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voorwoord

Dichterbij
In vele opzichten vraagt alles wat de ziekte multiple sclerose
met zich meebrengt om een lange adem. In de eerste plaats
van alle mensen met MS, die door deze zenuwslopende
ziekte worden getroffen. Constante onzekerheid over de
toekomst is vanaf het diagnosemoment deel van hun leven.

O

nzekerheid vraagt een enorme
flexibiliteit om je steeds weer aan
te passen tijdens de verschillende
fases die het ziekteproces met
zich meebrengt. Met respect ervaren wij hoe
mensen met MS hiertoe in staat zijn.
Ook van onze donateurs wordt een lange adem
gevraagd. Zij begrijpen dat onderzoek naar de
oorzaak van en oplossing voor een complexe
ziekte, een zaak is van kleine stapjes waar
steeds weer financiering voor nodig is.
Onderzoek doet een constant beroep op
inzicht, trouw en de bereidheid middelen te
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delen. Het zijn onze gevers die het mogelijk
maken dat onderzoekers, toegewijd en
vastberaden, hun zoektocht voort kunnen
zetten. Daardoor komt de oplossing steeds
dichterbij.
Bij het werken aan onze vier doelstellingen
fondsenwerving, onderzoek, voorlichting en
zorg, staan onze kernwaarden centraal. Met
integriteit, betrouwbaarheid, verbinding en
kwaliteit als uitgangspunt streven wij naar
resultaatgericht werken, hetgeen voor ons
onlosmakelijk verbonden is aan onze missie.
Inmiddels is er meer dan hoop op een
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betere toekomst voor alle mensen met MS.
Er is namelijk vooruitgang, daadwerkelijke
vooruitgang en ontwikkeling. Op het gebied
van kennis t.a.v. mechanismen van de
ziekte, in relatie tot beschikbare medicatie
voor verschillende fases van de ziekte en in
toegankelijke multidisciplinaire zorg op maat.
In dit jaarverslag nemen we u mee in al
deze vooruitgang. 2018 was een bijzonder
jaar; in de eerste plaats door het bezoek
dat Koningin Máxima op onze uitnodiging
bracht aan het internationale MS-congres in
MS-expertisecentrum Nieuw Unicum en het
aansluitende ‘Bringing us closer diner’ in de
Koepelkerk in Amsterdam. Daar werden niet
alleen kennis en ervaringen gedeeld, maar
werd ook de eerste Global MS Research
Booster Award uitgereikt (pag. 93). Deze
award is een door onze Stichting vormgegeven
subsidie, die dankzij de fondsenwerving van
onze samenwerkingspartner MoveS en dankzij
de mondiale inzet van onze koepelorganisatie

MSIF, leidt tot het toponderzoek.
Ook werd gezamenlijk de mondiale Kiss
Goodbye to MS challenge gelanceerd
(pag. 78) Bijzondere giften met diverse
achtergronden maakten ook in 2018 een
verschil; deelnemers van de VriendenLoterij
financieren Project Y (pag. 58); MS Missie
Peru en Rita Zoetemelk gaven geoormerkt
aan onderzoek naar myelineherstel (pag. 56)
en dankzij een significante bijdrage van het
Innovatiefonds kon het MS-Loket, een project
van de MS Vereniging Nederland en Nieuw
Unicum waarbinnen onze Stichting en MS
Centrum Amsterdam participeren, geopend
worden (pag. 89).
Alle initiatieven, giften en inzet brengen ons
dichterbij. Wij hopen dat u dichtbij ons en
onze doelstellingen blijft.
Willeke Heijbroek-de Clercq, voorzitter &
Dorinda Roos, directeur
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1.1 Onze missie
onze
kernwaarden

Kwalitatief
Wij stellen ons, bureau, bestuur, ambassadeurs,
comité van aanbeveling, wetenschappelijke raad,
commissie klinisch onderzoek, auditcommissie,
externe wetenschappelijke referenten en
ervaringsdeskundigenpanel samen, uit onafhankelijke
en deskundige, op basis van criteria gekozen,
betrokkenen. Hun adequaat functioneren wordt
tenminste jaarlijks getoetst door diverse gremia.

Onze Visie

De Stichting MS Research werkt aan een
MS-vrije wereld.

Onze Missies

Wij bevorderen en faciliteren
wetenschappelijk onderzoek zodat de
gevolgen van multiple sclerose (MS)
behandelbaar zijn, mensen van MS kunnen
genezen en MS uiteindelijk voorkomen
kan worden. Daarnaast creëren wij begrip
en verbeteren de zorg voor mensen met
MS die nu leven.

onze
kerndoelen

onze
kerntaken
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Fondsenwerving
Wij werven fondsen in de private sector ten
behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”,
“voorlichting” en “zorg”.

Fondsenwerving
1. W
 ij verbinden ons met kleine en grote
gevers, periodieke schenkers, machtigers,
erflaters, stichtingen en bedrijven.
2. W
 ij initiëren, coördineren en faciliteren
nieuwe fondsenwervende acties (eventueel
door of samen met derden).
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Integer
Wij gaan integer om met elkaar,
onze relaties, donateurs, mensen
met MS, wetenschappers, zorgprofessionals en andere betrokkenen,
als ook met de aan ons toevertrouwde giften.

Betrouwbaar
Wij richten onze financiële-,
beoordelings- en communicatieve processen zorgvuldig in.
Wij bewaken de processen zelf
en laten deze minimaal jaarlijks
extern toetsen.

Onderzoek
Wij subsidiëren, stimuleren en organiseren
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en
oplossingen voor (leven met) MS.

Onderzoek
1. Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief
MS-onderzoek in Nederland door middel van
programmasubsidies en MS-fellowships.
2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten,
pilots en persoonsgebonden subsidies voor jong
talent.
3. Wij bevorderen (inter-)nationale samenwerking.
4. Wij maken de impact (van gesubsidieerd)
onderzoek zichtbaar.

Verbindend
Wij verbinden betrokkenen,
nationaal en internationaal,
om samen te werken en
kennis te delen, om zo onze
kerndoelen te bereiken.

Resultaatgericht
Wij concentreren ons op onderzoek dat de oorzaken
van en oplossingen voor (leven met) MS vindt, op
inspanningen die de kwaliteit van leven verbeteren en
op het geven van objectieve voorlichting. Alles middels
effectieve besteding van (financiële) middelen en
mankracht.

Voorlichting
Wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en
maatschappelijke aspecten van (leven met) MS met een
breed publiek. Wij geven objectieve informatie over door
ons gesubsidieerd onderzoek en creëren begrip voor leven
met MS.

Zorg
Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke
zorg voor mensen met MS, met als doel het
verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Voorlichting
1. Wij creëren en distribueren toegankelijke media over
resultaten van door ons gesubsidieerd onderzoek en
leven met MS, waarbij we inspelen op actualiteiten.
2. Wij organiseren en participeren in bijeenkomsten en
activiteiten op het gebied van MS-onderzoek en zorg
voor zowel het algemene publiek als professionals.
3. Wij subsidiëren voorlichting die wordt ontwikkeld en/of
gegeven door derden.

Zorg
1. W
 ij bevorderen het delen van kennis en
ervaring op (inter-)nationaal niveau ter
verbetering van de kwaliteit van leven van alle
mensen met MS.
2. W
 ij behartigen de belangen van mensen
met MS en zorgprofessionals bij relevante
organisaties, instellingen en overheid.
3. W
 ij subsidiëren de ontwikkeling van
programma’s ter verbetering van de kwaliteit
van zorg en/of leven voor mensen met MS.
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Onze organisatie

uitvoeren

VRIJWILLIGERS
3 vaste vrijwilligers
ondersteunen de organisatie

stichting ms research

AUDIT COMMISSIE
Internationale commissie
van 4 leden die het bestuur
adviseert over toekenning
en continuering van
programmasubsidies voor
MS-centra

BESTUUR
5 leden met de portefeuilles
bureau en voorzitter, zorg
en vicevoorzitter, financiën,
wetenschap en communicatie

AMBASSADEURS
4 ambassadeurs dragen onze
doelstellingen uit op nationaal
niveau

COMITÉ VAN AANBEVELING
9 leden zetten zich vanuit hun
eigen achtergrond in voor onze
organisatie

ERVARINGSDESKUNDIGEN
PANEL
Een panel van 30 – 50 mensen
met verschillende vormen van
MS dat onderzoeksvoorstellen
beoordeelt op belang,
haalbaarheid en belasting en
risico’s van deelnemers

WETENSCHAPPELIJKE RAAD
12 leden met verschillende
achtergrond en expertise geven
het bestuur onafhankelijk
advies over onderzoek
waaronder toekenning en
continuering van subsidies

adviseren

BUREAU
9-11 medewerkers voor
gemiddeld 7.9 FTE, incl.
directeur

EXPERT COMMISSIE
Commissie van 3 leden die
het bestuur adviseert over
toekenning en continuering
van patiënten programma
subsidies

COMMISSIE KLINISCH
ONDERZOEK
5 leden met klinische
expertise ondersteunen de
wetenschappelijke raad
in de beoordeling van
subsidieverzoeken voor klinisch
patiëntgebonden onderzoek

EXTERNE REFERENTEN
2-4 internationale
experts beoordelen een
onderzoeksvoorstel binnen hun
eigen vakgebied in opdracht
van de wetenschappelijke raad
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1.2 Wie zijn wij?
Om onze doelen te bereiken zetten
veel mensen zich in; van bureau
medewerkers tot vrijwilligers, van leden van
de wetenschappelijke raad tot onze
ambassadeurs.

in een aparte, op de organisatie toegesneden
regeling, waarin rechten en plichten van de
werkgever en werknemer beschreven zijn. De
regeling is in het verslagjaar geactualiseerd,
vastgesteld en met betrokkenen
gecommuniceerd.

Onze organisatie:
bureau en vrijwilligers
Ons bureau staat onder leiding van de
directeur en onder eindverantwoordelijkheid
van het bestuur. Samen met de
wetenschappelijke raad en de (internationale)
auditcommissie, de expert commissie, het
ervaringsdeskundigen panel, de commissie
klinisch onderzoek, de externe referenten
(zie H3), de vrijwilligers, onze ambassadeurs
en het comité van aanbeveling wordt
vormgegeven aan onze doelstellingen
(zie schema pag. 8).
Gemiddeld 7.9 FTE betaalde medewerkers
waren op het bureau in dienst tijdens het
verslagjaar. Wij volgen de adviesregeling
voor beloningen binnen de charitatieve
sector van Goede Doelen Nederland. Naast
salaris ontvangt het personeel acht procent
vakantiegeld en is er een pensioenregeling
bij Aegon. Jaarlijks vinden met alle
medewerkers functioneringsgesprekken
plaats. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld

Naast medewerkers en directie hebben drie
vaste vrijwilligers zich het hele jaar ingezet
voor de Stichting; één op het gebied van
de administratie, één voor diverse hand- en
spandiensten in en rondom het gebouw,
één in de rol van patiënten ambassadeur bij
diverse externe activiteiten. Allen ontvingen
hiervoor de maximale wettelijke vastgestelde
vrijwilligersbijdrage. Tevens kan de Stichting
tijdens evenementen rekenen op een
vaste groep vrijwilligers. Deze bestaat uit
vrienden van de Stichting en/of familie/
vrienden van medewerkers. De inzet van
deze vrijwilligers is voor de Stichting erg
belangrijk. Vrijwilligers komen indien zij daar
prijs op stellen in aanmerking voor een reisen verblijfsvergoeding. Bestuur, directie en
medewerkers hebben grote waardering voor
de bijzondere loyaliteit die vrijwilligers hebben
voor onze organisatie. Onze ambassadeurs
Maartje van Weegen, Wolter Kroes en Ronald
en Michel Mulder, die bij diverse activiteiten
betrokken waren, zijn wij zeer erkentelijk.

In diverse hoofdstukken leest u over hun
betrokkenheid.
In relatie tot de interne processen nam de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in 2018 een belangrijke plaats in. Het
bureau heeft onder begeleiding van een
externe deskundige de vereiste maatregelen
ingevoerd. Ook het ontwikkelen van het
‘Handboek administratieve organisatie’, dat
alle processen en procedures beschrijft, was
in combinatie met bijbehorende planningen,
een project dat de interne efficiency verbeterd
heeft.
Ons bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de
Stichting. Het bestuur keurt de begroting
met bijbehorend jaarplan, het jaarverslag
inclusief de jaarrekening en het (meerjaren-)
beleidsplan van de Stichting goed. Het
bestuur beslist over welke projecten en
programma’s in aanmerking komen voor het
ontvangen van subsidie op advies van de
wetenschappelijke raad (projecten) en de
internationale auditcommissie (programma’s).
Het bestuur keurt alle toekenningen voor
subsidies boven e 10.000 goed. Vastlegging
hiervan geschiedt in de notulen van de
bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft aan
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de directeur bestuurlijke taken en bevoegd
heden gedelegeerd, waarbij het bestuur
toezicht houdt op de uitvoering. Bestuur en
directie hebben in 2018 zeven keer vergaderd. Naast deze vergaderingen is er regelmatig overleg tussen de voorzitter, de overige
bestuursleden en de directie en tussen de
bestuursleden onderling.
Bestuursleden worden geworven en benoemd
door het zittend bestuur. Hierbij wordt
rekening gehouden met de verschillende
disciplines die vertegenwoordigd moeten
worden. Bestuursleden worden voor een
periode van vier jaar benoemd en zijn daarna
herbenoembaar voor periodes van vier jaar.
In het verslagjaar nam de heer Werkendam
afscheid en trad mevrouw Timp toe tot het
bestuur. Het bestuur ontvangt per vergadering
een vaste onkostenvergoeding en geen
bezoldiging.
Als het bestuur ervaart niet over genoeg
expertise te beschikken, doet het een
beroep op externen voor specifiek deskundig
advies. De nevenfuncties van de leden van
het bestuur staan los van de functies die zij

u Onze ambassadeurs: Maartje van Weegen, Wolter Kroes
en Ronald en Michel Mulder.
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vervullen binnen het bestuur van de Stichting.
Een overzicht hiervan staat vermeld op onze
website.
Onze plaats in de samenleving
Stichting MS Research is als charitatieve
instelling, nationaal en internationaal, sinds
1980 een verbindende schakel tussen zowel
wetenschappers, neurologen en andere
aan MS verbonden beroepsgroepen, als
mantelzorgers, vrijwilligers, diverse aan MS
gerelateerde organisaties, donateurs, het
grote publiek en overheden. Schematisch
is hiernaast weergegeven de groepen en
organisaties bij welke doelstelling(-en)
betrokken zijn en welke kwaliteitsinstituten
en richtlijnen daarbij een toetsende rol
vervullen.
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
De eerder geformuleerde kernwaarden
(zie pag 8), doelen en taken zijn een
opdracht aan onszelf om deze dagelijks
intern en extern ‘te leven’. Wij zijn ons
ervan bewust dat de activiteiten die wij
ontplooien maatschappelijke effecten
hebben. Deze effecten, eigenlijk resultaten,
zijn voornamelijk gewenst: dit betreft de
resultaten en uitkomsten van onderzoek,
de toegankelijkheid van informatie voor het
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Onze plaats in de samenleving
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publiek, de verbetering van de zorg voor
mensen met MS.
Ook richting onze interne organisatie
hebben we een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Deze vertaalt zich in
de wens en plicht op het bureau de meest
optimale werkomstandigheden te creëren.
Deels zijn er n.a.v. ons werk echter ook
effecten die maatschappelijk gezien minder
gewenst, maar niet te vermijden zijn. Als
bedrijf maken wij namelijk uiteraard ook
gebruik van energie en materialen.
Wij streven daarbij naar duurzaamheid,
hetgeen zich vertaalt in kleinere en grotere
aspecten. Onze Stichting MS Research
attendeert donateurs en belangstellenden
bijvoorbeeld actief op de mogelijkheid
informatie digitaal, in plaats van in gedrukte
vorm, te ontvangen. Dit komt de belasting van
het milieu ten goede en voorziet hiermee in
een groeiende behoefte.
Onze maatschappelijke betrokkenheid richt
zich binnen een bredere thematische visie
eveneens op ‘de gezonde mens’. Zo zijn wij
onveranderd ‘founding father’ bij ‘Corpus
Experience’ (zie 4.3 pag 89) en participeren
we binnen ‘De gezonde generatie’,
een initiatief van de Samenwerkende
Gezondheidsfondsen (zie pag 65).
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1.3 Risico’s en risicomanagement
Governance en interne beheersing
Het bestuur en de directeur van
Stichting MS Research onderschrijven
de principes van goed bestuur. Daarbij staan
het scheiden van functies, goed besturen en
verantwoording afleggen voorop. Deze
principes zijn verankerd in de interne
reglementen.
De taken en verantwoordelijkheden van het
bestuur en de directeur zijn neergelegd in
de Statuten van de Stichting MS Research
(31 augustus 2017) en het Directiereglement
Stichting MS Research (22 april 2014).
In het Huishoudelijk reglement WR (19
september 2018) staan de taken van de
wetenschappelijke raad beschreven en de
verhouding tussen hen en het bestuur.
Tot de bestuurstaken behoren onder meer het
vaststellen van beleidsplannen, begrotingen,
jaarrekening en tussentijdse rapportages.
De directeur is aangesteld door het bestuur.
Het bestuur stelt de directiebeloning vast
binnen de regeling beloning directeuren
van goede doelen organisaties. Het
bestuur ziet toe op het functioneren van de
directeur. Het bestuur stelt de algemene
arbeidsvoorwaarden vast die gelden voor
directeur en medewerkers. Jaarlijks evalueert
het bestuur het eigen functioneren en voert
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een beoordelingsgesprek met de directeur.
De directeur is, binnen de doelstellingen,
belast met de inhoudelijke beleids
ontwikkeling en -uitvoering, externe
vertegenwoordiging en PR-beleid, de
dagelijkse leiding van de organisatie en
haar medewerkers en het voorbereiden en
uitvoeren van besluiten van het bestuur. De
directeur rapporteert vier keer per jaar aan
het bestuur omtrent de voortgang en de
realisatie van de vastgestelde jaarplannen en
begroting. Het jaarverslag en de jaarrekening
worden door de directeur opgesteld en door
het bestuur vastgesteld, evenals het jaarplan
en de begroting.
Er is een externe accountant benoemd om de
jaarrekening te controleren.
Kwaliteit van organisatie en activiteiten
Om de activiteiten van onze Stichting mogelijk
te maken werven wij fondsen. Daarbij is de
regelgeving binnen de goede doelen branche
leidend voor ons. Derhalve wordt onze
kwaliteit weerspiegeld in het CBF erkend goed
doel keurmerk. Daarnaast hebben wij de
ANBI-status.
Het zwaartepunt van onze activiteiten
richt zich op het kerndoel onderzoek.
Wij doen er alles aan om de kwaliteit
van deze activiteiten zo hoog mogelijk

te houden. Dit doen wij onder meer
door de kwaliteit en meerwaarde van de
onderzoeksprogramma’s te laten evalueren
door een internationale auditcommissie.
De voorzitter van deze commissie is tevens
voorzitter van de wetenschappelijke raad,
waarmee de verbinding tussen beide
toetsingsorganen is gegarandeerd. De

In relatie tot ons kerndoel voorlichting vindt de
bewaking van kwaliteit zowel op bureau- als
bestuursniveau plaats. Eventueel ontbrekende
deskundigheid wordt extern verworven.
De kwaliteit en meerwaarde van subsidies
voor patiënten programma’s binnen ons
kerndoel zorg worden sinds 2018 geëvalueerd
door de expertcommissie.

‘Tijdens het bezoek van de MSIF aan Nederland werd
mij nog maar eens duidelijk dat er zóveel mensen
wereldwijd zich elke dag inzetten om mensen met
MS verder te brengen, dat inspireert!’
Rosa Douw, communicatie en projecten

gehanteerde procedure voor subsidieverlening
voor onderzoeksprojecten is eveneens
een belangrijk middel om de kwaliteit
van het onderzoek te handhaven. De
wetenschappelijke raad beoordeelt alle
ingediende aanvragen op kwaliteit, relevantie
en haalbaarheid en adviseert het bestuur over
honorering. Ook wordt van alle gefinancierde
onderzoeksprojecten de impact geduid en
wordt hierover verantwoording afgelegd in het
jaarverslag. Zie hoofdstuk 3.

Optimale besteding van de middelen
De financiële middelen dienen zoveel mogelijk
te worden besteed aan de doelstellingen van
Stichting MS Research: fondsenwerving,
onderzoek, voorlichting en zorg. Het bestuur
en de directeur doen er alles aan om de post
‘beheer en administratie’ zo laag mogelijk te
houden.
Voor een optimale besteding van de middelen
wordt een strikte procedure gehanteerd. De
wetenschappelijke raad bestaat uit experts
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van verschillende disciplines. Ook worden
externe referenten geraadpleegd. Tevens zijn
leden van de wetenschappelijke raad uitgesloten van beoordeling van een aanvraag indien
er (mogelijk) sprake is van belangenverstrengeling. Bij de selectie van subsidieaanvragen
worden ook mensen met MS betrokken. Een
ervaringsdeskundigenpanel beoordeelt zowel
basale als klinische subsidieaanvragen voor
meerjarige projecten. Dit panel adviseert de
wetenschappelijke raad.
Sinds 2018 adviseert de commissie klinisch
onderzoek de wetenschappelijke raad over
honorering van subsidies voor klinisch,
patiëntgebonden onderzoek. Ook tussentijds
en na afloop van een project controleert
de wetenschappelijke raad zorgvuldig de
voortgang en resultaten van het onderzoek.
Subsidies voor onderzoek en zorg worden
toegekend in jaardelen. Het eventuele
tweede en daaropvolgende jaar wordt
telkens pas toegekend na de ontvangst
en goedkeuring van de jaarlijkse
voortgangsrapportages. De laatste drie
maanden van de subsidie worden pas
uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring van
de eindrapportage.
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Risicomanagement
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de
interne risicobeheersing en controle en tevens
voor het beoordelen van hun operationele
effectiviteit van hiertoe ingestelde systemen.
De interne risicobeheersings- en controle
systemen zijn ontworpen om significante
risico’s te identificeren en om de Stichting in
staat te stellen de risico’s te beheersen.
Het bestuur heeft de risico’s waaraan de
Stichting wordt blootgesteld geanalyseerd
en heeft de controleomgeving beoordeeld.
Het bestuur is van mening dat de huidige
systemen een doeltreffend en doelmatig kader
voor interne controle creëren.
Als onderdeel hiervan heeft het bestuur
begin 2019 opnieuw beoordeeld wat de
noodzakelijke maximale omvang van de
continuïteitsreserve moet zijn. Op basis
van deze beoordeling heeft het bestuur het
maximum vastgesteld op € 1.853.000,
gebaseerd op de begroting 2019.
Het handboek van de administratieve organisatie is een dynamisch document waarin de
processen en procedures met bijbehorende
verantwoordelijkheden wordt weergegeven.
Jaarlijks wordt deze, tezamen met de werking
van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, geëvalueerd. Indien nodig wordt
de administratieve organisatie vervolgens

bijgesteld, door de directie vastgesteld en ter
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
Het risicomanagement van Stichting MS
Research heeft betrekking op:
• Financiële en reputatierisico’s in relatie tot
de besteding van de subsidies. De gevolgen
van risico’s op dit gebied zijn groot; de kans
dat de risico’s zich voordoen is beoordeeld
als klein. Beheersmaatregelen zijn
beschreven in de documenten betreffende
governance en interne beheersing. Daarbij
werken wij in relatie tot subsidies met
subsidierichtlijnen en standaardcontracten,
waarbinnen monitoring en evaluatie
een belangrijke plaats innemen. Er zijn
voldoende maatregelen genomen om
risico’s hieromtrent te beperken;
• Het financieel beheer en de administratie
van de middelen. De gevolgen van risico’s
op dit gebied zijn gemiddeld; de kans dat
de risico’s zich voordoen is beoordeeld als
klein. Beheersmaatregelen zijn beschreven
in de documenten betreffende governance
en interne beheersing. Daarbij is het
vierogen-principe van toepassing. Er zijn
voldoende maatregelen genomen om
risico’s hieromtrent te beperken;
• De IT. De gevolgen van risico’s op dit
gebied zijn groot; de kans dat de risico’s
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zich voordoen is beoordeeld als gemiddeld.
Onder getroffen beheersmaatregelen valt
het werken met een serviceovereenkomst
met de IT-leverancier. Er zijn binnen deze
overeenkomst voldoende maatregelen
genomen om risico’s hieromtrent te
beperken;
• De fondsenwerving. De gevolgen van
risico’s op dit gebied zijn groot; de kans dat
de risico’s zich voordoen is beoordeeld als
gemiddeld. Beheersmaatregelen hebben
betrekking op monitoring van de behaalde
resultaten, in combinatie met continuïteit
en bestemmingsreserves die aangewend
kunnen worden in periode van verminderde
baten. Tevens zijn subsidievormen gepriori
teerd in categorieën, zodat de aanwending
van resterende middelen helder is. Er
zijn voldoende maatregelen genomen om
risico’s hieromtrent te beperken;
• Overbesteding van beschikbare budgetten. De gevolgen van risico’s op dit gebied
zijn beperkt; de kans dat de risico’s zich
voordoen is beoordeeld als klein. Beheersmaatregelen bestaan uit het uitvoeren
van systematische begrotingsbewaking en

u Presentatie tijdens de Global Networking Meeting van
de MSIF in Rome.
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In 2018 is begonnen met het ontwikkelen van de Kiss
Goodbye to MS campagne voor de particuliere markt.

stichting ms research
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besteding en door de bewaking in de vorm
van de kwartaalrapportages. Er zijn voldoende maatregelen genomen om risico’s
hieromtrent te beperken. In 2018 hebben
zich geen specifieke risico’s en onzeker
heden voorgedaan die een belangrijke
impact hebben op de organisatie.
Klachtenprocedure
Klachten zijn voor onze Stichting een
waardevolle bron van informatie met
betrekking tot de kwaliteit van het
functioneren en het beeld dat de buitenwereld
over ons functioneren heeft.
Onze Stichting hanteert een klachten
procedure voor het omgaan met klachten.
Deze klachtenprocedure is opgenomen in
het Handboek administratieve organisatie.
Alle klachten worden direct in behandeling
genomen. De wijzen waarop de klachten
worden behandeld zijn mondeling
(telefonisch) of schriftelijk (per brief of e-mail).
Er zijn in 2018 zeven klachten over verschillende onderwerpen binnengekomen. Deze
zijn schriftelijk ingediend, per e-mail en
betroffen klachten n.a.v. post die door ons
verstuurd is. De klachten zijn opgenomen in
een register en zijn in het verslagjaar afgehandeld. De klachten hebben in geen van de
gevallen geleid tot vervolgacties van de klager.

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie
en de uitvoering van het klachtenbeleid
ligt bij de directeur. De medewerkers van
Stichting MS Research hebben een eigen
verantwoordelijkheid actief te handelen
overeenkomstig het klachtenbeleid van de
Stichting, zowel in- als extern.

1.4 Heden en toekomst
Om een MS-vrije wereld te bereiken is
de continuïteit van MS-onderzoek een
voorwaarde. Het is daarom dat wij streven
naar financiering van dit onderzoek in heden
en toekomst. Ofschoon dit dus een lange
termijn perspectief betreft, zijn er ook doelen
die op korte termijn bereikt zullen worden.
Doelrealisatie in het kort
Sinds onze oprichting heeft de Stichting
in 38 jaar bijna e 65 miljoen aan
wetenschappelijk onderzoek in 357
programma’s en projecten besteed en
zijn er bemoedigende resultaten behaald:
het diagnosetraject is sterk verbeterd, het
ontstaan en het verloop van de ziekte zijn
beter in kaart gebracht en de behandeling en
de kwaliteit van de zorg zijn vooruitgegaan.
Puzzelstukjes van de oorzaak zijn gevonden,
maar de puzzel is nog niet gelegd. Er is
diverse medicatie beschikbaar en meer is

in ontwikkeling. Daarnaast heeft de inzet
van de Stichting er (mede) voor gezorgd
dat de algemene bekendheid van de ziekte
MS is vergroot, waardoor het begrip voor
mensen met MS verbeterd is en zijn er
samenwerkingsverbanden tussen wetenschap
en kliniek ontstaan. Aan voorlichting en zorg
is daartoe in verslagjaar circa e 902.000
besteed.
In de volgende hoofdstukken wordt per
kerndoel specifiek beschreven wat in het
verslagjaar is bereikt.
Meerjarenbeleid
In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2022
is de ambitie opgenomen om de som der
inkomsten tenminste jaarlijks gelijk te houden.
In relatie tot sommige specifieke baten is
een stijging opgenomen. Dit lijkt over het
geheel genomen weinig ambitieus, echter met
het gegeven dat inkomsten van een aantal
collega fondsen met vergelijkbare omvang
en doelstelling dalen, impliceert dit voor
onze organisatie een vooralsnog blijvende
uitdaging.
De financiële vertaalslag van het meerjaren
beleidsplan is weergegeven in de meerjaren
begroting tot en met 2022. Een belangrijk
onderdeel van de meerjarenbegroting
vormt de meerjarenbegroting onderzoek.
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De onderzoekinvesteringen van de Stichting
worden vastgesteld op basis van per categorie
vastgestelde bandbreedtes, de verwachte
ontwikkelingen ten aanzien van de werving
van baten, alsmede de omvang van de
diverse bestemmingsreserves.
Van het meerjarenbeleidsplan en de
meerjarenbegroting worden jaarlijks een
activiteitenplan en een begroting afgeleid.
Binnen ons meerjarenbeleidsplan hanteren
wij de volgende beleidsuitgangspunten:

•

•

•

Algemeen
• Wij subsidiëren kwalitatieve, haalbare
en voor onze kerndoelen relevante
programma’s en projecten.
• De wetenschap bepaalt de inhoud van
gesubsidieerde onderzoeksprogramma’s en
projecten.
• De inhoudelijke kwaliteitstoets op bij onze
Stichting ingediende subsidieaanvragen
vindt extern en onafhankelijk plaats. De
hiervoor ingestelde wetenschappelijke
raad adviseert het Bestuur van Stichting
MS Research over honorering van
subsidieaanvragen voor wetenschappelijk
onderzoek. Het ervaringsdeskundigen
panel, de commissie klinisch onderzoek
en externe referenten ondersteunen de
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•
•

wetenschappelijke raad.
Wij werken conform de regels van het
CBF-keurmerk, de ANBI-status en richtlijn
RJ650.
De meerjarenbegroting geeft de
uitgangpunten voor de bestedingen per
kerndoel weer binnen een periode van
vijf jaar. Het kerndoel onderzoek heeft
hierbinnen onze prioriteit.
Wij beogen fondsen beschikbaar te
stellen voor MS-onderzoek nu en in de
decennia die nog nodig zijn om onze
missies te bereiken. Daartoe alloceren wij
bestemmingsreserves ten behoeve van
continuïteit.
Wij beleggen niet met ons toevertrouwde
giften.
Wij participeren binnen en werken
samen met organisaties in de goede
doelen branche, in het bijzonder de
Samenwerkende Gezondheidsfondsen en
Goede Doelen Nederland.
Binnen ons kerndoel fondsenwerving beogen wij…

• tenminste onze jaarlijkse inkomsten te
continueren en hebben wij de ambitie deze
te verhogen.
• onze doelgroepen uit te breiden en te
differentiëren op basis van doelgroep.
• de bekendheid van onze Stichting en haar
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focus op wetenschappelijk onderzoek te
vergroten.
• de unieke band met begunstigers,
stichtingen en bedrijven te behouden.
• gevers de mogelijkheid te bieden hun
donatie te verbinden aan een specifiek doel
binnen onze kerndoelen.
• personen te faciliteren bij het organiseren
van fondsenwervende activiteiten middels
een platform en/of andere middelen.

