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De Maag Lever Darm 
Stichting is een 
onafhankelijke stichting 
die maag-, lever- en 
darmziekten wil 
voorkomen en bestrijden 
en daarbij de kwaliteit 
van leven van patiënten 
wil verbeteren. 

De rol die de Maag Lever Darm Stichting 

hierbij als geen ander inneemt is die 

van facilitator van wetenschappelijk 

onderzoek, voorlichter en kennisbron.  

Om haar missie te realiseren, werft de Maag 

Lever Darm Stichting fondsen. Daartoe 

werkt zij intensief samen met vrijwilligers, 

patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, 

onderzoekers, overheden en het 

bedrijfsleven. 

MISSIE
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‘IK RICHT ME 
LIEVER OP WAT 
IK ALLEMAAL 
WÉL KAN’
‘BIJNA TIEN JAAR LANG LIEP IK ROND MET VAGE 

BUIKKLACHTEN. MAAR NA DE GEBOORTE VAN MIJN 

ZOONTJE MOEST IK OPEENS VEEL VAKER NAAR DE 

WC. KWAM DAT PUUR DOOR DE BEVALLING? IK HAD ER 

GEEN GOED GEVOEL OVER. EN OOK MIJN HUISARTS HAD 

ZIJN TWIJFELS. NA EEN KIJKONDERZOEK VOLGDE DE 

DIAGNOSE: ERFELIJKE DARMKANKER. DAT WAS, OP Z’N 

ZACHTST GEZEGD, WEL EVEN DIKKE SHIT.

Eigenlijk was ik niet eens voor mezelf bij de huisarts. Ik 

was er voor mijn zoontje, puur ter controle. Dat de arts 

ook naar míjn gezondheid informeerde en me vervolgens 

voor een kijkonderzoek doorverwees naar het 

ziekenhuis, was mijn redding. Anders was de darmkanker 

misschien niet ontdekt – of te laat om nog weg te halen. 

Nu was ik op tijd, zij het dat er zware operaties nodig 

waren. Eerst werd mijn dikke darm verwijderd. Vijf jaar 

later werd ook mijn twaalfvingerige darm weggehaald en 

een klein stukje van mijn maag. 

HELEEN NEEMT DE REGIE

HELEEN 
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‘Alles wat me 
is overkomen, 
heeft me ook 

iets goeds 
gebracht’

BEWUSTE KEUZES MAKEN

Na die laatste operatie lag mijn energiepeil een 

tijdlang onder nul. Inmiddels heb ik die energie 

weer wat meer opgebouwd. Maar er is wel veel 

veranderd. Het leven is niet zorgeloos meer, 

de onschuld is weg. Ik moet rustig aan doen en 

gezond leven: regelmatig eten, voldoende drinken 

en bewegen. Dat klinkt makkelijker dan gezegd. 

Het is geen automatisme. Net als 

iedereen kan ik er na een paar uur 

werken ineens achter komen dat ik 

toch even wat had moeten eten. Het 

effect is bij mij alleen veel groter.

De operaties hebben me beperkingen 

opgelegd. Maar ik weiger bij de pakken 

neer te zitten. Ik richt me liever op wat 

ik wél kan. Alles wat me is overkomen heeft me 

ook iets goeds gebracht. Het dwingt me om heel 

bewuste keuzes te maken. Om iets moois van het 

leven te maken. Daarom geniet ik met volle teugen 

van mijn gezin en werk. Ik zorg dat organisaties de 

juiste vervanging vinden als een medewerkster 

met zwangerschapsverlof gaat. Daar haal ik veel 

voldoening uit. En dat ik eigen baas ben, maakt het 

makkelijker om ook genoeg tijd te geven aan mijn 

gezondheid en gezin.

ONZEKERHEID ACCEPTEREN

Als je hoort dat je kanker hebt, volgt er een 

periode vol onzekerheden. Die kun je niet negeren, 

daar moet je doorheen. Mijn huisarts zei tegen 

me: ‘Kijk niet te veel op Google, want dan ga je 

sowieso dood.’ Daar had hij gelijk in. Het is heel 

moeilijk, maar erg belangrijk om de onzekerheid 

te accepteren die de diagnose kanker oproept. 

Het is oké om niet lekker in je vel zitten als je die 

diagnose krijgt en een zwaar zorgtraject voor de 

boeg hebt. Je mág je heel slecht te voelen – ook 

geestelijk. Niemand anders kan je vertellen hoe je 

je moet voelen. Deze ziekte is heel persoonlijk. 

Ik hoop dat de gezondheidszorg 

zich verder blijft ontwikkelen. 

Dat behandelingen verbeteren, 

bijvoorbeeld door de onderzoeken 

die de Maag Lever Darm Stichting 

steunt. Die ontwikkeling kan snel 

gaan. Als ik vijftien jaar eerder 

was geboren, had ik deze ziekte 

niet overleefd. Mijn laatste ingreep was dan niet 

mogelijk geweest; dat is heel gek om te beseffen. 

Het zou prachtig zijn als darmkanker over vijftien 

jaar geen doodsoorzaak meer was. Als het 

hoogstens nog een chronische ziekte zou zijn. Als 

er een behandeling voor kwam die patiënten in 

staat stelt om zonder klachten door het leven te 

gaan – zodat ze alles uit dat leven kunnen halen 

wat erin zit.’

HELEEN NEEMT DE REGIE

HELEEN EN MDL-ARTS 

EVELIEN DEKKER
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Buikgezondheid in 
eigen handen
NEDERLAND TELT TWEE MILJOEN BUIKPATIËNTEN. ELKE DAG KOMEN DAAR 

NIEUWE BIJ. EN ELKE DAG STERVEN ER MENSEN AAN DE GEVOLGEN VAN 

SPIJSVERTERINGSZIEKTEN. DE MAAG LEVER DARM STICHTING INVESTEERT 

IN ONDERZOEK EN GEEFT VOORLICHTING OM DIT TIJ TE KEREN. ZO HELPEN WE 

MENSEN REGIE TE NEMEN OVER HUN BUIKGEZONDHEID – EN REDDEN WE LEVENS. 

MEDE DANKZIJ DE STEUN VAN ONZE BETROKKEN EN GROEIENDE ACHTERBAN 

HEBBEN WE IN 2015 MET EXTRA SLAGKRACHT ONZE DOELEN WETEN TE BEREIKEN. 

ZO KONDEN WE MEER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET EEN BREDERE 

SCOPE STEUNEN. WE ZIJN HEN DAN OOK ZEER DANKBAAR VOOR HUN GROTE 

BETROKKENHEID.

REGIE NEMEN 

Patiënten, donateurs, onderzoekers, artsen en vrijwilligers. Het is maar een greep 

uit de mensen met wie we samenwerken om Nederland gezonder te maken. 

Als stichting doen we dat door de kennis over spijsverteringsziekten te vergroten 

en te verspreiden. Want met die kennis komt het vermogen om de ziektes te 

herkennen, te bestrijden en te voorkomen. Zo helpen wij mensen de regie over hun 

buikgezondheid te nemen. Precies zoals de patiënten doen die in dit jaarverslag 

aan het woord komen. 

BREDERE SCOPE

De Maag Lever Darm Stichting is er voor iedereen. Soms zetten we een ziekte in 

de etalage – zoals darmkanker tussen 2012 en 2015. Dankzij de focus op vroege 

opsporing en behandeling van deze ziekte, konden we echt verschil maken. We zijn 

er echter voor álle maag-, darm en leverziekten en voor alle mensen die hierover 

informatie zoeken. Deze informatie is te vinden op onze website, in onze 

brochures en via onze Infolijn. Die website trok vorig jaar meer dan zes miljoen 

bezoekers en onderging een restyling, net als onze huisstijl. Daardoor is onze 

communicatie en voorlichting toegankelijker geworden, doen we recht aan onze 

bekendheid als betrouwbaar kenniscentrum, en blijkt nog duidelijker dat wij achter 

de buikpatiënt staan. 

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers veranderen en inspelen op de vraag 

van de markt én patiënten centraal stellen. We weten daardoor steeds beter wat 

buikpatiënten beweegt. En we zullen die kennis alleen maar vergroten. Bijvoorbeeld 

door naar patiëntenverenigingen te luisteren en met hen samen te werken. 

EXTRA SLAGKRACHT

Donateurs zijn voor ons werk onontbeerlijk. We prijzen ons dan ook gelukkig dat de 

opbrengst uit onze collecteweek in 2015 opnieuw steeg, tegen de landelijke trend 

in. Daarnaast kregen we een grote donatie uit een nalatenschap, waardoor we nu 

bijna € 3 miljoen méér te besteden hebben. We hebben besloten dat bedrag vanaf 

2016 te investeren in extra wetenschappelijke onderzoek. 

Dit besluit staat ook in de strategische toekomstvisie die we in 2015 schetsten. 

Hierin staat eveneens de versterking en vernieuwing van voorlichting en 

fondsenwerving centraal. Van nieuwe campagnes en crowfundingsacties tot 

ondersteuning bij specifieke ziektes (zoals de Keuzehulp dikkedarmkanker). 

Zo worden we efficiënter, zichtbaarder en toegankelijker – en kunnen we onze 

maatschappelijke impact nóg verder vergroten.

BERT KUIPERS

Directeur 

ad interim 

VOORWOORD
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2O15 IN HET KORT

  Collecte 

  Bedrijfsleven

  Donaties

  Nalatenschappen

  Acties vrijwilligers  

 

  Major donors

  Zuiderzeeklassieker 

  Overige baten

  Baten uit acties derden

  Beleggingsresultaat

  Wetenschappelijk onderzoek

  Voorlichting

  Eigen fondsenwerving

  Acties van derden

  Beleggingen

  Beheer en administratie

INKOMSTEN CBF-PERCENTAGE* 2015

UITGAVEN

  TOTAAL  € 9.514.315  

  TOTAAL  € 6.458.630

14,7%*

uitgaven 

voor eigen 

fondsenwerving

In 2014 was dit 21,2%

*De uitgaven voor eigen 

fondsenwerving mogen 

(gemiddeld over 3 jaar) maximaal 

25% zijn van de inkomsten uit die 

eigen fondsenwerving.
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> 6 miljoen UNIEKE BEZOEKERS 

vonden op onze websites INFORMATIE 

OVER SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

2O15 IN HET KORT

6 wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten 

VAN START GEGAAN

11 nieuwe 

wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten 

GESUBSIDIEERD

MLDS AWARD 

UITGEREIKT

MEER ONDERZOEK MEER VOORLICHTING

1

DE MAAG LEVER DARM STICHTING BEHAALDE DE RESULTATEN VAN 2015 DANKZIJ UW STEUN! 
We bedanken onze:

gemiddelde waardering 

voor de INFOLIJN

6.000 
MENSEN bezochten tijdens de 

Darmkankermaand maart

‘HET KLEINSTE KAMERTJE’ 

waarin een film werd vertoond 

over de verschillende 

aspecten van darmkanker

8

168.000 MENSEN 

hebben gebruik gemaakt van diverse 

ONLINE TESTS, zoals de spijsverteringscheck, 

de vezeltest, de poepwijzer en de glutentest

2.661 MENSEN 

BELDEN OF MAILDEN onze Infolijn

95.839  

donateurs

15.354 
volgers op social media 

IEDEREEN DIE VOOR DE MAAG LEVER DARM STICHTING IN ACTIE KWAM 

inclusief (de deelnemers aan) de VriendenLoterij en de Lotto, en alle 

buikpatiënten(verenigingen), artsen en wetenschappers

> 20.000 
vrijwilligers
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ROB

‘IK MOEST EN ZOU DEZE 
ZIEKTE OVERWINNEN’
‘OP MIJN ZESTIGSTE KREEG IK EEN 

HARTINFARCT. IK HERSTELDE, MAAR 

BLEEF LAST HOUDEN VAN MISSELIJKHEID. 

NADER ONDERZOEK BRACHT DE DIAGNOSE 

SLOKDARMKANKER. IK ZAKTE DOOR DE GROND, 

WANT DIT KON MIJN DOOD BETEKENEN. 

Mijn slokdarm werd weggehaald om de tumor 

te kunnen verwijderen. Dat leverde nogal wat 

mankementen op. Ik kamp nog dagelijks met 

de gevolgen. Ik kan bijvoorbeeld nauwelijks 

meer drinken. Vooral het bindweefstel dat na de 

ingreep is ontstaan, zorgt voor problemen. Bij 

de aansluiting op het slikgedeelte is de opening 

soms nog maar drie millimeter. Normaal is dit 

tweeëneenhalf centimeter. 

GEESTELIJKE KLAPPEN INCASSEREN

Het overwinnen van slokdarmkanker is net 

zoiets als de Mount Everest beklimmen. Het 

is geestelijk en fysiek heel zwaar. Waar zit 

de kanker? Is het operabel? Hoe reageer ik 

op de behandeling? Die onzekerheid gaf me 

een geestelijke opsodemieter. En de chemo’s 

hakten er lichamelijk flink in. Maar ik moest en 

zou dit voor elkaar krijgen. 

POSITIEF BLIJVEN EN FOTO’S KIJKEN

Ik geniet van elke dag. Ik kan wel als een 

chagrijn in een hoekje gaan zitten, maar daar 

doe ik niemand een plezier mee. Mijn vrouw is 

de liefste van West-Europa. Zij heeft hier ook 

niet om gevraagd. Daarom maken we er het 

mooiste van. 

Deze positieve instelling heeft mij de afgelopen 

jaren op de been gehouden. En daarnaast: de 

foto’s. Verpleegkundigen adviseerden mij om 

rond de operatie veel foto’s van mezelf te 

maken. Dat bleek een gouden greep. Als ik nu 

toch een beetje depri ben, pak ik die foto’s erbij 

en zeg ik tegen mijzelf: “Vergeleken met toen 

zie je er nu toch maar goed uit, Robbie.”’

ROB NEEMT DE REGIE
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    DOELEN 
NASTREVEN 
DE MAAG LEVER DARM STICHTING FORMULEERDE VOOR DE PERIODE 

2012-2015 VIER HOOFDDOELSTELLINGEN. VANWEGE INTERNE EN EXTERNE 

ONTWIKKELINGEN HEBBEN WE DEZE DOELSTELLINGEN IN DE LOOP DER 

JAREN AANGEPAST. OP DE VOLGENDE PAGINA’S STAAN DE HUIDIGE 

DOELSTELLINGEN BEKNOPT SAMENGEVAT. BOVENDIEN VINDT U PER DOEL 

EEN KORT OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2015. 

REGIE = Het vergroten van kennis op het gebied 
van maag-, darm- en leverziekten, met als 
resultaat deze ziekten te voorkomen, ze 
te genezen en/of de kwaliteit van leven te 
verbeteren.

Het focussen op het bevorderen van 
gezond toiletgedrag en het zo snel 
mogelijk terugdringen van  darmkanker.

Het verbinden van mensen en middelen 
om onze impact te vergroten.

Het verantwoorden van onze keuzes, 
aanpak en resultaten.

STRATEGIE
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DOEL 1

Het vergroten van kennis op het gebied van maag-, 
darm- en leverziekten, met als resultaat deze ziekten 
te voorkomen, ze te genezen en/of de kwaliteit van 
leven te verbeteren.

Ons doel is dat wij de Nederlandse bevolking helpen om de regie te nemen over 

de eigen buikgezondheid. Iedereen die deze regie wil nemen en daarvoor een 

informatiepunt zoekt, moet als eerste uitkomen bij de Maag Lever Darm Stichting. 

Op het vlak van buikgezondheid moeten we kortom het nummer 1-kenniscentrum 

zijn. De websites spelen een belangrijke rol in onze publieke kennisdeling. 

Daarnaast vergroten we kennis in het wetenschappelijk veld. We investeren 

in wetenschappelijk onderzoek in Nederland en dragen zo bij aan het genezen 

én voorkomen van maag-, darm- en leverziekten. Ook verbeteren wij via deze 

investering de zorg voor patiënten. 

We hebben een speciaal wetenschapsprogramma voor het investeren in onderzoek 

dat gericht is op alle maag-, darm- en leverziekten. Wij zorgen voor:

• de jaarlijkse uitvoering, evaluatie en bijsturing van dit programma;

• de ‘vertaling’ van wetenschappelijk onderzoek naar het publiek;

• de participatie van patiënten in toekenningsprocedures;

• het up-to-date houden van onze gezondheidsinformatie.

ENKELE RESULTATEN IN 2015

• Vanuit ons wetenschapsprogramma kenden we aan elf onderzoeksprojecten 

subsidie toe en reikten we één MLDS Award uit. Ook kenden we subsidie toe aan 

25 buitenlandse stages en drie proefschriften.

• Onze websites trokken gezamenlijk meer dan zes miljoen unieke bezoekers. Dat 

is een flinke groei ten opzichte van eerdere jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• We voerden een tevredenheidsonderzoek uit onder mensen die telefonisch of 

per e-mail een vraag hadden gesteld aan de Infolijn. Zij gaven de Infolijn een 8 

gemiddeld als rapportcijfer. 

• In samenwerking met artsen hebben we diverse brochures over maag-, darm- 

leverziekten gecontroleerd, geactualiseerd en zo nodig herzien. 

• We voegden 28 artikelen over maag-, lever- en darmonderwerpen toe aan het 

onderdeel Leesbaar Onderzoek op de website www.maagleverdarmstichting.nl.

• Veel mensen komen als eerste bij de Maag Lever Darm Stichting voor 

informatie over de spijsvertering en spijsverteringsziekten, namelijk 42%. Dit 

blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau GfK in 2015 uitvoerde onder 512 

respondenten.

STRATEGIE
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DOEL 2

Het focussen op het bevorderen van gezond 
toiletgedrag en het zo snel mogelijk terugdringen van 
darmkanker.

Jaarlijks krijgen ruim 15.000 mensen de diagnose darmkanker en overlijden in 

Nederland 5.000 mensen aan deze ziekte. Darmkanker is vaak goed te behandelen 

als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. In de beleidsperiode 2012-

2015 richtte de Maag Lever Darm Stichting zich extra op darmkanker. Onder andere 

door vroege opsporing te bevorderen en meer bekendheid aan de ziekte te geven. 

Het in 2014 ingevoerde landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker is een 

belangrijk instrument voor de vroege opsporing van de ziekte. De Maag Lever Darm 

Stichting investeert in programma’s die het bevolkingsonderzoek nog beter en 

efficiënter kunnen maken. Daarnaast financieren we onderzoek naar erfelijkheid en 

gepersonaliseerde behandeling van darmkanker. 

Het is van belang dat mensen zelf alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker 

herkennen. Eén van de plaatsen waar dat kan, is op het toilet. Bloed in de ontlasting 

is immers één van de alarmsignalen van darmkanker. Daarnaast vertelt poep veel 

over je gezondheid. De kleur en structuur van ontlasting kunnen wijzen op maag-, 

darm-, en leverziekten. 

Als mensen deze signalen herkennen en daarover met hun huisarts in gesprek gaan, 

worden ziekten sneller behandeld. Helaas hangt er nog een taboe rond ‘praten 

over poep’ of het aankaarten van ontlastingsproblematiek. Het is van belang deze 

taboesfeer te doorbreken. 

De Maag Lever Darm Stichting maakt zichtbaar het verschil in de strijd tegen 

darmkanker. Onder andere door:

• specifiek te investeren in darmkankeronderzoek, met extra aandacht voor 

erfelijkheid, vroege opsporing en gepersonaliseerde behandeling. Het doel van  

 

 

 

 

 

 

 

onze investering is dat darmkanker eerder ontdekt en beter behandeld wordt.

• patiënten met maag-,  darm- en leverziekten te betrekken bij de 

toekenningsprocedure van darmkankeronderzoeken.

• extra inkomsten te werven, vooral door bedrijven aan ons te binden, 

evenementen te organiseren en nieuwe fondsenwervende technieken toe te 

passen.

• voorlichtende en taboedoorbrekende publiekscampagnes te organiseren.

ENKELE RESULTATEN IN 2015

• Vanuit het subsidieprogramma MLDS Focusprojecten darmkanker kenden we dit 

jaar subsidie toe aan drie wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

• We besteedden tijdens darmkankermaand maart aandacht aan darmkanker en 

ontlastingsproblematiek.

• We organiseerden op 26 september voor de vijfde maal de ‘Zuiderzee 

Klassieker’, onze sponsorfietstocht tegen darmkanker.

• We lanceerden in maart 2015 (internationale darmkankermaand) de 

voorlichtende en taboedoorbrekende campagne ‘Je poep wil je wat vertellen’. 

STRATEGIE

1
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DOEL 3

Het verbinden van mensen en middelen om onze 
impact te vergroten.

De Maag Lever Darm Stichting werkt samen met verschillende partijen, zoals 

ziekenhuizen, wetenschappers, vrijwilligers, donateurs, artsen en patiënten. 

Voor bekendheid en fondsenwerving is de betrokkenheid van belanghebbenden 

(‘stakeholders’) buiten onze organisatie essentieel. Hierdoor zijn wij zichtbaar, 

vergroten wij onze naamsbekendheid en genereren we impact. Publieke bekendheid 

van onze naam en ons werk is belangrijk om mensen te bereiken. 

