
Jaarverslag

2020



Jaarverslag 2020 2

MS wat nu?
help

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2020 3

Corona, een nieuw dossier 3

Overlijden Nora Holtrust 4

Vinger aan de pols 4

MS-onderzoek 5

MSzien 5

Forum 6

Vrijwilligersborrel 6

Bezoekers MSweb 7

MSkidsweb 9



Jaarverslag 2020 3

MS wat nu?
help

Jaarverslag 2020 
MSweb en MSkidsweb zijn websites vóór mensen met MS die - vrijwel geheel – worden 
gemaakt dóór mensen met MS. MSweb heeft in 2020 ruim 430 nieuwe items op MSweb
geplaatst. Dit waren onder meer blogs, nieuwtjes, artikelen over MS-onderzoek, oproepen 
en vraag & aanbod. Bijna zestig vrijwilligers werkten hier het hele jaar aan mee.

Vrienden MSweb
De websites zijn mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden MSweb. Deze heeft tot doel ‘het 
bevorderen van de belangen van mensen met MS en degenen die direct bij hen zijn 
betrokken’. De stichting realiseert dit doel via www.msweb.nl en het bijbehorende Forum, 
www.mskidsweb.nl en de sociale media. Vanaf 2014 is de stichting onderdeel van MS 
Vereniging Nederland. Sindsdien zijn alle medewerkers ondergebracht bij de landelijke 
werkgroep MSweb van de vereniging.

Het jaar 2020 kenmerkt zich door twee ingrijpende gebeurtenissen. De wereldwijde COVID-
19- pandemie beïnvloedde vanaf maart ons leven op vele fronten. Daarnaast bracht het 
plotselinge overlijden van Nora Holtrust, oprichter en nestor van MSweb, eind juni een 
schok teweeg in de Nederlandse MS-wereld.

Corona, een nieuw dossier
MSweb onderhield op haar nieuwspagina’s voor enkele thematische onderwerpen aparte 
dossiers waar berichten steeds werden geactualiseerd en voor de overzichtelijkheid ook 
geregeld ingewisseld. Aan de rubrieken voor Stamcelbehandeling, Fampyra, Vitamine D en 
het Amsterdamse project Y is al vrij snel in 2020 het dossier Corona nieuw toegevoegd.

In dat coronadossier werd de bezoeker van MSweb
bijgepraat over wat COVID-19 kan betekenen voor 
mensen met MS. Niet alleen via berichten van de 
nieuwsredactie maar ook door het delen van persoonlijke 
verhalen via blogs. Zo schreven Marja en Mariette de 
‘coronadialogen' en beschreef Reni de Boer in een 
dagboek haar quarantaineperiode. In totaal verschenen 
meer dan honderd artikelen over corona, waarvan 15
blogs.

Daarnaast werd over Corona op MSweb veel voorlichting gegeven door dr.ir. Bram Platel
(voorzitter van de Stichting MS in Beeld) en dr. Jop Mostert (voorzitter van de MS-
werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie).

https://msweb.nl/actueel/nieuws/nora-holtrust-overleden/
https://msweb.nl/actueel/dossiers/#Corona
https://msweb.nl/mensen/blogs/covid-19/
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Overlijden Nora Holtrust
Het overlijden van Nora Holtrust op vrijdag 26 juni 2020 
betekende niet alleen het verlies van een bijzondere, sterke 
vrouw, maar maakte ook een abrupt einde aan de 
hoofdredactionele en beleidsmatige werkzaamheden die Nora 
altijd voor haar rekening nam. Om in deze plotseling ontstane 
leemte te voorzien, werd einde 2020 Karen van Dalsem als extra 
redactielid aangetrokken. Zij was al actief in de redactie van het 
digitale MSweb-magazine MSzien. Hoe de invulling van de 
hoofdredactie concreet gestalte gaat krijgen moet in 2021 
blijken. Dan wordt ook de realisatie van een nieuwe website 
verwacht. De voorbereiding daarvan is in 2020 begonnen.