•

•
•
•

Binnen ons kerndoel onderzoek beogen wij…
• d
 e programma’s van de academische MScentra in Amsterdam, Rotterdam, NoordNederland en de Nederlandse Hersenbank
voor MS te continueren. Uitgangspunt is
dat de ondersteuning van Stichting MS
Research leidt tot verankering van de MSonderzoeksgroep(en).
• 40 tot 50% van ons jaarlijkse budget te
besteden aan programma’s en
MS-fellowships om de continuïteit van het
MS-onderzoek in Nederland te
waarborgen.
• projectsubsidies voor MS-onderzoek toe
te kennen op basis van aanbod, kwaliteit,
relevantie en financiële middelen.
• toptalent voor MS-onderzoek te bevorderen
en te behouden middels het MS-fellowship.
• innovatief en verkennend pilotonderzoek

•
•

•

te financieren als toets en opstap voor
meerjarige projecten.
jong talent te stimuleren middels prépilots, reisbeurzen en bijdragen aan
werkbezoeken en stages in het buitenland.
naast fundamenteel onderzoek ook klinisch
patiëntgebonden onderzoek te financieren.
voor MS relevant onderzoek mogelijk te
maken middels cofinanciering.
te participeren binnen en/of bij
te dragen aan (inter-)nationale
samenwerkingsverbanden waaronder de
MS International Federation (MSIF) en de
Samenwerkende GezondheidsFondsen
(SGF).
wetenschappers en zorgprofessionals actief
te betrekken bij het werk van de Stichting.
een constructieve samenwerking met
de MS-centra in Amsterdam, Rotterdam
en Noord-Nederland, de Nederlandse
Hersenbank voor MS en wetenschappers te
behouden en/of te versterken.
het kennisdelen door MS-onderzoekers te
faciliteren en onderlinge samenwerking te
stimuleren.
Binnen ons kerndoel voorlichting beogen wij…

• het begrip voor en de kennis over de ziekte
MS te vergroten bij breed publiek.
• de wetenschappelijke resultaten van
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gefinancierd onderzoek begrijpelijk te
communiceren.
• voorlichtingsprojecten derden in relatie
tot de kerntaken onderzoek en zorg te
subsidiëren.
• de samenwerking met de erkende (inter-)
nationale MS-organisaties te optimaliseren.
Binnen ons kerndoel zorg beogen wij…
• te participeren in, bij te dragen aan en zo
nodig te initiëren van projecten met als
doel verbetering van organisatie, inhoud
en beschikbaarheid van zorg voor mensen
met MS.
• patiënten programma’s gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van zorg en/ of
kwaliteit van leven voor mensen met MS te
financieren.

Ambassadeur Ronald Mulder deed samen met enthousiaste skaters mee aan
de Night Skate in Zwolle om geld in te zamelen voor onderzoek naar MS.
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Financieel beleid en resultaten
Baten en lasten
De begroting wordt in december,
voorafgaand aan het begrotingsjaar, door
het bestuur vastgesteld. In de loop van het
jaar wordt de begroting geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld. De verschillen met
de begroting 2018 worden in dit verslag
op hoofdlijnen verklaard. De gerealiseerde
baten 2018 zijn aanzienlijk hoger (€ 1,6
miljoen) dan begroot. De extra baten

bestaan voor 68% uit nalatenschappen, voor
15% uit extra baten in verband met extra
VriendenLoterij projecten en voor 17% extra
baten uit door derden georganiseerde acties
en evenementen.
Wanneer we een vergelijking maken met de
gerealiseerde baten 2017 zijn de baten 2018
toegenomen met bijna € 900.000. Deze
toename is voor ruim 90% dankzij extra baten
uit nalatenschappen en legaten.
In het figuur hiernaast worden de baten van
2018 vergeleken met de begrote baten en de
realisatie van 2017.
De bestedingen aan de doelstellingen liggen
op totaalniveau nagenoeg (99%) op het
begrote niveau. In vergelijking met 2017 is dit
bijna € 1,1 miljoen meer.
Binnen de categorieën wetenschap, voor
lichting en zorg zijn er in 2018 evenwel positieve en negatieve verschillen in vergelijking
met de begroting.
Binnen de doelstelling wetenschap is in totaal
ruim € 200.000 extra besteed ten opzichte
van de begroting, ondanks onderbesteding
binnen enkele subcategorieën van onderzoek.
Binnen de subsidies nationale en inter
nationale samenwerkingsprojecten (o.a.
congressen, publicaties en centrum
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coördinatoren) is respectievelijk € 146.000
en € 56.000 minder besteed dan begroot.
Enerzijds doordat er geen subsidie publiekprivate samenwerking is toegekend,
anderzijds doordat de MS-onderzoeksdagen
zijn verplaatst van november 2018 naar mei
2019 en een functie centrumcoördinator nog
niet ingevuld is.

Begroting 2018

Realisatie 2017

—
4,0
—
3,5
—
3,0
Totale baten (x 1.000.000)

Bij de meerjarige projecten en vanuit
geoormerkte baten gefinancierde projecten is
er juist een extra besteding ten opzichte van
de begroting van respectievelijk € 71.000
en € 338.000. De extra bestedingen binnen
vanuit geoormerkte baten gefinancierde
projecten zijn een direct gevolg van in 2018
extra ontvangen geoormerkte baten. Het totaal
van de bestedingen 2018 aan wetenschap is
ruim € 900.000 hoger dan in 2017.
Binnen de doelstelling voorlichting is ruim
€ 265.000 minder besteed dan begroot. Er
zijn minder subsidies toegekend aan derden
dan voorzien in de begroting (€ 121.000) omdat er geen aanvragen zijn ingediend. Daarnaast is er op de posten media (€ 76.000) en
kosten eigen overige voorlichtingsactiviteiten
(€ 56.000) minder besteed dan begroot. De
belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het verschuiven van de aanpassing van de website
van 2018 naar 2019, alsmede het goedkoper

Realisatie 2018

—
2,5
—
2,0
—
1,5
—
1,0
—
0,5
Particulieren

Overzicht inkomsten

Bedrijven

Loterijorganisaties

Andere
organisaties
zonder
winststreven

Overig
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inkopen van mediaplaatsingen. Tevens zijn
de uitvoeringskosten eigen organisatie ten
behoeve van voorlichting enigszins lager dan
begroot. In vergelijking met het vorige jaar
2017 zijn de totale bestedingen aan voorlichting 9% hoger.
Binnen de doelstelling zorg is er ruim
€ 40.000 meer besteed dan begroot. Dankzij
een geoormerkte gift ad € 100.000 is een
extra patiënten programma toegekend. Mede
hierdoor is het totaal van de bestedingen
2018 aan zorg verdrievoudigd in vergelijking
met 2017.
De kosten fondsenwerving zijn op totaalniveau
ruim € 30.000 lager dan begroot. Binnen
deze categorie zijn er enkele verschillen
in vergelijking met de begroting die elkaar
nagenoeg opheffen. De meest opvallende
verschillen betreffen lagere uitvoeringskosten
eigen organisatie (€ 49.000) doordat een
vacature niet is ingevuld en hogere kosten
mailing (€ 46.000) door hogere kosten
in relatie tot de herinneringsmailing in
december. Deze mailing betrof een test van
een nieuw concept dat heeft geresulteerd in
een toename van de baten in 2018.
De kosten voor beheer en administratie zijn
nagenoeg gelijk aan de begroting (-1%).
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In het figuur ‘overzicht bestedingen’ worden
de lasten van 2018 per categorie vergeleken
met de begroting en met de realisatie 2017.

miljoen (waaronder wetenschap € 10,1
miljoen) en drie bestemmingsfondsen van
totaal € 0,5 miljoen.

Het percentage wervingskosten ten opzichte
van de geworven baten bedraagt in 2018
10,0%. Begroot was 16,5%, terwijl de
realisatie 2017 10,2% bedroeg.
Het kostenpercentage beheer en administratie
(definitie: kosten beheer en administratie/
totale lasten) is gelijk aan de begrote norm
van 4,9%. Dit was in 2017 6,2%. Dit is ruim
onder de norm van 10% die door ons als
organisatie is gesteld.
Het percentage van de totale bestedingen aan
de doelstellingen (bestedingen doelstellingen/
totale lasten) bedraagt 85,2%. Begroot was
84,7%, terwijl de realisatie 2017 82,8%
bedroeg.

Beleggingsbeleid
De Stichting heeft geen beleggingen en heeft
derhalve geen beleggingsbeleid.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bestaan uit de
continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen. De totaalomvang van
de reserves en fondsen bleef gelijk aan de
stand ultimo 2017, namelijk € 14,2 miljoen.
De € 14,2 miljoen is verdeeld in een
continuïteitsreserve van € 1,8 miljoen,
bestemmingsreserves van in totaal € 11,9

Financieel meerjarenbeleid
Wanneer mondiaal aan wetenschappers
een reële inschatting gevraagd wordt van de
benodigde jaren om MS op te lossen, schetsen
zij onveranderd een horizon van meer dan
twee decennia. Directe consequentie hiervan
is dat wij onszelf de opdracht stellen ons in te
spannen om (mede) zorg te dragen voor de
financiering van het nodige wetenschappelijke
onderzoek in genoemde periode. Kortom,
Stichting MS Research vraagt zich
voortdurend af op welke wijze continuïteit kan
worden gewaarborgd voor de financiering van
de benodigde onderzoeksagenda. Dit betreft
plannen en planning op de langere termijn,
welke financieel weerspiegeld wordt in onze
meerjarenbegroting. De verantwoordelijkheid
voor continuïteit brengt met zich mee dat wij
reserves ten behoeve van wetenschap hebben
gecreëerd om in tijden dat inkomsten niet
toereikend zijn, hieruit de voortgang te kunnen
waarborgen.
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Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

—
4,0
—
3,5
—
3,0
Totale lasten (x 1.000.000)

Plannen 2019
Naast het continueren van de huidige
subsidievormen verwachten wij specifiek het
komende jaar de volgende ontwikkelingen:
• Bijdragen aan de internationale
onderzoeksinspanningen op het gebied van
progressieve MS middels de International
Progressive MS Alliance. Wij zijn ervan
overtuigd dat internationale samenwerking
op onderzoeksgebied de beste manier is
om tot een behandeling van deze vorm van
MS te komen.
• Het financieren van twee MSIF Du Pré
beurzen. Met deze reisbeurs kunnen jonge
onderzoekers een werkbezoek brengen aan
een topinstituut gespecialiseerd in MS.
• Het bevorderen van publiek-private
samenwerkingsverbanden, vanuit de
overheid gestimuleerd, met als doel
het versnellen van de ontwikkeling van
innovatieve oplossingen.
• De mogelijkheid creëren het onderzoek
naar aHSCT stamceltransplantatie als
behandeling voor agressieve vormen van
RRMS (gezamenlijk) te financieren.
• Inzet om op nationaal niveau
toegankelijkheid van medicatie en
behandeling te realiseren.
• Ondersteunen van (overbruggings-)
regelingen van diverse vergoedingen in

—
2,5
—
2,0
—
1,5
—
1,0
—
0,5
Fondsenwerving

Overzicht bestedingen

Wetenschap

Voorlichting

Zorg

Beheer en
administratie
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•

•
•

•
•

relatie tot zorg voor mensen met MS.
Participeren binnen ontwikkeling van
zowel de kwaliteitsstandaard als het
zorgprogramma MS.
Het ondersteunen en faciliteren van de
voorlichtingsdienst 1 MS-loket.
Participeren binnen de internationale
awareness campagne ‘Kiss Goodbye to MS’
voor het grote publiek.
Het oriënteren op een nieuwe MS-exhibit
binnen Corpus.
Het efficiënter inrichten van de
bureauorganisatie en samenstelling

heroverwegen en toekomstbestendig
maken.
• Voorbereiden op het jubileumjaar 2020.
In de volgende hoofdstukken treft u een
verslag van de activiteiten in relatie tot
onze vier kerndoelen, als ook de daaraan
gerelateerde jaarrekening.
De financiële vertaling van de activiteiten
2019 heeft geresulteerd in hiernaast
weergegeven begroting 2019, die door het
bestuur in december 2018 is vastgesteld.

Waarom heeft Stichting MS Research reserves?
Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel de oplossing(en) voor MS te vinden. De
verwachting is dat dit nog tenminste twee decennia duurt. Om in deze periode de
voortgang van nieuw wetenschappelijk onderzoek te continueren is het noodzakelijk
reserves te behouden om nu en in de toekomst fondsen beschikbaar te hebben om onze
doelstellingen te kunnen blijven realiseren.
De continuïteitsreserve dient ervoor om de werkzaamheden van de Stichting voort te
kunnen zetten in tijden dat de inkomsten niet toereikend zijn voor de kosten. Begin 2019
heeft het bestuur de maximale omvang van deze reserve vastgesteld op € 1.853.000.
Deze omvang past binnen de normen van de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
van Goede Doelen Nederland.

o De heer Casper Veeningen en zijn zoon in actie voor
MS. Samen fietsen zij elk jaar van Houston naar Austin.

stichting ms research
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actie
Begroting 2019
Begroting
2019
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten
TOTAAL BATEN	
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Wetenschap
- Wetenschappelijk onderzoek
- Uitvoeringskosten eigen organisatie
Voorlichting
- Voorlichting en communicatie
- Uitvoeringskosten eigen organisatie
Zorg
- Zorg
- Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal wervingskosten

2.183.500
85.000
501.000
220.000
2.989.500
44.000
3.033.500

2.613.738
140.951
550.800
325.607
126.500
58.525
3.816.121

186.750
297.189
483.939

Begroting
2019
Beheer en administratie
Uitvoeringkosten eigen organisatie
Totaal beheer en administratie
TOTAAL LASTEN	

225.968
225.968
4.526.028

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

-1.492.528
50.000
-1.442.528

Het saldo wordt gemuteerd op:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve doelstellingen
Reserve nalatenschappen
Bestemmingsfondsen
Totaal

147.179
-1.351.692
0
-238.015
-1.442.528

Geen cadeaus
maar bijdrage voor
MS-onderzoek!
Meneer van Oorschot werd 65 en besloot in plaats
van cadeaus een bijdrage voor Stichting MS Research
te vragen. “Alle gasten waren enorm enthousiast en
zij werden ook niet belast met het zoeken naar een
cadeau.” Met zijn inzameling haalde hij € 1.265 op!
De Stichting ligt van Oorschot nauw aan het hart.
“Ik had drie ooms, broers van mijn vader, die MS
hadden. Fijne mensen die door de gevolgen van
MS veel te vroeg zijn overleden. Ik ben blij dat ik na
een geslaagd feest ook nog een mooi bedrag mocht
overmaken naar Stichting MS Research, waar zij
zeker een mooie bestemming voor hebben.“

opbrengst e 1.265
KENGETALLEN
Wervingskosten gedeeld door de som
van de geworven baten

16,2%

Kosten beheer en administratie
gedeeld door het totaal van de lasten
Norm MS Research - maximaal 10%

5,0%

Totaal bestedingen aan doelstelling
gedeeld door het totaal van de lasten

84,3%
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Dichterbij u
Onze Stichting werft fondsen in de private sector ten behoeve
van onze kerndoelen “onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”.
Zowel de verbinding tussen onze Stichting en de gevers, als
de verbinding tussen de gevers en het onderzoek, is een
belangrijke voorwaarde om tot optimale werving en besteding
van middelen te komen.

H

et dichterbij elkaar brengen door
middel van persoonlijk contact
heeft hierbij nadrukkelijk onze
aandacht. De toename van het
percentage geoormerkte giften (28,8% tov
2017) weerspiegelt dit.
Kwaliteit en betrouwbaarheid staan binnen
onze fondsenwerving als kernwaarde centraal.
Naast interne controles vindt extern door het
CBF, de accountant (aan de hand van RJ650)
en ANBI, certificering plaats.

fondsenwerving

Om zo optimaal mogelijk met mensen en
middelen om te gaan, delen wij kennis
met collega-organisaties, nationaal en
internationaal. Zo is een van onze collega’s
lid van de fondsenwervingscommissie van de
MSIF.

2.1 Verbinden met gevers
Nalatenschappen
Nalatenschappen, in de vorm van een
benoeming binnen een testament of in
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de vorm van een legaat, vormen onveranderd
een dierbare en belangrijke bron van
inkomsten en zijn qua totale omvang zeer
substantieel voor ons werk. In 2018 stegen de
inkomsten uit nalatenschappen met 71,6%.
Regelmatig wordt er informatie opgevraagd
over de mogelijkheden om aan de Stichting
na te laten. Deze vragen worden door de
directeur behandeld.
Een deel van de afhandeling van nalaten
schappen was sinds 2011 ondergebracht
bij Bureau Nalatenschappen van Goede
Doelen Nederland. Eind 2018 is deze
samenwerking beëindigd. Onze Stichting
draagt hier nu zelf zorg voor, in samenwerking
met notariskantoor Dom en notarieel adviseur
de heer Pieter Klapwijk (tevens voormalig
penningmeester van het bestuur), waar wij
hen zeer erkentelijk voor zijn.
Een nalatenschap waar de Stichting al
geruime tijd projecten uit subsidieert, is de
nalatenschap van de familie Dassel. Deze
omvatte destijds in totaal € 1.100.000
bestemd voor zorg en klinisch onderzoek. Het
bestuur heeft in 2016 besloten deze reserve
volledig aan te wenden voor de financiering
van klinische onderzoeksprojecten. Het beleid
van MS Research voorziet in de aanwending
van deze resterende reserve ad € 450.595 in

de komende jaren (tot 2021).
De inkomsten uit nalatenschappen bedroegen
in 2018 € 1.961.997. Dit bedrag is gedeeltelijk het resultaat van schatting op basis van
gegevens uit voorgaande jaren: vanaf 2012
dienen de opbrengsten uit nalatenschappen
in het resultaat te worden opgenomen op het
moment dat er een betrouwbare schatting kan
worden gemaakt.
Hiervoor worden de volgende percentages
gehanteerd: liquiditeiten 90%, effecten
en onroerend goed 50%. Daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld en indien nodig herzien.
Gelukkig zijn voorspellingen over het moment
van overlijden moeilijk te doen. Wel zien we
nog steeds een stijgende lijn in de inkomsten
uit nalatenschappen voor de goede-doelenorganisaties in het algemeen en dus ook voor
onze Stichting.
Periodieke schenkers en machtigers
Een stabiele groep van structurele
gevers zorgt voor een belangrijke bron
van inkomsten; de zgn. periodieke schenkers
en de mensen die een machtiging hebben
afgegeven. Dit type giften is buitengewoon
belangrijk voor de Stichting, omdat deze vorm
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van geven op voorhand inzichtelijk maakt,
wanneer de gelden zullen binnenkomen.
Bovendien is het ontvangen een zekerheid en
is de voortgang van wel of geen donatie dus
niet afhankelijk van externe invloeden op
geefgedrag.
Onze periodieke schenkers dragen bij
conform vooraf afgesproken (vaste) termijnen
en bedragen. De looptijd van een periodieke
schenking is tenminste vijf jaar. Bij het
afsluiten van de overeenkomst is geen
tussenkomst van een notaris meer nodig. Voor
deze groep structurele gevers is een speciale
informatiemap beschikbaar.
In 2018 doneerden 474 periodieke schenkers
een bedrag van € 149.383. Ten opzichte
van 2017 is het aantal periodieke schenkers
met 30 schenkers gestegen. Het gemiddelde
bedrag van de nieuwe schenkingen daalde
echter.
De opbrengst van de donaties door middel
van machtiging zonder periodieke schenking
bedroeg € 403.827 en was € 13.155 lager
dan in 2017.
Substantiële giften
Wij zijn donateurs buitengewoon erkentelijk
voor iedere gift, van welke omvang dan ook,
geoormerkt of ongeoormerkt, omdat deze
allemaal bijdragen aan het verwezenlijken van

fondsenwerving

ons doel. Om alle gevers op maat te kunnen
volgen en zo goed mogelijk van de door hen
gewenste informatie te kunnen voorzien,
maken we sinds 2018 binnen begroting en
rapportages onderscheid tussen ‘giften en
substantiële giften’. Daarbij nooit vergetend
dat alle ‘kleinere’ giften samen meer dan
substantieel zijn.
Een vraag
Onze Stichting vraagt actief om giften bij
bestaande donateurs (direct mailing). De
veelal persoonlijke betrokkenheid van deze
groep donateurs bij onze doelstelling, maakt
de relatie meer dan bijzonder. In onze
database worden, uiteraard binnen de AVGrichtlijn, de wensen van donateurs hieromtrent
bijgehouden. Donateurs kunnen aangeven of
ze één of meerdere keren per jaar benaderd
willen worden en op welke wijze, waarbij
wij een maximum van drie keer per jaar
hanteren (excl. de herinneringsmailingen).
De opbrengst uit direct mailings was in het
verslagjaar € 22.653 lager dan begroot en
€ 61.430 meer dan in 2017.
Uw initiatief
Mensen maken ook spontaan een gift
over, vaak d.m.v. iDEAL of een eenmalige
machtiging via onze website. Ten opzichte van

vorig jaar steeg dit type gift met 40,8% naar
e 25.493.
Giften van bedrijven
Giften voor onderzoek
In 2018 is een totaalbedrag van
€ 146.275 ontvangen aan giften van
bedrijven voor onderzoek. Dit bedrag vertoont
een daling vanwege verminderde inkomsten
uit sponsoring. Dit omdat de
onderzoeksdagen in 2018 niet hebben
plaatsgevonden.
Sponsoring
Door het toekennen van sponsorgelden,
maakten ook in 2018 een aantal vaste
(farmaceutische) bedrijven de organisatie
en invulling van diverse (door Stichting MS
Research georganiseerde) evenementen (o.a.
activiteiten rondom het bezoek van de MSIF
aan Nederland in april) mogelijk.
De totale bijdrage sponsoring door bedrijven
bedroeg € 37.000.
Het totaal ontvangen sponsorgelden van
farmaceutische bedrijven betreft conform
onze eigen norm maximaal 5% van het
totaal aan baten van datzelfde jaar. Dit jaar
was het percentage 0,8%. Daarbij hebben
sponsoren van welke herkomst dan ook geen
enkele invloed op de inhoud van gesponsorde
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activiteiten of projecten en volgt de sponsoring
door farmaceuten de gedragscode van de
Stichting Code Geneesmiddelenreclame
(CGR).

goed doel zij steunen met de helft van hun
maandelijkse inleg. Dit heet geoormerkt
meespelen via geoormerkte loten. In
2018 bedroeg onze geoormerkte afdracht
€ 29.187.
Extra projectaanvraag
Met de toekenning van Project Y (t.b.v.
MS Centrum Amsterdam) kwam een lang
gekoesterde droom uit! Zie pag 58.

VriendenLoterij
Stichting MS Research is meerjarig benefi
ciënt van de VriendenLoterij. Het percentage
van de bijdrage van de VriendenLoterij aan
onze missie is meer dan substantieel voor
onze organisatie en raakt hiermee het hart
van het werk van de Stichting. Het contract
met de VriendenLoterij loopt in ieder geval tot
2020 en daarmee blijft Stichting MS R
 esearch
de dankbare ontvanger van een jaarlijks
bedrag t.w.v. € 200.000. Vanwege het
wijzigen van de richtlijn voor de jaarverslaggeving is retrospectief de realisatie van 2016
eenmalig verhoogd met € 200.000.
Geoormerkte loten
De VriendenLoterij steunt goede doelen op
het gebied van gezondheid en welzijn. Uniek
is dat deelnemers zelf kunnen kiezen welk

VriendenFonds
Omdat de VriendenLoterij de inzet van
vrijwilligers een warm hart toedraagt heeft
Stichting MS Research Sharon Appels
voorgedragen bij het VriendenFonds voor het
in vervulling laten gaan van haar droomwens,
nl. het bijwonen van een concert van Sting.
Door de jaren heen heeft Sharon diverse
benefieten voor onze Stichting georganiseerd
en hiermee zowel belangrijke inkomsten als
awareness voor onze doelstellingen gecreëerd.
Giften van Stichtingen
Blom-de Wagt Foundation
De ‘Monique Blom-de Wagt Grant’ is
een jaarlijkse subsidiemogelijkheid voor
fundamenteel MS-onderzoek. Deze biedt
jonge onderzoekers de mogelijkheid om een
werkbezoek te brengen aan een topinstituut

De droomwens van
Sharon gaat in
vervulling dankzij
de toekenning van
het VriendenFonds.
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in het buitenland. De bedoeling is dat de
onderzoeker de opgedane kennis mee
terugneemt naar en implementeert binnen
zijn/haar eigen instituut. De Blom-de Wagt
Foundation is opgericht door Walter en
Monique Blom-de Wagt en is vernoemd
naar Monique. De strijd tegen MS heeft zij
zelf helaas verloren, maar via de Foundation
hoopte zij, en nu haar naasten, andere
mensen met MS een betere toekomst te
kunnen bieden. In 2018 werd de grant
uitgereikt aan drie jonge onderzoekers, zie
pag. 62.
Gemmy en Mibeth Tichelaar award
Deze foundation is opgericht ter
nagedachtenis aan moeder en dochter
Gemmy en Mibeth Tichelaar. De foundation
zet zich in voor het vinden van een oplossing
voor de ziekte MS en reikt tweejaarlijks de
award uit aan een talentvolle jonge MSwetenschapper. De prijs bestaat uit een
subsidie van e 60.000 voor fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken
van en/of een behandeling voor MS. Karim
Kreft, neuroloog in opleiding en immunoloog

o Saartje verkocht deurstoppers om geld op te halen voor
MS-onderzoek.

fondsenwerving

binnen het ErasmusMC in Rotterdam ontving
in 2018 de prijs.
Tot slot maakte een zeer substantiële gift
van bijzondere gevers uit Noord-Holland een
belangrijk project rondom zorg voor mensen
met MS binnen Nieuw Unicum mogelijk. De
gevers willen anoniem blijven, hetgeen wij
uiteraard respecteren.