Wij stimuleren de betrokkenheid van belanghebbenden door:

• een platform te bieden voor fondsenwervende acties van particulieren, als 

erkenning van hun inzet én ter inspiratie van anderen; 

• patiënten te laten meedenken over ons werk, bijvoorbeeld bij het selecteren 

van onderzoeken waarin we investeren;

• donateurs via onze (online) communicatie-uitingen duidelijk te vertellen waar 

we hun bijdragen aan besteden;

• belanghebbenden, zoals financiers, aan elkaar te verbinden. Samen kunnen zij 

grotere projecten mogelijk maken dan los van elkaar.

ENKELE RESULTATEN IN 2015

• We bieden particulieren sinds 2015 een platform waar zij hun 

geldinzamelingsacties kunnen delen. In dat jaar zetten particulieren 88 

geldinzamelingsacties op touw voor de Maag Lever Darm Stichting. Deze acties 

brachten in totaal € 37.648 op. 

• We zochten nieuwe pr-mogelijkheden. Zo zamelden we met behulp van een 

crowdfundingscampagne geld in voor de ontwikkeling van een eNose. Dankzij dit 

instrument kan bij te vroeg geboren baby’s necrotiserende enterocolitis (NEC) 

opgespoord worden, een dodelijke darmziekte. De crowdfundingscampagne 

leverde € 13.235 op. 

 

 

 

 

 

• Patiëntenverenigingen waren betrokken bij de selectie van wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten. Ook vonden er rondetafelgesprekken met hen plaats om 

ons nieuwe onderzoeksprogramma vorm te geven.

• Onze achterban op social media groeide van 8.263 naar 15.354 volgers. Het 

aantal views op ons YouTube-kanaal steeg van 188.115 naar 255.996. 

• Er deden 850 mensen mee aan de ‘Zuiderzee Klassieker’, onze 

sponsorfietstocht. 

• We werden in 547 mediaberichten genoemd. Dat was meer dan in 2014, toen 

we in 361 berichten terugkwamen. 

• Het aantal donateurs groeide van 94.449 naar 95.836. De bijdrage van 

donateurs steeg in 2015 naar € 2.336.145 (2014: € 2.206.486).

STRATEGIE

1
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DOEL 4

Het verantwoorden van onze keuzes, aanpak en 
resultaten.

Onze maatschappelijke rol vereist dat we verantwoorde keuzes maken voor 

projectbestedingen met zoveel mogelijk maatschappelijk impact. En dat we onze 

aanpak en resultaten transparant richting onze achterban verantwoorden. Wij 

geven gehoor aan die eis. De Maag Lever Darm Stichting:

• heeft voldoende spreiding tussen de diverse inkomstenbronnen;

• heeft een continuïteitsreserve die een jaar de kosten kan dekken;

• streeft vanuit deze financieel solide en gezonde basis een gestage 

inkomstengroei na;

• blijft gecommitteerd aan alle geldende richtlijnen voor goede doelen;

• heeft een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd;

• heeft performancemanagement ingevoerd;

• legt verantwoording af in algemene communicatie-uitingen;

• legt voor projecten die worden uitgevoerd met geoormerkt geld verantwoording 

af in specifieke communicatie-uitingen.

ENKELE RESULTATEN IN 2015

• In ons donateursblad Vitalia brachten we net als voorgaande jaren de resultaten 

in beeld van door ons gesubsidieerde onderzoeken. 

 

STRATEGIE

FINANCIEEL RESULTAAT 

De Maag Lever Darm Stichting heeft over 2015 een positief resultaat 

behaald van € 3.055.685. Dit resultaat komt voort uit verschillende 

bronnen:

• We ontvingen een grote nalatenschap (€ 2.750.000). Dat gebeurde 

pas laat in 2015, waardoor wij het geld niet meer in datzelfde jaar 

konden uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek. We hebben een 

bestemmingsfonds gevormd waaraan we de opbrengst van deze 

nalatenschap hebben toegevoegd. De komende drie jaar (2016-2018) 

gebruiken we dit bestemmingsfonds om extra wetenschappelijk 

onderzoek te subsidiëren, conform de wens van de overledene. 

• Van de Vriendenloterij kregen we een extra bijdrage van € 257.400 

voor het onderzoekproject Finding them All. Ook hiervoor hebben we 

een bestemmingsfonds gevormd. We verdelen de extra bijdrage ook 

hier over drie jaar, maar nu van 2015 tot en met 2017. In het eerste 

jaar besteedden we € 96.017 aan het project.  

• In 2014 voegden we € 750.000 toe aan de bestemmingsreserve 

Wetenschappelijk Onderzoek. Hiervan wisten  we in 2015 € 629.222 

te besteden. 

Dit alles heeft tot gevolg dat we een positief saldo overhouden van 

€ 739.732. Dat bedrag hebben we toegevoegd aan de reserve Bijzondere 

Projecten, met de intentie om het in 2016 uit te geven aan onze 

doelbesteding. 

1
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PLANNEN 
MAKEN 
DE MAAG LEVER DARM STICHTING IS VOORTDUREND 

GERICHT OP VERBETERING. DAAROM SCHERPEN 

WE IN 2016 ONZE STRATEGIE AAN. OOK ONZE 

COMMUNICATIE VERANDERT; WE HEBBEN NU 

EEN STERKERE MULTIMEDIALE AANPAK EN MEER 

INTERACTIE MET DE DOELGROEP. BOVENDIEN HEBBEN 

WE EEN NIEUWE UNIFORME LOOK AND FEEL, ZODAT 

WE BETER HERKENBAAR ZIJN. WE CONCENTREREN 

ONZE FONDSENWERVING VERDER MEER OP 

BELEVING, GEVEN EXTRA GELD UIT AAN EEN BREDER 

PALET AAN ONDERZOEK, EN ONTWIKKELEN NIEUWE 

HULPMIDDELEN.  

STRATEGIE 

De eerste helft van 2016 staat in het teken van 

het doorontwikkelen van onze strategie en het 

maken van plannen voor 2017. Het beoogde gevolg: 

meer zichtbaarheid en een groter aandeel in de 

goededoelenmarkt. Onze strategievorming wordt 

begeleid door het externe bureau SAMR en vindt plaats 

in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht, 

patiënten, wetenschappers, donateurs en andere 

stakeholders.  

BETER LEVEN
‘Een spijsverteringsziekte kan 
iedereen treffen’

In juni is het zover. Dan is de collecteweek van de Maag Lever 

Darm Stichting. Ik organiseer die week. Hoe belangrijk het 

is om geld in te zamelen, hoorde ik laatst weer van één van 

onze collectanten. Een familielid van haar was overleden 

aan darmkanker en ze besloot geld in te zamelen voor 

wetenschappelijk onderzoek naar die ziekte. Vervolgens kreeg 

zij zelf óók de diagnose darmkanker en werd ze van collectant 

ineens patiënt. Het geld dat ze had ingezameld kon nu ook háár 

leven redden. Gelukkig heeft ze het inderdaad gered en is ze weer 

helemaal gezond. Haar verhaal bewijst: iedereen kan getroffen 

worden door een spijsverteringsziekte. Ik hoop dat deze mensen 

mede dankzij mijn werk een beter leven krijgen, met minder pijn. 

Daarbij vind ik het heel belangrijk dat ze als individu worden 

gezien, niet als patiënt. Ik ben dan ook erg blij met de Keuzehulp 

darmkanker die de Maag Lever Darm Stichting vorig jaar heeft 

ontwikkeld. Mensen met uitgezaaide darmkanker kunnen hiermee 

samen met de arts beter beslissen welke behandeling ze willen of 

niet. Zo krijgen  ze meer regie over hun eigen leven.’

LISA (36)

werkt bij de Maag Lever Darm Stichting

VOORUITBLIK

REGIE = 

COLUMN
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Dankzij inspirerende sessies met al deze betrokkenen bepalen we een nieuwe 

koers, waarmee we nog meer impact gaan hebben. 

Ondertussen versterken we de samenwerking met andere partijen in ons pand, 

het Huis voor de Gezondheid. We zullen in 2016 veelvuldig profiteren van de 

beschikbare diensten en expertises in dit Huis. 

ONDERZOEK 

De Maag Lever Darm Stichting is een financieel gezonde organisatie. Daardoor 

kunnen we meer en breder wetenschappelijk onderzoek financieren. We richten ons 

op een nieuwe (derde) tak: onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek. 

Ondertussen handhaven we onze focus op darmkanker; hier zullen we ongeveer een 

derde van het onderzoeksbudget aan besteden. 

COMMUNICATIE

Het jaar 2016 is van start gegaan met de herlancering van de website en de 

nieuwe huisstijl.  Alle informatie is voortaan te vinden op één website: 

www.maagleverdarmstichting.nl. We zijn op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen op MDL-gebied en verwerken dit ook in onze 

voorlichtingsinformatie. Met deze informatie zorgen we ervoor dat iedereen zelf de 

regie kan nemen over zijn buikgezondheid. 

De nieuwe huisstijl geeft ons een consistent en herkenbaar gezicht richting de 

buitenwereld. Belangrijk hierbij zijn de echte verhalen en beelden van patiënten, 

behandelaars en onderzoekers. Hiermee versterken we de band met deze 

stakeholders. Ook benadrukken we zo dat we met z’n allen achter de patiënt staan 

en dat deze voor ons centraal staat.

FONDSENWERVING

Op het gebied van fondsenwerving is er meer aandacht voor nalatenschappen. 

Hiervoor ontwikkelen we een speciaal programma. Ondertussen houden we oog 

voor ons fietsevenement de ‘Zuiderzee Klassieker’, de collecte, de donateurs, de 

loterijen, de bedrijven en de acties van particulieren.

TESTS, CHECKS EN KEUZEHULPEN

We halen in 2016 nog steviger de banden aan met externe stakeholders, in het 

bijzonder met de patiëntenverenigingen en koepels van behandelaars. In de loop 

van het jaar rollen we enkele projecten samen met de patiëntenverenigingen uit. 

Zo herzien en herlanceren we de vezeltest. Ook willen we zowel health checks als 

‘keuzehulpen’ ontwikkelen en onder de aandacht brengen. Doel van deze projecten 

is Nederlanders bekwamer te maken in het voorkomen van maag-, lever- en 

darmziekten en het omgaan hiermee. 

Een voorbeeld is de Keuzehulp darmkanker: een tool die de arts en patiënten verder 

helpt bij het maken van hun behandelkeuze bij uitgezaaide dikke darmkanker. We 

ontwikkelden deze Keuzehulp in samenwerking met ZorgKeuzeLab en Darmkanker 

Nederland, en lanceren het instrument in maart 2016. 

VOORUITBLIK

JUBILEUMJAAR

In 2016 bestaat de Maag Lever Darm Stichting 35 jaar. We zullen 

daarom op allerlei manieren stilstaan bij de mijlpalen in het maag-, 

darm- en leveronderzoeksgebied. En wat de bijdrage van de Maag Lever 

Darm Stichting op dit gebied is.

35
JAAR
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‘IK BLIJF VOETBALLEN, 
OOK AL KAN IK DAARNA 
EVEN NIETS MEER’

DOINJA 

‘ERNSTIGE GEZONDHEIDSKLACHTEN HEB 

IK AL SINDS MIJN TWAALFDE. MAAR HET 

DUURDE LANG VOORDAT IK DE JUISTE 

DIAGNOSE KREEG: DE ZIEKTE VAN CROHN. DIE 

CHRONISCHE DARMONTSTEKING BEPERKT 

MIJN MOGELIJKHEDEN BEHOORLIJK. MAAR IK 

RICHT ME OP WAT IK NOG WEL KAN. 

Ik kreeg vanaf de brugklas steeds vaker last 

van buikkrampen, vermoeidheid en koorts. Dat 

zorgde ervoor dat ik van gymnasiumniveau 

afzakte naar VMBO-T. Telkens als de klachten 

erger werden, ging ik naar het ziekenhuis. “Je 

hebt het Prikkelbare Darm Syndroom”, zeiden 

ze dan steeds. Tot ik op mijn negentiende 

opeens niet meer kon lopen van de pijn. Na een 

kijkonderzoek bleek ik eigenlijk de ziekte van 

Crohn te hebben. 

INFORMATIE ZOEKEN

Op internet vond ik een hoop onzin over 

‘Crohn’, maar de website van de Maag Lever 

Darm Stichting bleek wél betrouwbaar. Ik 

kwam erachter dat mijn ziekte nog niet te 

genezen is, maar dat er wel veel onderzoek 

wordt gedaan naar de oorzaak van de ziekte, 

zodat  behandeling kan verbeteren. Onder 

meer dankzij steun van de Maag Lever Darm 

Stichting. 

BLIJVEN DROMEN

Mijn vermoeidheid en pijn zijn soms zo erg 

dat ik afspraken op het laatste moment moet 

afzeggen. Maar ik laat me daar niet door uit het 

veld slaan. Ik blijf studeren – nu thuis,  waardoor 

ik mijn tijd zelf kan indelen. En ik blijf voetballen, 

ook al kan ik de dag na een training even niets 

meer.

Bovendien zamel ik geld in. Op dit moment met 

een online collectebus en binnenkort hopelijk 

met een sponsorloop. Lang hardlopen wordt 

nog een hele uitdaging met mijn ziekte. Maar ik 

wíl het. Dus ik ga ervoor.’

DOINJA NEEMT DE REGIE

JAARVERSLAG2015 17

https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/crohn-ziekte-van/
https://www.mlds.nl/ervaringen/doinja-heeft-de-ziekte-van-crohn/
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KRACHTEN 
BUNDELEN
DE MAAG LEVER DARM STICHTING WERKT SAMEN MET EEN VERSCHILLENDE 

PARTIJEN. VAN ARTSEN, WETENSCHAPPERS EN PATIËNTENVERENIGINGEN 

TOT FONDSEN EN BEDRIJVEN. DE OMVANG EN COMPLEXITEIT VAN 

SPIJSVERTERINGSZIEKTEN ZIJN NAMELIJK GROOT. DOOR DE KRACHTEN TE 

BUNDELEN, KUNNEN WE SNELLER TOT DE JUISTE OPLOSSINGEN KOMEN.

ARTSEN EN ONDERZOEKERS

De Maag Lever Darm Stichting werkt nauw samen met beroepsverenigingen in 

het veld van maag-, darm- en leverziekten, zoals de Nederlandse Vereniging voor 

Gastro-Enterologie (NVGE), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NHV) 

en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Er is vooral 

samenwerking op het gebied van voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Met 

het bestuur van deze verenigingen hebben we jaarlijks overleg. Daarin stemmen we 

doelen en samenwerkingsmogelijkheden af. 

De samenwerking betreft onder andere:

• het actualiseren van voorlichtingsmateriaal voor patiënten;

• het optimaal beantwoorden van vragen van patiënten en geïnteresseerden;

• het beoordelen van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek;

• het afstemmen met de onderzoeksagenda van de MDL-beroepsgroep.

Met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voerden we verkennende 

gesprekken om samen op te trekken in specifieke voorlichtingsprojecten. 

PATIËNTENVERENIGINGEN

De Maag Lever Darm Stichting werkt nauw samen met patiëntenverenigingen die 

actief zijn op het gebied van maag-, lever- en darmziekten. In 2015 intensiveerden 

we die samenwerking. Deze inhoudelijke krachtenbundeling beslaat meerdere 

terreinen. Zo zijn patiënten via hun verenigingen betrokken bij het selecteren van 

onderzoeksprojecten die ons om subsidie vragen. In het verslagjaar hebben er 

rondetafelgesprekken plaatsgevonden om ons nieuwe onderzoeksprogramma vorm 

te geven. Ook overleggen we met de verenigingen als wij een publiekscampagne 

organiseren over een specifieke spijsverteringsziekte. Waar mogelijk 

beoordelen ze verder de inhoud van relevante brochures en webteksten. Met 

de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) en de Alvleeskliervereniging 

voerden we verkennende gesprekken over de gezamenlijke herziening van de 

voorlichtingsinformatie. 

In 2015 startten we enkele projecten in samenwerking met een aantal 

patiëntenverenigingen. Die projecten draaiden om het verbeteren van de kwaliteit 

van leven van patiënten met chronische darmziekten, en het ondersteunen van 

keuzes bij therapie voor darmkanker. Zo:

• betrokken we de patiëntenvereniging Darmkanker Nederland (onderdeel van 

Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal (SPKS)) bij de ontwikkeling 

van de online, interactieve keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide 

dikkedarmkanker. Deze tool is in de maak, ook in nauwe samenwerking met een 

expertgroep van medisch oncologen. De keuzehulp zal in 2016 beschikbaar 

zijn voor artsen en patiënten die gezamenlijk een keuze willen maken voor 

de therapie die het beste past bij de persoonlijke situatie en wensen van de 

patiënt; 

• werkten we met diverse verenigingen samen aan de ‘Nationale Toiletpas’. Onze 

partners in dit project zijn de Crohn en Colitis Vereniging Nederland (CCUVN), 

de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB), de Nederlandse 

Stomavereniging en de Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal. In 

2015 vonden de voorbereidingen van het project plaats;

• verzorgden we samen met de CCUVN een uitgave van de Crohniek plus;  

REGIE = 

SAMENWERKING
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SAMENWERKING

• legden we contact met nieuwe patiëntenverenigingen, zoals PSC Patients 

Europe, om de zorg voor maag-, darm- en leverpatiënten extra te ondersteunen 

en de gezamenlijke voorlichting over maag-, darm- en leverziekten verder te 

verbeteren. 

OVERHEID

We hebben ons jarenlang sterk gemaakt voor de invoering van het 

bevolkingsonderzoek darmkanker. Met succes. Dit onderzoek startte in 

2014 en kan op termijn 2.400 sterfgevallen per jaar helpen voorkomen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert het 

bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitvoering ligt in handen van de vijf regionale 

screeningsorganisaties die ook de bevolkingsonderzoeken uitvoeren naar borst- en 

baarmoederhalskanker. 

De Maag Lever Darm Stichting neemt actief deel aan de communicatiecommissie. 

Die richt zich op de communicatie met drie groepen: het algemene publiek, de 

doelgroep van het bevolkingsonderzoek en de professionals. 

De gezondheidsvoorlichters van de Maag Lever Darm Stichting zijn een 

vraagbaak voor mensen die medische vragen hebben naar aanleiding van het 

bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2015 hebben de voorlichters in dit kader meer 

dan vijfhonderd vragenstellers van een antwoord voorzien.

GOEDE DOELEN

De Maag Lever Darm Stichting is lid van Goede Doelen Nederland. Dit is de 

brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen. De centrale doelstelling 

van Goede Doelen Nederland is het vertrouwen van het Nederlands publiek in goede 

doelen te behouden en te vergroten.

Als stichting participeren we verder in de Samenwerkende gezondheidsfondsen 

(SGF). Hierbij zijn in totaal negentien fondsen aangesloten. Deze fondsen werken in 

SGF-verband samen aan vier ambities:

• Het maatschappelijke debat over de zorg beïnvloeden.

• Een bepalende rol innemen binnen het onderzoeks- en innovatiebeleid.

• De stem van de patiënt laten horen in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

• Samenwerken aan een gezonde samenleving.

HUIS VOOR DE GEZONDHEID

De Maag Lever Darm Stichting houdt kantoor in het Huis voor de Gezondheid, 

de gezamenlijke huisvesting van diverse gezondheidsorganisaties. Onder die 

organisaties bevinden zich Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Fonds Psychische 

Gezondheid en Longfonds. Doel van de gezamenlijke huisvesting is om de krachten 

beter te bundelen. Dit doen we door expertise te delen, onderling samen te werken 

in de omgang met derden (zoals verzekeraars, overheid en medici), onderzoekers te 

stimuleren en kostenbesparingen door te voeren. 

In 2015 brachten de organisaties door deze gezamenlijke aanpak verbeteringen 

tot stand op het gebied van financiën, human resource management en facilitaire 

diensten. Zo is er een gezamenlijk facilitair team en werkten we aan een 

gemeenschappelijk vitaliteitsbeleid (pilot). Daarnaast vindt er kennisdeling plaats 

binnen het Huis voor de Gezondheid, onder andere via speciale lunchsessies en 

lezingen.

In het eerste jaar namen meer mensen deel aan het 

bevolkingsonderzoek darmkanker dan verwacht. Het 

deelnamepercentage is 71,3% (529.056 mensen), aanzienlijk hoger 

dan bij de proefbevolkingsonderzoeken (60%). Bij bijna 2.500 van de 

deelnemers is darmkanker gevonden. 

Dankzij het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker bij veel meer mensen 

vroegtijdig opgespoord. Daardoor stijgt hun kans op overleven: als 

darmkanker in een vroeg stadium wordt gevonden, is de behandeling vaak 

minder zwaar en zijn er meer behandelopties mogelijk.
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SAMENWERKING

BEDRIJVEN

We werken regelmatig samen met bedrijven. Vaak is dat voor specifieke projecten, 

zoals in 2015 de ‘Zuiderzee Klassieker’, de campagne ‘Darmkankermaand 

maart’ en de ontwikkeling van de ‘Keuzehulp’ voor patiënten met uitgezaaide 

dikke darmkanker in 2015. Of bedrijven ons nu financieel ondersteunen of onze 

fondsenwervende acties een groter bereik geven, ze helpen om onze doelen te 

bereiken. 

We willen onze relaties met het bedrijfsleven graag verder uitbreiden en versterken. 

Bedrijven kunnen met de samenwerking invulling geven aan hun maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap (mvo). Als zij ervoor kiezen hun maatschappelijke 

betrokkenheid bij de Maag Lever Darm Stichting zichtbaar te maken, creëren 

ze goodwill bij hun klanten én bij onze achterban. Hiervoor is het wel essentieel 

dat we als stichting onafhankelijk blijven. Om dit te waarborgen hebben we een 

gedragscode voor onze samenwerking met bedrijven. 