Vinger aan de pols
MSweb houdt de vinger aan de pols. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwsberichten over 
zaken die met MS te maken hebben en worden interessante buitenlandse artikelen vertaald. 
Via MSweb werd in het voorjaar de primeur verspreid dat het aantal mensen met MS in 
Nederland waarschijnlijk twee keer zo hoog is dan tot nog toe aangenomen. 

Daarnaast publiceerde MSweb in totaal ruim tachtig blogs of vlogs van en over mensen met 
MS. Dit alles onder het toeziend oog van coördinator Jorica. Blogger Ania, die 22 columns 
voor MSweb schreef in 2020, maakte met hulp van Jorica een bundel van haar columns en 
doneerde de opbrengst aan MSweb. De blogs werden allemaal voorzien van passende 
illustraties en foto’s van de hand van eigen illustratoren en fotografen. 

Voorzitter Jan van Amstel van MS Vereniging Nederland schreef in 2020 vijfmaal een column 
op MSweb.

Naast dit al zijn ook in 2020 de sociale media als Facebook en Twitter door MSweb gebruikt 
om contact met de doelgroep te krijgen. 

https://msweb.nl/mensen/blogs/blog-ania/
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MS-onderzoek
Op het gebied van MS-onderzoek vertaalden onze vrijwilligers 52 onderzoeksartikelen uit 
Pubmed, een via het internet vrij toegankelijke zoekrobot met medisch wetenschappelijke 
artikelen; deze verschenen op MSweb in de rubriek MS Onderzoek. Ook de onderzoekers 
en wetenschappers zelf wisten de weg naar MSweb te vinden en plaatsten tientallen 
oproepen voor deelname aan onderzoeken. De vertalersgroep bestond eind 2020 uit acht 
vrijwilligers, aangevuld met een aantal wetenschappers van Amsterdam UMC (MS 
Centrum) en Erasmus Medisch Centrum.

MSzien
MSzien is het vier keer per jaar verschijnende digitale magazine van MSweb. Tot aan haar 
overlijden schreef Nora altijd zelf het redactioneel voor MSzien. In nummer 2, dat een week 
na haar dood verscheen, was het redacteur Raymond Timmermans die dat van haar 
overnam. Een nummer later blikte hij terug op Nora’s leven en werk.

In 2020 verschenen 28 artikelen in MSzien, in de categorieën medisch & onderzoek, human 
interest (de serie ‘1000 gezichten van MS’), MS-klachten en symptomen en hulpmiddelen. 

Ook aan het jaarthema Leefstijl van MS Vereniging Nederland werd aandacht besteed. 

Voor de columns tekende neurowetenschapper Hanneke Hulst 
(UMC Amsterdam). Zij beschreef haar wetenschappelijke én 
persoonlijke beslommeringen. 

Bijzonder was het interview met Ronald Giphart over het boek dat 
hij schreef over leven en dood van zijn moeder met MS, 
Wijnie Jabaaij. 

Begin 2020 fuseerden de redacties van het digitale MSzien en het 
fysieke blad MenSen van MS Vereniging Nederland. Beide 
magazines zijn nu goed op elkaar afgestemd. Doorgaans nemen 
de magazines over en weer artikelen van elkaar over. 

MSzien werd (en wordt) gemaakt door een team van zeven redacteuren onder leiding van 
MenSen-eindredacteur Ellemieke de Wolf.
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Forum
MSweb heeft een rubriek ‘Forum’ met vragen, opmerkingen 
en weetjes van en over mensen met MS. Ook dit jaar wisten 
veel mensen het Forum te vinden. Het was wel even wennen 
aan het nieuwe gezicht want de rubriek is compleet 
‘verbouwd’. Dat gaf wel wat onrust bij de deelnemers, maar 
met enige hulp bij het inloggen wisten ze toch snel hun weg 
op het vernieuwde Forum te vinden. Momenteel zijn er zo’n 
3500 actieve registraties waaronder een aantal nieuwe 
deelnemers. 

Ook met Corona bleek weer eens hoe waardevol de rubriek is voor het uitwisselen van 
informatie en ervaringen. 