2.2 Fondsenwervende acties door
derden
De betrokkenheid van mensen (met en
zonder MS) bij het organiseren van
fondsenwervende acties en evenementen was
dit jaar groter dan ooit. Dit liet ook de
opbrengst zien die de begroting met een
tiental procenten oversteeg.
Particulieren
Veel mensen startten zelf een actie op of
haakten aan bij een bestaande actie. Het
actieplatform inactievoorms.nl werd door
een groot aantal actiehouders ingezet. Met
behulp van de eigen actiepagina deelden en
kondigden de verschillende actiehouders op
een eenvoudige wijze hun acties ten behoeve
van MS Research aan.
Het platform nodigt de achterban van de
actienemer op een laagdrempelige manier uit
een donatie te doen voor de prestatie van de
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Door deel te nemen aan de Zwolse Halve Marathon en de Vier Engelse Mijlen brachten collega’s van de ITMGroup uit Kampen € 30.424 bijeen.
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Zo’n 450 deelnemers aan het event Klimmen tegen MS
gingen in juni de uitdaging met de Mont Ventoux aan.

fondsenwerving

betreffende actienemer. Tevens wordt hiermee
zijn of haar achterban actief betrokken bij
de activiteiten van de Stichting, waarmee de
naamsbekendheid van de Stichting wordt
vergroot.
De acties waren ook dit jaar weer zeer divers.
Zo werd er een coproductie van de musical
Mama Mia ten tonele gebracht; fietsten vader
en zoon van Houston naar Austin; werd
geld opgehaald op de Vrijmarkt; verkocht de
10-jarige Saartje deurstoppers gemaakt van
gebreide sokken en renden 70 leerlingen van
het Barlaeus de koudste Dam tot Damloop
allertijden. Een impressie van een aantal
particuliere acties en evenementen vindt u
verspreid in dit jaarverslag.
In de periode 1 – 31 mei stond het online
actieplatform in het teken van de campagne
Kiss Goodbye to MS. Lees hierover meer op
pagina 78 van dit jaarverslag.
Met betrokkenheid van Stichting MS Research
is in totaal € 147.843 bijeengebracht door
middel van acties, waarvan € 126.230
via de actiepagina inactievoorms.nl. Een
beduidend hoger bedrag dan in voorgaande
jaren; nl. € 90.780, werd door actiehouders
bijeengebracht zonder betrokkenheid van de
Stichting.
Wij vinden het onze verantwoordelijkheid
om alle individuele initiatieven zo zorgvuldig
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mogelijk te begeleiden op o.a. geschiktheid en
kans van slagen. Daarom bieden wij onze actiehouders de benodigde promotiematerialen,
zoals informatiemateriaal over de Stichting
en de ziekte MS. Soms zijn niet alleen onze
collega’s betrokken bij acties, maar ook onze
ambassadeurs. Zo was Ronald Mulder vertegenwoordigd bij de cheque overhandiging van
het Skate for MS event in Zwolle.
De inzet van alle aan onze Stichting
verbonden actienemers toont enorme
betrokkenheid, doorzettingsvermogen en
wilskracht. Allen met hetzelfde uitgangspunt:
‘Geld inzamelen voor een MS-vrije wereld’.
Stichtingen
Een aantal zeer belangrijke partners van
onze Stichting MS Research zamelt elk
jaar, samen met hun achterban, geld in
voor wetenschappelijk onderzoek naar MS.
Stichting MS draagt zorg dat het geld wordt
besteed aan kwalitatief onderzoek en monitort
de voortgang en resultaten.
MoveS
MoveS heeft als doel het inspireren van
mensen om in beweging te komen tegen MS
en iedereen de kans te geven om dit te doen.
Zij doen dit door het organiseren van sportieve
fondsenwervende evenementen zoals

Klimmen tegen MS en ArenA MoveS.
In juni vond de 8e editie plaats van Klimmen
tegen MS. Aangemoedigd door vrienden
en familie gingen zo’n 450 deelnemers
de uitdaging met de Mont Ventoux aan.
Sommigen fietsten of liepen één of meerdere
keren naar de top. Het trotseren van deze
berg is niet alleen een fysieke maar ook
een mentale strijd, een symbool voor wat
MS in levens betekent. Ook dit jaar was
het estafetteteam ‘Samen Sterker’ weer
vertegenwoordigd, speciaal voor mensen
met MS die in groepsverband en onder
begeleiding deel willen nemen aan Klimmen
tegen MS.
Begin juli vond de derde, en tevens voor dit
moment laatste, editie van ArenA MoveS
plaats in de Johan Cruijff ArenA. Er waren diverse trapchallenges van 500 tot 5.000 treden
en workouts zoals Spinning, Jumping Fitness
en Bootcamp, allemaal op de beats van
DJ Joshua Walter. De bijna 1.000 deelnemers
zorgden ervoor dat de ArenA gevuld was met
positieve energie. Ook MS Research was aanwezig en daagde de deelnemers en bezoekers uit om zo snel mogelijk een megagrote
legpuzzel in elkaar te zetten. Alle vrijwilligers,
bezoekers en deelnemers maakten gezamenlijk een vuist tegen MS.

Tijdens dit event maakte MoveS bekend dat
met Klimmen tegen MS en ArenA MoveS
tezamen, maar liefst, ruim € 500.000 is
opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek
naar MS. Ook werd tijdens ArenA MoveS de
winnaar van de MS Out-of-the-Box Grant
bekend gemaakt. Meer informatie hierover
leest u in het hoofdstuk Onderzoek (pag. 59).
Rokjesdagloop
Stichting Rokjesdagloop organiseerde dit
jaar voor de 7e keer de Rokjesdagloop.
Een gecombineerd hardloop- en
wandelevenement in Amsterdam, waarvan de
opbrengst voor de vijfde keer naar Stichting
MS Research ging. Het geld was geoormerkt
voor MS-onderzoek van het MS Centrum
Amsterdam. Ruim 800 deelnemers deden
mee, waarvan bijna de helft aan de Walk4MS.
De Walk4MS, onderdeel van de Rokjes
dagloop, is speciaal opgezet voor mensen die
door een beperking (waaronder MS) niet meer
kunnen hardlopen of gewoon voor degenen
die liever wandelen dan rennen. Dit jaar werd
er bijna € 35.000 opgehaald!
MSIF CykelNerven
Dit jaar heeft de Stichting zich georiënteerd
op een mogelijk toekomstig partnership met
de organisatie van het fietsevent CykelNerven.
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De vijf zwaarste bergetappes van de Tour de
France worden over een afstand van zo’n
350 kilometer per fiets beklommen. Dit van
origine Deense evenement is sinds 2018 op
initiatief van de MSIF geadopteerd tot een
internationale uitdaging, waarmee geld wordt
opgehaald voor internationaal MS-onderzoek.
Het streven is dat zoveel mogelijk bij de MSIF
aangesloten MS-organisaties deelnemers
werven voor het event CykelNerven. In 2019
zal de Stichting zich verder beraden over een
eventuele (actieve) rol hierin.
MS Missie Peru
Het was al jaren een droom die in 2018 is
uitgekomen. Vijf vrouwen met MS liepen, na
een maandenlange intensieve voorbereiding
met behulp van professionele begeleiding, in
september een deel van de Inca trail in Peru
met bestemming de oude Inca-stad Machu
Picchu. Zij zamelden hiermee € 30.149 in
voor Stichting MS Research.
Het prachtige bedrag is geoormerkt voor
het MS Centrum Noord-Nederland en wordt
aangewend voor het onderzoek rondom
herstel van myeline.

o Donateurs, “klein of groot”, anoniem of met naam
bekend, maken dat wij MS-onderzoek kunnen voortzetten.

fondsenwerving
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donateur

“De telefonische contacten met mensen die zelf MS
hebben of van dichtbij meemaken wat leven met MS
met zich meebrengt, maken op mij elke keer diepe
indruk. Voor hen zet ik mij graag in.”
Jolanda Verbooy, relatiebeheer

Bedrijven
Eind 2017 opende Specsavers haar 133e filiaal
in Wormerveer. Onze ambassadeur Wolter
Kroes, die in Wormerveer geboren en getogen
is, opende dit filiaal. Hiermee startte ook het
spaarplan van Stichting Specsavers Steunt
ten behoeve van Stichting MS Research. Dit
spaarplan heeft een looptijd van één jaar.
Voor iedere klant die in 2018 een bril of
hoortoestel kocht in het filiaal Wormerveer,
werd een vast bedrag in de spaarpot gedaan
door Stichting Specsavers Steunt ten behoeve
van onze Stichting. De uiteindelijke opbrengst
resulteerde in een bedrag van e 1.360. Dit
mooie bedrag is ontvangen in feb 2019 en is
derhalve niet opgenomen in de jaarrekening
van 2018.
Medewerkers van de ITMGroup uit Kampen
overhandigden begin juli een cheque van
€ 30.424 aan onze ambassadeurs Ronald

en Michel Mulder. Dit bedrag haalden de
ITM-medewerkers op door begin juni met 63
personen, onder de naam Team de Eenhoorn,
deel te nemen aan de Zwolse Halve Marathon
en de 4 Engelse Mijlen. Samen liepen ze
ruim zevenhonderd kilometer, waarbij de
trainingskilometers niet zijn meegenomen.
Het totaalbedrag werd bereikt doordat het
management van de ITMGroup het door
de lopers ingezamelde bedrag van ruim
€ 14.000 verdubbelde en daar bovenop
€ 25 per deelnemer doneerde.
Dankzij alle vormen van giften kunnen wij
de invulling van onze kerndoelen blijven
voortzetten. Aangezien onze Stichting geen
overheidssubsidie ontvangt, was uitvoering
hiervan anders niet mogelijk. Wij zijn grote
dank verschuldigd aan allen die ons in staat
stellen door te gaan met het vinden van de
oorzaak en zoeken naar de oplossing voor MS.

Waarom draag ik MS
Research een warm hart
toe?
Conny Slotboom: “Ik vind dat er nog lang niet genoeg
onderzoek naar MS is, de ziekte is nog steeds niet
te genezen, dus actie is noodzakelijk! Ik zet mij op
verschillende manieren in om dit onderzoek mogelijk
te maken. Ik heb bijvoorbeeld een sponsortocht
georganiseerd en nu zamel ik bij verschillende
supermarkten statiegeldbonnen in. Alle kleine beetjes
helpen. Ook ben ik periodiek schenker, hiermee
steun ik op een vaste basis zodat MS Research ook
structureel onderzoek kan financieren. Zo kan iedereen
iets doen, alle kleine beetjes helpen om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit van leven met MS verbetert en
dat MS de wereld uit gaat.”
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de kroon op het werk van multidisciplinaire zorg
binnen MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum

Soms komen
dromen uit...
H
et grote belang van een multi
disciplinaire aanpak bij de zorg voor
en behandeling van mensen met
progressieve MS, werd afgelopen voorjaar
meer dan onderstreept: Op uitnodiging van
onze Stichting vereerde Koningin Máxima
zowel het internationale congres van de
MSIF, als de behandelafdelingen van het
expertisecentrum met haar bezoek in
Zandvoort. Door middel van voorlichting is
deze gespecialiseerde zorg voor mensen
met progressieve MS wereldwijd dichterbij
gekomen.

o Aangepast bewegen bij de fysiotherapie is van groot
belang. Annelies Conijn deelt met Koningin Máxima dat er
ook nog veel te lachen is in het leven…

stichting ms research

Ontwikkeld vanuit bijna 50 jaar ervaring
deelde Nieuw Unicum haar brede expertise.
Ondanks vele beperkingen en klachten die
mensen met progressieve MS ervaren, zoals
bijvoorbeeld pijn, spasticiteit, cognitieve
problemen en slikstoornissen, zijn er
gelukkig veel mogelijkheden ‘op maat’. Deze
bijzondere, innovatieve en gespecialiseerde
behandelingen zijn dankzij de samenwerking
tussen behandelaren, zorgprofessionals en
onderzoekers, niet alleen beschikbaar voor
alle mensen die permanent in Nieuw Unicum
verblijven, maar ook voor alle mensen met
MS elders in Nederland. Via verschillende
diensten, zoals bijv. een online coaching
programma, een multidisciplinaire screening
en kennisdeling met de behandelaar in de
thuissituatie wordt dit mogelijk gemaakt.
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Neuropsycholoog Christine Westerveel vertelt over de behandeling van
cognitieve en psychische klachten.

Doel van het onderzoek van Maaike Ouwerkerk is de meerwaarde
aantonen van de multidisciplinaire interventies; van practise-based
naar evidence-based care.

Als mensen de overstap van hun rolstoel naar de tandartsstoel niet
meer kunnen maken is dit kantelplateau de oplossing. Het is de enige
in Europa!

In aanwezigheid van Koningin Máxima werd, dankzij giften van onze
donateurs, de eerste subsidie voor een patiënten programma uitgereikt
aan het MS-Expertisecentrum van Nieuw Unicum.

Thijs Möller en Ina Buisman vertellen over het zelfstandig wonen en
het permanent verblijf bij Nieuw Unicum.

Leonie Ruhaak geeft in aanwezigheid van Liesbeth Kooij en Vincent
de Groot uitleg over slikstoornissen, het FEES-onderzoek gefinancierd
door fondsen van onze Stichting en de mogelijkheden van logopedie.
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Dichterbij antwoorden
Stichting MS Research subsidieert, stimuleert en organiseert
wetenschappelijk onderzoek. In 38 jaar is er bijna e 65
miljoen besteed aan 357 programma’s en projecten. Deze
onderzoeken geven antwoorden en brengen ons dichterbij
een oplossing voor MS.

M

ede dankzij onze Stichting
is de afgelopen decennia
grote vooruitgang geboekt op
het gebied van diagnose en
behandeling van MS. Ook is onze kennis over
de ziekte gegroeid. Wij danken dit succes
aan het vertrouwen dat vele donateurs,
onderzoekers en andere betrokkenen ons
geven. Een vertrouwen dat is gebaseerd op
onze kernwaarden en handelswijze. Stichting
MS Research zorgt dat giften worden besteed
aan wetenschappelijk onderzoek van hoge
kwaliteit. Onderzoek dat wij financieren draagt

wetenschappelijk onderzoek

bij aan het vaststellen van de oorzaken van
MS, het verbeteren van de behandeling
van MS, het verbeteren van de diagnose en
prognose van MS en/of het optimaliseren van
de kwaliteit van leven met MS.
De Stichting bevordert en faciliteert MSonderzoek op diverse manieren. Als
eerste stimuleren wij de continuïteit
van MS-onderzoek in Nederland
middels programmasubsidies en
MS-fellowships. Ook subsidiëren wij
meerjarige onderzoeksprojecten, pilots en
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persoonsgebonden subsidies voor jong
talent. Als derde bevorderen wij nationale- en
internationale samenwerking. Tot slot maken
wij de impact (van gesubsidieerd) onderzoek
zichtbaar. In de volgende paragrafen leest u
hoe wij in 2018 deze vier kerntaken hebben
ingevuld. Zo brengt Stichting MS Research
antwoorden dichterbij.

1980-2018

2018

3.1 Continuïteit MS-onderzoek
Wanneer onderzoek de
oplossing van MS brengt is
onduidelijk. Professionals schatten in dat het
nog zeker decennia duurt voordat MS te
genezen en te voorkomen is. Om deze reden
investeert Stichting MS Research in het
MS-onderzoek van nu en van de toekomst.
Wij bevorderen de kwaliteit en continuïteit van
het MS-onderzoek in Nederland met
programmasubsidies voor MS-centra en de
subsidie MS-fellowship.
MS-centra voor onderzoek en zorg
Om hoogwaardig onderzoek te kunnen
uitvoeren is een eveneens hoogwaardige
omgeving essentieel. Stichting MS Research
onderkent dit en steunt de MS-centra
in Amsterdam, Rotterdam en NoordNederland en de Nederlandse Hersenbank
voor MS op structurele basis met een

64,6

miljoen euro

3,2

miljoen euro

MS-centra & Hersenbank, € 20.606.089

MS-centra & Hersenbank, € 21.190.149

MS-Fellowship, € 2.744.368

MS-Fellowship, (geen toekenning in 2018)

Meerjarige projecten, € 34.785.729

Meerjarige projecten, € 1.428.989

Eenjarige projecten, € 5.267.881

Eenjarige projecten, € 219.767

Overig, € 1.167.284

Overig, € 340.808

Investering in wetenschappelijk onderzoek
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30
Investering totaal (x € 1.000.000)

12,6

Programmasubsidies

Projectsubsidies

het werven van deze projectsubsidies,
onderschrijft de kwaliteit en relevantie van het
onderzoek binnen de centra.

25
20
16,5

15
10

1,1
7,4

5
0

3,2
5,0

Amsterdam
MS-centrum
sinds 1998

Noord-Nederland
MS-centrum
sinds 2012

Rotterdam
MS-centrum
sinds 2002

3,2
2,7
Hersenbank
Hersenbank voor MS
sinds 1990

Investering in continuïteit
programmasubsidie. De drie academische
MS-centra zijn gespecialiseerd in zowel MSonderzoek als zorg voor mensen met MS.
Het laboratorium en de kliniek zijn nauw
verweven, hetgeen ten goede komt aan de
kwaliteit en relevantie van het onderzoek. De
Nederlandse Hersenbank voor MS heeft een
unieke collectie hersenweefsel van overleden
hersendonoren en faciliteert hiermee MSonderzoek wereldwijd.

wetenschappelijk onderzoek

MS-fellowship
De subsidie MS-fellowship zorgt voor het
behoud van talent voor het MS-onderzoek.
Het MS-fellowship is voorbehouden aan
excellente kandidaten. De vierjarige subsidie
stelt een onderzoeker in staat een eigen
onderzoekslijn op te zetten binnen een
academisch MS-centrum.

De kwaliteit en meerwaarde van de
programmasubsidies worden getoetst door
de audit commissie. Deze onafhankelijke
adviesraad bestaat uit drie internationaal
erkende MS-experts en de voorzitter van de
wetenschappelijke raad.
De resultaten van de programma’s vormen
de basis voor vervolgonderzoek. Een deel van
dit vervolgonderzoek financiert MS Research
middels projectsubsidies. Het succes in

16-947MS
Dr. S.M. Kooistra (MS Centrum Noord
Nederland)

Bijdrage microglia aan
ontwikkeling van MS
MS-Fellowship van € 428.320, lopend in
2018
“Microglia cellen, de afweercellen van het
brein, zijn belangrijk bij het ontstaan en de
progressie van MS. Er is echter nog veel
onduidelijkheid over de exacte bijdrage
van microglia aan het ziekteproces. Door
individuele microglia cellen te bestuderen
kunnen we aanknopingspunten vinden voor
de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.”
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De Nederlandse
Hersenbank
voor MS

18-406gMS, Nederlands Herseninstituut, Amsterdam

Wereldwijd unieke collectie hersenweefsel
€ 530.000,- voor 4 jaar, toegekend in 2018
“De Hersenbank verzamelt hersenmateriaal van mensen met MS die zich bij leven als hersendonor
hebben geregistreerd. Wij brengen dit materiaal nauwkeurig in kaart. Onze unieke collectie is beschikbaar
voor MS-wetenschappers uit binnen- en buitenland. Door hersenweefsel, ruggenmerg en hersenvloeistof
te bestuderen groeit onze kennis over het ziekteproces van MS.”
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MS centrum
amsterdam

14-358eMS, Amsterdam UMC - locatie VUmc, Amsterdam

Stoppen van progressie bij MS
€ 1.477.020 voor 4 jaar, 2014 - 2018
“Ons team van onderzoekers van verschillenden afdelingen werkt aan het verkrijgen van meer kennis over de
geleidelijke achteruitgang bij MS. Wij onderzoeken welke biologische processen een rol spelen. Het doel is
aangrijpingspunten vinden voor behandelingen die de ziekteprogressie stoppen om de kwaliteit van leven van
mensen met MS te verhogen.”

wetenschappelijk onderzoek
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erasms
ms centrum
rotterdam

15-490dMS, 18-490eMS, Erasmus MC, Rotterdam

Biologisch begrip van het beloop van MS
€ 500.000 + € 100.000* voor 4 jaar, 2016 – 2020
*Aanvulling t.b.v. klinische cohorten met focus progressieve MS, mogelijk gemaakt door een gift
ter nagedachtenis aan en van drs. Vasiliki Petalas
Het ontstaan en verloop van MS staan centraal in het programma van ErasMS. Het eerste
onderzoek betreft de relatie tussen genen, het afweersysteem en infecties. Een tweede
onderzoekslijn heeft als doel het vinden van factoren in bloed en hersenvocht die de
ziekteactiviteit weerspiegelen en het verloop van MS kunnen voorspellen.
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MS centrum
noord-nederland
18-733cMS, UMCG, Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis, Groningen

Het herstel van myeline dichterbij
€ 560.149,- voor 4 jaar, toegekend in 2018
Mede mogelijk gemaakt door MS Missie Peru en Rita Zoetemelk
“Waarom het herstel van myeline bij mensen met MS niet goed verloopt is nog onbekend. Wij brengen alle
factoren in beeld die de aanmaak van myeline kunnen remmen in de door MS aangedane hersengebieden.
Zo wordt duidelijk hoe we behandeling gericht op het herstel van myeline moeten aanpakken.”

wetenschappelijk onderzoek
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3.2 Subsidies voor onderzoek
MS Research vindt het zeer belangrijk
dat ontvangen giften worden besteed
aan onderzoek met een hoge relevantie voor
MS.

START
Afwijzing
Indienen
vooraanvraag

Ervarings
deskundigenpanel

Wetenschappelijke
Raad
Positief advies

Procedure subsidieverstrekking
De wetenschappelijke raad (WR)
beoordeelt alle ingediende aanvragen
op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid en
adviseert ons bestuur over honorering. Om tot
een betrouwbaar en onafhankelijk advies te
komen bestaat de WR uit experts van
verschillende disciplines en worden externe
deskundigen geraadpleegd. Tevens zijn
WR-leden uitgesloten van beoordeling van
een aanvraag indien er (mogelijk) sprake is
van belangenverstrengeling.
Externe deskundigen die betrokken zijn bij
de selectie van meerjarige projecten zijn
mensen met MS, externe referenten en de
in 2018 nieuwgevormde commissie klinisch
onderzoek. Deze commissie adviseert de WR
over aanvragen voor patiëntgebonden klinisch
onderzoek.
De WR weegt de oordelen van deze deskundigen mee in zijn eindoordeel. Het ervaringsdeskundigenpanel bestaat uit een gevarieerde
groep van mensen met verschillende vormen
van MS. De ervaringsdeskundigen toetsen het

Afwijzing
Indienen volledige
aanvraag

Externe
referenten

Wetenschappelijke
Raad
Positief advies

Commissie Klinisch
Onderzoek*
Afwijzing

* alleen voor klinisch
patiëntgebonden onderzoek

Bestuur
Toekenning

Stop project
Start project

Jaarlijkse voortgangsrapportages

Wetenschappelijke
Raad
Vervolg project

Eindrapportage

Van aanvraag tot onderzoek

Wetenschappelijke
Raad

Financiële afsluiting

EINDE
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Rianne Gorter,
MS Centrum Noord Nederland

belang, haalbaarheid en, indien van toepassing, de risico’s en belasting voor deelnemers.
Externe referenten zijn internationale wetenschappers uit een specifiek vakgebied dat
aansluit bij het onderwerp van de aanvraag.
Ook tussentijds en na afloop van een project,
controleert de WR zorgvuldig de voortgang
en resultaten van het onderzoek. Stichting
MS Research kent meerjarige subsidies
in delen van een jaar toe. Het tweede
en daaropvolgende jaren worden pas na
ontvangst en goedkeuring van de jaarlijkse
voortgangsrapportages toegekend. Op deze
wijze bewaken wij van start tot einde de
kwaliteit van een project.

Subsidievormen
Stichting MS Research heeft verschillende
subsidievormen die aansluiten bij haar
kerntaken en zijn toegespitst op de
ontwikkeling van jong talent tot ervaren
onderzoekers. Wij lichten deze verschillende
subsidies verder toe in het overzicht hiernaast.
Vanaf pagina 54 treft u een beknopte
omschrijving van de nabij 50-tal
onderzoeksprojecten, die Stichting MS
Research heeft gefinancierd in 2018. De
projecten zijn gerangschikt per subsidievorm
en betreffen zowel toegekende, lopende als
afgeronde projecten van dit jaar.

Meer weten over de projecten die
MS Research subsidieert?
Op onze website geven wij uitleg over het belang, de aanpak, de (verwachte)
resultaten en impact van alle projecten genoemd in dit jaarverslag. Ga naar
msresearch.nl/lopend-onderzoek en zoek op projectnummer of thema naar het
onderzoek dat u interesseert.

wetenschappelijk onderzoek

Subsidievormen

jaarverslag 2018 | 53

subsidie

wat

Doel

Programma

4-jarige subsidie voor MS-centra

– Continuïteit & kwaliteit MS-onderzoek in NL
– Samenwerking laboratorium en kliniek

MS-Fellowship

4-jarige persoonsgebonden onderzoekbeurs

– Behoud van talent voor MS-onderzoek
– Continuïteit & kwaliteit MS-onderzoek in NL

Meerjarig project

3- of 4-jarig onderzoeksproject

– Kwalitatief hoogstaand onderzoek naar MS

Eenjarig project

Pilotproject, MS Out-of-the Box Grants

– Testen van innovatieve ideeën

Subsidies voor jonge
onderzoekers

Global MS Research Booster Award, Gemmy
& Mibeth Tichelaar Award, Pré-pilot,
Monique-Blom de Wagt Grant, Du Pré Grant,
Werkbezoek- en Stage in het buitenland en
bijdrage drukkosten proefschift

– Stimuleren, behouden en werven van jong talent
– Betrekken jonge onderzoekers bij Stichting
MS Research
– Bevorderen van internationale samenwerking
(m.u.v. bijdrage proefschrift)

(Inter-)nationale
samenwerkings
projecten

Fondsoverstijgend onderzoek, Subsidie
Publiek-Private Samenwerking, Programma
Translationeel Onderzoek, International
Progressive MS Alliance

– Aanhaken bij ontwikkelingen in het veld
– Bundelen van krachten en expertise
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meerjarige projecten
12-799MS

12-793MS
Dr. S. Luchetti (Nederlandse Hersenbank
voor MS)

Dr. H.E. Hulst en prof.dr. J.J.G. Geurts
(MS Centrum Amsterdam)

14-876MS
Dr. ir. H. Vrenken en dr. P.J.W. Pouwels
(MS Centrum Amsterdam)

Effecten van hormonen
gemaakt in hersenen

Cognitieve achteruitgang
bij MS behandelen

Leidt hersenweefsel afbraak tot meer schade?

€ 116.121 voor 3 jaar, afgerond in 2018
“Onze resultaten laten zien dat geslachts
hormonen die in de hersenen worden
geproduceerd, zogenaamde neurosteroïden,
betrokken zijn bij zowel het ontstaan van
ontstekingen als het herstel van myeline.”

€ 250.000 voor 3 jaar, afgerond in 2018
“In dit onderzoek, naar cognitieve stoornissen
bij MS, bestuderen we het effect van een
computertraining op de aandacht en
cognitieve functies. Wereldwijd is dit één van
de grootste studies naar cognitieve training bij
MS. Naast de effectiviteit van de behandeling
bestuderen we op MRI-beelden hoe hersenen
veranderen tijdens de training.”

€ 242.550 voor 4 jaar, lopend in 2018
“Bij MS is er afbraak van hersenweefsel
(atrofie) in de grijze stof, daar waar
de zenuwcellen zich bevinden. Wij
onderzoeken hoe atrofie samenhangt
met ontsteking in de witte hersenstof,
het gebied waar zenuwuitlopers liggen.
Deze kennis is belangrijk om te weten of
ontstekingsremmende medicatie het hele
probleem bij MS aanpakt.”

13-830MS
Dr. I. Huitinga (Nederlandse Hersenbank
voor MS)

Microglia in normaalogend MS-hersenweefsel

13-820MS
Dr. M.M. Schoonheim en prof.dr. J.J.G.
Geurts (MS Centrum Amsterdam)

€ 246.000 voor 4 jaar, lopend in 2018
Microglia uit witte stof gebieden zonder MSlaesies, laten al eerste tekenen van myelineopname zien. In grijze stof zonder laesies zijn
in deze hersencellen nog geen veranderingen
zichtbaar. Dit suggereert dat de activatie
van microglia en hun rol in het ontstaan van
een MS-ontsteking verschilt binnen beide
hersengebieden.

Progressieve MS
ontcijferd

wetenschappelijk onderzoek

€ 250.000 voor 3 jaar, afgerond in 2018
“Bij MS is het erg moeilijk om het
ziekteverloop te voorspellen. Met deze studie
hopen wij ziekteprogressie beter te begrijpen
door vroege en progressieve MS met elkaar te
vergelijken. De verkregen inzichten willen wij
vervolgens toepassen om het ziekteverloop bij
individuele patiënten te voorspellen.”

14-875MS
Dr. M.M. van Luijn en prof.dr. R.Q. Hintzen
(ErasMS MS Centrum Rotterdam)

De rol van geïnfecteerde
afweercellen
€ 249.170 voor 4 jaar, lopend in 2018
Een infectie met het Epstein-Barr virus
verhoogt het risico om later MS te
ontwikkelen. Het virus verschuilt zich
jarenlang in B-cellen. Deze cellen lijken een
nadelige rol te spelen bij MS.

jaarverslag 2018 | 55

14-878MS
Dr. G. Kooij (MS Centrum Amsterdam)

Natuurlijk wapen tegen
chronische ontstekingen
€ 250.000 voor 3 jaar, afgerond in 2018
“Chronische ontstekingen ontstaan
doordat het natuurlijke proces, dat
ontstekingen in toom houdt, (resolutie)
niet optimaal functioneert. In dit project
onderzoeken wij hoe dit komt. Doel
is om op een ‘lichaamseigen’ manier
ontstekingen bij ziektes als MS te remmen
zonder de bijwerkingen van de huidige
ontstekingsremmende medicatie.”

14-880MS
Dr. I. Huitinga (Nederlandse Hersenbank
voor MS)

Man-vrouw verschillen
bij MS
€ 246.000 voor 4 jaar, lopend in 2018
Mogelijk gemaakt door de deelnemers van de
VriendenLoterij
“MS is een heterogene ziekte met duidelijke
man-vrouw verschillen. Mannen hebben
meer chronisch actieve ontstekingen en
vaker ontstekingen van de zenuwcellen dan
vrouwen. Ook zien wij bij mannen een andere
hormonale reactie op de MS-ontstekingen.”

13-833MS

15-898MS

Prof.dr. J.D. Laman (MS Centrum NoordNederland)

Prof.dr. U.L.M. Eisel, Dr. W. Baron en prof.dr.
J.D. Laman (MS Centrum Noord-Nederland)

MS tegengaan door aanschakelen afweerremmer

Een aangrijpingspunt
voor behandeling

€ 246.600 voor 4 jaar, lopend in 2018
Het molecuul VISTA is een natuurlijk
mechanisme waarmee ons lichaam de
activiteit van de ontstekingscellen tempert.
Dit project wil de basis leggen voor een
toekomstig medicijn voor MS dat dit molecuul
aanschakelt.