OVERIGE SAMENWERKINGEN

‘Donor worden. Waar wacht je nog op?’
De landelijke campagne voor orgaandonatie, ‘Donor worden. Waar wacht je nog 

op?’, roept mensen op zich te registreren als orgaandonor. Er zijn namelijk meer 

orgaandonoren nodig in Nederland. In de campagne, voorheen ‘Nederland zegt 

Ja’, stonden meer dan ooit de ervaringsverhalen centraal van mensen met een 

donororgaan. De campagne is een gezamenlijk initiatief van veel partijen, waaronder 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Maag Lever Darm 

Stichting. In de Donorweek van 12 tot 19 oktober gaven 27.624 mensen aan in het 

Donorregister of ze wel of geen donor wilde zijn. 86% zei dat te willen. 

‘Nationaal Schoolontbijt 2015’ 
We ondersteunden van 9 tot 13 november de dertiende editie van de 

landelijke ontbijtcampagne ‘Het Nationale Schoolontbijt’. Meer dan 500.000 

basisschoolkinderen ontbeten samen, op zo’n 2.750 scholen. We besteedden op 

onze website en via social media aandacht aan dit initiatief. Ook verspreidden we 

digitaal en reclamevrij lesmateriaal, waarvan wij de inhoud hadden verzorgd. Met 

onze steun onderstreepten we het belang van een gezond, vezelrijk ontbijt – en van 

bewegen. 

‘Dieet dit – Dieet dat’
De Maag Lever Darm Stichting ondersteunde in 2015 ook de publiekscampagne 

‘Dieet dit – Dieet dat’ van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Deze 

campagne richtte zich op de unieke eigenschappen van de patiënt en diens 

LEESBAAR ONDERZOEK

In 2015 herschreef de Maag Lever Darm Stichting 28 moeilijk leesbare 

wetenschappelijke onderzoeken naar maag-, darm- en leverziekten. We 

zetten de toegankelijke artikelen onder de knop ‘Leesbaar Onderzoek’ op 

onze website. 

‘Leesbaar Onderzoek’ is een gezamenlijk project van Alzheimer Nederland, 

Diabetes Fonds, Longfonds, Fonds Psychische Gezondheid en de 

Maag Lever Darm Stichting. Onze gedeelde overtuiging is dat goed 

geïnformeerde patiënten over het algemeen beter met hun gezondheid 

omgaan. We juichen het dan ook toe dat steeds meer mensen online 

zoeken naar informatie die belangrijk is voor hun gezondheid. 

Tegelijkertijd weten we dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

voor de meeste mensen lastig zijn om te begrijpen. Daarom vertalen 

we relevante onderzoeksresultaten naar toegankelijke taal. We geven 

op leesbare wijze genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde 

informatie weer en plaatsen elk onderzoek in perspectief. Wat voegt dit 

onderzoek toe aan wat we al wisten? Wat betekent dit voor de patiënt? En 

hoe kan de nieuwe informatie mensen helpen om zelf de regie te nemen 

over hun gezondheid? 

https://www.mlds.nl/over-ons/organisatie-en-missie/gedragscode/
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behoefte aan een persoonlijk voedingsadvies. Dat 

advies is zó persoonlijk dat de voedingsadviezen 

bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld toch totaal 

verschillend kunnen zijn. Voor maag- en darmklachten 

werd in de campagne brood als voorbeeld gebruikt. Waar 

de ene patiënt juist volkorenbrood moet eten, is dat 

voor een ander uit den boze.

Maagklachtencampagne Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven (CBD) 
Tweeduizend drogisterijen met het keurmerk Erkend 

Specialist in Zelfzorg startten in 2015 een campagne 

over maagklachten. Belangrijk doel van de campagne 

was om voorlichting te geven over leefregels, 

zelfzorgmiddelen en het moment waarop maagklachten 

écht een bezoek aan de huisarts vereisen. De Maag 

Lever Darm Stichting onderstreept het belang van 

voorlichting over deze klachten. Daarom ondersteunden 

we de campagne inhoudelijk: we checkten de 

voorlichtingsinformatie en waarborgden zo de juistheid 

ervan.

GOED GEVOEL
‘Ik was vastbesloten te bewijzen dat deze 
tocht mogelijk was’

Daar reed ik dan, in 2015. In mijn eentje op de motor door 

Noorwegen. Een prachtige tocht, die voor mij een zware periode 

afsloot. Tien jaar geleden werd de ziekte van Crohn bij me 

gediagnosticeerd. Ik kwam tientallen kilo’s aan door de medicijnen 

en onderging uiteindelijk een darmoperatie. Een jaar geleden 

ging het iets beter en besloot ik te doen wat ik al heel lang wilde: 

een grote motorreis maken. Het voelde als ‘nu of nooit’. Je weet 

met deze ziekte nu eenmaal niet wanneer de klachten erger 

worden. ‘Crohn’ maakt het plannen van zo’n reis een stuk lastiger; 

ik moest genoeg rustmomenten hebben, bijvoorbeeld. Maar ik 

was vastbesloten te bewijzen dat het mogelijk was. Voor mezelf, 

maar ook voor andere patiënten. Ik wilde laten zien dat het leven 

niet stopt met een chronische darmziekte. Ook wilde ik met mijn 

reis geld inzamelen voor onderzoek naar mijn ziekte. Ik maakte 

een website en riep mensen op me te sponsoren per gereden 

kilometer. De reis duurde drie weken en was het mooiste wat ik 

ooit heb meegemaakt. Ik heb veel bijzondere ontmoetingen gehad 

en voelde me echt gelukkig. Dat ik met het opgehaalde geld 

(€ 1424) heb bijgedragen aan de bestrijding van ‘Crohn’ geeft me 

een heel goed gevoel. Volgend jaar ga ik weer en pak ik het nóg 

groter aan.

 

NICO (50)

maakte een motorreis voor onderzoek naar de ziekte van Crohn

COLUMNSAMENWERKING
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ONDERZOEK 

KENNIS OPDOEN
NEDERLAND TELT TWEE MILJOEN BUIKPATIËNTEN. DE MAAG LEVER DARM 

STICHTING STAAT ACHTER DIE PATIËNTEN – SAMEN MET ALLE BETROKKEN 

DESKUNDIGEN, ARTSEN, ONDERZOEKERS, ZORGPROFESSIONALS, VOORLICHTERS, 

COLLECTANTEN, DONATEURS EN BEDRIJVEN. NIET ALLEEN MET VOORLICHTING, 

MAAR OOK DOOR HET SUBSIDIËREN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DAT 

LEIDT TOT RESULTATEN WAARVAN BUIKPATIËNTEN PROFIJT HEBBEN.

WETENSCHAPSPROGRAMMA

De Maag Lever Darm Stichting kende in 2015 subsidie toe aan tien 

wetenschappelijke onderzoeken. De beoordeling van de subsidieaanvragen 

ligt in handen van de Wetenschappelijke Adviescommissies, patiëntenpanels 

en buitenlandse referenten. Subsidieaanvragen worden ingediend binnen ons 

wetenschapsprogramma. Dat programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. MLDS Focusprojecten darmkanker 
Binnen dit onderdeel geven we subsidie aan darmkankeronderzoek met een 

duidelijk einddoel. Dat wil zeggen: het onderzoek pakt een concreet probleem aan 

of leidt tot toepassing in de kliniek. De subsidie bedraagt maximaal € 240.000 per 

onderzoek. Alleen onderzoeken van maximaal vier jaar komen in aanmerking. 

2. MLDS Career Development Grant 
Met deze beurs stimuleert de Maag Lever Darm Stichting jonge, talentvolle 

onderzoekers om hun carrière te vervolgen binnen het gebied van maag-, darm- en 

leveronderzoek. De beurs is persoonsgebonden en bedraagt maximaal € 250.000. 

Alleen onderzoeken van maximaal vier jaar komen in aanmerking.

3. Overig 
In 2014 is er een bestemmingsreserve ontstaan. Dat bedrag kenden we in 2015 

nagenoeg geheel toe aan wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm- en 

leverziekten.

REGIE = 
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ONDERZOEK 

De 11 onderzoeken 
die we subsidieerden 
in 2015

MET SUIKERS UIT MOEDERMELK DARMONTSTEKING TE LIJF GAAN BIJ TE 

VROEG GEBORENEN

Dr. Madeleine Bunders van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam 

ontving een Career Development Grant voor haar onderzoek naar necrotiserende 

enterocolitis (NEC), een ernstige darmontsteking die vooral voorkomt bij te 

vroeg geboren kinderen en pasgeborenen met een laag geboortegewicht. NEC 

gaat gepaard met verminderde doorbloeding van de darm, waardoor delen van die 

darm kunnen afsterven (necrose). Er is nog geen effectieve behandelmethode 

voor. Wel is bekend dat de verhouding tussen de verschillende cellen van het 

immuunsysteem in de darmen van baby’s de gevoeligheid voor NEC kan vergroten. 

Het vermoeden bestaat bovendien dat bepaalde bestanddelen uit moedermelk 

een gunstige invloed hebben op die immuuncelverhouding. In dit onderzoek wordt 

uitgezocht of bestanddelen uit moedermelk inderdaad een gunstig effect hebben 

op de immuuncellen in de darm en zo het ontstaan van NEC kunnen (helpen) 

voorkomen. 

DOOR MINI-DARMEN DE BEHANDELING VERBETEREN VAN DE

ZIEKTE VAN CROHN 

Dr. Elhaseen Elamin van het Maastricht Universitair Medisch Centrum ontving 

een Career Development Grant voor zijn onderzoek naar de Ziekte van Crohn, 

een chronische ontstekingsziekte in het spijsverteringskanaal. Bij patiënten met 

deze ziekte is de darmbarrière verstoord. Daardoor kunnen schadelijke stoffen 

makkelijker vanuit de darm het lichaam binnendringen en ontstekingen in stand 

houden. In het onderzoek kweekt dr. Elamin mini-darmen uit stamcellen van 

patiënten met deze ziekte. Hij zoekt uit hoe de barrièrefunctie van de darm wordt 

verstoord en hoe deze functie hersteld kan worden. Daarnaast test hij welke 

middelen de barrièrefunctie versterken. Op basis van dit onderzoek zou in de 

toekomst een geïndividualiseerde en kosteneffectieve behandeling ontwikkeld 

kunnen worden voor patiënten met de ziekte van Crohn. 

MET MINI-DARMEN HET IMMUUNSYSTEEM BIJ CHRONISCHE 

DARMONTSTEKINGEN LEREN KENNEN

Dr. Michal Mokry van het Universitair Medisch Centrum Utrecht kreeg een 

Career Development Grant voor zijn onderzoek naar de darmwand. Deze 

wand bestaat uit verschillende celtypen die een rol spelen in de immuunreactie 

bij chronische darmontstekingsziekten (IBD). Tienduizenden Nederlanders 

kampen met een chronische darmontstekingsziekte. In de menselijke darm leven 

allerlei bacteriën die ons helpen bij het verteren van voedsel en het afweren 

van schadelijke micro-organismen. Het immuunsysteem heeft geleerd dat deze 

bacteriën onschadelijk zijn en tolereert hun aanwezigheid in de darm. Bij mensen 

met IBD  reageert het immuunsysteem echter wél op deze onschuldige bacteriën, 

met ontstekingsreacties tot gevolg. Hierdoor ontstaan klachten als braken, diarree, 

pijn en ernstige krampen. Dr. Mokry gaat met behulp van gekweekte mini-darmen 

de reactie van deze verschillende cellen op onschuldige bacteriën bestuderen 

en verwacht mogelijk zelfs nieuwe celtypen te ontdekken. Met deze informatie 

ontstaan nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van IBD. 

UITZAAIINGEN DARMKANKER ACHTERHALEN 

MET EEN BLOEDTEST

Prof. dr. Riccardo Fodde van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam ontving 

subsidie voor zijn onderzoek naar dikkedarmkanker. Jaarlijks overlijden 5.000 

Nederlanders aan dikkedarmkanker. Vaak overlijden zij niet aan de tumor in de 

darm zelf, maar aan uitzaaiingen in andere belangrijke organen, zoals de lever. 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat alleen een bepaalde groep kwaadaardige 

kankercellen uitzaaiingen naar onder andere de lever kan veroorzaken. Prof. dr. 

Fodde gaat deze specifieke groep darmkankercellen identificeren en beschrijven. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen die darmkankercellen in het bloed 

opgespoord en vernietigd worden. Prof. dr. Fodde verwacht dat in de komende 
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vijf jaar – mede dankzij zijn onderzoek – een bloedtest ontwikkeld kan worden die 

uitzaaiingen constateert of voorspelt. 

NIEUWE DARMKANKERBEHANDELING MOGELIJK MAKEN MET KENNIS 

OVER HET SLPI-EIWIT 

Dr. Janneke Samsom van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam kreeg 

subsidie voor haar onderzoek naar de rol van het SLPI-eiwit bij het ontstaan van 

darmkanker. Patiënten met een chronische darmontsteking (IBD) lopen meer risico 

op de ontwikkeling van darmkanker. Uit eerder onderzoek van dr. Samsom bleek 

dat een bepaald eiwit, SLPI, in beide gevallen extra veel voorkomt. In het huidige 

onderzoek kijkt ze specifiek kijken naar de rol van dit SLPI-eiwit bij het ontstaan 

van darmkanker. Als blijkt dat SLPI een belangrijke rol speelt in de groei van 

tumorcellen en het uitzaaien van tumorcellen, dan levert dit onderzoek mogelijke 

aanknopingspunten op voor een nieuwe behandeling. 

DARMKANKERUITZAAIINGEN IN DE LYMFEKLIEREN 

BETER OPSPOREN

Dr. Leon Moons van het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontving subsidie 

voor zijn onderzoek naar de uitzaaiingen van darmkanker in de lymfeklieren. 

Hij concentreert zich op nieuwe biomarkers, die uitzaaiingen in een vroeg stadium 

zouden kunnen voorspellen. Als patiënten nog vóór deze uitzaaiingen behandeld 

worden, dan hoeven zij geen operatie te ondergaan. Het volstaat dan om tijdens 

een endoscopie het tumorweefsel weg te halen. Op dit moment is het nog lastig 

in te schatten wie wel en wie geen uitzaaiingen heeft. Met de nieuwe biomarkers 

verwacht dr. Moons te kunnen voorspellen wie een operatie nodig heeft en voor wie 

een endoscopie voldoende is. Het aantal onnodige chirurgische ingrepen zou dan 

met 47% kunnen dalen.

DE ZIEKTE VAN HIRSCHSPRUNG DIAGNOSTICEREN VIA CALRETININE-

KLEURINGEN

Dr. Roel Bakx van het Kinder Chirurgisch Centrum Amsterdam kreeg subsidie 

voor onderzoek naar een nieuwe methode om de ziekte van Hirschsprung vast 

te stellen. De ziekte van Hirschsprung is een aangeboren afwijking van de dikke 

darm, waarbij er in een deel van de darm geen zenuwcellen zijn. Jaarlijks worden in 

Nederland ongeveer veertig kinderen geboren met deze ziekte. Om de diagnose te 

stellen, worden tijdens een kijkonderzoek (een colonoscopie) stukjes darmweefsel 

weggenomen. Onder de microscoop wordt gekeken of er voldoende zenuwcellen te 

zien zijn. Deze methode is voor verbetering vatbaar – en die verbetering is het doel 

van dit onderzoeker.

EEN PROTOCOL IMPLEMENTEREN VOOR ORGAANDONATIE 

VAN KINDEREN

Dr. Marion Siebelink van het Universitair Medisch Centrum Groningen  

kreeg subsidie voor het optimaal implementeren van een specifiek 

orgaandonatieprotocol voor kinderen. Dat ook heel kleine kinderen op een 

wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie is vaak niet bekend. Ook in 

die gevallen kan er geen transplantatie plaatsvinden zonder donatie. Maar 

orgaandonatie is juist bij kinderen een gevoelig onderwerp – lastiger nog dan 

bij volwassenen. Dr. Siebelink verwacht met een nieuw protocol 100% van de 

potentiële pediatrische donoren te kunnen identificeren. Een goed uitgevoerde 

donatieprocedure zou het percentage toestemmingen van ouders bovendien 

kunnen laten toenemen, en daarmee zowel het aantal pediatrische donoren als het 

aantal pediatrische transplantaties.

MET BEHULP VAN LEVERORGANOÏDEN OP ZOEK NAAR EEN THERAPIE 

VOOR BRIC EN PFIC

Dr. Sabine Fuchs van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ontving financiering voor 

onderzoek naar de ontwikkeling en behandeling van erfelijke leverziektes. Het 

gaat om Benigne Recidiverende Intrahepatische Cholestase (BRIC) en Progressieve 

Familiaire Intrahepatische Cholestase (PFIC). Dr. Fuchs wil uitzoeken of het mogelijk 

is om met behulp van lever-organoïden (‘mini-levers’) uit te vinden hoe een erfelijke 

leverziekte zich ontwikkelt en hoe zij behandeld kan worden zonder dat een 

levertransplantatie nodig is. 

ONDERZOEK 
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https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/benigne-recidiverende-intrahepatische-cholestase-bric/
https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/progressieve-familiaire-intrahepatische-cholestase-pfic/
https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/progressieve-familiaire-intrahepatische-cholestase-pfic/
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VERBETEREN VAN DE NEUROLOGISCHE 

ONTWIKKELING VAN KINDEREN MET EEN 

AANGEBOREN LEVERZIEKTE.

Dr. Janneke Bruggink van het Universitair Medisch 

Centrum Groningen kreeg subsidie voor een onderzoek 

naar aangeboren leverziekten. Zij vraagt in Nederland 

en Denemarken aan alle kinderen met een aangeboren 

leverziekte om neuropsychologische tests te ondergaan. 

De uitslagen van deze tests worden vergeleken met 

klinische parameters en risicofactoren. Doel is om díe 

kinderen te identificeren die een hoog risico hebben 

op neuropsychologische ontwikkelingsproblemen. 

Zij kunnen dankzij deze identificatie sneller de juiste 

behandeling of begeleiding krijgen. Dr. Bruggink wil in 

haar onderzoek ook landelijke en eventueel Europese 

richtlijnen evalueren (en zo nodig optimaliseren) voor de 

behandeling van aangeboren leverziekten. Doel van dit 

alles is dat de kinderen een hogere kwaliteit van leven 

krijgen en meer meedoen in de samenleving, terwijl 

ondertussen de maatschappelijke ziektelast daalt.

HET OPTIMAAL IMPLEMENTEREN VAN EEN 

INTERACTIEVE KEUZEHULP VOOR UITGEZAAIDE 

DIKKEDARMKANKER

Dr. Martijn van Oijen van het Academisch Medisch 

Centrum Amsterdam kreeg subsidie voor het 

implementatieonderzoek van de keuzehulp bij 

uitgezaaide dikkedarmkanker. Veel patiënten met 

dikkedarmkanker hebben geen goed inzicht in hun 

diagnose, het behandeltraject en de eventuele keuzes 

die zij daarbij hebben. Wanneer meerdere opties 

dezelfde uitkomst bieden op overlevingskans, of de 

impact van de behandeling grote invloed heeft op de 

ONDERZOEK 

AFGERONDE ONDERZOEKEN 

Er werden in 2015 meerdere onderzoeken 

afgerond die subsidie van ons hebben 

gekregen. Bijvoorbeeld deze twee:

1. Onderzoek naar het voorkomen en 

behandelen van de leverziekte Niet-

Alcoholische Steatose Hepatitis (NASH). 

Dr. Hans Jonker van het Universitair Medisch 

Centrum Groningen voerde dit onderzoek uit. 

NASH is een spijsverteringsziekte waarbij 

vetten zich ophopen in de lever. De ziekte 

komt steeds meer voor en hangt samen 

met de Westerse levensstijl die gekenmerkt 

wordt door te veel (vet) voedsel en te weinig 

lichaamsbeweging. Uit eerder onderzoek 

was al gebleken dat een bepaald hormoon 

(fibroblast growth factor 1, kortweg FGF1 

genoemd) een belangrijke rol speelt in het 

ontstaan van deze ziekte. Dr. Jonker toonde 

met zijn onderzoek aan dat toediening van 

FGF1 leververvetting kan verminderen.

2. Onderzoek naar een ICT-

zelfmanagementsysteem voor patiënten 

met coeliakie (gluten-intolerantie). Dr. Louisa 

Mearin van het Leids Universitair Medisch 

Centrum testte dit systeem, waarmee 

patiënten thuis controles kunnen uitvoeren. 

Kinderen en jongvolwassenen met coeliakie 

gaan eens per jaar voor controle naar het 

ziekenhuis. Een tijdrovend onderzoek voor 

patiënten, ouders én artsen – en daardoor ook 

een kostbare aangelegenheid. In dit onderzoek 

is een alternatieve vorm van controle 

onderzocht: een online consult dat thuis kan 

plaatsvinden. Patiënten die onder controle 

zijn in het Leids Universitair Medisch Centrum 

en andere deelnemende centra kwamen in 

aanmerking voor deelname. In totaal hebben 

156 deelnemers een online consult gehad 

en 148 deelnemers een controle in het 

ziekenhuis.