Bij de moderatoren vond een wisseling van de wacht plaats. Hier nam Helly de plaats in 
van Sharon en besloot ook Knillis eind van het jaar om het moderatorschap neer te leggen. 

Opmerkelijk is dat onder de bezoekers van het Forum ook veel mensen zijn die nog geen 
diagnose MS hebben maar wel met vragen zitten. Hun vragen worden altijd beantwoord, 
waardoor zij op weg worden geholpen in hun medische zoektocht. Op deze manier is het 
Forum waardevol voor vaste gasten, nieuwelingen en incidentele bezoekers.

Vrijwilligersborrel
De vrijwilligerslunch, sinds jaar en dag een traditie binnen MSweb waar velen naar uit kijken, 
kon in 2020 door COVID-19 niet op de gebruikelijke manier doorgaan. In plaats daarvan was 
er een online vrijwilligersborrel met een rijkgevuld programma 
waaronder een pubquiz, een optreden van Beer, een korte 
conference en enkele speeches. Borrelhapjes werden vooraf 
thuisbezorgd, met de uitnodiging deze tijdens de borrel te nuttigen. 

Vrijwilligersprijs
De jaarlijkse MSweb Vrijwilligersprijs werd postuum uitgereikt aan 
Nora Holtrust en virtueel in ontvangst genomen door haar dochters Beatrice en Wendelmoet.
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Bezoekers MSweb
Bezoekersaantallen
Bezoekersaantallen www.msweb.nl 2020 ten opzichte van 2019 (afgeronde cijfers)

2020 2019 Verschil (%)
Totaal aantal bezoekers 192.000 202.000 -10.000 (-4,9%)
Totaal aantal sessies 372.000 411.000 -39.000 (-10%)
Totaal aantal paginaweergaven 844.000 760.000 + 84.000 (+11%)

De daling van het aantal bezoekers is waarschijnlijk te verklaren door de verouderde 
techniek van de site. Mede om die reden is begonnen met het ontwerpen van een geheel 
nieuwe site voor msweb.nl en mskidsweb.nl.

Toppers
Top 5 meest bezochte pagina’s:

2020 2019 Verschil (%)

Totaal aantal 
bezoekers

192.000 202.000 -10.000 (-4,9%)

Totaal aantal 
sessies

372.000 411.000 -39.000 (-10%)

Totaal aantal 
paginaweergaven

844.000 760.000 +84.000 (+11%)

www.msweb.nl
www.mskidsweb.nl
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Top 10 meest bezochte categorieën: 

Top 10 Referrals:
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MSkidsweb
Op 30 maart 2020 vierde MSkidsweb zijn 15e verjaardag, met als hoogtepunt de 
presentatie van het nieuwe animatiefilmpje ‘Wat is een schub’?. Dat werd in 2020 ruim 
1000 keer bekeken. Aan MSkidsweb werkten in 2020 gemiddeld tien vrijwilligers mee.

Bezoekersaantallen 

Toelichting:
Dip in 2020: van 31 mei t/m 24 juli was de website ontkoppeld van Google Analytics. Dit 
betreft 15% van het jaar en ook de daling is ongeveer 15% t.o.v. 2019.

De meest bezochte pagina’s
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https://youtu.be/jF-xBx_-5rk
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Herkomst bezoekers

Spreekbeurtboekje
Naar het spreekbeurtboekje was in 2020 minder vraag, het aantal 
aanvragen daalde van 248 naar 183. Weinig verrassend, gezien de sluiting 
van de scholen vanwege corona. Toch waren er nog altijd gemiddeld 3,5 
aanvragen per week. 

Toelichting: In 2012/2013 werd het spreekbeurtboekje op een prominente plek aangeboden 
op www.gratiz.nl, waardoor het aantal aanvragen in die jaren explosief steeg.
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Mskidsweb en sociale media

Twitter:                                                                   Facebook:

Instagram:                                                               Youtube:
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Vormgeving: Janine Dorrestein

© 2021 
Stichting Vrienden MSweb

www.mskidsweb.nl
https://msvereniging.nl/
https://msweb.nl/
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