€ 249.474 voor 4 jaar, lopend in 2018
“Wij willen onderbouwen dat het activeren
van een eiwit genaamd ‘TNFR2’ een goede
manier is om MS te kunnen tegengaan. Dit
onderzoek kan deze therapiemogelijkheid
een stap verder in de richting van de kliniek
brengen.”
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Nina Fransen,
Nederlandse Hersenbank voor MS

16-927MS
Prof.dr. R.Q. Hintzen, dr. R.F. Neuteboom
(ErasMS MS Centrum Rotterdam)

Het Nationaal Kinder
MS Centrum
€ 300.000 voor 4 jaar, lopend in 2018
Mogelijk gemaakt door Stichting Move for MS
“Door kinderen met (vermeende) MS vanaf de
eerste aanval gedurende een langere periode
te volgen, krijgen wij inzicht in het ontstaan en
verloop van de ziekte. Met dit onderzoek zijn
wij in staat om de diagnose en begeleiding van
kinderen met MS weer verder te verbeteren.”
16-944MS
Dr. W. Baron en dr. I.S. Zuhorn (MS Centrum
Noord-Nederland)

Afgifte mogelijk medi
cijn voor myelineherstel
€ 249.474 voor 4 jaar, lopend in 2018
“GD1a is een actieve stof die het herstel van
myeline in een MS-laesie bevordert. Deze
stof kan echter de bloed-hersenbarrière niet
passeren en bereikt daardoor niet de plek
waar het zijn werking heeft. Wij verwachten
dat een minuscule verpakking dit potentiële
medicijn over de bloed-hersenbarrière kan
transporteren.”

wetenschappelijk onderzoek

15-911MS
Dr. B.A. de Jong (MS Centrum Amsterdam)

Drie behandelingen bij
cognitieve problemen
€ 249.474 voor 4 jaar, lopend in 2018
Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor
klinisch onderzoek
“Wij onderzoeken drie behandelingen die
mogelijk cognitieve problemen verminderen:
mindfulness, cognitieve revalidatietherapie
en informatievoorziening door een MSverpleegkundige. Ook onderzoeken wij of
veranderingen in de hersenen, die zichtbaar
zijn op MRI-beelden, cognitieve problemen
kunnen verklaren.”
16-952MS
Dr. M.M. van Luijn en prof.dr. R.Q. Hintzen
(ErasMS MS Centrum Rotterdam)

Remmen van schadelijke
afweercellen
€ 249.474 voor 4 jaar, lopend in 2018
Zogenaamde Th17.1 cellen stimuleren
het ontstekingsproces in de hersenen van
mensen met MS. Kunnen natuurlijke factoren
zoals hormonen en vitamine D worden
ingezet om deze schadelijke afweercellen te
remmen?
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15-904MS
Dr. A.D. van Dam (MS Centrum Amsterdam)
en prof.dr. H.W.G.M. Boddeke (MS Centrum
Noord-Nederland)

Hersencellen in witte en
grijze stof verschillen
€ 249.170 voor 4 jaar, lopend in 2018
Gliacellen in witte- en grijze hersenstof
reageren verschillend op ontsteking. Begrip
van wat dit type hersencellen doet in de
verschillende fases van de ontsteking bij
mensen met MS, kan bijdragen aan het
vinden van een effectieve behandeling om
ontsteking specifiek te remmen.
16-972MS
Dr. J.F. Meilof (MS Centrum NoordNederland)

Transitie van lichaamnaar hersencel
€ 414.000 voor 5 jaar, lopend in 2018
Mogelijk gemaakt door de deelnemers van de
VriendenLoterij
“Met een innovatieve techniek kunnen we
nu uit ieder celtype in het laboratorium ook
hersencellen maken. Zo kunnen wij ‘MShersenen’ in een kweekschaal nabouwen en
onderzoeken.”

16-937MS
Prof.dr. V. de Groot en prof.dr. H. Knoop
(MS Centrum Amsterdam)

16-954MS
Prof.dr. J.J.G. Geurts en dr. H.E. Hulst
(MS Centrum Amsterdam)

Online therapie tegen
MS-vermoeidheid

Expertisecentrum
Cognitie bij MS

€ 250.000 voor 5 jaar, lopend in 2018
Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor
klinisch onderzoek
“Chronische vermoeidheid heeft grote negatieve gevolgen voor het dagelijks leven. Cognitieve gedragstherapie kan MS-gerelateerde
vermoeidheid verminderen, maar het effect
van deze behandeling is niet blijvend. In dit
vervolgonderzoek gaan wij behandeling omzetten naar behandelsessies via internet en meten
wij het effect op korte en lange termijn.”

€ 714.516 voor 4 jaar, lopend in 2018
Mogelijk gemaakt door MoveS
“Het Expertisecentrum Cognitie richt zich
op specialistische zorg en onderzoek naar
cognitieve problemen bij MS. Wij bestuderen
de hersenprocessen verantwoordelijk voor
cognitieve problemen en onderzoeken
mogelijke behandelingen. In dit centrum
worden vragen uit de praktijk onderzocht
en vice versa worden resultaten uit onderzoek
direct toegepast in de praktijk.”

17-985MS
Dr. R.F. Neuteboom (ErasMS MS Centrum
Rotterdam)

17-995MS
Prof.dr. R.Q. Hintzen en prof.dr. G.M.G.M.
Verjans (ErasMS MS Centrum Rotterdam)

Invloed MS-risicofactoren
op hersenontwikkeling

Wat doet een T-cel in de
hersenen?

€ 264.963 voor 4 jaar, toegekend in 2018
Een grootschalig bevolkingsonderzoek naar
de hersenontwikkeling bij kinderen met als
doel het vinden van omgevings- en erfelijke
factoren die op latere leeftijd leiden tot een
kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van MS.

€ 265.000 voor 3 jaar, toegekend in 2018
Om de oorzaak van MS te achterhalen,
is het belangrijk te weten wat T-cellen bij
mensen met MS herkennen in het centrale
zenuwstelsel en welke functies deze
afweercellen hier precies uitvoeren.
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Eenjarige projecten
17-957 MS
Prof.dr. B.M.J. Uitdehaag (MS Centrum
Amsterdam)

17-966MS
Prof.dr. J.D. Laman (MS Centrum NoordNederland)

Project Y - oorzaak van
verschillend ziekteverloop

Samenstelling en functie
van darmflora

€ 570.000 voor 4 jaar, toegekend in 2018
Mogelijk gemaakt door de deelnemers van de
VriendenLoterij
“Wij willen weten waarom MS bij iedereen
anders verloopt. Hiervoor zoeken wij naar alle
Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn.
Wij analyseren het ziektebeloop en de factoren
die hier mogelijk een invloed op hebben om zo
de ziekte MS beter te begrijpen.”

Pilotproject van € 50.000, afgerond in 2018
“Er is een sterke wisselwerking tussen de
bacteriën in de darmen en ons afweersysteem. Deze bacteriën spelen mogelijk ook een
rol in MS. Om dit te onderzoeken bepalen wij
de bacteriële samenstelling in de darm van
mensen met MS.”

17-992 MS
Dr. E.M.M. Strijbis en prof.dr. J. Killestein
(MS Centrum Amsterdam)

Stoppen met medicatie
bij stabiele MS
€ 264.902 voor 4 jaar, toegekend in 2018
“De huidige MS-medicijnen stabiliseren de
ziekte bij een grote groep. Deze medicijnen
hebben echter bijwerkingen, waarvan
sommige ernstig. Wij onderzoeken of mensen
die langer dan 5 jaar geen tekenen van
ontsteking op MRI vertonen, veilig kunnen
stoppen met de behandeling.”
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16-949MS
Dr. B. Ćurčić-Blake en prof.dr. A. Aleman
(MS Centrum Noord-Nederland)

Verbeteren van cognitie
met hersenstimulatie
Pilotproject van € 49.913, afgerond in 2018
“Kunnen cognitieve problemen bij MS
verminderen door elektrische stimulatie
met een zwakke wisselstroom? Door twee
hersengebieden die betrokken zijn bij het
reactievermogen te stimuleren, beogen wij
de samenwerking tussen deze gebieden en
daardoor het reactievermogen te bevorderen.”

16-918MS
Prof.dr. V. de Groot (MS Centrum Amsterdam)

App voor meten sociale
activiteiten
Pilotproject van € 46.994, lopend in 2018
Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor
klinisch onderzoek
“Wij ontwikkelen een App voor de smartphone
om de effecten van revalidatiebehandelingen
beter te kunnen meten. Doordat de meting
specifiek is voor een individu, kunnen wij betekenisvolle veranderingen beter vaststellen.
Dit is van belang voor de behandeling en voor
toekomstig onderzoek naar revalidatiebehandelingen.”
17-963MS
Dr. C. Bridel (MS Centrum Amsterdam)

De bloed-hersenbarrière
herstellen
Pilotproject van € 50.000, afgerond in 2018
“Bij MS is de bloed-hersenbarrière
beschadigd waardoor stoffen uit het bloed
de hersenen in kunnen. Wij onderzoeken of
de bloed-hersenbarrière hersteld kan worden
met het eiwit SPARCL-1. Dit eiwit komt
verhoogd voor in de gebieden waar de bloedhersenbarrière is hersteld na een ontsteking.”
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16-948MS
Dr. J. Geytenbeek (MS Centrum Amsterdam)

De behandeling van
slikproblemen bij MS
Pilotproject van € 45.490, lopend in 2018
Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor
klinisch onderzoek
“Slikproblemen bij MS kunnen leiden tot een
verhoogd risico op longontsteking en zelfs
overlijden. Er is echter weinig kennis over de
behandeling. Wij onderzoeken de optimale
plaatsing van elektroden voor neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) van de slikspieren
voor meer inzicht in het slikproces.”
17-975MS
Dr. I. Huitinga (Nederlandse Hersenbank
voor MS)

Hoe begint een
MS-ontsteking?
MS Out-of-the-Box grant van € 100.000,
lopend in 2018
Mogelijk gemaakt door MoveS
Kennis over processen die ten grondslag liggen aan de vorming van MS-ontstekingen kan
aangrijpingspunten bieden om ontstekingen
in een vroeg stadium een halt toe te roepen
en zo het ziekteproces te stoppen.

18-1001 MS
Prof.dr. B.J.L. Eggen en dr. W. Baron,
(MS Centrum Noord-Nederland)

Hoe ontstaat MS?
MS Out-of-the-Box grant van € 100.000,
toegekend in 2018
Mogelijk gemaakt door MoveS
“Door de resultaten van de allernieuwste technieken te combineren zijn wij in staat om de
vroegste veranderingen in MS-hersenweefsel
in kaart te brengen. Deze veranderingen, het
ontstaan van de ontstekingshaarden, kunnen
ons leiden naar de oorzaken van MS.”
18-1002 MS
Prof.dr. B.J.L Eggen (MS Centrum NoordNederland)

Hoe ontstaat een
MS-laesie?
Pilotproject van € 60.000, toegekend in
2018
“Met een recent ontwikkelde techniek kunnen
wij veranderingen in individuele cellen in
hersenweefsel van mensen met MS vaststellen. Het ontstaan van nieuwe MS-laesies staat
hierbij centraal. Deze kennis kan een aanknopingspunt zijn voor het ontwikkelen van
nieuwe medicijnen.”
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Subsidies voor jonge onderzoekers
18-1006 MS
Dr. L.J. Balk en dr. R. van Rijn (MS Centrum
Amsterdam)

Oogbewegingenstoornis
sen meten met video
Pilotproject van € 59.767, toegekend in
2018
“Bij MS komen oogbewegingsstoornissen
veel voor. Wij onderzoeken deze stoornissen
met de videotechniek oculografie. Hierbij
volgt men met de ogen een stip op een
beeldscherm. Wij hopen met deze techniek
de ziekte beter te begrijpen en in de toekomst
de progressie van MS te kunnen monitoren en
voorspellen.”

17-977MS
Dr. B. Clarkson (Mayo Clinic, Rochester MN)

Wat drijft MS-progressie?
Global MS Research Booster Award van
€ 162.146, toegekend in 2018
Mogelijk gemaakt door Moves
“Zenuwen in MS-ontstekingen ontvangen
signalen van ontsteking en van myelineafbraak. Wij zien dat deze signalen leiden tot
blijvende veranderingen in de zenuwcel en
denken dat dit proces een belangrijke bijdrage
levert aan de progressie van MS.”
18-1036MS
Dr. K.L. Kreft (ErasMS MS Centrum
Rotterdam)

Wat doet een B-cel in de
hersenen?
Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs van
€ 60.000, toegekend in 2018
Mogelijk gemaakt door de Gemmy en Mibeth
Tichelaar Foundation
Wanneer B-cellen heel vroeg in de ziekte
vermenigvuldigen, laat dit zien dat deze
afweercellen mogelijk een rol spelen bij het
ontstaan van MS. Inzichten van dit onderzoek
kunnen leiden tot een behandeling op maat.

wetenschappelijk onderzoek
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(Inter-)Nationale
samenwerkingsprojecten
17-970MS
Drs. D.H. Lentferink (MS Centrum Noord
Nederland) en dr. J. Bogie (UHasselt,
Diepenbeek, België)

Wat ondersteunt
myelineherstel?
Pré-pilot van € 15.000, lopend in 2018
Cholesterol en vetzuren uit de myeline zorgen
ervoor dat microgliacellen gaan functioneren
als beschermers. In de grijze en witte stof zijn
verschillende hoeveelheden cholesterol en
vetzuren aanwezig. Mogelijk verloopt hierdoor
het natuurlijk myelineherstel beter in de grijze
stof.
18-1016 MS
Drs. M. Schepers (UHasselt, Diepenbeek,
België), drs. P.E.M. van Schaik en drs. J.M.
Jongsma (MS Centrum Noord Nederland)

Ontwikkeling van medicijn
dat myeline herstelt
Pré-pilot van € 17.000, toegekend in 2018
Roflumilast is een stof dat in modellen myeline herstelt en cognitie verbetert. De volgende
stappen richting een mogelijk MS-medicijn is
onderzoeken of deze stof ook myeline herstelt
in cellen van mensen met MS en te bepalen
hoe het in de hersenen terecht kan komen.

16-946MS
Prof.dr. J. Killestein (MS Centrum Amsterdam)

Met smartphone MS
monitoren
€ 50.000 voor 2 jaar, lopend in 2018
Mede mogelijk gemaakt door Stichting
LSH-TKI
“Het doel van dit onderzoek is uit te
zoeken of vermoeidheid, aanvallen en
achteruitgang bij MS gemeten kunnen
worden met de smartphone. Wij testen twee
speciaal ontworpen apps: NeuroKeys, een
speciaal ontworpen toetsenbord en MSsherpa, oogbewegingen meten met camera.
Daarnaast meet een Fitbit het slaappatroon en
lichamelijke activiteit.”

18-1037MS
Dr. A.A. te Velde (Amsterdam UMC, locatie
AMC)

MyOwnResearch
€ 15.000 voor 3 jaar, toegekend in 2018
Mensen met een chronische ziekte zoeken
zelf naar oplossingen om zo fit en betrokken mogelijk te leven. De waarde van deze
zelfzorg wordt nog onvoldoende herkend en
benut. Door de inzet en vindingrijkheid van
patiënten te ondersteunen, kunnen zij hun
eigen gezondheid verbeteren en tegelijk medisch-wetenschappelijke kennis aanleveren.
16-955MS
Dr. E.F.J. de Vries en dr. J.F. Meilof
(MS Centrum Noord Nederland)

Scan voor meten afbraak
van myeline
€ 150.000 voor 4 jaar, lopend in 2018
Mogelijk gemaakt door co-financiering van
ZonMw
Het hoofddoel van dit onderzoek is aantonen
dat een PET-scan met een nieuw contrastmiddel kan worden gebruikt om de schade
en het herstel van myeline, de isolatielaag
van de zenuwbanen, kwantitatief te meten bij
mensen met MS.
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Stichting MS Research geeft jong talent
een steuntje in de rug
Psychiatrische aandoeningen in
vroege MS
Anibal Chercoff (Argentinië)
Du Pré Grant van £ 6.000 voor werkbezoek UBC (Canada), toegekend in 2018.

Virus, B cellen en MS
Evelyn Heck (Argentinië)
Du Pré Grant van £ 6.000 voor
werkbezoek Harvard Institute of
Medicine (USA), toegekend in 2018.
18-997 MS
Verborgen geheim van normaal-ogend
hersenweefsel
Antonio Luchicchi (MS Centrum
Amsterdam)
Monique Blom-de Wagt Grant van
€ 4.747 voor werkbezoek University of
Calgary (Canada), toegekend in 2018.
18-1014 MS
Model voor bloed-hersenbarrière
Pauline van Schaik (MS Centrum Noord
Nederland)
Monique Blom-de Wagt Grant van

€ 8.000 voor werkbezoek University of
Wisconsin-Madison (USA), toegekend
in 2018.
18-1033 MS
Onmisbare speler in blokkade
myelineherstel
Rianne Gorter (MS Centrum NoordNederland)
Monique Blom-de Wagt Grant van
€ 7.253 voor werkbezoek Stony Brook
University (USA), toegekend in 2018.
18-1015 MS
Vertroebeling glasvocht als maat voor
ziekteactiviteit
Danko Coric (MS Centrum Amsterdam)
Subsidie van € 1.000 voor werkbezoek
University of London (Engeland),
toegekend in 2018.
S18-01
Epigenetica en progressie van MS
Jacqueline Hammer (Universiteit
Maastricht)
Subsidie van € 1.200 voor stage
Karolinska Institutet (Zweden),
toegekend in 2018.

wetenschappelijk onderzoek

S18-02
Afweer tegen MS beteugelen met
nanobodies
Liyan Smeding (Radboud Universiteit,
Nijmegen)
Subsidie van € 1.200 voor stage Boston
Children’s Hospital (USA), toegekend in
2018.
PR18-01
Macrofagen, microglia en de
extracellulaire matrix in myelineherstel
Peng Wang (RUG, Groningen)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 494, promotiedatum 28-03-2018.
PR18-02
Netwerk verschuivingen en cognitieve
achteruitgang
Kim Meijer (VU, Amsterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum 25-6-2018.
PR18-03
Cognitieve achteruitgang in MS
Quinten van Geest (VU, Amsterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum 4-10-2018.

PR18-04
CD40 in MS
Suzanne Aarts (UvA, Amsterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum 5-10-2018.
PR18-05
Corticale verstoring in MS
Anand Eijlers (VU, Amsterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum voorjaar 2019.
PR18-06
Complement in MS
Iliana Michailidou (UvA, Amsterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum 25-1-2019.
PR18-07
Een stap voor op MS
Roos van der Vuurst (Erasmus
Universiteit, Rotterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum 30-1-2019.
PR18-08
Diagnose, ziekteverloop en uitkomst
Yu Yi Wong (Erasmus Universiteit,
Rotterdam)
Bijdrage aan drukkosten proefschrift van
€ 600, promotiedatum 12-2-2019.
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18-1038MS
Prof.dr. l.J.M. de Vries (RadboudUMC,
Nijmegen)

DC4Balance
€ 17.500 voor 3 jaar, toegekend in 2018
Een ontregeld afweersysteem kan leiden tot
ziektes. Soms reageert het afweersysteem
te sterk, zoals bij MS. In andere gevallen
reageert het afweersysteem juist niet sterk
genoeg, zoals bij kanker. In dit project
werken onderzoekers samen om vaccins te
ontwikkelen die een verstoord afweersysteem
weer in balans brengen.
18-1039MS
Prof.dr. T.W. Kuijpers (Amsterdam UMC,
locatie AMC)

Target to B
€ 17.500 voor 3 jaar, toegekend in 2018
Er zijn behandelingen die ontspoorde B-cellen
remmen of verwijderen. Hoewel ze effectief
zijn bij tal van ziektes, is nog niet goed
bekend waaróm ze werken. Ook onduidelijk is
welke patiënt er (het meest) baat bij heeft en
op welk moment de behandeling het best kan
worden ingezet.

MS International Federation

Progressive MS Alliance
€ 150.000 voor 3 jaar, lopend in 2018
De alliantie maakt wetenschappelijk
onderzoek mogelijk met twee doelen: Het
ontwikkelen en testen van meer middelen
voor progressieve MS en het ontwikkelen
van methodes en instrumenten waardoor het
onderzoek sneller resultaten oplevert.

MS-onderzoeksgroepen (Universiteit
Antwerpen, België)

DC-vaccin tegen MS
€ 10.000 voor 1 jaar, toegekend in 2018
Bij MS zijn dendritische cellen overactief.
Met een hoge dosis vitamine D kunnen we
de functie van deze afweercellen veranderen.
Het toedienen van deze afweerremmende
cellen kan de aanval tegen myeline stoppen,
zonder daarbij de bescherming tegen andere
infecties in het gedrang te brengen.
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Geoormerkte projecten
Een aanzienlijk deel van de subsidies voor
onderzoek is mogelijk door een geoormerkte
gift. Hierbij geeft de donateur aan voor welk
onderzoek zijn/haar gift wordt aangewend.
Stichting MS Research speelt een belangrijke
verbindende rol bij het verwezenlijken
van geoormerkte subsidies. In nauwe
samenspraak met betrokken personen of
stichtingen zoeken wij een subsidie die
aansluit bij de wensen van de gever maar ook
het MS-onderzoek dient. Donateurs kiezen
ervoor om geoormerkt te geven aan Stichting
MS Research vanwege onze connecties
binnen het onderzoeksveld, de kwaliteitstoets
door onze wetenschappelijke raad en onze
monitoring van voortgang en besteding.
In het overzicht van de toegekende, lopende
en afgeronde projecten op pagina’s
54-63 staat vermeld welke onderzoeken
zijn gefinancierd met een geoormerkte gift.
Wij zijn trots op onze warme samenwerking
met de VriendenLoterij, Stichting MoveS, de
Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation en
de Blom-de Wagt Foundation en allen die
anoniem willen blijven.

3.3 Samenwerking
Stichting MS Research verbindt
onderzoeksgroepen en instituten om

wetenschappelijk onderzoek

samenwerking en kennisdeling te stimuleren.
Dit doen wij zowel op nationaal als
internationaal niveau. Ook informeren wij
onderzoekers over en betrekken hen bij
bestaande en nieuwe (inter)nationale
initiatieven op het gebied van MS-onderzoek
en financiering van onderzoek. De Stichting
faciliteert en/of participeert ook zelf in deze
initiatieven, mits dit meerwaarde heeft en
aansluit bij onze kerndoelen.

Met en voor onderzoekers
Stichting MS Research
participeert niet alleen in
bestaande samenwerkingen, maar stimuleert
ook de samenwerking tussen
onderzoeksgroepen en instituten in
Nederland. Zo organiseren wij jaarlijks een
wetenschappelijke bijeenkomst voor
MS-onderzoekers uit Nederland en België,
de MS-onderzoeksdagen. De MSonderzoeksdagen, oorspronkelijk beoogt in
2018, zijn verplaatst naar mei 2019. De
bijeenkomst maakt daarmee deel uit van de
activiteiten die wij het komende jaar gaan
ontplooien in de ‘Mei MS-maand’.
Netwerk van MS-centra

57%

43%

Geoormerkte giften (1,4 miljoen euro)
Ongeoormerkte giften (1,8 miljoen euro)
Financiering gehonoreerde subsidies

De Stichting bevordert ook de
samenwerking tussen de drie MScentra en Hersenbank voor MS middels het
faciliteren van een jaarlijkse bijeenkomst. De
betrokken instituten hebben zich verenigd in
een landelijk netwerk en zoeken
samenwerking op vlakken waar dit
meerwaarde heeft. Om te kunnen inspelen op
de ontwikkelingen en wensen uit het veld,
investeren wij ook zelf in een constructieve
samenwerking met de MS-centra en
Hersenbank voor MS. In 2018 heeft de
Stichting bijvoorbeeld een werkbezoek
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gebracht aan het ErasMS MS Centrum
Rotterdam. Om de samenwerking met een
MS-centrum voor beiden zo optimaal mogelijk
te benutten, subsidieert de Stichting ook een
centrumcoördinator. Deze speelt een
belangrijke rol in het uitwisselen van

gezamenlijke standpunten opgesteld over het
dierproevenbeleid, het toegankelijk maken
van kennis en beschikbaarheid en de
coördinatie van middelen voor gezondheids
onderzoek. Door samen een eenduidige
boodschap uit te dragen staan individuele

Afweer
in
balans

Het afweersysteem
beschermt ons tegen
virussen, bacteriën en
andere bedreigingen
van binnen en
buiten het lichaam.

Een goed werkend afweersysteem
houdt de mens gezond

“Als ik de leden van onze wetenschappelijke raad
bijeen zie om onderzoeksvoorstellen te beoordelen,
denk ik: “Het zal toch niet waar zijn dat hier het
onderzoek tussen zit waar wij allen naar hebben
uitgekeken.”
Martijn Schuurman, secretariaat

Slechte cellen worden
aangevallen, goede
cellen met rust gelaten

Het afweersysteem
reageert te zwak
bij kanker

Het afweersysteem
reageert te sterk bij allergie
en auto-immuunziekten
(diabetes, MS, reuma)

Slechte cellen
worden met rust
gelaten

Goede cellen
worden
aangevallen

GEZOND

informatie tussen de Stichting en het centrum
en in de communicatie richting het publiek. In
2018 is het team uitgebreid met twee nieuwe
coördinatoren van MS Centrum NoordNederland en de Hersenbank voor MS.
Samen onderzoek financieren
Binnen de Samenwerkende
GezondheidsFondsen (SGF)
bundelen 21 gezondheidsfondsen,
waaronder Stichting MS Research, hun
krachten. Zo hebben de gezondheidsfondsen

fondsen sterker in hun communicatie
richting overheden en het publiek. De SGF
richt zich daarnaast actief op dierproefvrije
innovaties. Stichting MS Research heeft
samen met de andere SGF-leden, drie
ziekte-overstijgende initiatieven gelanceerd:
‘Beter Gezond’, ‘Afweer uit Balans’ en
‘Gezonde Generatie’.
Binnen ‘Beter Gezond’ en ‘Afweer uit Balans’
werkt de SGF samen met de Topsector Life
Sciences & Health (Health~Holland) om

TE STERK

TE ZWAK

AFWEERSYSTEEM

Unieke samenwerkingen in ziekte-overstijgend immunologisch onderzoek krijgen 15 miljoen euro om ervoor te zorgen
dat het ontspoorde afweersysteem gezond wordt én blijft.

Fondsen

Overheid

Bedrijfsleven

Vele onderzoekers
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grootschalig ziekte-overstijgend onderzoek
op het gebied van respectievelijk preventie
en immuunziekten mogelijk te maken.
Hiervoor hebben alle SGF-leden een deel
van de door hen opgebouwde PPS-toeslag
beschikbaar gesteld. Een belangrijk criterium
bij de toekenning van het onderzoeksgeld
was een duurzame samenwerking tussen
onderzoeksinstellingen, bedrijven en
gezondheidsfondsen. Dit heeft geleid tot een
investering in 2018 van maar liefst e 17,6
miljoen verdeeld over vier onderzoeken:
‘MyOwnResearch’, ‘DC4Balance’, ‘Target to
B’ en ‘TIMID’. Op pagina 63 leest u meer
over de onderzoeken die Stichting MS
Research met een extra financiële bijdrage
steunt.
In 2040 is de Nederlandse jeugd de
gezondste ter wereld, althans dat is de
ambitie van het SGF-programma ‘Gezonde
Generatie’. ‘Gezonde Generatie’ bundelt
de krachten in Nederland om condities te
scheppen waaronder jongeren gemakkelijker
zelf gezonde keuzes kunnen maken. In
2018 zijn de eerste stappen gezet binnen
de vijf domeinen van het programma: veilig
ontmoeten, voldoende ontspannen en slapen,
niet roken, gezond eten en matig tot geen
alcoholgebruik en voldoende bewegen.
Rianne Gorter,
MS Centrum Noord-Nederland

wetenschappelijk onderzoek

Internationale MS-federatie
Stichting MS Research vormt
samen met 48 andere MSorganisaties een wereldwijd netwerk, de MS
International Federation (MSIF). De MSIF
heeft als missie mensen over de hele wereld
te inspireren, te mobiliseren en samen te
brengen om de kwaliteit van leven van
mensen met MS te verbeteren en MS
voorgoed te beëindigen. In 2018 bracht de
MSIF een bezoek aan Nederland. Op pagina’s
92-93 leest u meer over dit bijzonder
inspirerende bezoek.
De MSIF heeft diverse initiatieven ontplooid
op het gebied van MS-onderzoek. Niet
alleen Stichting MS Research, maar ook
onderzoekers en neurologen verbonden
aan de Nederlandse MS-centra, zijn nauw
betrokken bij deze onderzoeksinitiatieven
gericht op respectievelijk kinder MS,
progressieve MS en jonge onderzoekers.
Kinder MS
De International Pediatric MS Study Group
heeft als doel het beschikbaar maken van
de beste zorg en optimale informatie voor
kinderen met MS overal ter wereld. Dankzij
deze samenwerking tussen professionals uit
41 landen, is in 2018 een eerste MS-medicijn
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actie
ook specifiek geregistreerd voor MS bij
kinderen.
Progressieve MS alliantie
De International Progressive MS Alliance
heeft als doel het vinden van oplossingen
voor progressieve MS. De wereldwijde
samenwerking tussen MS-organisaties,
prominente MS-onderzoekers, neurologen,
bedrijven en mensen met MS voor één
gezamenlijk doel maakt deze alliantie uniek.
Sinds 2014 is e 22 miljoen geïnvesteerd in
wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek
vergroot onze kennis over de ziekte en
versnelt de ontwikkeling en het testen van
mogelijke medicijnen. Stichting MS Research
investeert jaarlijks € 50.000,- in de alliantie.
Subsidies voor internationale onderzoekers
Middels verschillende subsidies, waaronder
de Du Pré Grant, stimuleert de MSIF de
ontwikkeling van (jonge) MS-onderzoekers en
internationale samenwerking. Een Du Pré Grant
biedt aanstormend talent de kans om een werkbezoek te brengen aan een topinstituut op het
gebied van MS-onderzoek. Kandidaten komen
bij voorkeur uit landen waarin het onderzoek
nog in ontwikkeling is. Stichting MS Research
heeft in 2018 wederom twee Du Pré beurzen
gefinancierd, zie pagina 62.