De vergelijking van patiënttevredenheid, 

kwaliteit van leven en de gemaakte kosten 

laten zien dat het online consult werkt. Het 

heeft een positief effect op de kwaliteit van 

leven en de kosten liggen gemiddeld € 200 

lager dan een controle in het ziekenhuis. Iets 

meer dan de helft van de deelnemers wil in de 

toekomst weer een online consult. De andere 

groep geeft de voorkeur aan controles in het 

ziekenhuis. 

Voordat een online consult onderdeel kan 

worden van de zorg, is verder onderzoek nodig 

naar een goede thuistest voor het meten van 

de coeliakie-antistoffen in het bloed.

Bekijk hier alle in 2015 afgeronde, door ons 

gesubsidieerde onderzoeken.
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https://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/onderzoek-uitgelicht/gesubsidieerde-onderzoeken/
https://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/onderzoek-uitgelicht/gesubsidieerde-onderzoeken/
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ZONDER 
ONZEKERHEID
‘Je hoort niet te leven met pijn en 
onzekerheid’

Toen ik één jaar was, nam ik geen voedingsmiddelen meer op. Ik 

werd graatmager, maar kreeg wel een bolle, opgeblazen buik. Na 

een paar maanden van onderzoek bleek ik Coeliakie te hebben: 

intolerantie voor gluten. Gelukkig heb ik nu nergens meer last van, 

zolang ik me aan mijn dieet houd. Ik hoef ook geen medicijnen 

te slikken. Helaas zie ik om me heen genoeg voorbeelden van 

mensen met minder geluk. Mensen die zelfs met medicijnen nog 

ontstekingen krijgen. Die bij elke hap moeten nadenken: ‘Kan ik 

dit eten? Ga ik pijn krijgen?’ Zo hoor je niet te leven, vind ik, met 

die pijn en onzekerheid. Daarom ben ik gaan collecteren. Omdat ík 

gewoon alles kan doen wat ik wil, en omdat ik dat anderen ook gun. 

Uiteindelijk hoop ik dat dankzij dit geld de behandeling van Crohn 

verbetert en de levenskwaliteit voor Crohn-patiënten toeneemt. 

Dat zou fantastisch zijn. 

 

SANDRA (41)

heeft coeliakie en collecteert

COLUMNONDERZOEK 

kwaliteit van leven, is het belangrijk om de voorkeur 

van de patiënt te laten meewegen in de besluitvorming. 

Een geschikt instrument om gedeelde besluitvorming 

te faciliteren is het gebruik van keuzehulpen. In de 

praktijk blijkt dat structurele implementatie van 

keuzehulpen in de dagelijkse praktijk achterblijft. 

Dr. van Ooijen gaat onderzoeken hoe en wanneer de 

keuzehulp dikkedarmkanker wordt gebruikt en hoe het 

gebruik gestimuleerd en de tevredenheid van artsen en 

patiënten verbeterd kan worden. Verwacht wordt dat de 

uitkomst van dit onderzoek effectieve implementatie 

van de keuzehulp bij zorgverleners en patiënten met 

uitgezaaide dikkedarmkanker kan bevorderen.
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MLDS AWARD

De Maag Lever Darm Stichting verstrekt niet alleen onderzoeksubsidies. We reiken 

ook elk jaar de MLDS Award uit aan een auteur van een wetenschappelijk artikel. 

Doel hiervan is publiciteit te genereren voor het wetenschappelijke onderzoek 

van de onderzoeksgroep – en voor onze stichting zelf. We gaven de MLDS Award 

2015 aan het onderzoek dat in 2014 in een internationaal tijdschrift gepubliceerd 

was en volgens een vakkundige jury de meeste impact had voor maag-, darm- en 

leverpatiënten. De waarde van de MLDS Award bedraagt € 5.000. De winnaar kan 

deze prijs naar eigen inzicht besteden aan wetenschappelijke doeleinden. 

Wetenschapper Chantal le Clercq won de MLDS Award 2015 met het artikel 

‘Post-coloscopie colorectale carcinomen zijn vermijdbaar: resultaten van 

een populatiestudie in Zuid-Limburg’. Zij onderzocht de betrouwbaarheid van 

kijkonderzoek bij darmkanker. Eén van haar conclusies was dat Nederlands 

kijkonderzoek bij darmkanker van hoge kwaliteit was. De MLDS Award is uitgereikt 

tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-

Enterologie (NVGE).

STUDENT PROGRAM

Met dit subsidieprogramma stimuleren we veelbelovende masterstudenten om 

aan een buitenlandse instelling onderzoekservaring op te doen op het gebied van 

maag-, darm- en leverziekten. We sporen hen zo aan tot een carrière in deze 

richting. Alle masterstudenten aan een Nederlandse instelling mogen de subsidie 

aanvragen.  

In 2015 honoreerden we 25 aanvragen voor een totaalbedrag van € 38.700.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Alle personen die aangesteld zijn op een door ons gesubsidieerd project kunnen bij 

ons subsidie aanvragen voor het bekostigen van werkbezoeken, congresbezoeken 

en het drukken van een proefschrift. In 2015 honoreerden we één aanvraag voor 

een subsidie voor een congresbezoek en drie aanvragen voor een subsidie voor het 

drukken van een proefschrift. In totaal hebben we € 2.150 toegezegd.

ONDERZOEK 
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VOORLICHTING

KENNIS 
VERSPREIDEN 
DE MAAG LEVER DARM STICHTING GEEFT SNEL, ACCURAAT EN UITGEBREID 

VOORLICHTING OVER ALLE MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN. EN OVER DE 

SPIJSVERTERING IN HET ALGEMEEN. MET ALS DOEL DAT MENSEN ZOWEL DE 

REGIE KUNNEN NEMEN OVER HUN BUIKGEZONDHEID, ALS ZICH DAARBIJ GESTEUND 

VOELEN. 

ALGEMENE VOORLICHTING

Bij de Maag Lever Darm Stichting werken professionele gezondheidsvoorlichters. 

Samen met artsen en paramedici zorgen zij voor het up-to-date houden van alle 

voorlichtingsmaterialen en het verstrekken van persoonlijke adviezen. Ze blijven 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op maag-, darm- en levergebied, 

en delen hun kennis onder meer via onze Infolijn, brochures, websites en 

publiekscampagnes. 

De Infolijn
Onze gezondheidsvoorlichters beantwoorden zowel telefonisch als per e-mail 

inhoudelijke vragen. Beide manieren vallen onder de Infolijn. In 2015 benaderden 

2.661 personen onze gezondheidsvoorlichters met hun persoonlijke vraag. Het ging 

om in totaal 2.023 vragen via de e-mail en 638 vragen via de telefoon. 

REGIE = 

KWALITEITSMETING INFOLIJN 

In 2015 voerden we een onderzoek uit naar de tevredenheid over 

onze Infolijn. Deze enquête onder vragenstellers leidde onder meer 

tot de volgende resultaten:

80% 

zou de Infolijn aanraden 

bij anderen.

100% 

beoordeelde het kennisniveau, de 

(begrijpelijkheid van de) uitleg, de 

volledigheid en de snelheid van de 

Infolijn als ‘goed’. 

85% 

beveelt de 

Infolijn aan.

 95% 

kreeg een advies, 88% 

volgde dat op.

Het rapportcijfer voor de Infolijn komt uit op een 

ruime 8 gemiddeld.

http://spijsvertering.info/
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VOORLICHTING

Websites
Naast de Infolijn hebben we diverse voorlichtingswebsites. Op onze corporate 

website www.maagleverdarmstichting.nl geven we informatie over alle ruim 

tweehonderd spijsverteringsziekten. Bovendien hebben we ‘microsites’ voor enkele 

specifieke ziektes, zoals www.darmkanker.info. Samen met verschillende artsen 

controleren we met regelmaat alle voorlichtingsteksten over spijsverteringsziekten 

en zorgen we dat informatie actueel is. Ook bieden we preventiewebsites aan, 

zoals www.spijsvertering.info, www.vezeltest.info, www.jepoep.nl en (speciaal voor 

kinderen) www.poepie.info. 

Brochures
De Maag Lever Darm Stichting ontwikkelt haar voorlichtingsbrochures samen 

met de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Om 

de kwaliteit van deze brochurelijn te waarborgen en de inhoud up-to-date te 

houden, hebben we een onderhoudsplan. Belangrijk uitgangspunt in dit plan 

is dat brochures periodiek worden herzien. Die herziening ligt in handen van de 

commissie patiëntenvoorlichting, waartoe in 2015 drie nieuwe artsen toetraden. 

Deze commissie herzag in het verslagjaar dertien brochures.

649 

Hoeveelheid mensen die in 2015 MEEDEDEN AAN HET 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK naar onze brochures

8
Hun GEMIDDELDE WAARDERING voor onze brochures.

TOP 3 
van de meest aangevraagde brochures in 2015: 

1. Prikkelbare Darm Syndroom (21%) 

2. Crohn en colitis ulcerosa (14%) 

3. Coloscopie (12%)

Boeken 
• De Maag Lever Darm Stichting verleende in 2015 haar medewerking aan de 

herziening van het zorgboek Obstipatie van Stichting September. 

• Daarnaast nodigden we vier experts uit om een deel van het boek ‘De mooie 

voedselmachine’ onder de loep te nemen (zie kader). Zij gingen vanuit de passie 

voor hun vak in op één van de onderwerpen uit het boek. Ieder van de experts 

(dr. Vera Rempe, prof. dr. Wouter de Jonge, prof. dr. Marjolein van Egmond en dr. 

Richelle Felt) schreef één artikel. We publiceerden de vier teksten in 2015 één 

voor één online. 

PREVENTIE

Veel van onze voorlichting – inclusief de Infolijn – is specifiek gericht op 

preventie. De Maag Lever Darm Stichting wil graag voorkomen dat mensen 

spijsverteringsziekten krijgen. Dat doen we door te vertellen welke invloed 

voeding en leefstijl kunnen hebben op het spijsverteringstelsel. We benadrukken 

bijvoorbeeld het belang van vezelrijke voeding, gezond toiletgedrag en 

beweging. Verder vergroten we de publieke kennis van de verschillende 

spijsverteringsziekten, de klachten, de risicofactoren en de gevolgen van de 

ziekten. Ook promoten we vroege opsporing, onder andere door mensen toegang te 

bieden tot ‘e-health tools’, zoals de Poepwijzer. Daarmee kunnen zij zelf inschatten 

of zij gezond leven en wanneer het verstandig is om naar de huisarts te gaan.







De mooie voedselmachine

In deze bestseller beschrijft de 24-jarige Duitse geneeskunde 

studente Giulia Enders op een luchtige en toegankelijke 

manier de wondere wereld van de darmen. Daarbij geeft ze aan 

waarom deze  wereld zo essentieel is voor een gezond leven. Veel 

Nederlanders praten niet zo graag over darmzaken, maar dit boek laat 

iedereen zien dat de darmen meer aandacht verdienen. Zoals Enders stelt: 

de darm is geweldig! 

https://www.mlds.nl/
http://www.spijsvertering.info/
http://www.vezeltest.info/
https://www.mlds.nl/je-poep/
http://www.poepie.info/poepie/
https://www.mlds.nl/je-poep/
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Preventiewebsites
De Maag Lever Darm Stichting heeft speciale websites met veel informatie over de 

preventie van spijsverteringsziekten:

• www.spijsvertering.info.

• www.vezeltest.info.

• www.jepoep.nl (inclusief de Poepwijzer).

• www.poepie.info (speciaal voor preventie onder kinderen).

• www.familiecheck.nl.

E-health tools
We bieden mensen diverse online instrumenten om hun buikgezondheid te 

controleren:

• De spijsverteringscheck (om na te gaan of de spijsvertering goed verloopt).

• De vezeltest (om te bepalen of de vezelinname wel voldoet).

• De glutentest (om eventuele intolerantie voor gluten te achterhalen).

• De Poepwijzer (om te ontdekken wat poep kan zeggen over de gezondheid).

• De familiecheck (om verhoogd risico op erfelijke darmkanker te checken).

ONLINE INFORMATIE

Internet is een krachtig voorlichtingskanaal en is dan ook essentieel voor ons werk. 

Onze websites trekken meer dan zes miljoen unieke bezoekers per jaar. Steeds 

meer mensen googelen op maag-, lever- en darmgerelateerde termen en komen dan 

als eerste bij ons uit. We zorgen er steeds voor dat de informatie op de websites zo 

actueel mogelijk is.

CAMPAGNES

Voor het ontwikkelen en uitrollen van publiekscampagnes werken onze voorlichters 

en communicatieadviseurs nauw samen. Ze ontwikkelen slimme manieren om breed 

aandacht te vragen voor de twee miljoen buikpatiënten in Nederland. Doel is maag-, 

darm- en leverziekten bespreekbaar te maken en mensen aan te sporen om zelf de 

regie te nemen over hun buikgezondheid.

Darmkankermaand maart
Maart is de internationale darmkankermaand. De Maag Lever Darm Stichting 

haakt hier jaarlijks op in door deze maand te gebruiken om de publieke kennis over 

darmkanker te vergroten. Met als einddoel dat mensen klachten eerder herkennen 

en sneller naar de huisarts gaan. We ontplooiden in 2015 diverse activiteiten om 

deze impact zo groot mogelijk te maken, in heel Nederland: 

• We riepen de tweede woensdag van maart uit tot ‘Nationale Poepdag’. Op 

deze dag staat heel Nederland even stil bij de eigen ontlasting. De eerste 

Nationale Poepdag viel op 11 maart 2015. Die dag stonden we met een groot 

poepkunstwerk op het Leidseplein in Amsterdam. Het kunstwerk bestond uit 

de letters POEP, samen twee meter hoog en zes meter breed. De letters waren 

beplakt met wc-rollen, gedoneerd door Vendor. De (social)media-aandacht 

SOCIAL MEDIA

2.041      2.791

6.222     11.863

188.115   255.996

onbekend          700

TWITTER 
(FOLLOWERS)

FACEBOOK 
(LIKES)

YOUTUBE 
(VIEWS) 

LINKEDIN

2014    2015

TOTAAL AANTAL WEBSITEBEZOEKERS  

2014            2015

6.333.141     6.627.618 +5%

http://www.spijsvertering.info/
http://www.spijsvertering.info/
http://poepwijzer.nl/
http://www.poepie.info/poepie/
https://www.mlds.nl/kanker/familiecheck/
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was groot. Onder andere 3FM, Radio 538, Radio 2, 

metronieuws.nl en regionale media als AT5 besteedden 

aandacht aan de Nationale Poepdag. 

• Paul de Leeuw zette zijn zaterdagavondprogramma 

‘Pauls Puberkookshow’ op 27 februari 

geheel in het teken van darmen en darmkanker. 

• Onze radiospot over darmkanker met Paul de Leeuw en ‘onbekende 

Nederlanders’ was vanaf 3 maart 2015 te horen op verschillende radiozenders 

(radio 1, 2, 4, 5 en de regionale omroepen). Hiermee bereikten we 5,8 miljoen 

mensen, van wie een groot deel 50-plusser was.  

• We maakten en verspreidden in 2015 een online video waarin we het belang 

benadrukken van ‘poep checken’. De film is inmiddels ruim 34.000 keer bekeken.

• We vroegen in samenwerking met veertien ziekenhuizen aandacht voor 

darmkanker. Zo zetten we in de ziekenhuizen het Kleinste Kamertje neer, een 

minitheater in de vorm van een oude poepdoos. In deze ‘doos’ konden mensen 

een film zien die in tien minuten verschillende aspecten van darmkanker aan 

bod laat komen. Ook plaatsten de ziekenhuizen de Opblaasbare Darm, een 

luchtkussen in de vorm van een gigantisch darmkanaal. Mensen kunnen hier 

doorheen lopen, voorlichtingsteksten lezen en films of foto’s bekijken over 

darmziekten.

Crowdfundingcampagne
We zamelden in mei en juni 2015 via een crowdfundingcampagne geld in voor 

de ontwikkeling van een ‘eNose’: een instrument waarmee necrotiserende 

enterocolitis bij te vroeg geboren baby’s opgespoord kan worden. De aftrap 

van de campagne vond plaats in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De 

crowdfundingcampagne leverde € 13.235 op. 

Meer weten over de eNose en de inzamelingsactie? 

Bekijk bovenstaande video!

https://www.mlds.nl/ziekten/nec-bij-kinderen/
https://www.mlds.nl/ziekten/nec-bij-kinderen/
https://www.youtube.com/watch?v=QLQqdKNnvqo
https://www.youtube.com/watch?v=AJ2pLRFy5jc
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VEEL FITTER
‘Ik heb een nieuwe kans gekregen om heel 
erg oud te worden’

Plotseling zag ik bloed in de toiletpot. Ik ging meteen naar 

de huisarts, die me snel doorstuurde naar het ziekenhuis. Na 

onderzoek bleek ik darmkanker te hebben. De weken voorafgaand 

aan de operatie, nu zeven jaar geleden, waren zowel fysiek als 

psychisch erg zwaar. Vooral voor mijn vrouw en kinderen was ik 

bang dat ik het niet zou overleven. Gelukkig kwam ik de operatie 

erg goed door en kon ik na een maand alweer naar mijn werk.  

Inmiddels ben ik bijna zeventig en voel ik me fitter dan toen ik 

veertig was. Het is alsof ik een nieuwe kans heb gekregen om 

heel erg oud te worden. Meteen na de operatie besloot ik de Maag 

Lever Darm Stichting structureel te steunen met een vast bedrag 

per jaar. Ik wilde mijn ervaring omzetten in een positief gebaar. 

Tijdens mijn herstelperiode heb ik veel gehad aan de brochures 

die ik van de stichting kreeg. Hierin stonden veel tips, die nuttig 

waren voor de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld het advies om zo 

normaal mogelijk te blijven eten als je diarree hebt. Maar dan wel 

liever volkoren brood dan witbrood of beschuit, omdat de vezels in 

volkoren brood als een soort spons vocht opnemen in de darmen. 

Dit soort voorlichting wil ik graag ondersteunen: voor patiënten 

maakt die kennis veel verschil.

 

RENÉ (68)

overleefde darmkanker en is donateur

COLUMNVOORLICHTING

Collectecampagne
In de collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting was 

in 2015 voor het eerst het ‘Maag Lever Darm-alarm’ te 

horen. Via radiospots, banners op internet en diverse pr-

stunts lieten wij het alarm af gaan voor de twee miljoen 

buikpatiënten in het land. Dit heeft veel media-aandacht 

opgeleverd. Tijdens verschillende radioprogramma’s was er 

aandacht voor de campagne, onder andere op 3FM, Radio 

Veronica, Decibel, Q-Music en Radio 2. Ook heeft een aantal 

BN’ers (zoals voetballer Dirk Kuijt, de DJ’s Mattie en Wietze, 

en DJ/auteur Jeroen van Inkel) via social media aandacht 

gevraagd voor de collecteweek.
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SARAH MET JOAH

‘IK STOND EROP DAT ZE 
JOAH MEENAMEN NAAR 
HET ZIEKENHUIS’
‘ONS KINDJE JOAH WERD VEEL TE VROEG 

GEBOREN. HIJ WAS KLEIN MAAR GOED OP 

GEWICHT EN MOCHT NA VIER WEKEN MEE 

NAAR HUIS. LATER BLEEK DAT JOAH NEC 

HEEFT, EEN ERNSTIGE DARMAANDOENING BIJ 

PREMATUUR GEBOREN BABY’S. 

Joah was pas twee nachten thuis toen het 

opeens mis ging. Ik ging die tweede nacht 

bij hem kijken en hoorde hem niet ademen. 

Hij voelde erg warm aan, maar was wit 

weggetrokken en zijn lichaam was slap. 

BUIKOPERATIE ONDERGAAN

Terwijl mijn vriend en ik wachtten op 

de ambulance begon Joah weer wat te 

bewegen en voorzichtig te ademen. Het 

ambulancepersoneel onderzocht hem maar 

zag geen reden om hem mee te nemen. Ik 

stond erop dat ze dat wél deden. Gelukkig 

maar, want eenmaal in het ziekenhuis zag de 

arts direct dat het niet goed was. 

Na veel onderzoeken en onzekerheid hoorden 

we dat Joah NEC had: een darmaandoening 

waarbij de natuurlijke slijmlaag in de 

darmwand te poreus is om bescherming te 

bieden tegen bacteriën uit die darm. Joah 

moest een levensgevaarlijke buikoperatie 

ondergaan. 

LEVEN BIJ DE DAG

Ons wonderkindje heeft de operatie overleefd 

en inmiddels gaat het naar omstandigheden 

goed met hem. Hij krijgt sondevoeding, 

rechtstreeks in zijn maag, en ’s nachts ligt 

hij aan een infuus. Dan krijgt hij voeding die 

direct in zijn bloed komt. We weten niet wat 

de toekomst brengt. Wordt hij weer ziek? Hoe 

gaat het als hij straks naar school moet? Het 

baart ons veel zorgen, maar we leven bij de 

dag – en genieten met volle teugen van de 

volle en vrolijke baby die Joah nu is.’

SARAH NEEMT DE REGIE

Er is een apparaat in ontwikkeling 

dat NEC in een vroeg stadium 

kan opsporen door aan de poep 

van een pasgeboren baby te 

‘ruiken’.

Dit apparaat, de zogenoemde 

E-Nose, is ontwikkeld met 

subsidie van de Maag Lever 

Darm Stichting, en kan op basis 

van de geur van de babypoep 

voorspellen of een kindje NEC zal 

krijgen. Joahs ziekte zou met de 

E-nose direct na zijn geboorte 

zijn opgemerkt en behandeld.

