswaardering 75                      -                    1.600                 

Projectkosten 32.481              24.500             8.968                 

Overige activiteiten 24.430              19.500             29.989               

302.214           336.500           277.346             

16. Lotgenotencontact

Doorbelaste personeelskosten 13.778              36.800             11.498               

Doorbelaste apparaatskosten 3.145                16.640             5.103                 

Regionale lotgenoten bijeenkomsten & 

gespreksgroepen 33.701              78.000             34.325               

Projectkosten
9.280                7.000               2.562                 

Overige activiteiten 19.791              -                    18.787               

79.695              138.440           72.275               

17. Wervingskosten

Kosten fondsenwerving 8.903                8.000               11.757               

8.903                8.000               11.757               
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18. Personeelslasten

Lonen en salarissen 38.253              31.536             32.091               

Sociale lasten 6.291                5.200               5.452                 

Pensioenlasten 6.689                4.520               4.820                 

Overige personeelslasten 3.881                4.744               3.627                 

55.114              46.000             45.991               

Specificatie personeelslasten (18)

Lonen en salarissen  

Brutolonen 177.126           146.000           148.630             

Vakantiegelden 14.137              11.680             11.827               

191.263           157.680           160.457             

Besteed aan doelstellingen (153.010) (126.144) (128.366)

38.253              31.536             32.091               

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 31.457              26.000 27.260

Besteed aan doelstellingen (25.166) (20.800) (21.808)

6.291                5.200               5.452                 

Pensioenlasten

Pensioenlasten 34.617              21.000             24.100               

Pensioenvoorziening AEGON -1.173              1.600               -                      

Besteed aan doelstellingen (26.755) (18.080) (19.280)

6.689 4.520               4.820                 

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoedingen 5.467 11.000             8.497

Onkostenvergoedingen 300 300                   300

Werkkostenregeling 3.000 2.000               2.240

Premie ziekteverzuimverzekering 9.097 9.000 9.259

Overige personeelslasten 1.540 1.420 (2.160)

19.404 23.720 18.136

Besteed aan doelstellingen (15.523) (18.976) (14.509)

3.881                4.744               3.627                 

PERSONEELSLEDEN

Bij de vereniging waren in 2021 gemiddeld 5 personeelsleden (3.2 fte) werkzaam 

(2020: 5 personeelsleden (3.0 fte) 

Het betreft hier een toegezegde bijdrageregeling. Bij een tekort bij het pensioenfonds heeft de 

vereniging geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere premies.
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19. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 1.415 1.200 1.392

Besteed aan doelstellingen (1.132) (960) (1.114)

283 240 278

20. Apparaatskosten

Huisvestingslasten 2.187 2.160 2.391

Kantoorlasten 4.839 5.700 5.382

Algemene lasten 5.270 12.700 12.361

12.297 20.560 20.135

Specificatie apparaatskosten (20)

Huisvestingslasten

Huur kantoorruimte 10.937 10.800 11.957

Overige huisvestingslasten 0 -                    0

10.937 10.800 11.957

Besteed aan doelstellingen (8.749) (8.640) (9.566)

2.187 2.160 2.391

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 977 1.000 1.982

Automatiseringslasten 13.931 18.500 15.305               

Telefoonkosten 1.233 1.000 1.086

Portikosten 2.376 3.000 3.619

Verzekeringen 5.679 5.000 4.920

24.195 28.500 26.912

Besteed aan doelstellingen (19.356) (22.800) (21.529)

4.839 5.700 5.382
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Algemene lasten

Accountantskosten 3.086 5.000 635

Administratiekosten 17.508 48.000 48.762

Juridisch advies -                    500 -                      

Overige advieskosten 5.710 10.000 14.180               

Overige algemene lasten 46 0 -1.771                

26.351 63.500 61.806

Besteed aan doelstellingen (21.081) (50.800) (49.445)

5.270 12.700 12.361

21. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 68 0 (32)

Rentelasten en soortgelijke lasten (7.704) (3.000) (3.407)

(7.636) (3.000) (3.439)

Som van lasten 589.676           624.000           542.285             

Saldo van baten en lasten 147.511 (35.000) 4.503

Niet uit de balans blijkende  verplichtingen

wordt voortgezet met telkens 6 maanden. Bij opzegging van deze overeenkomst dient

een termijn van 3 maandenin acht te worden genomen. De huurprijs van het pand is 

ongeveer €11.000,- per jaar.

Voor het boekjaar 2022 heeft de Vereniging ultimo boekjaar een huurverplichting van 3 maanden, 

lopende tot en met 31 maart 2022, welke na het verstrijken van deze termijn
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6.   STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDINGEN

2021

Herkomst middelen €

Resultaat na belastingen 147.511

Afname reserves 0

Afschrijvingen 1.415

Cash-flow 148.926

Donatie voorzieningen 0

Investering in materiële vaste activa 0

Investering in immateriële vaste activa (19.864)

Afname financiële vaste activa 0

Toename langlopende schulden 0

Toename waarborgsom 0

Totaal 129.062

Veranderingen in de samenstelling van het werkkapitaal

Toename debiteuren (8.625)

Afname voorraden 591

Afname overige vorderingen (30.782)

Afname overlopende activa (107)

Afname vlottende middelen (38.923)

Afname crediteuren 11.417

Afname overige kortlopende schulden (539)

Afname overlopende passiva 10.705

Afname kortlopende schulden 21.583

Afname werkkapitaal 17.340

Liquide middelen

Toename banken 111.721