In het kader van de mondiale campagne Kiss
Goodbye to MS heeft Stichting MS Research
voor onderzoekers in Nederland en België een
video-challenge gelanceerd. De winnaar van
de Kiss Goodbye to MS Challenge ontving een
subsidie van € 10.000 voor MS-onderzoek.
Op pagina 78-79 leest u alles over de
campagne, challenge en winnaar.

3.4 Impact van onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is de
sleutel tot het vinden van
behandelingen voor de gevolgen van MS, een
genezing voor MS en uiteindelijk wellicht een
MS-vrije wereld. Het zwaartepunt van onze
activiteiten ligt dan ook bij het kerndoel
onderzoek. In 38 jaar hebben wij bijna 65
miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek naar
de oorzaken van MS en oplossingen voor (een
leven met) MS. Stichting MS Research heeft
daarmee een aanzienlijke bijdrage geleverd
aan de kwaliteit en continuïteit van het
MS-onderzoek in Nederland.
In het overzicht op pagina’s 74-76 leest u
voor elk van de vier kerntaken, gerelateerd
aan onderzoek, wat wij concreet hebben
bereikt. Om de impact van onze activiteiten
en investeringen te duiden, staat vermeld aan
welk hoger doel deze resultaten een bijdrage
hebben geleverd.

Dam tot Damloop
Ruim 100 hardlopers waaronder 70 (oud)leerlingen
van het Barlaeus Gymnasium liepen tijdens de
koudste en natste Dam tot Damloop ooit gemeten,
een prachtig bedrag bij elkaar voor de Stichting.
De weersomstandigheden waren bar en boos maar
het resultaat mocht er zijn, bijna e 20.000 werd er
opgehaald met de bekende route van Amsterdam
naar Zaandam. Ook tijdens de wandeltocht liepen
er in oranje gehulde bikkels mee om zich in te
zetten voor MS-onderzoek. Een zeer geslaagde
editie waar volgend jaar zeker een gevolg aan wordt
gegeven.

opbrengst e 20.000
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Investeringen wetenschappelijk onderzoek 2018
Dit hebben wij bereikt binnen het kerndoel
onderzoek:
• Subsidiëring van vier onderzoeksprogram-

ma’s binnen de MS-centra Amsterdam,
Rotterdam, Noord-Nederland en de
Hersenbank voor MS.

Programma's*, € 1.190.149 (37%)
Meerjarige projecten*, € 794.865 (25%)
Meerjarige projecten uit acties*, € 634.124 (20%)
Pilots, € 119.767 (4%)
Pré-pilot, € 17.000 (1%)
Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs, € 60.000 (2%)
Global MS Research Booster Award, € 162.146 (3%)
MS Out-of-the-Box Grant, € 100.000 (3%)
(Inter-)nationale samenwerking*, € 63.568 (2%)
Overig, € 38.094 (1%)
* Subsidies voor meerjarige projecten worden per jaar toegekend. Het tweede en volgende jaren worden toegekend
na goedkeuring van de jaarlijkse voortgangsrapportages. In de jaarrekening 2018 is het subsidiebedrag voor het
eerste jaar opgenomen, voor 4-jarige projecten betreft dat 1/4 deel van het totale subsidiebedrag.
Investering van 3,2 miljoen euro

wetenschappelijk onderzoek

• Investering van 3,2 miljoen euro verdeeld
over 22 projecten en 12 ‘kleine’ subsidies
tot 5.000 euro.
• Honorering van een extra VriendenLoterij
subsidie van € 610.000 voor Project Y van
MS Centrum Amsterdam.
• In samenwerking met MoveS de uitreiking
van de eerste Global MS Research Booster
Award en de tweede MS Out-of-the-Box
Grant.
• Toekenning van de Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs 2018.
• Uitreiking van drie Monique Blom-de Wagt
Grants, reisbeurzen voor jonge onderzoekers.
• Lopende steun van jaarlijks € 50.000
voor de International Progressive MS
Alliance.
• Cofinanciering van ziekteoverstijgend
onderzoek binnen de SGF-programma’s
‘Beter Gezond’ en ‘Afweer uit Balans’.
• Bijdrage aan de ontwikkeling en scholing
van 8 jonge onderzoekers middels het
financieren van een pré-pilot, subsidies
voor werkbezoek in het buitenland voor
Nederlandse en buitenlandse onderzoekers
en stages in het buitenland.
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• H
 et onderzoek dat is (mede-)gefinancierd
door Stichting MS Research heeft geleid tot
de promotie van 8 onderzoekers.
• Betrokkenheid van het ervaringsdeskundigen panel in het selecteren van subsidieaanvragen voor fundamenteel en klinisch

onderzoek.
• Een zorgvuldige toetsing van klinisch
patiëntgebonden onderzoek door de hiervoor
ingestelde commissie klinisch onderzoek.
• Het versterken van de samenwerking met
de MS-centra en Hersenbank voor MS door

uitbreiding van het team van centrumcoördinatoren.
• Een subsidie voorlichting onderzoek voor
twee keynote-sprekers tijdens de MAGNIMS bijeenkomst voor Europese onderzoekers binnen het vakgebied MS en MRI.
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Toekenning 34 grote en kleine subsidies
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Resultaten wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijke bevindingen zijn lastig toe te schrijven aan een specifiek jaar. Onderzoek is gebaseerd
op voortschrijdend inzicht en de bevindingen van onderzoeksgroepen wereldwijd. Wij zijn trots op de nieuwe
inzichten die het onderzoek, (mede-)gefinancierd door Stichting MS Research, in 2018 hebben opgeleverd.

•

Oorzaken van MS
42%

Verdeling subsidies naar
type onderzoek

25%

Oorzaken
Behandeling

14%

Diagnose
Kwaliteit van leven

19%

wetenschappelijk onderzoek

• MS is het gevolg van een samenspel tussen
verschillende omgevings- en erfelijke
factoren. Nog niet alle oorzaken van MS zijn
bekend. We weten wel dat roken, vitamine
D tekort, overgewicht en het Epstein-Barr
virus kunnen bijdragen aan het ontstaan
van MS. Veel omgevingsfactoren hebben
een effect op het functioneren van het
afweersysteem. Inmiddels zijn er 233
erfelijke factoren gevonden die het risico op
het ontstaan van MS bepalen.
• De verbinding tussen onze darmen en
hersenen lijkt een rol te spelen in MS.
Onderzoek toont aan dat voeding en de
darmflora van invloed kunnen zijn op een
ontstekingsreactie in de hersenen.
• Er is meer duidelijkheid over welke specifieke afweercellen en hersencellen betrokken
zijn bij het ziekteproces van MS. Onze ken-

•

•

•

nis over de bloed-hersenbarrière, zuurstofradicalen en mitochondriën, de energiecentrales van de cel, in MS groeit. Ook weten
we meer over de natuurlijke mechanismen
die ontstekingen in het centrale zenuwstelsel onder controle houden, zoals bepaalde
vetstoffen (lipiden) en hormonen.
Biologische processen die betrokken zijn
bij het herstel van myeline, en het falen van
dit herstel bij MS, zijn in beeld gebracht.
Tevens is er een middel gevonden dat
één van de blokkades op het herstel
van myeline kan omzeilen. Zo komt een
behandeling die de reparatie van myeline
bevordert een stap dichterbij.
Naast ontsteking en afbraak van myeline, is
het verdwijnen van hersenweefsel, neurodegeneratie, een kenmerk van MS. Dit
verlies van hersenweefsel is waarschijnlijk
verantwoordelijk voor de achteruitgang van
het cognitief functioneren.
In hersengebieden zonder MS-laesies zijn
al subtiele veranderingen meetbaar. Deze
vroege veranderingen vormen waarschijnlijk
de eerste stap richting het ontstaan van een
actieve MS-ontsteking.
Er zijn verschillen tussen de grijze en witte
hersenstof. Afhankelijk van de locatie in het
hersengebied functioneren hersencellen
zoals microglia en astrocyten verschillend.
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Dit heeft gevolgen voor zowel het ontstaan
van MS-laesies als voor het herstel van
myelineschade in beide hersengebieden.
• MS-ontstekingen blijken ook in de
late fase van de ziekte nog zeer actief
in tegenstelling tot wat eerder werd
aangenomen. Daarnaast hebben mannen
met MS meer actieve ontstekingen dan
vrouwen. Dit verklaart de verschillen in het
ziekteverloop tussen mannen en vrouwen.

Behandeling van MS
• De behandelmogelijkheden zijn gegroeid
van geen in 1995 naar meer dan 10
behandelingen anno 2018. De groeiende
kennis over MS biedt mogelijkheden voor
het ontwikkelen van behandelingen die
specifiek op bepaalde ziekteprocessen
ingrijpen. Deze gerichte medicijnen hebben
minder negatieve bijwerkingen.
• Er zijn internationale richtlijnen voor de zorg
voor en behandeling van MS bij kinderen.

u In 2018 ontving professor Frederik Barkhof (MS
Centrum Amsterdam) een prestigieuze oeuvreprijs, de ‘John
Dystel Award’. Het innovatieve onderzoek van Barkhof
heeft ertoe geleid dat MRI-scans werden toegevoegd aan
het stellen van de diagnose MS.

• Het eerste medicijn voor progressieve MS is
beschikbaar.

D
 iagnose en prognose van
MS
• Er is een internationale standaard voor het
stellen van de diagnose MS bij volwassenen
en kinderen, de McDonald criteria 2017.

Hierdoor krijgen patiënten sneller een
heldere diagnose en is de kans op een
verkeerde diagnose kleiner.
• Het nadeel van meer medicatiemogelijk
heden is dat mensen met MS ook te
maken krijgen met meer bijwerkingen. Met
behulp van MRI kunnen we mensen goed
monitoren en ernstige bijwerkingen vroeg
herkennen en behandelen.
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• Er is meer inzicht in het ziektebeloop van
MS bij volwassenen en kinderen. De aard
en locatie van afwijkingen op MRI-beelden
correleren met het aantal terugvallen,
progressie van de ziekte en invaliditeit.
Veranderingen in hersennetwerken
geven ook inzicht in het ziektebeloop en
weerspiegelen het ontstaan van cognitieve
klachten. Zo raken hersennetwerken bij
progressieve MS bijvoorbeeld overbelast
doordat er veel informatie naar dezelfde
hersengebieden wordt geleid.
• Biomarkers vormen een afspiegeling van
wat er zich in het lichaam afspeelt. Een
biomarker kan worden gebruikt om het
ziektebeloop te voorspellen en om de
effectiviteit van medicijnen te monitoren.
De aanwezigheid van Neurofilament Light
(NfL), een bouwstof van zenuwcellen, in
het bloed correleert met het aantal MSontstekingen, terugvallen, hersenkrimp
en zelfs progressie van de ziekte. NfL
brengt daarmee een bloedtest voor het
monitoren van ziekteactiviteit van MS
dichterbij. Biomarkers zijn ook belangrijk
om MS te onderscheiden van ziekten die
op MS lijken zoals anti-MOG en anti-AQP4
ziekten.

Kwaliteit van leven met MS
• S
 inds 2017 is er binnen het MS Centrum
Amsterdam een expertisecentrum
voor cognitie bij MS. Het centrum is
gespecialiseerd in onderzoek en zorg
voor personen met MS en geheugen-,
concentratie- en/of aandachtsproblemen.
• Cognitieve achteruitgang blijkt subtiel en
langzaam. Het is belangrijk om al vroeg
in de ziekte cognitieve klachten proberen
tegen te gaan. Een cognitieve training zou
hierbij kunnen helpen.
• Een multidisciplinaire screening brengt
de verschillende klachten die het gevolg
zijn van MS zorgvuldig in kaart. Het tijdig
herkennen en adequaat behandelen
van problemen op het gebied van
bijvoorbeeld spraak, slikken, cognitie en/
of beweging, heeft grote invloed op de
kwaliteit van leven van een persoon met
MS. Samenwerking tussen behandelaars
van verschillende vakgebieden is hierbij
cruciaal.

u P
 athologie-onderzoeksgroep van MS Centrum
Amsterdam.

wetenschappelijk onderzoek
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Impact 38 jaar MS Research
Kerntaak

1. Stimuleren
continuïteit
van kwalitatief
MS-onderzoek in
Nederland

Wat hebben we bereikt?

Waaraan hebben we bijgedragen?

Investering MS Centrum Amsterdam
•P
 rogrammasubsidies van in totaal €12,6 miljoen voor onderzoek en
biobanken
•S
 ubsidiëring onderzoek binnen Expertisecentrum Cognitie ad €740.000
•S
 ubsidiëring onderzoek Project Y ad €634.124
•V
 erbinding van het centrum met Nieuw Unicum en financiering van
onderzoekssamenwerking

•G
 roei MS Centrum Amsterdam tot top-3 internationaal erkend MS-Expertisecentrum.
•O
 nderzoekslijnen naar neuroinflammatie, netwerken, cognitie, vloeibare biomarkers, monitoring van
beloop en behandeling en klinische uitkomsten
•O
 prichting Expertisecentrum Cognitie bij MS
•R
 evalidatieonderzoek gericht op gevolgen van (progressieve-) MS
•M
 S-hoogleraarschappen prof. Polman (1995) en prof. Killestein (2018)

Investering ErasMS MS Centrum Rotterdam
• Programmasubsidies van in totaal €3,2 miljoen voor onderzoek en
biobanken
• Ondersteunen van bijzonder hoogleraarschap Prof. Hintzen
• Subsidiëring onderzoek binnen Kinder MS Centrum ad € 585.000

•G
 roei ErasMS tot internationaal erkend MS-Expertisecentrum
•O
 nderzoekslijnen naar erfelijkheid, biologische oorzaken en ziektebeloop
•O
 prichting Nationaal Kinder MS Centrum

Investering MS Centrum Noord Nederland
• Programmasubsidie van €1,1 miljoen voor onderzoek
• Subsidie van €410.000 voor opbouwen MS-celbank
• Subsidie voor PET-scan om myeline zichtbaar te maken ad €150.000

•G
 roei MS Centrum Noord Nederland
•F
 undamentele- en klinische onderzoekslijnen naar myeline afbraak en herstel
•B
 eschikbaarheid ‘MS in een kweekschaal’-model voor ontwikkeling MS-medicatie

Investering Nederlandse Hersenbank voor MS
• Programmasubsidies van in totaal €3,2 miljoen voor biobank met
hersenweefsel van donoren met MS

•G
 roei Hersenbank voor MS
• Internationaal unieke verzameling van nauwkeurig gedocumenteerde weefsels en data van
hersendonoren met MS

• Internationale kwaliteitstoets programmasubsidies door audit commissie

• Internationale erkenning Nederlands MS-onderzoek
• J aarlijks tientallen publicaties in erkende (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften
•B
 etrokkenheid MS-centra bij opzetten internationale richtlijnen diagnose en behandeling van MS

• Subsidiëring van zeven MS-fellowships voor in totaal €2,7 miljoen

•O
 ntwikkeling van onderzoekslijnen naar neuroimmunologie (2x), neuropathologie (2x), myeline
herstel (1x), microglia (1x) en behandelmogelijkheden (1x)

wetenschappelijk onderzoek

jaarverslag 2018 | 75

Impact 38 jaar MS Research (vervolg)
Kerntaak

2. Subsidiëren
van meerjarige
projecten, pilots en
persoonsgebonden
subsidies

3. Bevorderen
van nationale &
internationale
samenwerking

Wat hebben we bereikt?

Waaraan hebben we bijgedragen?

•S
 ubsidiëring van 173 meerjarige projecten voor in totaal €34,8 miljoen bij
Nederlandse onderzoeksinstellingen waaronder academische MS-centra
en Hersenbank voor MS

•K
 ennis over processen en factoren die bijdragen aan de oorzaken van MS.
•H
 et ontstaan van ontstekingen en laesies, de progressie van MS, zenuwschade, cognitieve klachten
en andere gevolgen van MS
•V
 erschillende modellen voor MS-onderzoek
•M
 eer en verbeterde medicatie voor RRMS
•M
 edicatie voor progressieve MS
•B
 ehandelingen voor MS bij kinderen
•S
 nellere en meer betrouwbare diagnose van MS
•S
 cans en biomarkers voor monitoren ziekteverloop
•V
 erbeterde diagnose van, en bekendheid over, de diverse gevolgen van MS
•M
 eer en verbeterde (revalidatie-) behandelingen voor de gevolgen van MS

• Subsidiëring van 126 pilot projecten voor in totaal €5 miljoen bij
Nederlandse onderzoeksinstellingen waaronder academische MS-centra
en Hersenbank

• Stimulans carrière jonge onderzoekers en studenten middels subsidies
voor werkervaring in buitenland, 4 tot 9 toekenningen per jaar

• J onge onderzoekers zijn actief binnen het internationale MS-onderzoek
• Delen van kennis en kunde tussen groepen uit verschillende landen

•O
 rganisatie van de jaarlijkse MS-onderzoeksdagen
•S
 timuleren van samenwerking tussen jonge onderzoekers middels een
pré-pilotsubsidie

•S
 amenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen
•S
 amenwerking tussen groepen uit Nederland en België
•S
 amenwerking tussen (jonge) onderzoekers van verschillende instituten.

• Faciliteren van jaarlijkse bijeenkomsten tussen MS-centra en MSHersenbank

•N
 etwerk van Nederlandse MS-centra en Hersenbank
•N
 ationale samenwerking op het gebied van MS-pathologie en modellen voor MS

Faciliteren Subsidiëring door derden
• Toekenning van vijf Extra VriendenLoterij projecten
• Subsidiëring Translationeel Onderzoek (1x) en Publiek-Private
Samenwerking (1x)
• Ontwikkeling en financiering van Gemmy & Mibeth Tichelaar Award,
Monique Blom-de Wagt Grant, Global MS Research Booster Award en MS
Out-of-the-Box Grant

• Inzet van loterijgelden voor MS-onderzoek
•U
 itvoering van translationeel MS-onderzoek
•P
 ubliek-Private Samenwerking binnen MS-onderzoek
•M
 eer MS-onderzoek dankzij geoormerkte giften van derden
•C
 ontact tussen onderzoekers en donateurs creëert wederzijds begrip
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Impact 38 jaar MS Research (vervolg)
Kerntaak

3. Bevorderen
van nationale &
internationale
samenwerking
(vervolg)

4. Zichtbaar maken
van de impact van
(gesubsidieerd)
onderzoek

Wat hebben we bereikt?

Waaraan hebben we bijgedragen?

• Participatie binnen (initiatieven van) Samenwerkende Gezondheidsfondsen
• Ontwikkeling en co-financiering van ziekteoverstijgend onderzoek

•M
 S is onderdeel van grootschalig onderzoek gericht op preventie en immunologie
•O
 prichting Programma Gezonde Generatie
•G
 ezamenlijke standpunten ‘open science’, ‘dierproevenbeleid’, ‘financiering gezondheidsonderzoek’
en ‘open science’
•G
 edeeld beleid t.a.v. patiëntenparticipatie
•O
 prichting ervaringsdeskundigenpanel

•P
 articipatie binnen (initiatieven van) de MS International Federation

•M
 SIF-netwerk bijeenkomsten voor MS-organisaties wereldwijd
• Internationale Alliantie voor Progressieve MS, ruim €22 miljoen besteed aan PMS-onderzoek
• Internationale studiegroep voor kinder MS en internationale richtlijnen voor behandeling MS bij
kinderen
• J onge onderzoekers krijgen werkervaring bij top instituut door o.a. Du Pré Grants

• Voorlichting over (gesubsidieerd) onderzoek en actualiteit middels
Rondom MS, website en social media

•R
 elaties en publiek namen kennis van: het ziekteproces, de oorzaken en behandelingen van MS,
Nederlanders werkzaam binnen het MS-onderzoek en de omvang en aard van subsidies
• Informatie over en contact tussen onderzoekers en mensen met MS creëert wederzijds begrip

• J aarlijkse publicatie van jaarverslag en digitaal overzicht van
gesubsidieerde onderzoeken
•V
 oorlichting over (gesubsidieerd) onderzoek tijdens de jaarlijkse dag voor
mensen met MS
•K
 iss Goodbye to MS Challenge voor onderzoekers

wetenschappelijk onderzoek
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Waar werken wij aan?
Kerntaak
1. Stimuleren
continuïteit van
kwalitatief MSonderzoek in
Nederland

2. Subsidiëren
van meerjarige
projecten, pilots en
persoonsgebonden
subsidies

3. Bevorderen van
(inter-) nationale
samenwerking
4. Zichtbaar maken
van de impact
van gesubsidieerd
onderzoek

Ambitie

Termijn realisatie ambitie

•H
 et behouden en versterken van onze constructieve samenwerking met MS-centra en Hersenbank voor MS.

Continue

•E
 en groei van onze structurele investering in academische MS-centra en MS-Hersenbank afhankelijk van inkomsten.

Continue

•H
 et investeren in onderzoeksinstellingen met MS-subspecialisatie zoals Nationaal Kinder MS Centrum, Expertisecentrum Cognitie
en MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum.

Continue

•H
 et toekennen van MS-fellowship-subsidies aan alle excellente kandidaten.

Binnen 10 jaar

•H
 et blijven investeren in MS-onderzoek gericht op oorzaken, behandelingen, diagnose & verloop en/of kwaliteit van leven.

Continue

•H
 et blijven subsidiëren van kwalitatief hoogwaardig MS-onderzoek door het aanscherpen van procedures en richtlijnen.
- Inspelen op nationale en internationale ontwikkelingen.
- Monitoring van de voortgang gericht op resultaat en impact.
- Beschikbaar houden van de juiste expertise binnen diverse beoordelingsorganen.

Binnen 3 jaar

•H
 et kunnen honoreren van alle ingediende subsidieaanvragen van hoge relevantie en uitstekende kwaliteit.

Binnen 10 jaar

•H
 et blijven verbinden van onderzoekers en potentiële financiers om meer geoormerkt geld beschikbaar te maken voor onderzoek.

Continue

•H
 et actief blijven participeren in nationale en internationale initiatieven en indien van meerwaarde verbinden met derden.

Continue

•H
 et integreren van revalidatie- en klinische onderzoeksthema’s in het programma van de MS-onderzoeksdagen.

Binnen 2 jaar

•H
 et blijven geven van betrouwbare informatie over (gesubsidieerd) onderzoek voor een algemeen publiek.

Continue

•H
 et geven van voorlichting over onderzoek in een vorm die optimaal aansluit bij de wensen van mensen met MS en hun omgeving
en donateurs.

Binnen 3 jaar

•H
 et vergroten van de betrokkenheid van onderzoekers bij donateurs en mensen met MS en hun omgeving en vice versa.

Binnen 3 jaar

Toekomst MS Research
In bovenstaande tabel staan onze ambities op het gebied van onderzoek voor de komende jaren weergegeven. Stichting MS Research baseert haar langetermijnvisie
op veronderstelling van wetenschappers dat de oplossing voor MS een lange horizon heeft. Wij investeren in MS-onderzoek nu en in de decennia die nodig zijn om de
oplossing te vinden.
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Op een positieve en hoopvolle manier aandacht
vragen voor MS én MS-onderzoek

Kiss Goodbye
to MS
Tijdens het diner werden onder toeziend oog van Rosa Douw (MS Research) de
unieke labjassen door Michel Mulder (Olympisch kampioen en ambassadeur van
onze Stichting) en Peer Baneke (directeur MSIF) uitgereikt aan de deelnemende
onderzoekers.

ErasMS en het Nationaal Kinder MS Centrum bundelen hun krachten ‘to kiss
goodbye to MS’!

stichting ms research

‘K

iss Goodbye to MS’ is een
internationale campagne die op
een positieve en hoopvolle manier
aandacht vraagt voor MS én voor het belang
om fondsen te werven voor MS-onderzoek.
Ooit bedacht en gelanceerd in Australië en
vanwege het succes gedeeld met de collega’s
binnen de internationale MS Federatie
(MSIF). Uiteraard pakte ook onze Stichting
het ‘Kiss Goodbye to MS- stokje ’op…
Afgelopen jaar namen al 15 landen deel!
Met de opbrengsten van de campagne wordt
internationaal onderzoek naar progressieve
MS (via de Progressive MS Alliance)
ondersteund. Met elkaar staan we sterker
om uiteindelijk MS de wereld uit te helpen:
#KissgoodbyetoMS!

In 2018 lanceerde onze Stichting tijdens het
internationale “Bringing us closer dinner”
in Amsterdam, de Nederlandse variant op
de campagne. Alle MS-onderzoekers uit
Nederland en België werden uitgedaagd ‘hun’
onderzoek door middel van een filmpje online
in de spotlight te zetten; voorlichting over
onderzoek dus! Eén van de voorwaarden was
dat de betreffende MS-onderzoeker op het
filmpje de speciaal voor dit project ontworpen
‘Kiss Goodbye to MS-labjas’ zou dragen…
Negen onderzoeksgroepen gingen de
uitdaging aan. Originele, inspirerende,
humoristische en informatieve video’s op de
Facebookpagina van onze Stichting waren
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het resultaat. De challenge was om zoveel
mogelijk ‘likes’ te krijgen. Iedereen werd actief
benaderd z’n stem uit te brengen, waardoor
een nek-aan-nek race ontstond tussen de
onderzoeksgroepen uit Hasselt en Antwerpen.
Op Wereld MS Dag werd de teller stopgezet
en de uitslag bepaald… De video van de
MS-onderzoeksgroepen van de Universiteit
Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen kregen in één week maar liefst
5.843 ‘likes’ en bereikten daarmee meer dan
160.000 mensen.
Dr. Inez Wens van de Vlaamse groep:
“Wij richten ons op dendritische cellen.
Deze immuuncellen functioneren als
‘hoofdschakelaar’ van het afweersysteem. Bij
mensen met MS zijn deze cellen overactief.
Daardoor wordt een immuunreactie tegen
myeline en schade aan het centrale
zenuwstelsel veroorzaakt. In het laboratorium
kunnen wij met een hoge dosis vitamine D
de functie van deze overactieve cellen
veranderen. Daarna functioneren de
behandelde cellen als een soort ‘uitknop’
voor het afweersysteem. Het toedienen van
deze afweerremmende cellen kan de aanval
tegen myeline stoppen, zonder dat daarbij de
bescherming tegen andere infecties gevaar
loopt.”

De making-off van de winnende video van de Universiteit van Antwerpen.

Prof. dr. Nathalie Cools ontvangt als winnaar namens de gezamenlijke Antwerpse onderzoeksgroepen, uit handen van onze
directeur Dorinda Roos, een prijs van e 10.000 onderzoeksgeld.
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Dichterbij uw vragen
Het delen van kennis staat centraal binnen ons kerndoel
voorlichting. Wij delen informatie over wetenschappelijke,
medische en maatschappelijke aspecten van MS met
een breed publiek en creëren begrip voor leven met MS.
Hierdoor komen we dichterbij de antwoorden op uw
vragen.

W

ij spreken over “voorlichting”
in plaats van “communicatie”.
Wij zijn ons terdege van de
mogelijkheid bewust dat
voorlichtingsactiviteiten tot communicatieactiviteiten kunnen leiden en vervolgens
tot (nieuwe) verbindingen. Verbindingen
die resulteren in draagvlak, bewustzijn
(‘awareness’) en het creëren van
fondsenwervende activiteiten. Kortom,

voorlichting

voorlichting brengt ons dichter bij u.
Bij het geven van voorlichting richten wij ons
met name op drie doelgroepen: mensen met
MS en hun naasten, het algemene publiek en
MS-professionals.
Gevolgen van voorlichting ervaren mensen
met MS veelal als positief. Mensen met MS
worden bijvoorbeeld door hun omgeving beter
begrepen. Voorlichting draagt in die zin bij
aan verbeterde kwaliteit van leven.
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Door het verstrekken van objectieve informatie
uit herleidbare en betrouwbare bronnen
aan het grote publiek, wordt vaak onbegrip
weggenomen. Daarnaast kan inzicht leiden tot
draagvlak en draagvlak tot ondersteuning, in
welke vorm dan ook.
Naast de gerichte voorlichting aan mensen
met MS en de publieksvoorlichting, worden
vanzelfsprekend ook de grote vaste groep
donateurs, de periodieke schenkers, andere
contribuanten en gevers, maar ook MSzorgverleners geïnformeerd over het werk van
de Stichting.
Tot slot subsidiëren wij voorlichting,
aangevraagd en uitgevoerd door derden.

4.1 Media-inzet
Via diverse mediakanalen creëerden en
distribueerden wij in 2018 informatie over
de resultaten van door ons gesubsidieerd
onderzoek over MS en leven met MS.
Uiteraard speelden we hierbij in op de
wensen vanuit het algemene publiek. Daarbij
staan het waarborgen van kwalitatieve,
objectieve en eenduidige informatie over
MS, de behandeling hiervan en de vertaling
van de resultaten van het door Stichting MS
Research gefinancierde onderzoek naar het
publiek, voorop.