JAARVERSLAG2015 33

https://www.mlds.nl/ervaringen/sarahs-kindje-joah-overleeft-dodelijke-darmaandoening-nec/
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EEN STERK TEAM 
HEBBEN
DE VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS ZIJN DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER 

HET SUCCES VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING. ZONDER HUN INZET EN 

BETROKKENHEID ZOU DE STICHTING NIET KUNNEN FUNCTIONEREN. 

DE VRIJWILLIGERS

Jaarlijks zetten ruim 20.000 mensen zich geheel belangeloos in voor de Maag 

Lever Darm Stichting. Van collectant en kantoorvrijwilliger tot lid van de Raad van 

Toezicht of één van onze Wetenschappelijke Adviescommissies. De vrijwilligers 

ondersteunen verschillende afdelingen en krijgen de eventuele onkosten die zij 

daarbij maken vergoed. Elke vrijwilliger heeft een vast aanspreekpunt binnen de 

stichting. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk contact met de vrijwilligers 

te onderhouden. Zo kunnen we de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar 

afstemmen en duidelijk maken dat hun inzet van grote toegevoegde waarde voor 

ons is. 

DE MEDEWERKERS

Op 31 december 2015 waren er 23 betaalde medewerkers in dienst (18 fte). We 

stellen hoge eisen aan hun professionaliteit, betrokkenheid en productiviteit. Het 

personeelsbeleid is erop gericht dat iedereen zich maximaal inzet op het efficiënt 

behalen van onze doelstellingen. We gebruiken het SMART-principe om beoogde 

resultaten te formuleren en te controleren. Op die manier verhelderen we de 

verwachtingen tussen medewerkers en leidinggevenden. Medewerkers krijgen 

volop ontplooiingsmogelijkheden in een gezond arbeidsklimaat. In functionerings- 

en beoordelingsgesprekken en in bilaterale overleggen bespreken we met hen 

wederzijdse ontwikkelingsbehoeften en opleidingseisen. Zo zorgen we ervoor 

dat het werk voor iedereen uitdagend blijft en dat de juiste mensen met de juiste 

kwaliteiten op de juiste plek zitten.

FUNCTIEWAARDERING

Medewerkers worden beloond via de functiewaarderingssystematiek van Hay 

Group. In 2015 hebben we het functiegebouw en de functiebeschrijvingen 

herzien. Zo kregen we de organisatie optimaal op orde voor het realiseren van onze 

strategie. We bieden marktconforme salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Ook hanteren we een personeelshandboek waarin alle arbeidsvoorwaarden en 

personele regelingen vastliggen. De directeur van de Maag Lever Darm Stichting 

ontvangt een salaris conform de Adviesregeling van Goede Doelen Nederland.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Voor verzuimbegeleiding en -preventie werkt de Maag Lever Darm Stichting samen 

met Rienks Arbodienst. In 2015 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 7,7% 

exclusief zwangerschapsverlof (in 2014: 2,3%). Het gemiddeld aantal keer dat een 

medewerker zich ziek heeft gebeld in 2015 bedraagt 1,1 (2014: 1,5).

PERSONEELSBIJEENKOMST

De Maag Lever Darm Stichting kent geen ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging. In 2015 was er zes keer een 

personeelsbijeenkomst. Daarin kwamen het managementteam en de medewerkers 

samen. Zij bespraken onder andere de positionering van de stichting, strategische 

keuzes, plannen en de voortgang van projecten en activiteiten.

REGIE = 
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PERSONALIA
De Maag Lever Darm Stichting heeft een vierkoppig management. Daarnaast is er 

een Raad van Toezicht, een jury voor de MLDS Award, diverse Wetenschappelijke 

Adviescommissies en enkele patiëntenpanels. Samen bestendigen zij de kwaliteit 

van de organisatie.

     MANAGEMENT

Mr. Marian Verasdonck–Van Wijchen  Directeur

Wegens langdurige afwezigheid is de directeur in 2015 vervangen door:

 Drs. Diena Halbertsma   Directeur a.i. 

       (mei, juni en juli 2015)

 Mr. drs. Bert Kuipers    Directeur a.i. 

       (vanaf 1 augustus 2015)

Dr. Anneke Mels      Manager kennis

Drs. Susanne van Vegchel    Manager marketing &   

       communicatie

Hans Kolder      Teamleider financiën

    RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. John Jorritsma     Voorzitter

Datum in functie      5 oktober 2009

Herbenoemd       9 december 2013

Commissie

Voorzitter Benoemings- en remuneratiecommissie

Werkkring

Commissaris van de Koning, Provincie Friesland

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht, Water Alliance

Voorzitter Raad van Toezicht, Healthy Ageing

Voorzitter Raad van Toezicht/Raad van Advies, Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte

Lid, Comité Nederlandse Veteranendag

Voorzitter Raad van Toezicht, Unicef

Lid Bestuur, Nationaal Restauratiefonds

Prof. dr. Peter Siersema    Lid

Datum in functie      21 mei 2007

Herbenoemd       23 april 2015

Commissie

Lid Benoemings- en remuneratiecommissie

Werkkring

Hoogleraar Endoscopische gastro-intestinale oncologie, Radboudumc Nijmegen

Nevenfuncties

Voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE)

Lid Adviesraad, KWF Kankerbestrijding

Lid Bestuur, Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Lid Bestuur, Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG)

Hoofdredacteur, internationaal wetenschappelijk tijdschrift Endoscopy
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Dhr. Hans Hendriks RA      Lid

Datum in functie       17 april 2014

Commissie

Voorzitter Auditcommissie

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht, Vilente

Lid Centrale Examencommissie, ROC Nijmegen

Secretaris, Stichting Alexander van Heek

Drs. Pieter Plaisier      Lid

Datum in functie       17 april 2014

Commissie

Lid Auditcommissie

Werkkring

Director Regional Marketing, KPN

Nevenfunctie

Juryvoorzitter dienstverlening non-financial, Esprix-reclameprijs

Mw. Mieke Pennock     Lid

Datum in functie      22 juni 2015

Commissie

Lid Benoemings- en remuneratiecommissie

Werkkring

Consultant politiek en media en Associated Partner, Lindblom

Nevenfunctie

Vice-voorzitter werkgroep Cultuur, D66 Den Haag

Lid werkgroep politiek cabaret, Prinsjesfestival

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESCOMMISSIE MLDS FOCUSPROJECTEN 

DARMKANKER 2015

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, Radboudumc Nijmegen

Prof. dr. Geke Hospers, Universitair Medisch Centrum Groningen

Prof. dr. Ernst Kuipers (voorzitter), Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Prof. dr. Gerrit Meijer, VU Medisch Centrum Amsterdam

Prof. dr. Petra Peeters, UMC Julius Centrum Utrecht

Dr. Pieter Tanis, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

PATIËNTENPANEL

Peter Holleman, Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal

Mini van Pijkeren, Stichting Lynch Polyposis

Huig Schippers, Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal 

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESCOMMISSIE 

MLDS CAREER DEVELOPMENT GRANT 2015

Prof. dr. Joost Drenth, Radboudumc Nijmegen

Prof. dr. Richard van Hillegersberg, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. Ad Masclee (voorzitter), Maastricht Universitair Medisch Centrum

Prof. dr. Maikel Peppelenbosch, Erasmus Universitair Medisch Centrum

Prof. dr. Cisca Wijmenga, Universitair Medisch Centrum Groningen

PATIËNTENPANEL 

Ans Dietvorst, Stichting Lynch Polyposis

Tineke Markus, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Hans Oosten, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

JURY MLDS AWARD 2015

Prof. dr. Paul Fockens (voorzitter), Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Prof. dr. Hein Gooszen, Radboudumc Nijmegen

Tineke Markus, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Prof. dr. Herold Metselaar, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
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COMMISSIE PATIËNTENVOORLICHTING

Dr. Liesbeth Kager (voorzitter), Noordwest Ziekenhuisgroep

Dr. Ellen Witteman, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Dr. Daphne Hotho , Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

ORGANISATIEBELEID
De Maag Lever Darm Stichting heeft niet alleen oog voor een efficiënte organisatie. 

We besteden in ons beleid ook aandacht aan het milieu. Bovendien hebben we een 

luisterend oor voor eventuele op- en aanmerkingen van iedereen die we bij ons werk 

betrekken.

EFFICIËNTIE

De Maag Lever Darm Stichting heeft alleen haar kernkwaliteiten in huis en besteedt 

overige taken uit. Die insteek vergroot de efficiëntie van de organisatie, evenals 

de daad- en innovatiekracht. We beschikken bijvoorbeeld niet over een eigen HR-

adviseur. Wanneer het nodig is, wint onze P&O-coördinator extern advies in van 

HR-specialisten. 

MILIEU

De Maag Lever Darm Stichting gaat bewust om met het milieu. Op ons kantoor 

scheiden we afvalstromen, streven we naar hergebruik van verpakkingsmateriaal, 

promoten we digitale archivering boven fysieke opslag en proberen we het aantal 

afdrukken te beperken door een specifiek printbeleid. Bovendien laten we ons 

jaarverslag niet meer drukken; we publiceren het nu op de website 

www.maagleverdarmstichting.nl. Onze relaties krijgen een digitale mededeling 

van ons wanneer het jaarverslag online staat.

KLACHTENREGELING

De Maag Lever Darm Stichting beschikt over een klachtenregeling. Wij registreren 

de klachten die ons bereiken en nemen contact op met iedereen die een klacht 

indient. Doel is altijd om te zoeken naar een passende oplossing. In 2015 kregen 

we 230 klachten binnen (2014: 200). Het merendeel was naar aanleiding van 

fondsenwervende activiteiten.
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RISICOBEHEERSING 

SLIMME 
OPLOSSINGEN 
‘Onderzoek naar nieuwe medicijnen kan 
nog veel sneller’

In het menselijke lichaam heeft elk detail een functie. Ik vind het 

heel bijzonder hoe goed het in elkaar zit en hoe alle onderdelen 

samenwerken. Ik ben de bachelor Biomedische Wetenschappen 

gaan doen omdat ik wilde weten wat er in het lichaam van 

patiënten fout gaat, en vooral: hoe ik dit op kan lossen. In mijn 

master Regenerative Medicine & Technology heb ik me vervolgens 

gespecialiseerd in tissue engineering. Met deze techniek maak 

je uit een stamcel een stuk weefsel. In de toekomst hopen 

we hier beschadigd weefsel mee te vervangen, met als groot 

voordeel dat donororganen overbodig worden. Een ander voordeel 

van labweefsel is dat je er testen op kan uitvoeren, waardoor 

onderzoek naar medicijnen veel sneller gaat. Dankzij steun van 

de Maag Lever en Darm Stichting heb ik in Toronto onderzoek 

kunnen doen naar het maken van stukjes leverweefsel. Hopelijk 

ontdekken we in de toekomst hoe we hele levers en andere 

organen kunnen namaken. Dan zou het donortekort voor maag-, 

lever- en darmpatiënten verleden tijd zijn.

 

IRIS (23)

ontving een subsidie van de Maag Lever Darm Stichting voor 

een buitenlandstage

COLUMN

GEVAAR 
BEPERKEN
DE MAAG LEVER DARM STICHTING HIELD IN 2015 DE 

ACTUELE RISICO’S SCHERP IN HET VIZIER. EVENALS DE 

ACTIES OM DEZE RISICO’S TE BEHEERSEN. HIERVOOR 

GEBRUIKTEN WE EEN RISICO CONTROL MATRIX.

De risico’s
1. Verkeerde strategische keuzes.

2. Verlies van relevante keurmerken.

3. Terugloop van inkomsten.

4. Reputatieschade bij vergelijkbare organisaties.

5. Afname van het aantal vrijwilligers.

6. Kleine omvang van de organisatie.

7. Onvoldoende spreiding van inkomstenbronnen.

Voor bovenstaande risico’s zijn verschillende 

beheersmaatregelen getroffen waardoor de kans op deze 

risico’s verkleind wordt.  In 2015 zijn de risico’s herzien. 

 

 

 

 

 

REGIE = 
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DE VERDIEPING

Hoe waarborgen we onze onafhankelijkheid?

Wij willen onafhankelijk opereren, zodat wij ons werk goed en geloofwaardig kunnen 

uitvoeren. Om onafhankelijkheid te kunnen garanderen en waarborgen:

• leggen we in samenwerkingsovereenkomsten onze onafhankelijkheid vast;

• volgen we een gedragscode voor samenwerking met het bedrijfsleven.

Hoe zorgen we voor compliance?

Het is voor ons van essentieel belang dat belanghebbenden (zoals het Nederlandse 

publiek en wetenschappers) vertrouwen houden in onze werkwijze en beleidskoers. 

Om dat vertrouwen te versterken:

• werken we in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving;

• hanteren we de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (de ‘Code Wijffels’);

• volgen we de normen van de Goede Doelen Nederland;

• leven we de normen na van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);

• hebben we de fiscale Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)- status.

Hoe streven we continuïteit na?

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, hebben we:

• duidelijk beleid op het gebied van inkomstenspreiding, met een goede balans 

tussen a) het ontwikkelen van nieuwe fondsenwervende activiteiten die 

aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en b) het optimaliseren van 

bestaande fondsenwervende activiteiten;

• een gezonde continuïteitsreserve, die ons in staat stelt om gedurende één jaar 

het (deels of volledig) wegvallen van inkomsten op te vangen. Zo kunnen we 

ondanks het gebrek aan inkomsten toch onze doelstellingen blijven nastreven.

RISICOBEHEERSING 

CONTINUÏTEITSRESERVE

Dankzij onze continuïteitsreserve kunnen we met ons vermogen 

onvoorziene financiële tegenvallers opvangen. Het CBF (Centraal Bureau 

Fondsenwerving) stelt deze continuïteitsreserve verplicht aan dragers 

van zijn keurmerk. De Commissie Herkstroter verbond in 2003 een 

maximum aan de hoogte van de continuïteitsreserve: anderhalf keer de 

jaarkosten van een organisatie. We blijven met 86% van de jaarkosten dus 

ruim binnen de gestelde norm.
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Hoe beleggen we?

We beleggen ons vermogen op een zeer verantwoorde manier. We streven naar 

een redelijk rendement met een minimum aan risico’s. Bovendien zijn we ‘Social 

Responsible Investment (SRI) proof’, of anders gezegd: we beleggen niet in 

bedrijven die betrokken zijn bij de tabaks-, wapen-, alcohol- of fastfoodindustrie. 

Tevens beleggen we volgens de uitgangspunten zoals vastgelegd in de UN Global 

Compact, waardoor we bedrijven uitsluiten die botsen met de uitgangspunten van 

deze Global Compact 

We spreiden de risico’s van beleggen zoveel mogelijk. Dat doen we door:

• het beheer van het eigen vermogen uit te besteden aan een professionele 

vermogensbeheerder (Wealth Management Partners). Daarmee hebben we 

afspraken vastgelegd over de spreiding van de beleggingen;

• ons vermogensbeleid jaarlijks te evalueren, zowel intern als met de externe 

vermogensbeheerder. Indien nodig wijzigen we ons beleggingsbeleid. We sloten 

2015 af met een positief nettoresultaat (€ 65.605), dus er is nu geen reden om 

van de huidige lijn af te wijken;

• de korte- en middellangetermijnmiddelen deels op een bankrekening en deels 

op een spaarrekening aan te houden. Daardoor kunnen we enerzijds vermogen 

opbouwen en hebben we anderzijds voldoende flexibiliteit;

• te kiezen voor een risicomijdende (‘conservatieve’) manier van beleggen. We 

beleggen in obligaties, deposito’s, spaarrekeningen en garantieproducten. 

Slechts een klein deel beleggen we in zakelijke waarden (aandelen). Hiervoor 

geldt dat we een bandbreedte hanteren tussen 10% en 40%, waarbij we het 

overige deel van de portefeuille beleggen in vastrentende producten.

RISICOBEHEERSING 
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‘IK WERD DIKKER EN MIJN CONDITIE GING 

ACHTERUIT. HOORT BIJ DE LEEFTIJD, DACHT 

IK. MAAR DAT BLEEK NIET DE OORZAAK. 

IK HAD LEVERCIRROSE. WAT VOLGDE WAS 

EEN LANGE EN MOEILIJKE WEG NAAR EEN 

LEVERTRANSPLANTATIE.

Mijn lever was kapot en ik was er laat bij. Voor 

mijn gevoel leken alle kansen verkeken. Een 

levertransplantatie bleek onvermijdelijk. 

NAAR HET ZIEKENHUIS GAAN

Terwijl ik wachtte op een nieuwe lever raakte ik 

aan mijn bed gekluisterd. Ik had net genoeg puf 

om ’s ochtends en ’s avonds met mijn kinderen 

aan tafel te eten. Zij wenden gelukkig snel aan 

de situatie: papa ligt in bed, en ondertussen gaat 

het leven door. De moeilijkste momenten waren 

wanneer de ambulance weer voor de deur stond 

en ik door plotselinge complicaties met spoed 

naar het ziekenhuis moest. Maar na de tiende 

keer werd ook dat gewoon. 

GELOVEN DAT HET GOEDKOMT

Ik heb nachtenlang naar mijn telefoon liggen 

staren, in de hoop dat hij zou overgaan. Juist 

toen ik het niet meer zag zitten, belden ze met 

het verlossende woord: er was een lever voor me 

beschikbaar. 

Mijn vrouw en ik hadden allebei veel vertrouwen 

in een goede afloop. Ik ging heel rustig de 

operatie in en zij beleefde een prachtige 

nazomerdag in de tuin bij familie. De operatie 

ging goed. Dankzij mijn nieuwe lever voel ik me 

inmiddels echt weer de ouwe. 

Zelf ben ik ook donor. Want ik weet: als donor 

geef je iemand zijn leven terug. Letterlijk. En niet 

alleen het leven van de patiënt; ook dat van zijn 

familie en vrienden!’

JEROEN

‘IK HAD VEEL VERTROUWEN 
IN EEN GOEDE AFLOOP’

JEROEN NEEMT DE REGIE
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https://www.mlds.nl/ervaringen/jeroen-kreeg-levertransplantatie/
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MARKETING EN FONDSENWERVING

MENSEN 
BETREKKEN
DE MAAG LEVER DARM STICHTING SLAAGDE ERIN OM IN 2015 MEER GELD BINNEN 

TE HALEN UIT HAAR BESTAANDE INKOMSTENBRONNEN. DAARNAAST VONDEN WE 

NIEUWE MANIEREN VAN FONDSENWERVING, IN HET BIJZONDER ONLINE. DE TOTALE 

INKOMSTEN STEGEN MET 55% NAAR € 9.514.315  (2014: € 6.136.105). ZONDER DE 

BIJDRAGE VAN DUIZENDEN MENSEN, VAN DONATEURS TOT VRIJWILLIGERS, WAS 

DEZE AANHOUDEND STIJGENDE LIJN NIET MOGELIJK GEWEEST. 

COLLECTE

De collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting vond in 2015 plaats van 18 tot 

en met 23 mei. Tijdens de collecteweek was in 2015 voor het eerst het ‘Maag Lever 

Darm Alarm’ te horen. In die week gingen er meer dan 15.000 vrijwilligers langs de 

deuren om voor twee miljoen buikpatiënten te collecteren. 

De totale collecteopbrengst steeg met

 6% naar € 930.196
 (2014: € 877.739). 

Die stijging is vooral te danken aan het feit dat er meer collectanten langs de 

deuren gingen. In 2015 kozen we er namelijk voor om nog gerichter te werven. 

Dat wil zeggen dat we extra collectanten inzetten in plaatsen waar onze 

contactpersonen aangaven behoefte te hebben aan meer collecteerkracht.

We introduceerden tijdens de collecteweek ook een online geefmodule. Dit 

hield in dat we een speciale site lanceerden waarop collectanten hun eigen 

digitale collectebus konden aanmaken (zie ook het verhaal van Doinja). Daarmee 

collecteerden ze vervolgens online, bijvoorbeeld via hun eigen socialmedia-

accounts. 

DONATEURS

De totale bijdrage van donateurs steeg in 2015 naar 

€ 2.336.145 

(2014: € 2.206.486). 

De verklaring voor deze stijging ligt in een combinatie van nieuwe donateurs en 

hogere donaties (gemiddeld € 24,38 per donateur, ten opzichte van € 23,36 in 

2014). We wierven nieuwe donateurs via verschillende kanalen. Online is het aantal 

giften en donateurs flink gegroeid. 

Donateurs informeren we met verschillende mailingen verspreid over het hele jaar. 

Voor de werving van nieuwe donateurs verstuurden we drie mailings met een totale 

oplage van 664.337 stuks. Daarmee wierven we 

13.360 nieuwe donateurs. 

Het totale aantal donateurs groeide daarmee naar 

95.839 

(2014: 94.449).

NALATENSCHAPPEN

We ontvingen afgelopen jaar 25 nieuwe nalatenschappen (2014: 14). Tien 

nalatenschappen waren legaten. De inkomsten uit nalatenschappen vielen in 2015 

substantieel hoger uit dan voorgaande jaren. Dit komt doordat we een bijzonder 

grote erfenis van € 2,750.000 van de heer Grondel mochten ontvangen. 

REGIE = 
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MARKETING EN FONDSENWERVING

In totaal kwamen de inkomsten uit nalatenschappen in 2015 uit op

€ 3.672.032 

(2014: € 671.799).