TV
Ook dit jaar was Stichting MS Research
vertegenwoordigd op TV. Zo waren wij
in maart te gast bij RTL 5 Uur Live. Het
dagelijks middagprogramma van RTL4,
waarin diverse actuele onderwerpen worden
besproken. Aanleiding was de toekenning van
de extra projectaanvraag ‘Project Y’ door de
VriendenLoterij ten behoeve van het MS
Centrum Amsterdam (zie ook hoofdstuk 3,
Onderzoek, pagina 58). Om ‘Project Y’ verder
toe te lichten schoven Dorinda Roos
(directeur Stichting MS Research), Bernard
Uitdehaag (directeur MS Centrum
Amsterdam) en Susanne Vorstman (heeft MS
en werkt als patiënte mee aan het onderzoek)
aan.
In december schoof Arlette Bruijstens, artsonderzoeker bij het Nationaal Kinder MS
Centrum ErasMS, namens onze Stichting ook
aan bij RTL 5 Uur Live. Zij deed dit samen
met de 15e jarig Myrthe Koopman die MS
heeft. Arlette vertelde over het PROUD kids
onderzoek, wat door Stichting MS Research
gefinancierd wordt. In de studie PROUD

u Na afloop van haar bezoek ontving Koningin Máxima
een attentie van de bewoners van Nieuw Unicum uit
handen van mevrouw Truus Borst.

i In RTL 5 Uur Live werd aandacht geschonken aan “Project Y”. Naast Susanne
Vorstman, Dorinda Roos, Bernard Uitdehaag en presentatrice Daphne Bunskoek en
collega was ook Lilian Marijnissen als tafelgast aanwezig.
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Kijkcijfers Beautiful Day
Socutera

Periode

Kijkcijfers

Januari

1.300.000

Mei

600.000

Juni –
september

212 x
uitgezonden

Rondom MS: bereikte donateurs en relaties 2018
Stichting MS Research
nummer 58, jaar 2018

Stopper TVcampagne regionale
zenders
TV-campagne
regionale zenders

Oktober

941.000

December

990.500

5 Uur Live
(Project Y)

15 maart
2018

239.000

Hart van Nederland

11 april 2018

613.000

Blauw Bloed

14 april 2018

321.000

38.557

34.434

36.265

januari
nr 58

april/mei
nr 59

oktober
nr 60

Stichting MS Research
nummer 59, jaar 2018

Waar spraken
zij over….?

“Kunnen we een medicijn
verpakken in vetbolletjes waardoor
bijwerkingen verminderen?”

1712001-250-Rondom MS 58.indd 1

januari, nr 58

Stichting MS Research
nummer 60, jaar 2018

“Omdat de vriendin
van mijn vader
MS heeft, verkoop
ik zelfgemaakte
deurstoppers en haal
hiermee geld op voor
MS-onderzoek.”
Saartje

04-01-18 21:42

1804003-250-Rondom MS 59.indd 1

april/mei, nr 59

25-04-18 13:34

1808005-250-Rondom MS 60.indd 1

oktober, nr 60

Rondom MS: Bereik verspreiding onder beroepsgroepen
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notarissen

januari, nr 58
april/mei, nr 59
oktober, nr 60

ziekenhuizen

Bereik radiospots

voorlichting

24-09-18 15:28

Stations

Periode

Bereik

NPO1,2,4,5 en
regionale zenders

Januari

4.015.130
luisteraars

NPO1,2,4,5,Classic
en regionale zenders

April - mei

3.623.410
luisteraars

(MS-)verpleegkundigen

Regionale zenders:
Limburg, Brabant,
Flevoland, Noord
Holland, Rijnmond
en RTV West

Juni september

1.147 x
uitgezonden

neurologen

NPO1,2,4,Classic en
regionale zenders

Oktober

3.264.030
luisteraars

NPO1,2,4,Classic en
regionale zenders

December

3.363.280
luisteraars

apothekers

MS-onderzoekers

zorgprofessionals
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donateur
kids wordt gezocht naar de klinische en
biologische factoren die het beloop na een
eerste aanval van MS kunnen voorspellen.
In april bracht Hare Majesteit Koningin
Máxima, op uitnodiging van Stichting
MS Research, een bezoek aan MSExpertisecentrum Nieuw Unicum. De
belangstelling vanuit de schrijvende en
filmende pers was groot. Zo besteedde het
programma ‘Blauw Bloed’ een uitgebreide
reportage aan dit bezoek. Ook deed SBS6
Hart van Nederland verslag. Op pagina 92
van dit jaarverslag leest u meer over haar
bijzondere bezoek aan Nieuw Unicum.
Radio
Ter ondersteuning van de periodieke
direct-mailing campagnes (januari,
april en oktober) werd zoals gebruikelijk ook
radio ingezet, alsmede ter ondersteuning van
de december herinneringsmailing welke in het
teken stond van kinderen met MS.
Meer dan vorige jaren, voor wat betreft
radio-inzet, werd in 2018, naast de publieke
zenders, veelvuldig gebruik gemaakt van
de regionale radiozenders (ORN). De spots
werden o.a. ingesproken door mevrouw
Maartje van Weegen, de heer Job Cohen en
vertegenwoordigers van de diverse MS-centra.

Print
Ook dit jaar verscheen het magazine
‘Rondom MS’ weer driemaal met de
primaire doelstelling het geven van
voorlichting over MS-onderzoeksresultaten.
Daarnaast informeert het magazine de
doelgroep zo breed mogelijk over de
achtergronden van het onderzoek; de
ziekte MS; het leven met MS en de zorg en
behandeling van MS. Uiteraard wordt uitgelicht
dat diverse vormen van fondsenwerving nodig
zijn om subsidies uit te kunnen keren.
Door middel van reportages en interviews
met artsen en onderzoekers worden
de achtergronden op persoonlijke wijze
toegelicht.
De Rondom MS is eveneens onderdeel
van de periodieke mailing campagnes van
de Stichting. Deze campagnes worden
ondersteund door de landingspagina
msonderzoek.nl. De inhoud en vormgeving
van de website msonderzoek.nl sluit aan bij
het thema van de betreffende campagne. De
informatie is compact en bezoekers kunnen
eenvoudig een donatie doen.
Alle nieuwe donateurs worden gevraagd
of zij prijs stellen op toezending van het
magazine Rondom MS, dan wel digitaal
via de nieuwsbrief. In het laatste kwartaal
is een lezers-enquête uitgeschreven onder

Dromen die in rook
vervliegen
“Ook binnen onze familie werden wij
geconfronteerd met de vreselijke ziekte MS. Ruim
twintig jaar geleden kreeg een broer de diagnose
MS. Ongeveer tien jaar later overkwam een jonger
zusje hetzelfde lot. Mooie, lieve mensen met jonge
gezinnen die hun dromen in rook zagen vervliegen.
Van nabij kunnen wij, als familie en vrienden,
alleen maar toezien hoe ontwrichtend MS te
werk gaat voor hun eigen leven en dat van hun
gezinnen.
Geen perspectief op verbetering. Hierin moet
verandering komen en het is dáarom dat ik
het werk van Stichting MS Research van harte
financieel ondersteun en wil blijven ondersteunen!”
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de ontvangers van de gedrukte versie van
de Rondom MS en de ontvangers van de
e-nieuwsbrief, waar de digitale Rondom MS
onderdeel van is. Omdat de response op
de enquête (ondanks het meerdere malen
aandacht vragen hiervoor) minder dan 10%
bedroeg is het resultaat als niet betrouwbaar
bestempeld. Desalniettemin zijn de reacties
van de diverse respondenten in kaart
gebracht en daar waar mogelijk ter harte
genomen.
Advertenties
In 2018 heeft Stichting MS Research
themagericht zowel online, als in diverse
tijdschriften en magazines, redactionele
artikelen, naamsvermeldingen en advertentieuitingen geplaatst. De uitingen vallen binnen
drie rubrieken: voorlichting, fondsenwerving
en nalaten. Binnen diverse titels heeft onze
Stichting advertenties geplaatst. Voornamelijk
offline, maar ook online (verhouding ca.
80/20).

4.2 Online
De verschillende online kanalen van de
Stichting zijn in het verslagjaar
veelvuldig gebruikt om onze achterban te
informeren over het werk van de Stichting en
MS(-onderzoek).

voorlichting

Websites
De verschillende websites en landingspagina’s
zijn de online visitekaartjes van de Stichting.
Hierop worden actuele zaken naar voren
gebracht maar ook de algemene waarden en
doelen van de Stichting zichtbaar gemaakt.
MSresearch.nl
Het figuur op pagina 87 geeft de bezoekers
aantallen van msresearch.nl in het verslagjaar
ten opzichte van 2017 weer.
Het feit dat de website in 2018 minder
bezoeken en pagina-weergaven telde dan
in 2017, is waarschijnlijk te wijten aan het
feit dat de huidige website niet ‘responsive’
is. Hetgeen betekent dat de website geen
optimale schermweergave biedt voor een
breed scala aan apparaten (van desktop
computerschermen tot mobiele telefoons).
Uiteraard zal de nieuwe in ontwikkeling zijnde
website wel voldoen aan de responsive criteria,
waardoor de bezoeken en pagina-weergaven
in de toekomst weer een stijging laten zien.
Op de website wordt met regelmaat
nieuwswaardigheden geplaatst zoals
komende en lopende acties, evenementen
en ontwikkelingen op onderzoeksgebied.
Ook blikken we na afloop van een actie of
evenement terug op de resultaten hiervan.
De website bevat ook een actueel overzicht

van de toegekende en lopende projecten
die Stichting MS Research subsidieert. Dit
digitale overzicht vervangt het gedrukte
wetenschapskatern.
In het verslagjaar is de website, op het gebied
van actueel-zijn aangepast om aan de AVG
regelgeving te voldoen.
Het traject voor de geplande nieuwe website
is in dit verslagjaar gestart. Bij lancering
zal worden voldaan aan de technische- en
vormgevingseisen die passen bij een moderne
website.
MSonderzoek.nl
Ook de landingspagina MSonderzoek.nl
werd in 2018 tijdens de drie grote mailing
momenten ingezet, incl. tijdens de
herinneringsmailing in december. De ingezette
radio- & TV commercials, advertenties en
andere ondersteunende media-uitingen,
verwezen in deze periodes naar msonderzoek.
nl voor meer informatie. Ook werd de
bezoeker van de landingspagina meteen in de
gelegenheid gesteld een donatie te doen.
E-Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd ingezet met het
doel mensen met MS, donateurs en andere
geïnteresseerden, snel over actuele zaken te
informeren. In deze nieuwsbrief streven we
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naar een goede balans tussen onderwerpen
over onderzoek en fondsenwervende acties.
In 2018 zijn 11 E-Nieuwsbrieven uitgebracht.
Het bereik van de nieuwsbrief steeg in het
verslagjaar van 4.596 naar 4.847.

stijging van maar liefst 64%.
Ook Twitter werd regelmatig ingezet rondom
genoemde evenementen en andere
activiteiten.

4.3 Voorlichting beroepsgroepen
Social Media
Het bereik van de Stichting is op social media,
met name op Facebook, in 2018 met ca.
60% toegenomen. Deze groei is voor een
groot deel te danken aan de ‘Kiss Goodbye to
MS Challenge’ (zie ook pag 78) in mei. Door
deze vernieuwende challenge hebben we
ons dit jaar beter en meer zichtbaar kunnen
profileren aan een groter publiek.
Facebook
De Facebook-pagina van de Stichting is rondom evenementen, persmomenten, oproepen
en aankondigingen in 2018 weer veelvuldig
ingezet. Het hoogtepunt qua bereik was
tussen half april en eind mei, met als hoogte
punt 29 mei. Toen zagen 109.429 mensen
een post van de Stichting voorbijkomen, een
absoluut record voor de Facebookpagina. In
het teken van de Mei MS Maand waren er
meerdere evenementen en online-campagnes
om aandacht te vragen voor MS.
Eind 2018 telde de Facebook-pagina 5.700
likes (eind 2017 waren dit er 3.474). Een

Naast donateurs en relaties ontvangen
ook de doelgroepen notarissen,
ziekenhuizen, apothekers, (MS-)verpleegkundigen, neurologen, MS-onderzoekers en
zorgprofessionals (deze laatste groep vanaf
oktober 2018) de Rondom MS. Ook worden
de cliënten van deze doelgroepen indirect
geïnformeerd over de activiteiten van Stichting
MS Research, via verspreiding van het
magazine in wachtkamers.

4.4 Bijeenkomsten
Regelmatig organiseert de Stichting
bijeenkomsten in het land over onze
doelstellingen en activiteiten voor een breed
publiek en zijn wij aanwezig bij beurzen.
Ook droeg de Stichting haar steentje
bij aan een aantal bijeenkomsten welke
door (samenwerkings)partners werden
georganiseerd, maar waarin de Stichting een
belangrijke rol speelde. Onze voorlichtende
activiteiten richten zich voornamelijk op drie
groepen: ‘mensen met MS en hun naasten’,
het algemene publiek en MS-professionals.

Overzicht bezoeken MSresearch.nl

87.332

75.701

2017
2018
Bezoeken

53.633

56.011

217.945

2017
2018
Unieke
bezoekers

2017
2018
Pagina
weergaven

Overzicht bezoeken MSonderzoek.nl
Bezoeken
Unieke bezoekers

3.522
3.472

Pagina weergaven

7.612

Overzicht bereik Facebook (aantal likes)
1e kwartaal 2018
2e kwartaal 2018
3e kwartaal 2018
4e kwartaal 2018

174.660

3.156
3.289
3.389
3.474
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“De aangrijpende verhalen die donateurs soms
vertellen over mensen met MS uit hun omgeving
maken dat de ziekte dichtbij komt. Ik hoop dat dat
met de genezing van MS ook gebeurt.”
Karin Beijersbergen, receptie en donateurbeheer

Bijeenkomsten MS International Federation
(MSIF)
Tweemaal per jaar komen de leden van de
MSIF bijeen. Deze bijeenkomsten vinden
plaats in het land van één van de leden.
Bezoek MSIF aan Nederland
De bijeenkomst van de internationale
MS Federatie (MSIF) vond in april
2018 plaats in Nederland. Stichting MS
Research organiseerde diverse activiteiten
voor de aanwezigen. Elders in dit jaarverslag
(pag. 92) leest u over de bijeenkomst bij
MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum, waar
ook Hare Majesteit Koningin Máxima bij
aanwezig was.
Deelname MSIF bijeenkomst Rome
In oktober 2018 waren drie vertegenwoor
digers van de Stichting aanwezig bij de
MSIF-bijeenkomst in Rome. Daar werd door

voorlichting

landen als Italië, Ierland en Australië veel
kennis gedeeld over hun activiteiten op het
gebied van fondsenwerving en voorlichting.
Goede en bruikbare ideeën werden mee terug
naar Nederland genomen en bij thuiskomst
verder uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de
uitrol van de Kiss Goodbye to MS campagne
en het format en content van de december
mailing. Naast dit alles was de directeur van
de Stichting aanwezig bij de MSIF-board en
CEO-meeting.
MSMS 2018
Onze Stichting was samen met Nieuw Unicum
aanwezig op dit symposium dat als doel heeft
de kwaliteit van de MS-zorg te verbeteren
door het bevorderen van multidisciplinaire
samenwerking tussen de MS-zorgprofes
sionals. Neurologen, specialisten ouderen
geneeskunde, revalidatieartsen, urologen,
MS-verpleegkundigen, verpleegkundig

specialisten, fysiotherapeuten, oefen
therapeuten, ergotherapeuten, psychologen,
maatschappelijk werkers, logopedisten en
diëtisten, allen waren vertegenwoordigd.
Wereld MS Dag – Jubileumsymposium MS
Centrum Amsterdam
Stichting MS Research is vanaf de
oprichting in 1998 nadrukkelijk betrokken
bij het centrum. Donateurs van Stichting MS
Research hebben inmiddels meer dan 29
miljoen euro geïnvesteerd in MS Centrum
Amsterdam door middel van programma- en
projectsubsidies.
Ter ere van het 20-jarig jubileum van MS
Centrum Amsterdam, en natuurlijk de
internationale Wereld MS dag, organiseerde
het MSCA een informatief symposium voor
mensen met MS. Het thema van de dag
was ‘Omgaan met MS’. Tijdens het plenaire
programma werd een algemeen beeld
geschetst over wat revalidatie kan betekenen
voor mensen met MS. Daarnaast waren er
verschillenden themasessies over specifieke
MS-problemen, zoals vermoeidheid, blaas en
cognitie.
RIMS
Begin juni vond in Amsterdam het 23e
jaarlijkse Rehabilitation in Multiple Sclerosis

jaarverslag 2018 | 89

(RIMS) congres plaats. Het Europese
netwerk achter dit congres, bestaande
uit zorgprofessionals, onderzoekers en
patiëntenorganisaties (eurims.org) heeft
als missie de dagelijkse activiteiten,
maatschappelijke participatie en
zelfstandigheid van mensen met MS te
verbeteren. Het congres werd georganiseerd
in samenwerking met het MS Centrum
Amsterdam en het Amsterdam UMC
(locatie Vumc). Het congres werd bezocht
door 400 deelnemers uit 20 verschillende
landen. Stichting MS Research was, samen
met MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum
vertegenwoordigd op de informatiemarkt.
Kinder MS Dag
In september organiseerde het Nationaal
Kinder MS Centrum (ErasMS) wederom een
Dag voor kinderen met MS. Deze bijeenkomst
vond plaats in Diergaarde Blijdorp.
Deze dag is voor kinderen en jongeren met
MS t/m 20 jaar. Ook ouders, broertjes en
zusjes waren van harte welkom! Tijdens het
plenaire programma werd door Stichting MS
Research een korte presentatie gegeven over
haar activiteiten en de rol van de Stichting
bij de totstandkoming van het Kinder MS
Centrum. Na de lunch bezochten de kinderen
en hun ouders de dierentuin.

4.5 Subsidiering voorlichting door
derden
Stichting MS Research subsidieert op
regelmatige basis voorlichtingsactiviteiten over
MS welke worden uitgevoerd door derden.
CORPUS
Voor het 12e jaar is Stichting MS Research
‘founding father’ van het belevingsmuseum
CORPUS in Oegstgeest. Binnen CORPUS
is de ‘Reis door de Mens’ een educatieve
beleving waar de bezoekers op bijzondere
wijze zien, horen en voelen hoe het menselijk
lichaam werkt.
De exhibit ‘Race MeeS’ vertegenwoordigt onze
Stichting. Door middel van het digitale spel
‘Race Mees’ worden spelers geconfronteerd
met de belangrijkste symptomen en effecten
van MS. Dit jaar is verkend of Race MeeS een
opvolger zal kennen. Op dit moment is dat
nog niet duidelijk.
Het MS-loket 0800-1066
Mensen met MS en hun naasten hebben
vaak allerlei vragen waarop het vinden van
het juiste antwoord lang duurt. Dit gegeven

u Op Wereld MS Dag organiseerde MS Centrum
Amsterdam het symposium “Omgaan met MS”.
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aandacht gegeven aan het loket in het
magazine Rondom MS en door middel van
diverse redactionele artikelen in de media.

heeft gezorgd voor de totstandkoming van
het MS-loket in 2018; een samenwerking van
MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum, MSVN,
Stichting MS Research en MS Centrum
Amsterdam. Door het bellen naar het
MS-loket brengt een medewerker de beller
in contact met de juiste deskundigen om
antwoord te krijgen op zijn of haar vraag.
Als iemand MS heeft, is persoonlijk contact
met een ervaringsdeskundige, dan wel een
medisch deskundige erg prettig.
Mede dankzij de door onze Stichting gefinan
cierde en hierdoor mogelijk gemaakte
publiciteit voor dit loket, is het aantal bellers
in 2018 flink toegenomen. Zo zijn er o.a. door
de heer Job Cohen en mevrouw Maartje van
Weegen radiospots ingesproken rondom dit
onderwerp. Ook heeft de Stichting regelmatig

o Ambassadeur Wolter Kroes op bezoek bij bewoner Thijs
Möller in MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum.

voorlichting

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum
Nieuw Unicum biedt gespecialiseerde
en integrale zorg aan mensen met MS.
Daarnaast kunnen collega-professionals bij
het MS-Expertisecentrum terecht voor
consultatie en scholing. Mede dankzij de
verbindende ondersteuning van Stichting MS
Research wordt het centrum in staat gesteld
focus te kunnen leggen op het ontwikkelen
van hun expertise in samenwerking met
kennisinstituten en landelijke belangenorganisaties. De ambitie wordt voortgezet om in
nauwe samenwerking met externe partners
verder door te groeien als erkend expertisecentrum voor progressieve MS met een
landelijke oriëntatie.
MS Vereniging Nederland (MSVN)
Middels een subsidie is de MSVN in dit
verslagjaar lid geweest van de EMSP en heeft
naar haar leden gepubliceerd over de kennis
en inzichten die daar opgedaan zijn.
Cahier immunologie
Najaar 2018 kwam een nieuw cahier van
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
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“Door het delen van informatie over MS; het geven
van uitleg over MS-onderzoek en door transparant
te zijn over de besteding van de gelden van onze
donateurs, brengen wij onze achterban dichterbij de
activiteiten van Stichting MS Research.”
Karin Smits, communicatie
uit. Het cahier gaat over de werking van het
afweersysteem en laat patiënten met autoimmuunziekten aan het woord. Wanneer het
afweersysteem faalt of onnodig of overmatig
reageert, krijgt de persoon in kwestie te
maken met immuunziekten zoals MS, kanker
en allergie. Gelukkig is er steeds meer inzicht
hoe deze ´foutjes´ in het afweersysteem
ontstaan. Met die kennis ontwikkelen
wetenschappers nieuwe therapieën en
medicijnen.
Het cahier bevat een indrukwekkende
bijdrage van onze patiënten-ambassadeur
Tessa over haar leven met MS. ‘’MS heeft mij
geleerd wat écht belangrijk is. Niets is meer
vanzelfsprekend. Je moet keuzes maken.
Uit noodzaak. Dus ook kiezen voor wat je
gelukkig maakt, waar je blij van wordt. Daar
steek je energie in, niet in bijzaken. Ik hou
van een groots uitdagend leven maar ik kan
gelukkig ook de kleine dingen koesteren.”

Stichting MS Research stelde een subsidie
beschikbaar voor de totstandkoming van het
cahier.

4.6 Impact van voorlichting
De in dit hoofdstuk vermelde activiteiten
geven weer dat Stichting MS Research
in 2018, op het gebied van voorlichting
ten behoeve van het ‘grote publiek’ en de
‘mensen met MS’ op meerdere momenten in
het jaar sterk naar buiten is getreden.
Hierdoor is kennis over wetenschappelijke,
medische en maatschappelijke aspecten
van (leven met) MS met een nog breder
breed publiek gedeeld en is er meer begrip
gecreëerd voor leven met MS.
Het geven van voorlichting leidt echter niet
alleen tot een verbreding van kennis en
begrip over MS, maar heeft ook een positieve
invloed op het geefgedrag van de (potentiële)
donateur.

Een voorbeeld hiervan is de herinnerings
mailing in december. Deze stond in het
teken van kinderen met MS. Het door onze
Italiaanse collega-organisatie gedeelde verhaal
van Stefano die op kinderleeftijd MS kreeg,
spreekt veel mensen aan. Efficiency werd
bereikt ten opzichte van tijd en middelen
door vertaalde materialen in te zetten.
Ter ondersteuning van de mailing zijn, in
dezelfde look and feel, diverse advertentieuitingen geplaatst (o.a. in de kerst editie
van het Algemeen Dagblad en het Friesch
Dagblad). Ook werd de mailing ondersteund
met radiocommercials over kinderen met
MS. Zowel de mailing als de advertentie
hebben positieve feedback opgeleverd en
zorgden voor hogere opbrengsten dan de
herinneringsmailing in 2017.
Onveranderd blijft onze Stichting zich
inzetten om middels het delen van kennis
en informatie over wetenschappelijke,
medische en maatschappelijke aspecten
van (leven met) MS, bij te dragen aan meer
begrip voor MS. Kennis en informatie over de
noodzaak van wetenschappelijk onderzoek
om tot een oplossing te komen, als ook welke
stappen daarbij gemaakt worden, dragen hier
eveneens aan bij.
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Internationaal congres
MSIF kiest dit jaar voor
Nederland

N

ationale en internationale professionals
met hele diverse achtergronden
kwamen dit jaar een kleine week bij
elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen
binnen het samenwerkingsverband van de
MS International Federation.
48 MS-organisaties verspreid over de hele
wereld zijn lid van deze koepel, waarbinnen
onze Stichting het Nederlandse lid is. Zie ook
Hoofdstuk 3.

zorg, aanpassingen om te leven met een
handicap en digitale- en woonzorgverlening,
stond het zorgprogramma progressieve
MS centraal. Deze behandelstrategie is
ontwikkeld door Nieuw Unicum op basis
van multidisciplinaire kennis verworven door
jarenlang behandelen. Het symposium werd
afgesloten met een levendige paneldiscussie
waarbij MSIF-leden uit verschillende landen
uitdagingen, ervaringen en kennis deelden.

Onderdeel van het bezoek was een
symposium over multidisciplinaire zorg
en behandeling voor mensen met MS op
MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum in
Zandvoort. Naast voorlichting over palliatieve

De volgende dag vond in de Koepelkerk in
Amsterdam het ‘Bringing us closer dinner’
plaats. Een gelegenheid waar MSIF-leden,
mensen met MS, zorgprofessionals, nationale
en internationale wetenschappers en relaties
van onze Stichting elkaar aan tafel ontmoetten
om de krachten te bundelen. De avond
kenmerkte zich door het grote gevoel van
verbondenheid en de inspiratie om samen de
strijd tegen MS verder te brengen.

o “Vandaag gaat over mensen met MS. Dat zij allen
de behandeling mogen krijgen die nodig is, waar
ook ter wereld zij leven.” Johan Koops (specialist
ouderengeneeskunde Nieuw Unicum)

stichting ms research
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MS-organisaties uit 20 landen en Koningin Máxima bezochten MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum.

Samen onderzoek mogelijk maken
De Global MS Research Booster Award is
een subsidie voor twee jaar onderzoek die
versneld moet bijdragen aan het vinden van
de oorzaken van MS. Het moet innovatief
zijn en samenwerking kennen met een
Nederlands onderzoeksinstituut. Deze
subsidie wordt financieel mogelijk gemaakt
door MoveS en vormgegeven en gefaciliteerd
door onze Stichting in samenwerking met de
MSIF, die met name ook voor de wereldwijde
communicatie zorgt. De eerste Award
werd tijdens het congres uitgereikt aan dr.
Benjamin Clarkson. Zijn vader die MS heeft,
inspireerde hem tot een carrière binnen het
MS-onderzoek. Zie Hoofdstuk 3.

International Progressive MS Alliance
Binnen de alliance is een unieke
samenwerking tussen MS-organisaties
en prominente MS-experts uit 16 landen.
Nederland, vertegenwoordigd door Stichting
MS Research, heeft vanaf het eerste moment
actief geparticipeerd binnen dit initiatief.
Cynthia Zagieboylo (lid Executive Committee)
presenteerde een update van de laatste
resultaten en deelde de ambitie van de
Alliance met de zaal. In hoofdstuk 3 leest
u meer over het onderzoek dat de alliantie
mogelijk maakt.
u Edwin van Wijngaarden (MoveS) en Peer Baneke (MSIF)
reikten samen de eerste Global Booster Award uit. Winnaar
dr. Benjamin Clarkson vertelde gepassioneerd over het
MS-onderzoek dat deze subsidie mogelijk maakt.

Mensen met MS, wetenschappers, MSIF-leden en andere betrokkenen zaten samen
aan tafel tijdens het ‘Bringing us closer dinner’.
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Dichterbij de MenS
Als kerndoel stimuleren wij kwalitatieve en toegankelijke
zorg voor mensen met MS, teneinde hun kwaliteit van leven
te verbeteren. Met collega-organisaties werken wij samen
aan ontwikkelingen en belangen die de individuele patiënt
overstijgen. Thema’s die daarbij dit jaar aan de orde waren
zijn o.a. toegankelijkheid van medicatie en beschikbaarheid
van behandelingen.
5.1 Kennis en ervaringen delen

O

nze Stichting bevordert het delen
van kennis en ervaring op (inter-)
nationaal niveau ter verbetering
van de kwaliteit van leven van alle
mensen met MS door te participeren binnen
verschillende projecten.
Internationale Samenwerking; Richtlijn
palliatieve zorg
MS-organisaties wereldwijd delen hun
kennis en ervaringen binnen hun

Zorg
zorg

koepelorganisatie de MS International
Federation (MSIF). Op Europees niveau vindt
dit plaats binnen de European MS Platform
(EMSP). Het uiteindelijke doel is dat relevante
informatie zo snel mogelijk toegankelijk wordt
voor alle mensen met MS.
Onze Stichting vertegenwoordigt binnen de
MSIF de Nederlandse inbreng. Daarnaast
subsidiëren wij onze collega’s van de MS
Vereniging Nederland (MSVN) om binnen de
EMSP te participeren (zie H 4.3 pag 90).
De MSIF heeft in 2016 het initiatief
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genomen tot het ontwikkelen van een
internationale richtlijn “Palliatieve zorg voor
mensen met progressieve MS” en heeft
MS-Experticecentrum Nieuw Unicum,
samenwerkingspartner van onze Stichting,
destijds uitgenodigd om deze praktijkrichtlijn
samen met Deense en Italiaanse collega’s te
schrijven.
Een richtlijn is binnen deze MSIF-context
een reeks klinische praktijkaanbevelingen
voor artsen, verpleegkundigen en andere
hulpverleners in de gezondheidszorg,
samengesteld door deskundigen uit
verschillende vakgebieden en gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek. In dit geval voor
mensen met een progressieve vorm van MS
en een complexe zorgbehoefte.
Palliatieve zorg staat binnen dit project voor
een totaalbenadering van de zorg die nodig is
voor iedereen met een ernstige ziekte en een
steeds toenemende zorgbehoefte; een wijze
van zorgverlening waarbij aandacht wordt
gegeven aan alle aspecten van de persoon,
de fysieke, emotionele, sociale en spirituele
behoeften.
De EAN (European Academy of Neurology)
heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden
met het doorontwikkelen van deze richtlijn
bij gevorderde MS, met als doel te komen tot
zo goed mogelijke zorg die zoveel mogelijk

gestandaardiseerd is en voor zoveel mogelijk
mensen beschikbaar kan zijn.
Om deze richtlijn te ontwikkelen is men vooral
te rade gegaan bij de afnemers van deze zorg:
mensen met MS en hun mantelzorgers. Men
heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de
zorgvragen vanuit de gebruikers van medische
zorg te laten formuleren. Hiertoe werden in
zeven landen mensen met MS benaderd om
via internet vragenlijsten te beantwoorden. Ook
werden in twee landen, Duitsland en Italië, MSpatiënten en hun mantelzorgers uitgenodigd
om deel te nemen aan focusgroepen.
Vanuit deze online raadpleging van MSpatiënten en hun mantelzorgers en de twee
focusgroepen zijn vragen geformuleerd.
Deze, dus grotendeels door patiënten en hun
mantelzorgers geformuleerde vragen, vormen
de basis voor een uitgebreide literatuurstudie
die antwoorden moet geven op deze vragen.
Dit door deze vragen om te vormen tot
onderzoeksvragen, zogenaamde PICO’s.
Het afgelopen jaar is besteed aan het
formuleren van een tiental onderzoeksvragen.
Met literatuurstudies wordt gekeken naar
de wetenschappelijke stand van zaken
u Yorick van de Vlught, bewoner van MS-Expertise
centrum Nieuw Unicum in afwachting van HM Koningin
Máxima.
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voor wat betreft antwoorden deze vragen.
Op dit moment worden resultaten van
de literatuurstudies beoordeeld op hun
betrouwbaarheid en toepasbaarheid voor
mensen met gevorderde MS.
MS-Register
Vier jaar geleden heeft VWS, i.s.m. ZonMw,
het initiatief genomen tot de ‘Ronde tafel
MS’. Dit zijn bijeenkomsten waarbij alle
betrokkenen uit het MS-veld als primaire doel
het tot stand komen van een MS-register
hebben. In dit register gaat in de toekomst
de werking van (immunomodulerende) MSmedicatiebehandeling vastgelegd worden.
Op langere termijn kan men met deze
informatie vaststellen wat de meest effectieve
behandeling is voor welke groepen mensen
met MS. Uiteindelijk is het doel breder dan
medicatievormen te registreren. Artsen slaan,
uiteraard met toestemming van de patiënt,
data op in het register. Analyse van deze data
leidt in de toekomst tot conclusies over het

o Liesbeth Kooij (manager MS-Expertisecentrum Nieuw
Unicum) en prof.dr. Bernard Uitdehaag (directeur MS
Centrum Amsterdam) werken samen op het gebied van
zorg en onderzoek. Onze Stichting vervult hierbij een
verbindende en faciliterende rol.

Zorg
zorg
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“Onderzoekers en mensen met MS hebben met
elkaar gemeen dat tegenslagen hen niet weerhouden
om hun doelen te bereiken.”
Kirstin Heutinck, onderzoekscoördinator

wel en niet werkzaam zijn van behandeling
en medicatie bij verschillende typen MS en/of
verschillende fases. In 2018 draaide de pilot
in tenminste 10 ziekenhuizen.

5.2 Goede zorg voor iedereen
Onze Stichting behartigt de belangen
van mensen met MS en
zorgprofessionals bij relevante organisaties,
instellingen en overheid. In 2018 waren de
volgende thema’s aan de orde:
Zorgvergoeding passend maken
Onze Stichting en Nieuw Unicum werken
onveranderd samen met diverse aan de
overheid verbonden instanties (ZiNL, NZA
en VWS langdurige- en curatieve zorg) aan
het passend maken van zorgvergoedingen
die MS betreffen. Daartoe hebben diverse
werkbezoeken en overleggen plaatsgevonden.
Helaas is ook bij de vergoeding van zowel intraals extramurale diensten ten behoeve van de
progressieve MS-cliënt de vergoeding nog
niet toereikend. Onze Stichting werkt intensief

samen met Nieuw Unicum aan modellen
waarbinnen dit wel opgelost kan worden.
Zorgprogramma en kwaliteitsstandaard MS
Om in de toekomst specialistische zorg zowel
kwalitatief voor alle mensen met MS in Nederland op gelijk niveau (‘gestandaardiseerd’)
te krijgen, als ook verzekerd en betaalbaar
te houden, is besloten dat de zgn. ‘goede
zorg’ beschreven moet worden in een kwaliteitsstandaard. VWS faciliteert het opstellen
hiervan, d.m.v. Vilans, een kennisorganisatie
voor langdurige zorg. Diverse stakeholders uit
het MS-veld zijn betrokken.
Gelijktijdig ontwikkelt Nieuw Unicum in
samenwerking met zorginstelling Archipel het
zorgprogramma voor de thuiswonende patiënt
met gevorderde MS. In het zorgprogramma
wordt beschreven hoe deze goede zorg in de
praktijk kan worden ingericht en geleverd.
Onze Stichting faciliteert ook klinisch
onderzoek, gericht op kwaliteit van zorg/leven
voor mensen met MS, middels geoormerkte
en ongeoormerkte giften, zie hoofdstuk 3.

Zorginnovaties ontwikkelen
Wij subsidiëren de ontwikkeling van
programma’s ter verbetering van de
kwaliteit van zorg en/of leven voor mensen
met MS.
Stichting MS Research steunt de ontwikkeling
van zorginnovaties om zo de kwaliteit van
mensen die nu leven met MS te verbeteren.
Onderdeel hiervan is het vertalen van kennis
en ervaring uit de praktijk naar een bredere
toepassing, zodat alle mensen met MS kunnen
profiteren. In 2018 heeft de Stichting een subsidie toegekend om beter inzicht te krijgen in
de daadwerkelijke klachten bij MS. Een goede
behandeling begint bij een goede diagnose.

18-003PP
L. Kooij (MS-Expertisecentrum Nieuw
Unicum)

De juiste zorg op het
juiste moment
18-003PP

€ 100.000 voor 2 jaar, toegekend in 2018
Mogelijk gemaakt door een geoormerkte gift
Goed inzicht in de ziekte en de daarbij
horende klachten vormen de basis voor een
goede en effectieve, meestal multidisciplinaire
behandeling. In ons centrum maken wij veel-
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MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum en MS Centrum Amsterdam bundelen hun krachten voor onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met MS.
V.l.n.r. dr. John Mens, prof.dr. Bernard Uitdehaag, Liesbeth Kooij, dr. Marc Rietberg, drs. Maaike Ouwerkerk en prof.dr. Vincent de Groot.

zorg
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actie
vuldig gebruik van twee vragenlijsten om het
hele scala aan symptomen en problemen bij
mensen met MS in kaart te brengen. Het doel
van dit onderzoek is het valideren van deze
zogenaamde ‘MS Impact Scale’ vragenlijsten.
Patiënten programma
In 2018 heeft onze Stichting een nieuwe
subsidievorm geïntroduceerd voor de
ontwikkeling van patiënten programma’s. Het
doel van deze subsidie is het ontwikkelen
van initiatieven gericht op het verbeteren
van de kwaliteit van zorg voor en/of kwaliteit
van leven van MS-patiënten in Nederland
binnen de volgende thema’s: vermoeidheid,
cognitie, mobiliteit, pijn en/of depressie. De
vijf symptomen die de meeste impact hebben
op het dagelijks leven van mensen met MS in
Nederland (EMSP survey 2015). MS-patiënten
en hun kwaliteit van leven en/of kwaliteit van
zorg in het hier en nu staan centraal. Hieronder
vallen programma’s met als doel:
1. Het ontwikkelen van behandelingen,
therapieën en/of instrumenten gericht op
kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van leven
van mensen met MS.
2. Het verbeteren van de lichamelijke en/
of geestelijke zorg voor mensen met MS
(faciliteiten, kennis vergaren/delen en
toegankelijkheid).

3. Het verbeteren van de leefomstandigheden
van mensen met MS.
In 2018 heeft de Stichting een subsidie
patiënten programma toegekend voor een
digitaal platform met actuele informatie over
de beste revalidatiebehandelingen voor
mensen met MS.

18-001PP
Dr. H. Beckerman (MS Centrum Amsterdam)

Vol vertrouwen de beste
revalidatiebehandeling
€ 49.597 voor 1 jaar, toegekend in 2018
Applying Evidence with Confidence, of kortweg APPECO, is een levendig documentatiesysteem met actueel wetenschappelijk bewijs
en de beste revalidatiebehandelprogramma’s
voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, pijn en depressie bij mensen
met MS. APECCO stelt zorgverleners in staat
om met vertrouwen de beste kwaliteit van revalidatiezorg te leveren aan mensen met MS.
Met onze inspanningen rondom de
doelstelling zorg, beogen wij dat een betere
kwaliteit van leven voor alle mensen met MS
dichterbij komt.

MS Missie Peru
Muk Schiltmans, bij wie in 2013 MS werd
vastgesteld, had een missie. Ze vertrok met
lotgenoten naar Peru om daar het laatste deel van
de loodzware Inca Trail naar Machu Picchu te
lopen. Het doel was zoveel mogelijk geld inzamelen
voor Stichting MS Research. Dat is gelukt, al liep
de missie voor Muk anders dan gepland. “Ik ga het
doen, was tot het laatst moment mijn gedachte, al
moet ik kruipen, ik heb er twee jaar voor getraind”.
Ondanks alles bleek het toch te zwaar. “Het risico
was te groot. Een grote teleurstelling. Ik heb echt
even moeten huilen. De andere vier meiden met
MS hebben ’m wel gelopen. Heel zwaar. Ik ben zo
trots op ze.”
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Jaarrekening

jaarrekening

A. Balans (na resultaatbestemming) (in euro’s)
		31-12-2018
Vaste activa
Materiële vaste activa		
18.566
Totaal vaste activa		
18.566

31-12-2017
6.807
6.807

Vlottende activa
Vorderingen		1.175.337
Liquide middelen		16.497.080
Totaal vlottende activa		 17.672.417
Totaal activa		17.690.983

913.204
15.556.025
16.469.229
16.476.036

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve		1.852.485
Bestemmingsreserves		11.854.947
Totaal reserves		13.707.432

1.806.894
11.511.760
13.318.654

Fondsen
Bestemmingsfondsen		510.120
Totaal fondsen		510.120
Totaal reserves en fondsen		 14.217.552

867.040
867.040
14.185.694

Schulden
Schulden op lange termijn		
224.213
Schulden op korte termijn		
3.249.218
Totaal schulden		3.473.431
Totaal passiva		17.690.983

260.771
2.029.571
2.290.342
16.476.036
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B. Staat van baten en lasten (in euro’s)
	Realisatie
2018
Baten
Baten van particulieren
3.324.628
Baten van bedrijven
146.275
Baten van loterijorganisaties
475.375
Baten v andere organisaties zonder winststreven
563.282
Som van de geworven baten
4.509.560
Overige baten
43.875
Totaal baten
4.553.435
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Wetenschap
Wetenschappelijk onderzoek
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Voorlichting
Voorlichting en communicatie
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Zorg
Zorg
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal wervingskosten
Beheer en administratie
Uitvoeringkosten eigen organisatie
Totaal beheer en administratie
Totaal lasten

Begroting	Realisatie
2018
2017
2.259.500
135.000
230.000
270.000
2.894.500
30.000
2.924.500

2.521.556
163.172
341.283
633.729
3.659.740
6.000
3.665.740

2.913.966
124.276

2.707.291
114.154

2.004.549
125.796

327.824
322.957

585.000
337.411

355.210
249.922

199.732
51.435
3.940.190

165.000
42.080
3.950.936

33.145
49.843
2.818.465

207.219
247.770
454.989

184.500
297.139
481.639

157.253
215.263
372.516

227.182
227.182
4.622.361

229.312
229.312
4.661.887

211.490
211.490
3.402.471

	Realisatie
2018
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Het saldo wordt gemuteerd op:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve doelstellingen
Reserve nalatenschappen
Bestemmingsfondsen
Totaal
Kengetallen
Wervingskosten gedeeld door de som van
de geworven baten
Kosten beheer en administratie
gedeeld door het totaal van de lasten
Norm Stichting MS Research - maximaal 10%
Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld
door het totaal van de lasten

Begroting	Realisatie
2018
2017

-68.926
100.784
31.858

-1.737.387
103.000
-1.634.387

263.269
106.706
369.975

45.591
164.303
178.884
-356.920
31.858

248.412
-1.509.220
0
-373.579
-1.634.387

403.446
-247.283
-6.794
220.606
369.975

10,0%

16,5%

10,2%

4,9%

4,9%

6,2%

85,2%

84,7%

82,8%
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C. Kasstroomoverzicht (in euro’s)
Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2018 muteerde van € 15.556.025
naar € 16.497.080.
		2018
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten		
31.858
Afschrijvingen		8.957
		 40.815
Mutaties in werkkapitaal
- kortlopende vorderingen		
- kortlopende schulden		
- langlopende schulden		
Totaal mutaties in werkkapitaal		
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		

2017
369.975
9.117
379.092

-262.133
1.219.647
-36.558
920.956
961.771

87.299
416.973
-307.279
196.993
576.085

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutaties in materiële vaste activa		
-20.716
Nettokasstroom		941.055

-1.409
574.676

Beginsaldo geldmiddelen		15.556.025
Eindsaldo geldmiddelen		16.497.080
Mutatie geldmiddelen		941.055

14.981.349
15.556.025
574.676

jaarrekening
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D. Algemene toelichting
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de ‘Richtlijn verslaggeving
fondsenwervende instellingen’ ook wel Richtlijn 650 genoemd, die uitgegeven is
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, voor zover niet anders
is vermeld. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop
zij betrekking hebben. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
van enig jaar en is gelijk aan het kalenderjaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande
jaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden
aangepast.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie/het bestuur een
oordeel vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed
zijn op de toepassing van grondslagen en op de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd
met de hierover berekende afschrijvingen. De verwachte economische levensduur
van de materiële vaste activa bedraagt drie (33,3%) of vijf (20%) jaar.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Indien een voorziening voor oninbaarheid gevormd dient te worden, dan wordt
dit in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De vorderingen
hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan
twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Schulden op lange termijn
De schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd
langer dan een jaar.
Personeelsbeloningen/pensioenen - toegezegde bijdrage regeling
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van
toegezegde bijdragen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen
in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders vermeld, de aan
het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. Baten waarvoor een
bijzondere bestemming is aangewezen door de donateur of door het bestuur
worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet-bestede gelden
opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve of het bestemmingsfonds.
Een onttrekking aan de bestemmingsreserve of het bestemmingsfonds wordt als
besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Baten
Donaties en giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.
Nalatenschappen en legaten
De baten uit nalatenschappen en legaten worden verwerkt in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden geschat (betrouwbare schatting
van de ontvangst). MS Research neemt hiervoor als uitgangspunt het moment
waarop de gelden worden toegezegd (akte van verdeling). Een percentage van
de toegezegde gelden voor legaten en erfstellingen wordt direct in het resultaat
opgenomen. Voor de nalatenschappen en legaten worden percentages gehanteerd
van: liquiditeiten 90%, effecten 50% en onroerend goed 50%.
Overige baten
De overige baten worden opgenomen op het moment dat er een betrouwbare
schatting van de opbrengst kan worden gemaakt.

jaarrekening

Lasten
Researchprojecten
De in een jaar toegekende gelden voor researchprojecten worden direct ten laste
van het resultaat gebracht.
Directe verwervingskosten, uitvoeringskosten eigen organisatie en
voorlichtingskosten
Deze kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Kostentoerekening
Bureaukosten worden toegerekend aan de doelstellingen, werving baten en
beheer en administratie op basis van de volgende maatstaven:
• Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.
• Niet-direct toerekenbare kosten worden verdeeld, gebaseerd op een door de
directie gemaakte schatting van de tijdsbesteding van de medewerkers.
De percentages zijn als volgt: wetenschap 14%, voorlichting 34%, zorg 5%,
fondsenwerving 34% en beheer en administratie 13%. Deze kosten betreffen:
overige personeelskosten, reis- en verblijfkosten, huisvestingskosten en
kantoorkosten. Het totaal van de uitvoeringskosten eigen organisatie is
nagenoeg gelijk aan de begroting. Door het niet volledig invullen van de vacature
fondsenwerving, is er relatief een groter deel van deze kosten toebedeeld aan de
doelstellingen onderzoek, voorlichting en zorg en aan beheer en administratie.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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E. Toelichting op de balans (in euro’s)
	Verbouwing	Inventaris	Hardware/	Totaal
			software
Materiële vaste activa
Boekwaarden per 1 januari 2018
Mutaties 2018
- investeringen
- desinvesteringen
- afschrijvingen desinvesteringen
- afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2018

0

396

6.411

6.807

0
0
0
0
0

5.245
-8.646
8.646
-1.686
3.955

15.471
-85.638
85.638
-7.271
14.611

20.716
-94.284
94.284
-8.957
18.566

Stand per 31 december 2018
- cumulatieve aanschafwaarden
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2018

24.428
-24.428
0

32.142
-28.187
3.955

47.121
-32.510
14.611

103.691
-85.125
18.566

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de bedrijfsvoering.
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		31-12-2018
Vorderingen
Toegezegde nalatenschappen		649.987
Nog te ontvangen bijdrage VriendenLoterij		
200.000
Depot Pensioenvoorziening Aegon		
164.613
Overige vorderingen		
160.737
Totaal vorderingen		
1.175.337

31-12-2017
471.103
200.000
164.169
77.932
913.204

De post toegezegde nalatenschappen is de som van het restant van 2017 ad € 133.086
en het restant van de toegezegde nalatenschappen en legaten uit 2018 ad € 516.901. De
overige vorderingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen rente en vooruitbetaalde huur
van het pand.
Liquide middelen
Spaarrekeningen		16.100.759
Rekeningen-courant		396.321
Totaal liquide middelen		 16.497.080

14.639.346
916.679
15.556.025

Per 31 december 2018 zijn alle liquide middelen direct opvraagbaar behoudens de
bank-garantie van € 25.000 met betrekking tot de huurovereenkomst. Stichting MS
Research hanteert het beleid om tjdelijk overtollige middelen op een spaarrekening of een
depositorekening te plaatsen, afhankelijk van de rente-ontwikkelingen. Er wordt niet belegd
in effecten of andere risicovolle beleggingsproducten.
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve		1.852.485
Bestemmingsreserve doelstellingen
- Wetenschap		 10.115.755
- Voorlichting Plus		
438.610
- Voorlichting subsidie derden		
200.000
- Nalatenschap Dassel voor klinish onderzoek		
450.595
Reserve nalatenschappen		649.987
Totaal reserves		13.707.432

jaarrekening

1.806.894
9.530.226
718.610
200.000
591.821
471.103
13.318.654

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel de oplossing(en) voor MS te vinden. De
verwachting is dat dit nog tenminste twee decennia duurt. Om in deze periode de voortgang
van nieuw wetenschappelijk onderzoek te continueren is het noodzakelijk reserves te
behouden om nu en in de toekomst fondsen beschikbaar te hebben om onze doelstellingen
te kunnen blijven realiseren.
		31-12-2018
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari		
1.806.894
Aandeel verdeling saldo boekjaar		
45.591
Stand per 31 december		
1.852.485

31-12-2017
1.403.448
403.446
1.806.894

De continuïteitsreserve dient ervoor om de werkzaamheden van de Stichting voort te kunnen
zetten in tijden dat de inkomsten niet toereikend zijn voor de kosten. Het bestuur van MS
Research acht na een beoordeling van de risico’s een omvang van anderhalf maal de
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie noodzakelijk voor MS Research. Voor 2018 is dit
bedrag bepaald op € 1.853.000 op basis van de begroting 2019. Deze omvang past binnen
de normen van de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland.
Bestemmingsreserve Wetenschap
Stand per 1 januari 2018		
9.530.226
Aandeel verdeling saldo boekjaar		
305.529
Dotatie		280.000
Stand per 31 december 2018		 10.115.755

9.619.650
-89.424
0
9.530.226

De bestemmingsreseve wetenschap wordt aangewend om de continuïteit van kwalitatief
MS-onderzoek te handhaven nu en in de decennia die nodig zijn om tot de oplossing
voor MS te komen, ook indien de jaarlijkse inkomsten minder worden. Alle nietgeoormerkte middelen die MS Research ontvangt en die niet nodig zijn voor de jaarlijkse
exploitatie worden geoormerkt voor onderzoek. Indien actieve inkomsten uitblijven, is
het wenselijk dat subsidies in categorie I (programma’s & fellowship) voor 4 jaar kunnen
worden gecontinueerd én dat gehonoreerde subsidies uit categorie II (meerjarige
projecten) kunnen worden afgerond. Om aan deze voorwaarden te voldoen dient de
bestemmingsreserve wetenschap een minimale omvang te hebben van € 5,0 miljoen.
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		31-12-2018
Bestemmingsreserve Voorlichting plus
Stand per 1 januari 2018		
718.610
Onttrekking		-280.000
Dotatie		0
Stand per 31 december 2018		
438.610

31-12-2017
718.610
0
0
718.610

In 2018 heeft het bestuur besloten € 280.000 van de reserve Voorlichting plus over te
hevelen naar de bestemmingsreserve Wetenschap. Het restant van de reserve zal worden
aangewend wanneer activiteiten binnen de doelstelling voorlichting een investering vragen
die een regulier jaarbudget significant overschrijdt.
Bestemmingsreserve Voorlichting subsidie derden
Stand per 1 januari 2018		
200.000
Onttrekking		0
Dotatie		0
Stand per 31 december 2018		
200.000

200.000
0
0
200.000

Bestemmingsreserve Nalatenschap Dassel voor klinisch onderzoek
Stand per 1 januari 2018		
591.821
Onttrekking		-141.226
Dotatie		0
Stand per 31 december 2018		
450.595

749.680
-157.859
0
591.821

De reserve Dassel is ontstaan uit de ontvangen nalatenschap van de familie Dassel van
in totaal € 1.100.000. Het bestuur heeft in 2016 besloten deze reserve volledig aan
te wenden voor de financiering van klinische onderzoeksprojecten. Het beleid van MS
Research voorziet in de aanwending van deze reserve in de komende jaren.

		31-12-2018
Reserve nalatenschappen
Stand per 1 januari		
471.103
Ontvangen vordering nalatenschappen		
-338.017
Nieuwe vordering nalatenschappen		
516.901
Stand per 31 december		
649.987

31-12-2017
477.897
-463.216
456.422
471.103

Het bestuur acht een buffer noodzakelijk in het vermogen om mogelijke onzekerheden
omtrent vorderingen uit nalatenschappen te ondervangen. De omvang van de reserve
nalatenschappen is derhalve gelijk aan de vordering nalatenschappen.
Fondsen
Bestemmingsfonds Kinderen met MS		
150.000
Bestemmingsfonds MS Centrum Amsterdam		
27.862
Bestemmingsfonds Project Y		
0
Bestemmingsfonds MS Expertise Centrum Cognitie		
332.258
Bestemmingsfonds Progressieve MS		
0
Totaal fondsen		510.120

169.113
34.986
64.554
498.387
100.000
867.040

Bestemmingsfonds Kinderen met MS
Stand per 1 januari		
169.113
Dotatie		
0
Onttrekking		-19.113
Stand per 31 december		
150.000

222.706
21.407
-75.000
169.113

De onttrekking betreft de uitbetaling van in 2017 ontvangen geoormerkte giften uit
activiteiten van Move for MS.
Bestemmingsfonds MS Centrum Amsterdam
Stand per 1 januari		
34.986
Dotatie		27.862
Onttrekking		-34.986
Stand per 31 december		
27.862

0
34.986
0
34.986

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in 2018 van geoormerkte giften
uit o.a. de activiteit Rokjesdagloop. Het saldo per 31 december wordt begin 2019 volledig
uitgekeerd.
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		31-12-2018
Bestemmingsfonds Project Y
Stand per 1 januari		
64.554
Dotatie		
0
Onttrekking		-64.554
Stand per 31 december		
0

31-12-2017
94.212
4.574
-34.232
64.554

De onttrekking betreft de uitbetaling van geoormerkte gelden van Mission Summit aan MS
Centrum Amsterdam.
Bestemmingsfonds MS Expertise Centrum Cognitie
Stand per 1 januari		
498.387
Dotatie		
0
Onttrekking		-166.129
Stand per 31 december		
332.258

329.516
335.000
-166.129
498.387

De onttrekking betreft de toezeggingen aan het Expertise Centrum Cognitie bij MS.
Bestemmingsfonds Progressieve MS
Stand per 1 januari		
100.000
Dotatie		
0
Onttrekking		-100.000
Stand per 31 december		
0

0
100.000
0
100.000

De onttrekking betreft een toezegging ten behoeve van klinische cohorten progressieve MS.

		31-12-2018
Schulden
Totaal projectverplichtingen
Stand per 1 januari		
1.773.763
Besluit ten laste van boekjaar		
2.755.251
Betaald in boekjaar		 -1.987.153
Vrijval in boekjaar		
-13.746
Stand per 31 december		
2.528.115
Verdeling
Langlopende schulden		224.213
Kortlopende projectverplichtingen		2.303.902
Totaal projectverplichtingen		2.528.115

31-12-2017

2.010.231
1.570.580
-1.807.048
0
1.773.763

260.771
1.512.992
1.773.763

Schulden op lange termijn
Onder de langlopende schulden staan verplichtingen voor langer dan een jaar verantwoord.
Het zijn verplichtingen tot het financieren van onderzoek die zijn ontstaan door
toekenningen.
Schulden op korte termijn
Kortlopende projectverplichtingen		2.303.902
Vooruitontvangen VriendenLoterij		716.419
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
149.874
Reservering vakantiedagen		39.145
Reservering vakantiegeld		18.094
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
12.762
Nog te betalen accountantskosten		
5.366
Ontvangen waarborgsom		3.656
Totaal schulden op korte termijn		
3.249.218

1.512.992
353.240
90.704
32.562
17.778
12.837
5.802
3.656
2.029.571

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd minder dan een jaar
verantwoord.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Activa
VriendenLoterij
Er is een overeenkomst gesloten met de VriendenLoterij voor een periode
van vijf jaar: 2016-2020 (jaarlijkse vaste bijdrage € 200.000).
Verhuur
De Stichting heeft een verhuurovereenkomst afgesloten met Faas
Psychologie BV voor een bedrag van € 43.875 per jaar. Jaarlijks wordt
dit bedrag aangepast met een inflatiecorrectie, voor het eerst per
1 januari 2019. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2018 en heeft
een looptijd tot en met 15 september 2020. De overeenkomst wordt
vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
Verplichtingen
Huurcontract
De Stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met Smitsloo
Beheer BV voor een bedrag van € 100.000 per jaar. Jaarlijks wordt dit
bedrag aangepast met een inflatiecorrectie (de huur voor 2018 bedraagt
€ 111.470). Dit contract is ingegaan op 16 september 2010 en heeft
een looptijd tot en met 15 september 2020. De overeenkomst wordt
vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
Bankgarantie
De Stichting heeft een bankgarantie ten bedrage van € 25.000 bij de
ABN AMRO lopen. De begunstigde is de heer M.A.J. Smitsloo. Deze
bankgarantie is gekoppeld aan de huurovereenkomst.

Projectverplichtingen lumpsum
Met ingang van 2015 worden projectverplichtingen jaarlijks toegekend
in plaats van voor de gehele looptijd van het project. De toekenning
voor de resterende looptijd is aan bepaalde voorwaarden verbonden.
Het totaal van de in dit kader door Stichting MS Research toegekende
voorwaardelijke projectverplichtingen bedraagt ultimo 2018
€ 3.571.785. In 2017 betrof dit € 3.093.500.
Nalatenschappen
Zes nalatenschappen (totale waarde € 1.002.864) zijn niet vrij van
rechten en kosten. Bij drie nalatenschappen heeft MS Research
als erfgenaam het recht van vruchtgebruik. Bij de andere drie
nalatenschappen is sprake van een tweetrapsconstructie waarbij
MS Research mogelijk een recht kan doen gelden bij overlijden
van de erfgenaam (Fidei commis). Aangezien de exacte waarde die
naar MS Research kan toevloeien niet betrouwbaar geschat kan
worden (op basis van de Handreiking verwerking en waardering van
nalatenschappen belast met vruchtgebruik), wordt de totale waarde als
niet in de balans opgenomen recht verantwoord.
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F. Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s)
	Realisatie
2018
Baten
Baten van particulieren
Nalatenschappen en legaten
1.961.997
Donaties en giften
1.361.290
Overige baten particulieren
1.341
Totaal baten van particulieren
3.324.628

Begroting	Realisatie
2018
2017

800.000
1.458.500
1.000
2.259.500

1.143.386
1.375.850
2.320
2.521.556

De baten uit nalatenschappen zijn hoger dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een
stijging in het aantal middelgrote nalatenschappen.
Baten van bedrijven
Donaties en giften
Sponsoring
Overige baten bedrijven
Totaal baten van bedrijven

109.275
37.000
0
146.275

55.000
80.000
0
135.000

98.296
64.256
620
163.172

De baten uit sponsoring door farmacie zijn lager dan begroot doordat de onderzoeksdagen
zijn verschoven naar 2019 en blijven met 0,8% van de totale baten binnen de interne norm
van maximaal 5%.
Baten van loterijorganisaties
Gift VriendenLoterij (contract 2016-2020)
Geoormerkte lotenverkoop VriendenLoterij
Extra gift VriendenLoterij projecten
Extra gift VriendenLoterij vrijwilliger
Totaal baten van loterijorganisaties

200.000
28.554
246.821
0
475.375

200.000
30.000
0
0
230.000

200.000
28.523
110.760
2.000
341.283

De VriendenLoterij steunt (naast de reguliere jaarlijkse bijdrage en de opbrenst van
lotenverkoop) twee onderzoeksprojecten door middel van een extra gift.
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	Realisatie
2018
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Donaties en giften

563.282

Begroting	Realisatie
2018
2017

270.000

633.729

In de begroting 2018 is een voorzichtige inschatting gemaakt van de baten van andere
organisaties zonder winststreven.
Overige baten
Huuropbrengsten

43.875

30.000

6.000
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Lasten
Toelichting lastenverdeling - specificatie en verdeling lasten realisatie per 31 december 2018 naar bestemming.