LOTERIJEN 

De Maag Lever Darm Stichting ontvangt elk jaar bijdragen van de VriendenLoterij 

en de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). In de SLV zijn de Lotto en de 

Krasloterij verenigd.

VRIENDENLOTERIJ

De bijdrage van de VriendenLoterij komt uit de opbrengst van geoormerkte loten 

(waarbij deelnemers kiezen naar welk goede doel hun geld gaat) en ongeoormerkte 

loten (waarbij de totale opbrengst wordt verdeeld onder alle goede doelen). De 

bijdrage van de VriendenLoterij in 2015  bestond voor € 830.195 uit geoormerkte 

loten (2014: € 689.295) en voor € 661.366 uit ongemerkte loten (2014: 

€ 734.354). Totaal: € 1.491.561 (2014: 1.423.649).

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID

Alle fondsen die geld krijgen van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) 

krijgen een gelijk percentage van het te verdelen bedrag. De Maag Lever Darm 

Stichting heeft geen invloed op de hoogte van de bijdrage. De afdracht van de SLV 

bedroeg in 2015 

€ 292.590 

(2014: € 303.071).

BEDRIJVEN

In totaal ontving de Maag Lever Darm Stichting in 2015 een bedrag van 

€ 82.695 

van bedrijven (2014: €137.940). 

Ook kregen we een aantal toezeggingen voor partnerships in 2016. De 

investeringen en samenwerkingen richtten zich in het bijzonder op het 

ontwikkelen van de ‘Keuzehulp darmkanker’. Dit is een initiatief van de Maag Lever 

Darm Stichting om patiënten en artsen te ondersteunen bij hun keuze tussen 

behandelingen voor uitgezaaide darmkanker. Het is een waardevol project, dat 

direct ten goede komt aan de patiënt. Bedrijven waren er dan ook zeer enthousiast 

over en droegen graag bij aan de ontwikkeling ervan. 

In 2015 startte de Maag Lever Darm Stichting verder een samenwerking met 

Vendor. Die bracht ‘goededoelentoiletpapier’ op de markt. Een deel van de 

opbrengst van dit toiletpapier komt ten goede aan onder andere de Maag Lever 

Darm Stichting.  

ZUIDERZEE KLASSIEKER

Dit jaar was voor de ‘Zuiderzee Klassieker’ een lustrumjaar. De sponsorfietstocht 

van de Maag Lever Darm Stichting vond op 26 september 2015 voor de vijfde keer 

plaats. Doel: geld binnenhalen voor darmkankeronderzoek. Dit jaar stonden 850 

‘FINDING THEM ALL’

De VriendenLoterij organiseert elk jaar het jaarlijkse Goed Geld Gala. Hier 

worden de projecten van goede doelen bekendgemaakt die een extra 

financiële bijdrage ontvangen. In 2015 kreeg het project ‘Finding them 

all’ zo’n bijdrage. Voor Finding them all hebben het Radboudumc en de 

Maag Lever Darm Stichting de handen ineen geslagen. Het project wordt 

uitgevoerd door een onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Nicoline 

Hoogerbrugge. Met behulp van de bijdrage van de VriendenLoterij kunnen 

wij families met een erfelijke vorm van darmkanker opsporen. 

Onze droom is om in 2020 alle erfelijk belaste mensen in heel Nederland 

opgespoord te hebben. Zo kunnen we darmkanker bij een grote groep 

mensen voorkomen en dus levens redden.
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MARKETING EN

BREDE GRIJNS
‘Mogelijk zijn we iets fantastisch op het 
spoor’

Als arts en wetenschapper ben ik gespecialiseerd in de ziekte van 

Crohn, colitis ulcerosa en galwegziektes. Voor deze ziektes zijn 

nog geen echt goede behandelingen, terwijl het enorme rotziektes 

zijn, waarbij de levenskwaliteit van patiënten erg afneemt. Ik 

zie het als mijn missie om hier oplossingen voor te zoeken. Vijf 

jaar geleden ben ik met steun van de Maag Lever Darm Stichting 

een onderzoek begonnen naar ontlastingstransplantatie. Hierbij 

kregen patiënten met colitis ulcerosa ontlasting van een gezonde 

donor. Iedere geheel nieuwe behandelmethode, deze dus ook, is 

potentieel risicovol. Ik ben heel blij dat de stichting het aandurfde 

mijn onderzoek te steunen, want de uitkomst is veelbelovend. Bij 

een derde van de patiënten waren de klachten drie maanden na 

de transplantatie sterk afgenomen. Sommige patiënten hebben 

sindsdien zelfs helemaal geen klachten meer. Bij de jaarlijkse 

controle komen ze binnen met een brede grijns, en zeggen ze: 

‘Dokter, je hebt me genezen.’ Ze hoeven geen medicijnen meer 

te slikken, hebben hun leven terug. Deze uitkomst is een grote 

motivatie om verder te gaan met mijn onderzoek. Mogelijk zijn we 

iets fantastisch op het spoor.

 

CYRIEL (55)

doet onderzoek naar spijsverteringsziektes

COLUMN

deelnemers aan de start (2014: 750). Yakult droeg in 2015 

weer in belangrijke mate bij aan het evenement. Niet alleen 

financieel; ook door het Yakult-terrein beschikbaar te stellen 

voor de start en finish. Naast Yakult waren ook veel andere 

bedrijven bereid tot (financiële) sponsoring of deelname met 

een bedrijfsteam. 

In totaal fietsten er 55 teams mee. Onder de teams 

bevonden zich onder andere medewerkers van de medische 

instellingen Antoni van Leeuwenhoek, Reinier de Graaf, VU 

medisch centrum (VUmc), Academisch Medisch, Centrum 

(AMC), Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), 

Erasmus MC en Deventer Ziekenhuis. De opbrengst van de 

Zuiderzee Klassieker was

 € 127.703 

(2014: 122.330)

ACTIES PARTICULIEREN 

Steeds meer particulieren zetten een actie op om geld in 

te zamelen voor de Maag Lever Darm Stichting. Om dit te 

faciliteren lanceerden we in 2015 een nieuw online platform 

waar de particulieren nu hun geldinzamelingsacties kunnen 

delen. We beschouwen de toenemende behoefte van 

particulieren om zelf fondsenwervende acties op touw te 

zetten als een belangrijke trend. We zullen mensen daar 

dan ook bij blijven ondersteunen. In 2015 organiseerden 

particulieren 88 geldzamelingsacties voor de Maag Lever 

Darm Stichting.  Die brachten in totaal 

€ 37.648 

op (2014: 5.624).

 

FONDSENWERVING
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ELLY

‘IK KREEG EIND 2014 EEN OPROEP VOOR HET 

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER. 

ZONDER ME VEEL ZORGEN TE MAKEN DEED 

IK MEE. MAAR DE UITSLAG  WAS NIET GOED. 

EN VERVOLGONDERZOEK WEES UIT DAT IK 

EEN KWAADAARDIGE TUMOR VAN ZO’N VIER 

CENTIMETER IN MIJN DARMEN HAD.

Ik had daarvóór geen moment gedacht dat 

ik kanker zou hebben. Zelfs niet toen uit het 

bevolkingsonderzoek bleek dat er bloed in 

mijn ontlasting zat. Ik dacht eerder aan een 

gesprongen adertje.

INFORMATIE ZOEKEN OVER DARMKANKER

Het was enorm schrikken toen de diagnose 

werd gesteld. Niet alleen voor mij, ook voor 

mijn man en kinderen. Ik had geen idee wat 

me overkwam of hoe het allemaal zou gaan 

lopen. Maar het heeft geen zin om wekenlang 

over je toeren te blijven. Na een tijdje was 

het nieuws bezonken en kwam er weer rust in 

mijn lijf. “Het is nu eenmaal niet anders”, zei 

ik tegen mezelf. Na deze acceptatie ging ik 

op zoek naar informatie over darmkanker en 

de behandeling – allemaal ter voorbereiding 

op de operatie. Veel van die informatie haalde 

ik van de website van de Maag Lever Darm 

Stichting. 

MEEDOEN AAN BEVOLKINGSONDERZOEK

De operatie zelf verliep voortreffelijk. Ik heb 

nergens meer last van en hoef alleen nog 

af en toe op controle te komen. Zonder dit 

onderzoek had ik misschien pas over een jaar 

last gekregen van mijn tumor. Dan was het 

waarschijnlijk te laat geweest. Ik besef heel 

goed dat het dankzij het bevolkingsonderzoek 

goed is afgelopen. Doe dus mee als je een 

uitnodiging krijgt! Ik raad het echt iedereen 

aan. Het kan je leven redden.’

‘HET BEVOLKINGS-
ONDERZOEK HEEFT MIJN 
LEVEN GERED’

ELLY NEEMT DE REGIE
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https://www.mlds.nl/ervaringen/elly-overleeft-darmkanker-dankzij-bevolkingsonderzoek/
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

‘Dit is het moment 
om door te pakken’ 
DE RAAD VAN TOEZICHT (RVT) KIJKT MET TEVREDENHEID TERUG OP HET 

AFGELOPEN JAAR, WAARIN DE MAAG LEVER DARM STICHTING OP ZOWEL 

FINANCIEEL ALS INHOUDELIJK GEBIED GOEDE RESULTATEN LEVERDE. DOOR 

DE GROEI VAN INKOMSTEN KONDEN AANZIENLIJK MEER PROJECTEN WORDEN 

GEHONOREERD. DAT GEBEURDE MET EEN BREDERE SCOPE, MAAR WEL BINNEN HET 

KADER VAN DE DOELBESTEDINGEN ‘ONDERZOEK’ EN ‘VOORLICHTING’. 

OVER DE ORGANISATIE

Helaas is directeur Marian Verasdonck reeds geruime tijd afwezig wegens ziekte. 

In mei, juni en juli is zij waargenomen door Diena Halbertsma, adjunct-directeur van 

het Longfonds, en vanaf augustus door Bert Kuipers, voorheen directeur van onder 

andere het Diabetes Fonds. De RvT heeft veel waardering voor hun functioneren ad 

interim, en voor dat van het gehele team van medewerkers. De gezamenlijke inzet 

heeft geleid tot een groei van inkomsten (uit traditionele bronnen, zoals donateurs 

en collectes, én uit nieuwe bronnen). 

Waardering is er eveneens voor de voortgang van de inhoudelijke (beleids)

ontwikkeling; dat is een goed resultaat. Bovendien heeft de organisatie de 

contacten geïntensiveerd met stakeholders, in het bijzonder met de verenigingen 

van patiënten, wetenschappers en behandelaars. Dit alles is een groot compliment 

waard.

Ook kijkt de raad positief aan tegen de herlancering van de website – inclusief het 

goede tempo waarin dit gebeurde. De website bedient, met meer dan zes miljoen 

bezoekers, hoge aantallen burgers die op zoek zijn naar voorlichting over (hun) 

buikgezondheid en spijsverteringsziekten. 

De RvT verwacht dat het omzetten van diverse oude websites naar één website 

(een transitie die eind 2015 startte) de rol van de Maag Lever Darm Stichting als 

onafhankelijk kenniscentrum nóg pregnanter zal neerzetten. De Raad moedigt de 

organisatie aan om op andere werkgebieden eenzelfde uitvoerende kracht toe te 

passen en zal in 2016 nauw toezien op die uitvoering.  

OVER DE RAAD

De RvT beoordeelde het eigen functioneren op 12 februari 2015. Ditmaal 

besteedde de Raad bij deze zelfevaluatie vooral aandacht aan het strategische 

beleid van de stichting, het functioneren van de RvT (zowel collectief als per 

raadslid) en de relatie van de RvT met de directie. Uit de evaluatie kwam naar voren 

dat de RvT positief is over de eigen samenstelling, het eigen functioneren en de 

informatievoorziening vanuit de directie. 

In april 2015 werd Peter Siersema herbenoemd voor een derde termijn, zodat 

continuïteit binnen de RvT is gewaarborgd. De RvT bestaat sinds juni 2015, de 

maand waarin Mieke Pennock toetrad, uit vijf personen. Met haar komst is de 

expertise binnen de Raad op het gebied van (crisis)communicatie weer verzekerd. 

REGIE = 
DE RAAD VAN TOEZICHT (RVT) 

… heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur 

en op de algemene gang van zaken binnen de Maag Lever Darm Stichting. 

Ook dient de Raad als vraagbaak en sparringpartner voor de directeur. 

De RvT wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. De leden van 

de RvT genieten geen bezoldiging. Hun onkosten worden volgens vaste 

richtlijnen vergoed. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de RvT zijn 

eigen functioneren, zijn verhouding tot de directie en zijn beoordeling 

van de directie.
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OVER DE STRATEGIE

Op 22 juni 2015 vond – zoals de laatste jaren gebruikelijk is – een gezamenlijke 

strategiesessie plaats van de RvT en het managementteam. Daarbij zijn in het 

bijzonder de relatie met de medische achterban besproken, evenals een aantal 

strategische vragen over het subsidieprogramma voor onderzoek. Mede op basis 

van deze sessie organiseerde de Maag Lever Darm Stichting in het najaar een 

overleg met de wetenschappelijke beroepsverenigingen van MDL-artsen, Gastro-

Enterologie en Hepatologie. Na deze bespreking over de beoogde vernieuwing 

van het subsidiebeleid, voerde de organisatie die vernieuwing in het najaar door. 

Ze besloot om naast de twee bestaande takken van onderzoek nog een extra tak 

te creëren. Partijen kunnen daardoor ook subsidie aanvragen op het gebied van 

diagnostiek. Verder heeft de stichting budget vrijgemaakt voor impactvolle MDL-

innovaties. De RvT heeft ingestemd met een teamuitbreiding: er is specifieke 

expertise nodig om de beoogde strategiewijziging waar te maken. 

OVER DE TOEKOMST

De RvT sprak in het najaar met de twee interim-directeuren over hun bevindingen 

met betrekking tot de stichting. Zij hadden hiervoor samen een sterkte-

zwakteanalyse opgesteld. De Raad onderschreef hun conclusie dat er volop kansen 

voor de organisatie liggen, dat de wil tot verandering vrij breed aanwezig is, en dat 

eveneens vrij breed het besef heerst dat dít het moment is om veranderingen door 

te voeren. 

Tegelijkertijd schaart de Raad zich achter  constatering van de interim-directeuren 

dat er een betere balans wenselijk is tussen marketing & communicatie enerzijds 

en kennis anderzijds, en dat er nog het nodige werk te verzetten is. Er is behoefte 

aan een sterke integrale benadering vanuit de organisatie en aan ‘doorpakken’, met 

een heldere en stevige sturing vanuit de directie. Die sturing moet bekrachtigd 

worden door de RvT. Met waardering constateert de Raad dat de organisatie deze 

opdracht al in het najaar zeer zichtbaar wist op te pakken. 

DE RAAD VAN TOEZICHT DANKT ALLE VRIJWILLIGERS, ADVIESRADEN, 

MEDICI, ONDERZOEKERS, MEDEWERKERS, DONATEURS, 

SAMENWERKINGSPARTNERS EN SPONSORS HARTELIJK VOOR HUN 

ONMISBARE BETROKKENHEID BIJ DE MAAG LEVER DARM STICHTING. 
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VERANTWOORDINGSVERKLARING

GOED BESTUUR (OF: GOOD GOVERNANCE) STAAT IN NEDERLAND VOLOP IN 

DE BELANGSTELLING EN CENTRAAL IN MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIES. DE 

SAMENLEVING STELT HOGE EISEN AAN INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE IN DE 

GOEDEDOELENSECTOR.

 De Raad van Toezicht en de directie van de Maag Lever Darm Stichting 

onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, de zogenoemde Code 

Wijffels, en handelen hiernaar. Mede in het kader van good governance, waarbij het 

scheiden van de functies ‘toezicht houden’, ‘besturen’ en ‘uitvoeren’ vooropstaat, 

is binnen de stichting aandacht besteed aan de herinrichting van de organisatie en 

de toebedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2008 heeft het 

bestuur besloten dat bij de Maag Lever Darm Stichting een structuur met directie 

en een Raad van Toezicht past. De verschillende onderdelen van de Code Goed 

Bestuur voor Goede Doelen hebben hun weerslag gevonden in de herziene statuten 

en in nieuwe en herziene reglementen. Deze statuten en reglementen staan op de 

website van de stichting. 

DE CODE GOED BESTUUR VOOR GOEDE DOELEN ONDERSCHEIDT DRIE PRINCIPES: 

1. Toezicht houden, besturen en uitvoeren.

2. Optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen.

3. Optimaliseren van de omgang met belanghebbenden.

Het principe van toezicht houden, besturen en uitvoeren dwingt de instelling na 

te denken over de vraag of zij intern genoeg maatregelen heeft getroffen om de 

functie ‘toezicht houden’ voldoende te scheiden van de functies ‘besturen’ en 

‘uitvoeren’.

Op het kantoor van de Maag Lever Darm Stichting zijn per 31 december 2015 18,0 

fte in loondienst. Verspreid over het land heeft de organisatie een enthousiaste 

achterban van 20.000 vrijwilligers (vooral collectanten). Zij ondersteunen het 

kantoor bij het realiseren van de doelstellingen. De bedrijfsvoering is lean and mean. 

Het managementteam stuurt de medewerkers en vrijwilligers aan.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie (die de dagelijkse 

leiding in handen heeft) en op de gang van zaken in de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT - Functie: toezicht houden.

DIRECTIE - Functie: bestuur en beleid.

MANAGEMENTTEAM - Functie: aansturing en beleid.

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS - Functie: Uitvoering van doelstellingen.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directie. Zij 

houdt toezicht op het gevoerde beleid en de dagelijkse gang van zaken en staat de 

directie met raad ter zijde. De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een evaluatie over 

en met de directie van de Maag Lever Darm Stichting. Maag Lever Darm Stichting 

benoemt toezichthouders voor bepaalde tijd. De benoeming betreft een periode 

van vier jaar. Toezichthouders zijn voor twee termijnen herbenoembaar. 

DE RAAD VAN TOEZICHT BESTAAT IN PRINCIPE UIT 5 LEDEN. 

De samenstelling per 31 maart 2016 is als volgt:

• De heer J.A. Jorritsma, voorzitter en tevens voorzitter van de Benoemings- en 

Remuneratiecommissie. Commissaris van de Koning in de provincie Friesland.

• De heer prof. dr. P.D. Siersema, lid Benoemings- en renumeratiecommissie. 

Hoogleraar Endoscopische gastro-intestinale oncologie, Radboudumc 

Nijmegen.

• De heer drs. P.J. Plaisier, lid van de Auditcommissie. Director Regional 

Marketing, KPN.

• De heer J.C.M. Hendriks RA, voorzitter van de Auditcommissie. 

• Mevrouw M. Pennock, lid van de Benoemings- en Remuneratiecommisie. 

Consultant politiek en media en Associated Partner, Lindblom.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Er zijn ook geen 

leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan individuele/gewezen 

bestuurders en/of toezichthouders.
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De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. Zij adviseren 

de Raad van Toezicht over het financiële beleid, de jaarrekening, de aanbevelingen 

van de accountant en de financiële beleidsvoorstellen van de Maag Lever Darm 

Stichting. De commissie vergadert minimaal drie keer per jaar en heeft tussentijds 

contact met directie en de Teamleider Financiën. Tevens heeft de Auditcommissie 

tweemaal per jaar een gesprek met de externe accountant.

De Benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit drie leden van de Raad van 

Toezicht en geeft deze raad advies omtrent de invulling van vacatures (binnen de 

Raad van Toezicht en/of binnen de directie) en de bezoldiging van de directeur.

Directie en managementteam vergaderen minimaal eens in de twee weken. Indien 

gewenst gebeurt dit vaker. De dagelijkse leiding is in handen van de directie, deze 

is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Samen 

met het managementteam stelt de directie het beleid vast. Ook de Raad van 

Toezicht dient het beleid goed te keuren conform de statuten.

OPTIMALISEREN VAN DE EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY VAN BESTEDINGEN. 

De Maag Lever Darm Stichting heeft een heldere planning- en controlcyclus, 

gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan en de daaruit volgende jaarplannen. De 

Auditcommissie toetst de rapportages van het bureau, de rapportages van de 

vermogensbeheerder en in relatie met de voortgang van de activiteiten worden 

de budgetten geëvalueerd. De Auditcommissie doet hiervan verslag aan de Raad 

van Toezicht. Daarnaast zijn er interne controlemaatregelen, vastgelegd in de 

AO-IC-beschrijving, die voorzien in het toezicht op de financiën van de Maag Lever 

Darm Stichting. De effectiviteit en efficiency van de bestedingen zijn belangrijke 

aandachtspunten bij de toetsing en dienen indien nodig van extra toelichtingen 

te worden voorzien. De wetenschappelijke onderzoeken worden gecontroleerd op 

voortgang door middel van voortgangs- en eindrapportages die aan vooraf gestelde 

voorwaarden dienen te voldoen. De exploitatie van de Maag Lever Darm Stichting 

dient aan de volgendekengetallen te voldoen:

• De kosten voor eigen fondsenwerving mogen (gemiddeld over 3 jaargerekend) 

maximaal 25% van de baten uit eigen fondsenwerving zijn.

• De kosten van Beheer en administratie moeten zo laag mogelijk gehouden 

worden.

OPTIMALISEREN VAN DE OMGANG MET BELANGHEBBENDEN. 

Vrijwilligers, donateurs en sponsoren zijn van grote waarde voor de Maag Lever 

Darm Stichting: zij geven hun geld en tijd. Maar ook personen en organisaties 

die anderszins betrokken zijn – zoals patiënten, patiëntenverenigingen, 

wetenschappers, de politiek en het algemeen publiek – zijn van groot belang 

voor de Maag Lever Darm Stichting. Voorafgaand aan het opstellen van de 

beleidsplannen communiceert de stichting met de belangrijkste stakeholders. 

Hun standpunten en belangen worden meegewogen in het geformuleerde 

beleid. Alle belanghebbenden van de Maag Lever Darm Stichting – van patiënten, 

patiëntenverenigingen en donateurs tot wetenschappers, pers en het algemene 

publiek – dienen goed geïnformeerd te worden over activiteiten, bestedingen 

en resultaten van de stichting. De Maag Lever Darm Stichting probeert zoveel 

mogelijk ruimte te geven aan wensen, vragen en klachten van belanghebbenden. 

Zij kunnen eenvoudig telefonisch of via de website contact met de Maag Lever 

Darm Stichting opnemen. Om haar relatiebeheer invulling te geven verspreidt 

de Maag Lever Darm Stichting driemaal per jaar de Vitalia onder donateurs. Dit 

tijdschrift geeft inzicht in de behaalde resultaten en de geplande activiteiten. De 

stichting informeert collectanten door middel van mails en de collectekrant, waarin 

teruggeblikt en vooruit gekeken wordt. Daarnaast publiceert de Maag Lever Darm 

Stichting haar jaarrekening online. Op www.maagleverdarmstichting.nl is al het 

communicatiemateriaal te vinden.
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PER 31-12-2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) REFERENTIE 31-12-15 31-12-14

ACTIVA
Materiële vaste activa
- bedrijfsmiddelen 1 59.403 56.263

Financiele vaste activa
- lening u/g 2theloo 2 0 25.000

Vorderingen en overlopende activa 3 4.168.849 1.090.844

Effecten 4 4.030.250 3.985.297

Liquide middelen 5 4.111.286 2.593.958

TOTAAL ACTIVA 12.369.788 7.751.362

PASSIVA
Reserves
- continuïteitsreserve 2.500.000 2.500.000
- bestemmingsreserve bijzondere projecten 1.363.273 623.541
- bestemmingsreserve Finding them all 30.651 0
- bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek 135.778 765.000
-reserve financiering activa 59.403 56.263
Totaal reserves 6 4.089.105 3.944.804

Fondsen
- bestemmingsfondsen 2.911.383 0
Totaal reserves en fondsen 6 7.000.488 3.944.804

Langlopende schulden
- wetenschappelijke projecten 2.698.500 2.029.636
Totale schulden op lange termijn 7 2.698.500 2.029.636

Kortlopende schulden
- wetenschappelijke projecten 1.998.319 1.513.386
- crediteuren 501.566 167.234
- belastingen en premies sociale verzekeringen 38.375 25.078
- overige schulden 132.540 71.224
Totale schulden op korte termijn 8 2.670.800 1.776.922

TOTAAL PASSIVA 12.369.788 7.751.362

BALANS
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WERKELIJK 2015 BEGROOT 2015 WERKELIJK 2014
BATEN:
- Collecte 930.196 1.000.000 877.739
- Bijdragen bedrijfsleven 82.695 175.000 137.940
- Giften en donaties particulieren 2.336.145 2.230.000 2.206.486
- Legaten en erfstellingen 3.672.032 700.000 671.799
- Acties vrijwilligers 37.648 15.000 5.624
- Major donors 171.000 25.000 60.000
- Zuiderzeeklassieker 127.703 180.000 122.330
- Overige baten 14.849 62.500 11.308
- Baten uit eigen fondsenwerving 7.372.268 4.387.500 4.093.227
- Baten uit acties van derden 2.041.551 1.650.000 1.726.720
- Rentebaten en baten uit beleggingen 100.496 0 316.159
SOM DER BATEN 9.514.315 6.037.500 6.136.105

LASTEN:
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
- Subsidies wetenschappelijk onderzoek 2.839.828 1.730.419 2.147.844
- Voorlichting 1.852.863 2.267.877 1.414.013

4.692.690 3.998.296 3.561.857
WERVING BATEN
- Kosten eigen fondsenwerving 1.080.070 1.091.212 866.607
- Kosten acties van derden 176.061 150.000 181.872
- Kosten van beleggingen 34.891 40.000 32.216

1.291.022 1.281.212 1.080.696
BEHEER EN ADMINISTRATIE
- Kosten beheer en administratie 474.918 643.476 485.661

SOM DER LASTEN 6.458.630 5.922.984 5.128.214

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 3.055.685 114.516 1.007.891

Bestemming saldo boekjaar
Toevoeging / onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Wetenschappelijk Onderzoek -629.222 750.000
Continuiteitsreserve 0 200.000
Bestemmingsreserve Findingthem all 30.651
Bestemmingsfonds Findingthem all 161.383 0
Bestemmingsfonds Grondel 2.750.000 0
Reserve financiering Activa 3.140 -37.678

RESULTAAT TGV BESTEMMINGSRESERVE BIJZONDERE PROJECTEN 739.732 95.569

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
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2015 2014

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Saldo van baten en lasten 3.055.685 1.007.891

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 38.764 42.739

38.764 42.739

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen -3.078.005 -116.577
- mutatie effecten -44.953 -265.979
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 893.878 -1.296.128

-2.229.080 -1.678.684

Mutatie subsidieverplichtingen en langl. schulden 668.863 1.715.615

TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 1.534.232 1.087.561

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen materiële vaste activa -41.904 -5.061
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0
Mutatie financiële vaste activa 25.000 120.000

TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN -16.904 114.939

MUTATIE GELDMIDDELEN 1.517.328 1.202.500

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.593.958 1.391.458
Stand geldmiddelen per 31 december 4.111.286 2.593.958
MUTATIE GELDMIDDELEN 1.517.328 1.202.500

KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling

ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting, die gevestigd is 

op het Stationsplein 123, 3818 LE te Amersfoort. De stichting wil maag-, darm- 

en leverziekten voorkomen en bestrijden en daarbij de kwaliteit van leven van 

patiënten verbeteren. De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen 

ander inneemt is die van voorlichter, kennisbron en facilitator van wetenschappelijk 

onderzoek. Om haar missie te realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting 

fondsen en werkt zij intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, 

zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven..

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 

Fondsenwervende instellingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Voor zover 

niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde.

Als kortlopende vorderingen respectievelijk schulden zijn de bedragen verantwoord 

die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen respectievelijk 

betaald. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties 

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De 

jaarrekening is gebaseerd op continuïteitsveronderstelling, die gebaseerd is op 

een aantal aspecten. De verwachte inkomsten en bestedingen in 2016, alsmede 

de liquiditeitsverwachting 2016 zijn positief en laten geen knelpunten zien. 

De omvang van de continuïteitsreserve, de beschikbare liquide middelen op de 

balansdatum en een stabiel donateursbestand zijn toereikend om risico’s en 

tegenvallende inkomsten op te vangen. 

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

SCHATTINGEN

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 

vormt de leiding van de Maag Lever Darm Stichting zich verschillende oordelen 

en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het noodzakelijk is voor het geven van het in artikel 2:362 

lid 1 BW vereiste inzicht, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde onder 

aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. Indien op balansdatum vastgesteld wordt dat 

een vast actief substantieel in waarde verminderd is, zal deze direct afgewaardeerd 

worden ten laste van het resultaat. De volgende afschrijvingspercentages van de 

aanschafwaarde worden gehanteerd:

- Automatisering 33,3% per jaar.

- Kantoorinventaris 20% per jaar.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten 

verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot 

het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden 

initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van 

leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste 
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respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve 

rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en, als 

onderdeel van de effectieve rente, ten laste gebracht van het resultaat. Bijzondere 

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de staat van baten en 

lasten.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VASTE ACTIVA

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te 

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de

realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt 

in de staat van baten en lasten. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere 

waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is

afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa 

niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien er geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Het bedrag van de teruggenomen bijzondere waardevermindering wordt ten gunste 

van het resultaat gebracht.

EFFECTEN

Effecten worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en 

zijn voor waardering na de eerste verwerking onder te verdelen in effecten die 

onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen onderdeel zijn van 

de handelsportefeuille, zijnde eigenvermogensinstrumenten of obligaties.

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na de eerste 

verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden 

rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

De onder de effecten opgenomen investeringen in eigenvermogensinstrumenten, 

die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd 

zijn, worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien er sprake is van een 

bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 

afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Indien van 

een dergelijk individueel effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de 

waardevermindering direct verwerkt ten laste van de staat van baten en lasten. De 

onder de effecten opgenomen investeringen in eigenvermogensinstrumenten, die 

geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen via 

de herwaarderingsreserve.

Gekochte, rentedragende obligaties die geen onderdeel zijn van de 

handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien 

de reële waarde van een dergelijk individueel effect onder de (geamortiseerde) 

kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de 

staat van baten en lasten. Voor rentedragende effecten vindt verwerking van de 

rentebaten plaats tegen de effectieve-rentemethode.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste 

verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de 

waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden rechtstreeks in de 

staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste 

verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de 

waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste waardering 

verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde worden de transactiekosten 

in de staat van baten en lasten verwerkt. Sommige transactiekosten zijn toe te 

rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Die transactiekosten worden verwerkt in de eerste 

waardering.

Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd die korter is 

dan een jaar.

VORDERINGEN

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde 
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van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De voorzieningen worden bepaald op basis 

van een individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen en worden in 

mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs van de vordering.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en staan, voor 

zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

SCHULDEN

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden 

worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na 

de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

PENSIOENEN

De Maag Lever Darm Stichting heeft de pensioenregeling van haar medewerkers 

ondergebracht bij Centraal Beheer in een Renteniersplan. Dit is een 

middelloonregeling die voorziet in een gegarandeerd rendement van 4%. Op 

de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 

Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige 

basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald 

door de Maag Lever Darm Stichting. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 

vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen.

OPERATIONELE LEASING

Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van 

de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting 

ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met 

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

verliesrekening over de looptijd van het contract.

RESERVES EN FONDSEN

Het eigen vermogen van de Maag Lever Darm Stichting is opgebouwd volgens het 

reglement van het CBF-keur. Het CBF-keur schrijft voor dat eigen vermogen kan 

worden aangewend in overeenstemming met de doelstellingen en dat de middelen 

wenselijk zijn voor de continuïteit van de doelstellingen. Met betrekking tot het 

eigen vermogen van de Maag Lever Darm Stichting wordt onderscheid gemaakt 

tussen bestemde reserves (op basis van een besluit van  Maag Lever Darm 

Stichting  gevormd)  en bestemde fondsen (door derden bepaald).

PROJECTVERPLICHTINGEN

Projectverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin de (meerjaren)

toezegging door de MLDS heeft plaatsgevonden, ongeacht het jaar waarin de 

feitelijke betaling van de projectverplichting plaatsvindt. In de jaarrekening wordt 

de projectverplichting verantwoord in een langlopend deel (verwachte betaling > 1 

jaar) en een kortlopend deel (verwachte betaling < 1 jaar).

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De 

geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met 

uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen 

in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 

Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 

getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom 

of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen. 

JAARREKENING 2015
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

ALGEMEEN

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan 

de periode waar ze betrekking op hebben. Bij toerekening wordt een bestendige 

gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de 

aan de periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 

ontvangen, dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 

zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. In de jaarrekening wordt 

tevens gebruik gemaakt van schattingen van het bestuur.

COLLECTEN

Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecte is gehouden.

GIFTEN

Giften worden verantwoord in het jaar waarin een specifieke actie heeft 

plaatsgevonden of in het jaar van ontvangst indien er geen specifieke actie heeft 

plaatsgevonden.

NALATENSCHAPPEN

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Wanneer dit niet mogelijk is ,worden 

uitbetalingen in de vorm van voorschotten verantwoord in het boekjaar van 

ontvangst.

De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld 

als op grond van het stadium waarin de afhandeling zich bevindt, een redelijke 

schatting van de hoogte van de nalatenschap kan worden gemaakt. Vervolgens 

wordt deze voor contante waarden vastgesteld op 90% en wordt onroerend goed 

gewaardeerd op € 1 tot het moment dat de WOZ- of taxatiewaarde bekend is. Zodra 

die bekend is, wordt het onroerend goed op 50% daarvan gewaardeerd. 

AANDEEL IN ACTIES VAN DERDEN

De bijdragen van loterijen worden verantwoord in het boekjaar waarop de 

loterijbaten betrekking hebben.

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

De uitvoeringskosten eigen organisatie zoals de kantoor-, huisvestings- en overige 

bedrijfskosten worden evenredig verdeeld op basis van de mate van belasting door 

de medewerkers.

PERSONEELSBELONINGEN

Algemeen

Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten, enz.) vormen geen aparte regel in de 

staat van baten en lasten. Deze kosten zijn opgenomen in andere onderdelen van 

de staat van baten en lasten, te weten kosten besteed aan doelstellingen, kosten 

eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie. Zie hiervoor ook de 

verdeling kosten naar bestemming.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De Maag Lever Darm Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als 

last verantwoord.

JAARREKENING 2015
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KANTOOR INVENTARIS AUTOMATISERING TOTAAL
STAND PER 1 JANUARI 2015

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  519.369  573.654  1.093.023 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen  465.363  571.397  1.036.760 

BOEKWAARDEN  54.006  2.257  56.263 

MUTATIES

Investeringen  4.416  37.488  41.904 

Desinvesteringen  -    -    -   

Afschrijvingen  33.384  5.380  38.764 

Waardevermindering  -    -    -   

Terugneming van waardevermindering  -    -    -   

Afschrijvingen desinvesteringen  -    -    -   

Saldo  28.968-  32.108  3.140 

Stand per 31 december 2015

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  523.785  611.142  1.134.927 

Cumulatieve waardeverminderin-gen en afschrijvingen  498.747  576.777  1.075.524 

BOEKWAARDEN  25.038  34.365  59.403 

Afschrijvingspercentages 20,00% 33,30%

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA   

    

1.MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan volledig uit bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. 
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31-12-15 31-12-14
Stand per 1 januari 25.000 145.000
Afgelost -25.000 -120.000

STAND PER 31 DECEMBER 0 25.000

31-12-15 31-12-14

Te ontvangen rente 12.946 12.659
Debiteuren 12.100 40.110
Vooruitbetaalde kosten 28.846 57.042
Betaalde waarborgsommen t.b.v. huisvesting 65.578 65.203
Nog te ontvangen bedragen loterijen 434.816 433.989
Nog te ontvangen bedragen nalatenschappen 3.550.998 412.723
Nog te ontvangen bedragen donateurs 56.237 40.983
Nog te ontvangen bedragen overig 7.328 28.135

STAND PER 31 DECEMBER 4.168.849 1.090.844

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA   

    

2.FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De financiële vaste activa bestaan volledig uit een verstrekte lening aan 2theloo, waarop vanaf 2013 aflossing heeft plaatsgevonden. De lening is in 2015 geheel afgelost. 

De lening aan 2theloo bestond uit een geldverstrekking van € 225.000 die binnen twintig maanden, conform de in 2013 afgesloten vaststellingsovereenkomst, afgelost is. 

Het rentepercentage dat gehanteerd werd is 5% per jaar. De rente werd maandelijks gefactureerd over de uitstaande som en verantwoord onder de rentebaten. 

3.VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De samenstelling van deze post is: 

De vordering op nalatenschappen en de waarborgsom kunnen een looptijd van langer dan een jaar hebben. Alle andere vorderingen hebben een looptijd van korter 

dan een jaar.
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2015 2014
Obligaties 2.609.169 2.659.223
Aandelen 1.216.534 1.177.745
Liquiditeiten 204.547 148.329

STAND PER 31 DECEMBER 4.030.250 3.985.297

2015 2014
- rekening courant 382.018 431.706
- bedrijfsspaarrekening 3.729.268 2.162.252

STAND PER 31 DECEMBER 4.111.286 2.593.958

2015 2014
Stand 1 januari 56.263 93.941
Mutatie boekjaar 3.140 -37.678

STAND PER 31 DECEMBER 59.403 56.263

Continuïteitsreserve
Stand 1 januari 2.500.000 2.300.000
Dotatie 0 200.000

STAND PER 31 DECEMBER 2.500.000 2.500.000

4.EFFECTEN

De effecten bestaan uit: 

De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn ter beurze genoteerd.

 

5.LIQUIDE MIDDELEN

Banken:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

6.RESERVES EN FONDSEN

Reserve financiering activa

De reserve financiering activa is gevormd om zichtbaar te maken dat de balanswaarde van de materiële vaste activa gefinancierd is met eigen middelen.
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2015 2014

Stand 1 januari 623.541 527.972
Dotatie 739.732 95.569

STAND PER 31 DECEMBER 1.363.273 623.541

2015 2014
Stand 1 januari 0 0
Dotatie 30.651 0

STAND PER 31 DECEMBER 30.651 0

BELEID INZAKE DE CONTINUÏTEITSRESERVE

De Continuïteitsreserve heeft als doel de voortgang van de werkzaamheden van de Maag Lever Darm Stichting veilig te stellen. De hoogte is gebaseerd op een 

risicoanalyse en is vastgesteld op € 2.500.000. Dit bedrag dekt de jaarlijkse uitvoeringskosten. Als Continuïteitsreserve geldt, volgens GDN, een maximum van anderhalf 

maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie worden verstaan: kosten van eigen personeel (zowel voor de werving als voor de 

doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten van fondsenwerving, 

alsmede kosten van de uitbestede diensten voor bovenstaande posten.

De Continuïteitsreserve heeft ultimo 2015 een omvang van 0,86 maal de kosten van de werkorganisatie.

BESTEMMINGSRESERVE 

Bestemmingsreserve Bijzondere Projecten

De bestemmingsreserve Bijzondere Projecten is gevormd voor bijzondere  projecten en kan strategisch ingezet worden als zich een bijzondere kans voordoet  waar 

MLDS in wil investeren. De reserve wordt gemuteerd met het exploitatieresultaat dat overblijft na aftrek van dotaties aan fondsen of reserves. Door de veel grotere 

opbrengst uit nalatenschappen eind 2015 hebben we een positief resultaat, dat we niet meer uit konden geven aan subsidies voor Wetenschappelijk Onderzoek en 

voorlichtingsactiviteiten. Daarom voegen we het resultaat toe aan deze reserve. Het is nadrukkelijk de bedoeling de bestemmingsreserve in 2016 (voor een belangrijk deel) 

te benutten voor uitgaven ten behoeve van de doelbesteding en voor investeringen in de organisatie en innovaties.

Bestemmingsreserve Finding them All

Ten behoeve van project Finding them all  is een bestemmingsreserve gevormd van € 30.651. Samen met het bestemmingsfonds van € 257.400, dankzij een extra bijdrage 

van de VriendenLoterij is hiervoor in totaal € 288.051 aan financiële middelen apart gezet. Doel van Project Finding them all is zorgverbetering voor alle nieuwe patiënten 

met darmkanker (CRC) onder de 70 jaar door herkenning van een hoog risico op erfelijke aanleg.
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TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 4.089.105 3.944.804

Met extra inspanningen is deze bestemmingsreserve in 2015 nagenoeg geheel besteed aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij onder meer de beoogde verbreding van de 

scope van de Maag Lever Darm Stichting kon worden gerealiseerd. 

BESTEMMINGSFONDSEN

Bestemmingsfonds Finding them all

Voor het project Finding themAll hebben we, samen met de stichting Pink Ribbon van de Vriendenloterij elk een bijdrage ontvangen van € 257.400, hieraan hebben we voor 

het eigen onderdeel erfelijke dikke darmkanker zelf een bedrag ad € 30.661 toegevoegd voor additionele kosten, mede ten gevolge van het wijzigen van de gezamenlijke 

onderzoeksopzet door deze partner. In 2015 hebben we al € 96.017 uitbetaald aan dit project.

Bestemmingsfonds Grondel 

2015 2014
Stand 1 januari 765.000 15.000
Dotatie / Onttrekking -629.222 750.000

STAND PER 31 DECEMBER 135.778 765.000

2015 2014
Stand 1 januari 0 0
Mutatie 2.750.000 0

STAND PER 31 DECEMBER 2.750.000 0

TOTAAL RESERVES EN FONDSEN 7.000.488 3.944.804

2015 2014
Stand 1 januari 0 0
Dotatie 257.400
Onttrekking -96.017 0

STAND PER 31 DECEMBER 161.383 0

We hebben in 2015 een hele mooie nalatenschap ontvangen van  de heer Grondel. Hiervoor zijn we zeer dankbaar. Hij heeft als voorwaarde aan zijn nalatenschap gesteld, 

dat deze gebruikt zal worden voor wetenschappelijk onderzoek.  Hiervoor hebben we een bestemmingsfonds ingesteld., In de komende drie jaren zullen we  dit fonds 

conform zijn wens aanwenden voor subsidies aan wetenschappelijk onderzoek.

Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek



JAARVERSLAG2015 62

JAARREKENING 2015

7.LANGLOPENDE SCHULDEN

Toegekende, nog niet uitgekeerde Subsidies Wetenschappelijke projecten

SUBSIDIEVERPLICHTINGEN

Subsidies voor (wetenschappelijk) onderzoek worden toegekend aan projecten die in beginsel langer dan één jaar duren. In het jaar van toekenning wordt de gehele 

verplichting ten laste van de exploitatie gebracht.