Bestemming
Besteed aan doelstellingen	Wervingskosten
	Wetenschap	Voorlichting	Zorg
FondsenBeheer en	Realisatie
				
werving
admini2018
					
stratie
Directe kosten
Subsidies en bijdragen
2.913.966
36.923
0
207.219
0
3.158.108
Publiciteit en communicatie
0
290.901
0
0
0
290.901
Zorg
0
0
199.732
0
0
199.732
Totaal directe kosten
2.913.966
327.824
199.732
207.219
0
3.648.741
Indirecte kosten
Salarissen
Overige personeelskosten
Externe inzet
Huisvestingskosten
Kantoorkosten en algemene kosten
- Secretariaatskosten
- Bestuurskosten
Afschrijvingskosten
Totaal indirecte kosten
Totaal

Begroting	Realisatie
2018
2017

3.049.291
427.500
165.000
3.641.791

2.207.827
309.185
33.145
2.550.157

78.553
10.628
0
16.962

174.357
34.542
0
55.125

32.383
4.429
0
7.067

129.651
27.457
0
43.818

67.722
11.514
102.197
18.375

482.666
88.570
102.197
141.347

527.596
86.000
110.000
146.000

405.241
82.986
98.567
130.601

17.058
0
1.075
124.276
3.038.242

55.440
0
3.493
322.957
650.781

7.108
0
448
51.435
251.167

44.067
0
2.777
247.770
454.989

18.480
7.730
1.164
227.182
227.182

142.153
7.730
8.957
973.620
4.622.361

132.000
8.500
10.000
1.020.096
4.661.887

118.581
7.221
9.117
852.314
3.402.471
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Vervolg toelichting lasten
	Realisatie
2018
Wetenschap
Subsidies en bijdragen
Wetenschap. onderzoek - subsidies categorie I
MS-Centra
789.404
Fellowship
107.080
Leerstoel Huitinga
0
Totaal subsidies categorie I	
896.484

Begroting	Realisatie
2018
2017

759.255
107.080
25.000
891.335

556.755
107.080
0
663.835

Toekenning van programmasubsidie MS Centrum Noord-Nederland is hoger dan
begroot i.v.m. een geoormerkte gift ad € 30.149 van MS Missie Peru. Het bijzonder
hoogleraarschap voor dr. Inge Huitinga wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd.
Wetenschap. onderzoek - subsidies categorie II
Meerjarige projecten
Totaal subsidies categorie II	

526.903
526.903

442.460
442.460

360.036
360.036

De realisatie meerjarige projecten is hoger dan begroot door een verschuiving in de
jaarlijkse toekenningen.
Wetenschap. onderzoek - subsidies categorie III
Pilot projecten
Klinisch pilotproject
Overig
Totaal subsidies categorie III	

119.767
0
11.348
131.115

120.000
0
30.600
150.600

100.000
0
20.200
120.200
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51.015
63.568
114.583

200.000
60.000
260.000

	Realisatie
2018
Wetenschap. onderzoek - categorie V
Nationale congressen & bijeenkomsten
23.119
Internationale congressen
4.353
Lidmaatschappen
15.227
Centrumcoördinatoren
36.000
Publicaties
4.878
Vergader- en reiskosten WR
1.555
Audit MS-centra
0
Overig
994
Totaal categorie V	
86.126

Begroting	Realisatie
2018
2017
49.500
10.000
17.000
50.000
11.000
4.000
0
1.000
142.500

42.133
1.250
15.355
11.000
4.588
2.408
9.632
0
86.366

De post Nationale congressen & bijeenkomsten is lager dan begroot doordat de MS-onder
zoeksdagen zijn verplaatst van november 2018 naar mei 2019. De realisatie centrum
coördinatoren is lager dan begroot doordat een positie nog niet is ingevuld.
Wetenschap. onderzoek - subsidies categorie VI
Meerjarige projecten VriendenLoterij
246.000
Projectgebonden voorlichting VriendenLoterij
42.292
Financiering uit geoormerkte nalatenschappen
141.226
Financiering uit geoormerkte giften
729.237
Totaal subsidies categorie VI	
1.158.755

103.500
49.648
191.119
476.129
820.396

165.150
10.789
157.859
378.861
712.659

De realisatie financiering uit geoormerkte nalatenschappen is lager dan begroot doordat
een opgenomen toekenning naar verwachting volgt in 2019. De realisatie financiering
uit geoormerkte giften is hoger dan begroot door toekenning van drie extra geoormerkte
projecten.

De realisatie overig is lager dan begroot door een lager aantal subsidieaanvragen
werkbezoeken- en stages in het buitenland.
Wetenschap. onderzoek - subsidies categorie IV
Nationale samenwerkingsprojecten
Internationale samenwerkingsprojecten
Totaal subsidies categorie IV	

De realisatie nationale samenwerkingsprojecten is lager dan begroot doordat er geen
subsidie publiek-private samenwerking is toegekend.

0
61.453
61.453

Subtotaal wetenschap
Aandeel in uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal wetenschap

2.913.966
124.276
3.038.242

2.707.291
114.154
2.821.445

2.004.549
125.796
2.130.345
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	Realisatie
2018
Voorlichting
Eigen activiteiten
Media
109.889
Wereld MS Dag / pat. dagen
18.947
Kosten mailing voorlichting
153.804
Overig
8.261
Totaal eigen activiteiten
290.901
Subsidies aan derden
Subsidies aan derden

36.923

Begroting	Realisatie
2018
2017

192.500
15.000
156.000
64.000
427.500

83.841
23.045
187.308
14.991
309.185

157.500

46.025

Eigen activiteiten
De realisatie Media en Overig zijn lager dan begroot door het goedkoper inkopen van media
en doordat de aanpassing van de website is verschoven naar 2019.
Subsidies aan derden
De begrotingspost ontwikkeling publieks- en patiëntenvoorlichting (onderdeel van subsidies
aan derden) bevat de doorbelasting van kosten ten behoeve van patiëntenorganisaties.
Ten opzichte van de begroting is de realisatie lager doordat er een beperkt aantal
subsidieaanvragen is ingediend.

Subtotaal voorlichting
Aandeel in uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal voorlichting

327.824
322.957
650.781

585.000
337.411
922.411

355.210
249.922
605.132

	Realisatie
2018
Zorg
MS Loket
32.283
Wereld MS Dag / pat. Dagen
8.686
Overig
6.666
Coördinator Nieuw Unicum
2.500
Ontwikkeling patiëntenprogramma
149.597
Aandeel in uitvoeringskosten eigen organisatie
51.435
Totaal zorg
251.167

Begroting	Realisatie
2018
2017
25.000
15.000
0
25.000
100.000
42.080
207.080

28.145
0
0
5.000
0
49.843
82.988

De realisatie coördinator Nieuw Unicum is lager dan begroot door een lagere personele
inzet. De realisatie ontwikkeling patiëntenprogramma is hoger dan begroot door een extra
toekenning dankzij een geoormerkte gift.
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN	
Fondsenwerving
Media
Kosten mailing
Kosten evenementen en acties
Kosten nalatenschappen
Overige kosten fondsenwerving
Aandeel in uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal fondsenwerving

3.940.190

3.950.936

2.818.465

20.269
117.197
38.183
26.994
4.576
247.770
454.989

29.500
71.000
10.000
49.000
25.000
297.139
481.639

29.817
73.489
10.628
38.743
4.576
215.263
372.516

In december is een herinneringsmailing verstuurd op basis van een nieuw concept met
een grotere uitzet dan voorgaande jaren. Hierdoor zijn de kosten hoger dan begroot. Dit
heeft erin geresulteerd dat de achterstand van de mailingopbrengsten ten opzichte van
de begroting, die er was voordat de herinneringsmailing was verstuurd, grotendeels is
ingelopen.
Beheer en administratie
Aandeel in uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal beheer en administratie

227.182
227.182

229.312
229.312

211.490
211.490
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		Realisatie	Realisatie
		2018
2017
Bezoldiging directie
Naam: D. Roos
Functie: directeur
Dienstverband
Aard		onbepaald
Uren		
40 uur
Parttimepercentage		111,1%
Periode		jan-dec

onbepaald
40 uur
111,1%
jan-dec

Salariskosten
Brutosalaris		87.580
Vakantiegeld		7.006
Subtotaal jaarinkomen		94.586
Pensioenlasten		15.017
Totaal salariskosten		109.603

87.580
7.006
94.586
16.009
110.595

Het jaarinkomen blijft binnen het maximum van salarisniveau G per 1 juli 2018
van EUR 107.022 (1 FTE / 12 maanden) volgens de Regeling beloning directeuren
van goededoelenorganisaties. Ook het totaal van het jaarinkomen, de belaste
vergoedingen en pensioenlasten, blijft binnen het in de regeling opgenomen maximum
van EUR 189.000 per jaar. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten
voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 1.2 van het jaarverslag.

jaarrekening

	Realisatie
2018
Bureaukosten
Personeelskosten
Salarissen
382.586
Salarissen naar doelstellingen
-7.265
Uitkering ziekengeld
-199
Sociale lasten
65.567
Pensioenverzekeringen
41.977
Kosten vrijwilligers
4.200
Overige personeelskosten
186.567
Totaal personeelskosten
673.433
Gemiddeld aantal fte

7,9

Begroting	Realisatie
2018
2017

417.908
-42.915
0
84.267
48.336
7.500
208.500
723.596

358.379
-44.150
-7.956
57.234
41.734
5.158
176.395
586.794

9,5

7,6

Realisatie 2018 lager dan begroot doordat de vacature Fondsenwerver slechts enkele
maanden ingevuld is geweest.
Huisvestingskosten
Huur
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten

111.470
29.877
141.347

112.000
34.000
146.000

109.822
20.779
130.601

Kantoorkosten en algemene kosten
Secretariaatskosten
142.153
132.000
118.581
Bestuurskosten
7.730
8.500
7.221
Totaal kantoorkosten en algemene kosten
149.883
140.500
125.802
Afschrijvingskosten
8.957
10.000
9.117
Totaal bureaukosten
973.620
1.020.096
852.314
		
Financiële baten en lasten
Rente
100.784
103.000
106.706
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Overige gegevens
Bestemming saldo
Het bestuur heeft besloten het saldo 2018 als volgt te verdelen:
- Continuïteitsreserve
45.591
- Bestemmingsreserve doelstellingen
164.303
- Reserve nalatenschappen
178.884
- Bestemmingsfondsen
-356.920
Totaal
31.858
Deze verdeling is verwerkt in de balans per 31 december 2018.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum
van 31 december 2018.
Controleverklaring
Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina
van de jaarrekening.

jaarrekening
de balans per 31 december 2018 (met een balanstotaal van € 17.690.983);
de staat van baten en lasten over 2018 (met een resultaat van € 31.858 positief); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.






Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

het bestuursverslag;
de overige gegevens;
woordenlijst;
samenstelling Stichting MS Research.

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting MS Research zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

1.
2.
3.

De jaarrekening bestaat uit:

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 104 tot en met 118 opgenomen jaarrekening voor het jaar
geëindigd op 31 december 2018 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting MS Research per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting MS Research te Voorschoten gecontroleerd.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Aan: het bestuur van Stichting MS Research

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Stichting MS Research
Postbus 200
2250 AE VOORSCHOTEN

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

120 | stichting ms research

Bijlage.

WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Was getekend te Sliedrecht, 28 maart 2019.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.

-2-
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jaarrekening
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.













Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere
uit:

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting MS Research
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Bijlagen
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Woordenlijst

Afkortingen instituten en
organisaties
CBF:
Centraal Bureau Fondsenwerving
IVZ:
Stichting Informatie Voorziening Zorg
GDNL:
Goede Doelen Nederland
MSIF:
MS International Federation
MSVN: MS Vereniging Nederland
NvN:
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
NZA:
Nederlandse zorgautoriteit
SGF:
Samenwerkende Gezondheidsfondsen
VWS:	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ZiNL:
Zorginstituut Nederland
ZonMW:	Nederlandse organisatie voor gezondheids
onderzoek en zorginnovatie

Acuut: plotseling en direct optredend,
kortdurend.
aHSCT: autologe hematopoietische
stamceltransplantatie. Een behandeling
waarbij eigen stamcellen uit het beenmerg
of bloed van de patiënt worden toegediend
na vernietiging van het bestaande
afweersysteem met chemotherapie. Het
doel van de behandeling is het ‘resetten’
van een ontregeld afweersysteem.
Allel: een vorm van een gen. Bijvoorbeeld:
mensen met blauwe, groene en bruine
ogen hebben allen de genen die
verantwoordelijk zijn voor oogkleur. Zij
hebben echter andere allelen van deze
genen, die zorgen voor de verschillende
kleuren.
ANBI: Algemeen nut beogende instelling.
Antigeen: een stof die een reactie van het
afweersysteem oproept. Een antigeen
is normaal een stof die niet in het
lichaam thuishoort. De reactie van het
afweersysteem is bedoeld om het antigeen
onschadelijk te maken. Voorbeelden van
antigenen zijn onderdelen van virussen en
bacteriën.
Antigeen-presenterende cellen: cellen van het
afweersysteem die een antigeen kunnen
‘presenteren’ of ‘aanbieden’ aan andere
cellen van het afweersysteem. Hierdoor

wordt het afweersysteem geactiveerd,
waardoor het antigeen wordt opgeruimd.
Anti-inflammatoir: ontstekingsremmend.
Antilichaam: een eiwit dat door het
afweersysteem wordt gemaakt als reactie
op een antigeen. Een antilichaam bindt aan
het antigeen waartegen het is opgewekt
en zorgt er op deze manier voor dat dit
antigeen onschadelijk wordt gemaakt of
wordt verwijderd.
Astrocyt: (letterlijk: stervormige cel), een
bepaald type hersencel. Bij beschadigingen
aan zenuwcellen vullen astrocyten de
ontstane ruimte op en vormen hierbij een
litteken.
Auto-immuniteit: een ongewenste reactie
van het afweersysteem waarbij het
afweersysteem het eigen lichaam aanvalt.
Autoreactief: cellen van het immuunsysteem
zijn autoreactief als ze het lichaam van de
persoon zelf aanvallen.
AVG: Algemene verordening gegevens
bescherming, deze privacywetgeving is
sinds 25 mei 2018 van toepassing.
B-cel: een bepaald soort witte bloedcel.
Een belangrijke taak van de B-cellen
is het maken van antilichamen. Deze
antilichamen kunnen binden aan een
antigeen om deze onschadelijk te maken.
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Biomarker: een stof in het bloed of
hersenvloeistof die informatie kan geven
over de aanwezigheid, de vorm, de activiteit
en/of het verloop van de ziekte.
Bloed-hersenbarrière: de laag van cellen en
eiwitten tussen het bloed en het centrale
zenuwstelsel die ervoor zorgen dat cellen
en de meeste eiwitten niet vanuit het
bloed in de hersenen en het ruggenmerg
kunnen komen. De bloedhersenbarrière
beschermt onder normale omstandigheden
het centrale zenuwstelsel tegen schadelijke
stoffen en ziekteverwekkers in het bloed.
Centraal zenuwstelsel: de hersenen en het
ruggenmerg.
Chronisch: langdurig, aanhoudend.
CIZ indicatie: een indicatie die nodig is om
aanspraak te maken op de (intensieve)
zorg die vergoed wordt vanuit de Wet
langdurige zorg. De indicatie wordt gesteld
door Centrum indicatiestelling zorg.
Cognitie: het denkvermogen.
Cognitieve klachten: Klachten met het
geheugen, concentreren en/of snelheid van
het verwerken van informatie
Cytokinen: een groep stoffen waarmee cellen
van het afweersysteem onderling communiceren. Verschillende soorten cytokines
kunnen afweercellen en hiermee dus ook
ontstekingen activeren of juist remmen.

Demyelinisatie: (letterlijk: ontmyelinisering),
het verdwijnen van myeline om een zenuw.
Dendritische cellen: witte bloedcellen die
andere afweercellen aansturen.
Diffuus: zich over een groot gebied
uitstrekkend.
DNA: (desoxyribonucleic acid =
desoxyribonucleïnezuur), het materiaal
waarin de erfelijke informatie is vastgelegd.
EDSS: (= expanded disability status
scale), een schaal die gebruikt wordt
om aan te geven hoe groot iemands
bewegingsbeperkingen zijn.
Exacerbatie: een terugval in of opflakkering
van MS, een periode met klachten. Wordt
ook wel ‘schub’ genoemd.
Extracellulaire matrix: Het netwerk van
eiwitten en andere stoffen dat cellen in
verschillende weefsels omgeeft.
Extramurale zorg: zorg die buiten een
zorginstelling, zoals een ziekenhuis,
verpleeghuis, verzorgingshuis of instelling
verleend wordt.
Focaal: zich tot een klein gebied beperkend
en scherp begrensd.
Gadolinium: stof die kan worden gebruikt als
contrastvloeistof bij een MRI-scan. Dient bij
MS als marker voor lekkage van de bloedhersenbarrière. Een gadoliniumsignaal
op een MRI-beeld betekent dus dat

het gadolinium via een lek in de bloedhersenbarrière het centrale zenuwstelsel
moet zijn binnengekomen. Dit gebeurt op
plekken waar nieuwe ontstekingen en dus
laesies ontstaan.
Gen: de drager van erfelijke informatie over
een specifiek eiwit of molecuul.
Genetica: (= erfelijkheidsleer), de tak van de
wetenschap die de erfelijkheid en erfelijke
eigenschappen bestudeert.
Glia cellen: de niet-zenuwcellen in het
centrale zenuwstelsel: astrocyten, microglia
en oligodendrocyten.
Grijze stof: de gebieden in de hersenen
die met zenuwcellen gevuld zijn. Deze
gebieden zien er grijs uit als je de hersenen
doorsnijdt en bekijkt.
Health~Holland (Stichting LSH-TKI): het
uitvoerend bureau van de Topsector Life
Sciences & Health. De organisatie is
verantwoordelijk voor de inzet van PPStoeslag voor publiek-private samenwerking.
Hersenvloeistof: de vloeistof die zich in de
hersenen en het ruggenmerg bevindt
en die de hier aanwezige cellen van
voedingsstoffen voorziet en afvalproducten
afvoert.
Histologie: (= weefselleer), de bestudering
van weefsels, met name met behulp van
speciale kleurreacties en de microscoop.
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(Immuno)histochemie: een techniek waarbij
de aanwezigheid van bepaalde eiwitten
of stoffen in een weefsel zichtbaar wordt
gemaakt met een specifieke kleur.
Immunologie: (= de leer van het
immuunsysteem), de tak van wetenschap
die het afweersysteem van het lichaam
bestudeert.
Immunologisch: van het immuunsysteem.
Immuunglobuline: een antilichaam.
Immuunreactie: de afweerreactie van het
lichaam.
Immuunsysteem: het afweersysteem dat het
lichaam beschermt tegen infecties met
bacteriën, virussen of schimmels.
Intramurale zorg: (letterlijk: zorg binnen
de muren) is zorg die geboden wordt in
een zorginstelling, zoals een ziekenhuis,
verpleeghuis, verzorgingshuis of instelling.
Klinisch: met betrekking tot onderzoek en
behandeling van patiënten.
Knock-out: een model waarin een bepaald gen
uitgeschakeld of verwijderd is.
Kwantitatieve MRI: een vorm van MRI waarbij
niet het maken van afbeeldingen, maar het
verrichten van metingen de belangrijkste
rol speelt. Kwantitatieve MRI maakt het
mogelijk om verschillende scans beter
met elkaar te vergelijken en om kleinere
verschillen waar te nemen.

Laesie: een aangedaan gebied. In MS
betekent dit een gebied waarin de myeline
is verminderd of verdwenen en waar vaak
een litteken is ontstaan.
LG-instelling: instelling voor mensen met een
lichamelijke beperking
Lymfocyt: B-cellen en T-cellen. lymfocyten
vormen het geheugen van het afweer
systeem. Dankzij dit geheugen reageert
het afweersysteem sneller wanneer een
persoon twee keer wordt geïnfecteerd met
hetzelfde virus. De persoon is beschermd
en zal bij de tweede infectie niet of minder
ziek worden van het virus.
Macrofaag: (letterlijk: grote eter), een cel van
het afweersysteem die tot taak heeft om
dode cellen of aan antilichaam gebonden
antigenen te verwijderen door deze ‘op te
eten’.
Marker: een stof waarmee een bepaald proces
in het lichaam gevolgd of aangetoond kan
worden.
Microglia: (letterlijk: kleine glia), een bepaald
type hersencel. De microglia maken deel
uit van het afweersysteem van de hersenen
en zijn als het ware de macrofagen van de
hersenen.
MicroRNA: een kort stukje genetisch materiaal
(RNA) dat andere genen activeert of juist
remt.

Monocyt: een bepaald type witte bloedcel.
Monocyten zijn de voorlopercellen van
macrofagen.
Myeline: de isolatielaag rond zenuwuitlopers
in het centrale zenuwstelsel. Wanneer
deze isolatielaag beschadigd raakt, worden
signalen niet meer goed doorgegeven.
Myelinisatie: de vorming van een
myelineschede om een zenuwvezel.
MRI: (magnetic resonance imaging) een
techniek waarmee met behulp van
metingen met magneetvelden ‘in weefsel
gekeken kan worden’. Met behulp van
MRI kunnen beelden van het centrale
zenuwstelsel gemaakt worden die laten
zien of en op welke plaatsen schade is
ontstaan en of er ontstekingen zijn.
Multidisciplinaire screening: dienst van
MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum
waarbij een patiënt, afhankelijk van
zijn/haar hulpvraag, door verschillende
behandeldisciplines wordt onderzocht en
er een gezamenlijk (behandel)advies volgt.
Multiple sclerose: Een chronische ziekte
waarbij ontstekingen ontstaan in het
centrale zenuwstelsel. Door deze
ontstekingen raakt myeline, de isolatielaag
rond de zenuwen, beschadigd. Hierdoor
kan het zenuwstelstel bepaalde signalen
niet goed meer verwerken.
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Mutatiedagen: of afwezigheidsdagen:
zorgaanbieders hebben recht op een
vergoeding, indien een plaats voor verblijf
leeg is achtergelaten als gevolg van het
overlijden of verhuizen van een cliënt.
Neurodegeneratie: Het afsterven van
zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel of
de verbindingen tussen deze zenuwcellen.
Het verval van zenuwweefsel zorgt voor
een geleidelijk verlies van lichamelijke en/
of cognitieve functies kenmerkend voor
ziekteprogressie bij MS.
Obductie: het onderzoeken van organen na
iemands overlijden.
Oligodendrocyt: (letterlijk: cel met enkele
uitlopers of vertakkingen), cellen die
myeline vormen om de zenuwen in het
centrale zenuwstelsel. De cellen maken
myeline en sturen dit naar hun uitlopers.
Deze uitlopers wikkelen zich vervolgens
om de zenuwen en vormen zo de
myelineschede.
Palliatieve zorg: zorg voor mensen met een
ernstige ziekte en een steeds toenemende
zorgbehoefte.
Parameters: kenmerk of in te stellen
grootheid.
Pathologie: (letterlijk: ziekteleer), bestudeert
het ontstaan en verloop van een ziekte.
Peptide: een stukje van een eiwit.

Perivasculair: rondom de bloedvaten gelegen
(peri = rondom, vasculair = de bloedvaten
betreffend).
PET-scan: Positron Emissie Tomografiescan is een techniek om weefsels of
cellen in ons lichaam in beeld te brengen
met behulp van een kleine hoeveelheid
radioactieve stof. Welke weefsels ‘oplichten’
in de scan is afhankelijk van de gebruikte
contrastvloeistof. Zo kan er bijvoorbeeld
onderscheid worden gemaakt tussen cellen
die actief delen, zoals kankercellen, en
rustende cellen.
Pilot: een verkennend onderzoek. Een
onderzoek van beperkte omvang (maximaal
1 jaar) om te bekijken of verder onderzoek
aan het onderwerp zinvol en technisch
mogelijk is.
Polymorfisme: een variatie in een gen die bij
een deel van de bevolking voorkomt.
Post mortem: na overlijden.
PPS-toeslag: Publiek-private samenwerkingtoeslag. PPS-toeslag is beschikbaar
gesteld door het ministerie van
Economische Zaken ter bevordering van de
samenwerking tussen onderzoeksinstituten
en het bedrijfsleven. Hiermee beoogt zij de
ontwikkeling van innovatieve oplossingen te
versnellen.

Primair progressieve MS (PPMS): een vorm
van MS waarin vanaf het begin van de
ziekte verslechtering optreedt. Ongeveer
10-15% van de MS-patiënten heeft deze
vorm van MS.
Pro-inflammatoir: ontsteking bevorderend/
activerend
Receptor: (letterlijk: ontvanger), een eiwit dat
als een soort antenne dienst doet op een
cel. Een receptor kan signalen (stoffen) van
buiten de cel opvangen en doorsturen naar
binnen. Een receptor kan meestal maar
één stof herkennen en vangen. Voorbeeld:
een receptor voor een groeifactor zal deze
groeifactor vangen als die buiten de cel
aanwezig is en naar binnen in de cel het
signaal doorgeven dat de cel moet groeien
of nieuwe cellen moet gaan vormen.
Relapsing-remitting MS (RRMS): een vorm van
MS waarbij perioden met klachten worden
afgewisseld door perioden van geheel of
gedeeltelijk herstel. De meeste mensen met
MS (ongeveer 85%) hebben aanvankelijk
relapsing-remitting MS. Deze vorm kan
op den duur overgaan in secundair
progressieve MS.
Remissie: een periode van afname van
klachten en mogelijk herstel bij relapsingremitting MS.
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Remyelinisatie: (letterlijk: hermyelinisering),
het herstel van myeline om een zenuw
waarvan de myelineschede eerder
verdwenen of aangetast is.
Richtlijn RJ650: Richtlijn voor de
jaarverslaggeving van fondsenwervende
organisaties opgenomen in de
Erkenningsregeling van Goede Doelen
Nederland.
RNA: (ribo nucleic acid = ribonucleïnezuur),
RNA fungeert als de intermediair tussen
DNA (informatie, instructies) en eiwit
(uitvoerder). In een cel worden RNA
kopieën gemaakt van actieve delen van het
DNA. Deze kopieën zorgen vervolgens voor
de aanmaak van eiwitten. Zo worden de
juiste eiwitten in de juiste hoeveelheden op
het juiste tijdstip aangemaakt en processen
in de cel aangestuurd.
Schub: een terugval in of opflakkering van MS,
een periode met klachten. Wordt ook wel
exacerbatie genoemd.
Secundair progressieve MS: een vorm van MS
die op kan treden na relapsing-remitting
MS. MS die aanvankelijk een aanvalsgewijs
karakter had, kan na verloop van tijd
overgaan in secundair progressieve MS.
Bij secundair progressieve MS treedt
er verslechtering op zonder tussentijds
herstel.

Serum: de vloeistof uit het bloed. Bloed
waaruit de cellen zijn verwijderd.
Stichting LSH-TKI: Stichting Life Sciences &
Health – Topconsortium voor Kennis en
Innovatie. Zie Health~Holland
T-cel: een bepaald soort witte bloedcel.
T-cellen zijn cellen van het afweersysteem
die heel specifiek een klein stukje van
een indringer zoals een virus of bacterie
herkennen. Deze herkenning leidt ofwel tot
het doden van geïnfecteerde cellen ofwel
tot het stimuleren van een afweerreactie.
Tolerantie: het verschijnsel dat het
afweersysteem ongevoelig is (geworden)
voor een bepaald antigeen waarop het
normaal gesproken wel reageert.
Transmigratie: het passeren van de bloedhersenbarrière door witte bloedcellen.
VBT = verblijf bepaalde tijd: dienst van MSExpertisecentrum Nieuw Unicum waarbij
een patiënt tijdelijk in Nieuw Unicum
opgenomen wordt.
Virologie: (= virusleer), de tak van
wetenschap die virussen bestudeert.
Witte stof: de gebieden van het centrale
zenuwstelsel waarin met name de met
myeline omgeven uitlopers van de zenuwen
gelokaliseerd zijn.

Wlz: Wet langdurige zorg: bedoeld voor
mensen die voortdurend intensieve zorg
nodig hebben (voorheen was dit de AWBZ)
ZonMw: Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZVW: zorgverzekeringswet
ZZP: zorgzwaartepakket: een hoeveelheid zorg
die past bij iemands zorgbehoefte ofwel de
zorgzwaarte.
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