Op balansniveau worden de verplichtingen gesplitst in kortetermijn- en langetermijnschulden. Verplichtingen die maximaal één jaar na balansdatum verschuldigd zijn, 

worden als een kortetermijnschuld opgenomen. Alle overige verplichtingen worden als een langlopende schuld verantwoord. 

2015 2014
Het verloop van deze post is:
Stand per 1 januari 3.543.021 2.987.423

Af:
In het verslagjaar verrichte betalingen -1.249.875 -1.174.508
Vrijval wegens afloop / niet doorgaan project 0 -132.611

Bij:
in het verslagjaar toegezegde subsidies 2.403.673 1.862.717

Beschikbaar 4.696.819 3.543.021

Af:
Te betalen binnen 1 (één) jaar -1.998.319 -1.513.385

Stand per 31 december 2.698.500 2.029.636

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 2.698.500 2.029.636

2015 2014
De specificatie hiervan is:
Subsidies wetenschappelijke projecten 1.998.319 1.513.386
Crediteuren 501.566 167.234
Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen 38.375 25.078
Vakantiegeldverplichting 50.863 43.332
Vakantiedagenverplichting 26.188 13.252
Nog te betalen overige kosten 55.489 14.640

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 2.670.800 1.776.922

8.KORTLOPENDE SCHULDEN
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SCHULDEN

Schulden worden per balansdatum gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar. De langlopende schulden 

hebben een looptijd variërend tussen de één en vier jaar. 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichting:

In 2013 is in het kader van de leasekosten voor de kantoorapparatuur in het kantoor te Amersfoort een nieuwe meerjarenovereenkomst afgesloten met leverancier Itec. 

Deze overeenkomst heeft een looptijd van 36 maanden en eindigt medio 2016. 

Per 15 maart 2013 hebben de partners van het Huis voor de Gezondheid een huurovereenkomst met de stichting Huis voor de Gezondheid afgesloten en een waarborgsom 

gestort ter grootte van drie maanden huur. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van tien jaar. 

De Maag Lever Darm Stichting least voor de relatiemanager bedrijven een leaseauto bij Leaseplan. De Maag Lever Darm Stichting heeft een operationeel leasecontract 

afgesloten voor de duur van 36 maanden. De genoemde kosten zijn inclusief brandstof.

HUUR KANTOORPAND OPERATIONELE LEASE AUTO LEASE KANTOORAPP TOTAAL
Looptijd < 1 jaar  81.992  860  3.388  86.240 

Looptijd 1 tot 5 jaar  327.968  1.935  -    329.903 

Looptijd > 5 jaar  256.225  -    -    256.225 

TOTAAL  666.185  2.795  3.388  672.368 

Niet verwerkte rechten:

Per einde boekjaar is er een vruchtgebruik of fideï-commis de residuo op zes nalatenschappen. Deze nalatenschappen zijn op nihil gewaardeerd. Het genot van deze 

vruchten wordt in het jaar van ontvangst tot de baten gerekend.

KASSTROOMOVERZICHT

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor in 2015 geldmiddelen zijn opgeofferd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ACTIVA  

     

9. BATEN

Collecte

2015 2014 2013 2012 2011
Collecteopbrengst  € 930.196  € 877.739  € 865.218  € 966.495  € 1.102.214 

Aantal collectanten  15.171  15.133  15.190  16.776  18.951 

Gemiddelde opbrengst per collectant  € 61,31  € 58,00  € 56,96  € 57,61  € 58,16 

BIJDRAGEN BEDRIJFSLEVEN, MAJOR DONORS EN ZUIDERZEEKLASSIEKER

In 2015 ontving de Maag Lever Darm Stichting een bedrag van € 82.695 uit 

het bedrijfsleven. Dit is lager dan in 2014. De bijdrage van de major donors is 

daarentegen toegenomen ten opzichte van 2014. De Zuiderzee Klassieker was 

weer erg succesvol dit jaar, met meer deelnemers en een hogere opbrengst dan in 

2014.

GIFTEN EN DONATIES PARTICULIEREN

In 2015 kwamen de inkomsten uit het donateursprogramma uit op ruim

€ 2.300.000. Dit was hoger dan verwacht en ook 12% hoger dan de inkomsten uit 

2014. Het aantal donateurs is gestegen van 94.449 in 2014 naar 95.839, door 

nieuwe  activiteiten. De gemiddelde gift bedraagt € 24,38 per donateur.

LEGATEN EN ERFSTELLINGEN

In 2015 zijn de inkomsten uit nalatenschappen fors gestegen van €671.799 naar 

€ 3.672.032,met name veroorzaakt door één grote nalatenschap die we in 2015 

hebben ontvangen.

De Maag Lever Darm Stichting maakt gebruik van Bureau Nalaten van GDN voor 

de administratieve afwikkeling van de ontvangen erfstellingen en/of legaten. 

Nalatenschappen worden gewaardeerd op basis van een reële inschatting op 

balansdatum.

OVERIGE BATEN

Onder de overige baten vallen de opbrengsten uit een crowdfunding actie ad 

€ 13.235 en een aantal kleinere posten zoals de verkoop van WC Doe boeken ad 

€ 975.

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN

Hieronder worden de bijdragen van de Vriendenloterij ende Stichting Loterijacties 

Volksgezondheid (SLV) verantwoord. De Maag Lever Darm Stichting ontvangt deze 

bijdragen sinds 1996.

De vaste afdracht van de VriendenLoterij is met € 661.366 gedaald ten opzichte 

van de € 734.354  in 2014. Daarentegen is het aandeel geoormerkte loten voor de 

Maag Lever Darm Stichting toegenomen: de organisatie ontving in 2015 

€ 830.195  tegenover € 689.295 in 2014. De Maag Lever Darm Stichting heeft 

vanaf 2008 deze trend ingezet door actief en creatief middels diverse acties loten 

te verkopen die geoormerkt zijn ten behoeve van de Maag Lever Darm Stichting. Dit 

heeft als doel om zoveel mogelijk spelers aan de stichting te binden en daarmee 

het natuurlijk verloop van spelers op te kunnen vangen. De nieuwe acties om de 

dalende trend te doorbreken en het aantal geoormerkte loten in 2015 weer te laten 

stijgen, waren dus succesvol. Daarnaast hebben we voor ons project Finding them 

all een extra bijdrage gekregen van € 257.400

De opbrengst uit collecte is dit jaar weer gestegen, wat gezien de dalende trend in de markt, een heel knap resultaat is.
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RESULTAAT RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

10. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Subsidies Wetenschappelijk onderzoek 

Eigen activiteiten Voorlichting

We hebben in 2015 extra voorlichtingsactiviteiten ondernomen richting donateurs 

om een goede basis te leggen voor de komende jaren en we hebben een nieuwe 

website ontwikkeld. 

11. WERVING BATEN

Eigen activiteiten fondsenwerving

 

De totale werving baten is licht gestegen (€ 1.080.696 in 2014 en € 1.291.022  in 

2015) door extra investeringen in fondsenwerving.

12. BEHEER & ADMINISTRATIE

De Maag Lever Darm Stichting heeft een transparant systeem opgezet voor de 

toerekening van de kosten van beheer en administratie. Zo zijn alle ‘overhead’-

functies aan deze afdeling toegerekend. De kosten van de directie zijn conform 

de verdeelsleutel voor indirecte kosten doorbelast aan de afdelingen Kennis en 

Communicatie, Marketing en Fondsenwerving en Bedrijfsvoering.

Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland (over 2014: nihil)

2015 2014

Ontvangen rente en overige inkomsten  17.999  13.740 
Rente lening 2theloo  188  4.042 
Dividend  25.187  28.405 
Gerealiseerde beleggingsresultaten  90.445  82.761 
Ongerealiseerde beleggingsresultaten  33.323-  187.211 
Totaal  100.496  316.159 
Kosten van beleggingen  34.891-  32.216-
Netto beleggingsresultaat  65.605  283.943 

TOTAAL RENDEMENT EFFECTEN 1,10% 8,40%

2015 2014

Voorlichtingsmateriaal  55.039  39.443 
Collecte  88.838  95.909 
Donateurs  444.952  357.509 
Website  205.882  91.949 
Campagnes  191.804  215.979 
Publiciteit  29.191  -   
Verstrekte subsidies Patiëntenverenigingen  8.575  9.501 
Overige voorlichtingskosten  32.561  41.536 
Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v. voorlichting  796.021  562.187 

TOTAAL  1.852.863  1.414.013 

2015 2014

Deskundigheidsbevordering  39.407  32.177 
Goedgekeurde projecten wetenschappelijk onderzoek  2.440.193  1.862.720 
Vrijgevallen  -    132.611-

TOTAAL  2.479.600  1.762.286 

2015 2014
Voorlichtingsmateriaal  70.710  44.625 
Collecte  88.838  95.909 
Donateurs  444.952  357.509 
Overige kosten eigen fondsenwerving  32.561  41.536 
Doorbelaste uitvoeringskosten t.b.v. fondsenwerving  443.009  327.028 

TOTAAL  1.080.070  866.607 
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BESTEMMING DOELSTELLING WERVING BATEN
BEHEER EN 

ADMINISTRATIE
TOTAAL 

2015
BEGROTING 

2015
TOTAAL  

2014WO Voorlichting          
Eigen 

fondsenwerving
Acties derden Beleggingen

LASTEN

Uitvoeringskosten eigen 

organisatie:

Personeelskosten

- lonen en salarissen 141.555 312.805 174.085 0 0 186.624 815.069 864.335 781.996

- sociale lasten 22.237 49.138 27.347 0 0 29.316 128.038 160.062 129.192

- pensioenen 6.800 15.027 8.363 0 0 8.966 39.157 63.000 38.555

- overige personeelskosten 55.537 122.723 68.299 0 0 73.218 319.777 233.282 188.312

Huisvestingskosten 27.123 59.936 33.356 0 0 35.758 156.173 150.336 162.421

Kantoorkosten 43.622 96.396 53.647 0 0 57.511 251.176 336.969 244.223

Advieskosten 21.384 47.255 26.299 0 0 28.193 123.130 388.000 125.016

Bedrijfsvoeringkosten 41.969 92.742 51.613 0 34.891 55.331 276.546 132.500 122.936

360.228 796.021 443.009 0 34.891 474.918 2.109.066 2.328.484 1.792.650

Eigen activiteiten

Publiciteit 0 29.191 0 0 0 0 29.191 70.000 0

Voorlichting 0 55.039 0 0 0 0 55.039 145.500 39.443

Website 0 205.882 0 0 0 0 205.882 215.000 91.949

Collecte 0 88.838 88.838 0 0 0 177.676 200.000 191.818

Donateurs 0 444.952 444.952 176.061 0 0 1.065.965 1.090.000 896.891

Voorlichtingscampagne 0 191.804 70.710 0 0 0 262.514 490.000 260.604

Zorg 0 0 0 0 0 0 0 0 521

Overig 0 32.561 32.561 0 0 0 65.122 0 83.071

0 1.048.267 637.060 176.061 0 0 1.861.389 2.210.500 1.564.298

Verstrekte subsidies

Wetenschappelijk onderzoek 2.479.600 0 0 0 0 0 2.479.600 1.374.000 1.762.286

Voorlichting / Zorg 0 8.575 0 0 0 0 8.575 10.000 8.980

2.479.600 8.575 0 0 0 0 2.488.175 1.384.000 1.771.266

2.839.828 1.852.863 1.080.070 176.061 34.891 474.918 6.458.630 5.922.984 5.128.214

VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING
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Specificatie ‘Verdeling kosten naar bestemming’

TOELICHTING OP DE LASTENVERDELING

In de specificatie ‘Verdeling kosten naar bestemming’ worden de kosten die de 

Maag Lever Darm Stichting maakt, verdeeld over doelstellingen, over werving baten 

en over beheer en administratie. De totalen komen overeen met de totaalbedragen 

die in de staat van baten en lasten zijn opgenomen met bijbehorende toelichting. 

Uit de specificatie wordt duidelijk hoe de vermelde kosten zijn besteed.

BEREKENINGSWIJZE

De gemaakte kosten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven indeling 

verdeeld over de kostensoorten. Hier zijn de directe kosten, waarvoor een 

factuur is ontvangen, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht. 

De personeelskosten zijn afdeling gerelateerd en direct toe te schrijven aan de 

verschillende bestemmingen. De huisvesting-, kantoor-, advies- en algemene 

kosten worden verdeeld op basis een %-verdeelsleutel aan de hand van de 

personeelskosten.

DOELSTELLINGEN

In 2015 bedroegen de totale baten van de Maag Lever Darm Stichting € 9.514.315. 

Hiervan is een bedrag van € 4.692.690 besteed aan de doelstellingen. Dat betekent 

dat 49,3% van de baten rechtstreeks ten gunste is gekomen van de doelstellingen.

Dit is lager dan normaal, omdat we eind 2015 een grote nalatenschap hebben 

ontvangen die we nog niet hebben kunnen besteden aan onze doelstellingen. 

Deze nalatenschap zal de komende drie jaar ingezet worden voor subsidies aan 

Wetenschappelijk Onderzoek

WERVING BATEN

Om fondsen te verkrijgen zoekt de Maag Lever Darm Stichting contact met haar 

gevers door middel van mailingen, telemarketing, de website en haar collecte. 

Deze middelen worden niet alleen ingezet voor de ‘geefvraag’ maar zijn ook altijd 

zeer duidelijk voorlichtend van karakter. Omdat de fondsenwervende activiteiten 

altijd een inhoudelijke boodschap hebben, wordt een gedeelte van de gemaakte 

kosten ten laste gebracht van Voorlichting. Per kostensoort wordt beoordeeld welk 

percentage toebedeeld kan worden aan fondsenwerving en welk percentage aan 

voorlichting.

BEHEER EN ADMINISTRATIE

Dit zijn kosten die de Maag Lever Darm Stichting maakt voor de (interne) 

beheersing en administratievoering. Goede Doelen Nederland (GDN) heeft in 

januari 2008 een aanbeveling gedaan voor de toepassing van deze kostenpost, 

om op die manier tot zoveel mogelijk vergelijkbaarheid te komen tussen de 

Fondsenwervende Instellingen. Ook de Maag Lever Darm Stichting heeft deze 

post in overeenstemming met deze aanbeveling berekend. Tot de kosten van 

beheer en administratie behoren de algemene indirecte kosten, die van de afdeling 

Bedrijfsvoering, met uitzondering van de directe inspanningen ten behoeve van de 

doelstellingen. De personele kosten evenals de kosten voor huisvesting, advisering 

en algemene kosten zijn verdeeld op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op de 

bruto personeelslasten.

De totale lasten van de Maag Lever Darm Stichting bedroegen in 2015 

€ 6.458.630. Hiervan is een bedrag van € 474.918 besteed aan beheer en 

administratie: 7,4%. Het percentage is fors gedaald ten opzichte van 2014 (9,5%)

mede door het feit dat er in 2015 aanzienlijk meer besteed is aan de doelstellingen, 

waardoor het percentage verhoudingsgewijs daalt.

HET BUREAU VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

De activiteiten van de Maag Lever Darm Stichting worden gecoördineerd en 

uitgevoerd vanuit het bureau in Amersfoort. Op 31 december 2015 had de Maag 

Lever Darm Stichting 23 (2014: 19) medewerkers in loondienst. Dit komt overeen 

met 18,1 fte’s (2014: 15,0 fte). Het gemiddeld aantal fte in 2015 was 16,6.
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NAAM:
M.A. VERASDOCK-

VAN WIJCHEN
B. KUIPERS D. HALBERTSMA

Functie: algmeen directeur interim directeur interim directeur

DIENSTVERBAND
Aard (looptijd) onbepaald contract contract
Uren: 40 20 8
Part-time percentage: 100 50 20
Periode: 01-01 / 31-12 01-08 / 31-12 01-05 / 31-07

BEZOLDIGING (EUR) 2015 2015 2015
Jaarinkomen
Bruto loon / salaris  101.856  70.180  10.410 
Vakantiegeld  8.148  -    -   
Eindejaarsuitkering, 13e/14e maand  -    -    -   
Variabel jaarinkomen  -    -    -   

 110.004  70.180  10.410 

SV Lasten werkgeversdeel  5.754  -    -   
Ontvangen ziekengeld  -69.866 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen *  13.199  -    -   
Pensioenlasten werkgeversdeel  11.013  -    -   

TOTAAL BEZOLDIGING 2015  70.104  70.180  10.410 
TOTAAL BEZOLDIGING 2014  139.387  -    -   

Het jaarinkomen van de directie (in loondienst) valt met € 110.004 bruto binnen het maximum (1 fte/12 mnd.) volgens 

de GDN Beloningsregeling voor directeuren van goede doelen.

De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds verschuldigde premie.

* De belastbare vergoeding/bijtelling heeft betrekking op de leaseauto van de directie.

In 2015 hebben we gebruik moeten maken van twee interim directeuren door de langdurige ziekte van onze directeur. 

Het hiervoor ontvangen ziektegeld is in mindering gebracht op het jaarinkomen.

BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.



JAARVERSLAG2015 69

JAARREKENING 2015

KENGETALLEN FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

Volgens richtlijn 650 

2015 2014 2013 2012

Totale bestedingen aan doelstellingen 4.692.690 = 49,3% 58,0% 80,0% 40,4%
Totaal van baten 9.514.315

Totale bestedingen aan doelstellingen 4.692.690 = 72,7% 69,5% 73,7% 56,1%
Totaal van lasten 6.458.630

Kosten eigen fondsenwerving 1.080.070 = 14,7% 21,2% 23,5% 24,5%
Baten uit eigen fondsen 7.372.268

Kosten beheer en administratie 474.918 = 7,4% 9,5% 8,7% 19,4%
Totale lasten 6.458.630

DOELBESTEDINGEN

In 2015 bedroegen de totale baten van de Maag Lever Darm Stichting € 9.514.315. 

Hiervan is een bedrag van € 4.692.690 besteed aan de doelstellingen. Dat betekent 

dat 49,3% van de baten rechtstreeks ten gunste is gekomen van de doelstellingen.

In 2014 was dit 58,0%. In 2015 hebben we een grote nalatenschap ontvangen, die 

we de komende drie jaar gaan besteden aan wetenschappelijk onderzoek, hierdoor 

hebben we procentueel gezien in 2015 minder besteed. Echter de uitgaven aan 

doelbestedingen liggen in 2015 substantieel hoger dan in 2014, mede doordat 

we een groot deel van de in 2014 doorgeschoven € 750.000 aan projectsubsidies 

hebben besteed.

CBF-PERCENTAGE

De Maag Lever Darm Stichting beschikt over het CBF-keurmerk. Een van de voor-

waarden van dit keurmerk is het CBF-percentage van 25%. Dit percentage wordt 

berekend door de totale kosten voor de eigen fondsenwerving af te zetten tegen 

de totale opbrengstuit de eigen fondsenwerving. Het gemiddelde percentage over 

drie opeenvolgende jaren mag niet hoger uitkomen dan 25%. Het CBF-percentage 

over 2015 bedraagt 14,7%. In 2014 was het percentage 21,2% en in 2013 was 

dit 23,5%. Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2015 komt hiermee op 

19,8%.

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

De totale lasten van de Maag Lever Darm Stichting bedroegen in 2015 

€ 6.458.630. Hiervan is een bedrag van € 474.918 besteed aan beheer en admin-

istratie: 7,4%. Het percentage is fors gedaald ten opzichte van 2014. De Maag 

Lever Darm Stichting heeft zich als norm gesteld dat het percentage voor beheer 

en administratie zo laag mogelijk moet uitkomen zonder concessies te doen aan de 

kwaliteit van de ondersteuning.
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VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING 2015

REKENING BEGROOT VERSCHIL

BATEN

Collecte
Bijdrage bedrijfsleven
Giften en donaties particulieren
Legaten en erfstellingen
Acties vrijwilligers
Major donors
Social Network Fundraising
Overige baten

930.196 1.000.000 -69.804
82.695 175.000 -92.305

2.336.145 2.105.000 231.145
3.672.032 700.000 2.972.032

37.648 15.000 22.648
171.000 150.000 21.000
127.703 180.000 -52.297

14.849 62.500 -47.651
Baten uit eigen fondsenwerving 7.372.268 4.387.500 2.984.768
Baten uit acties van derden 2.041.551 1.650.000 391.551
Rentebaten en baten uit beleggingen 100.496 0 100.496
SOM DER BATEN 9.514.315 6.037.500 3.476.814

LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Kennis 4.692.690 3.998.296 694.394

4.692.690 3.998.296 694.394
WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving 1.080.070 1.091.212 -11.142
Kosten acties van derden 176.061 150.000 26.061
Kosten van beleggingen 34.891 40.000 -5.109

1.291.022 1.281.212 9.810
BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie 474.918 643.476 -168.558

SOM DER LASTEN 6.458.630 5.922.984 535.646

RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING 3.055.685 114.516 2.941.168
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TOELICHTING

De totale baten vallen over 2015 fors hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door de grote nalatenschap die aan ons is toegekend, de stijging in 

inkomsten van giften en donaties particulieren en een toename van de baten uit 

acties van derden (loterijen). De inspanningen van de Maag Lever Darm Stichting 

om het aandeel geoormerkte loten te vergroten zijn dus succesvol geweest. 

Beleggingen worden nooit in de begroting meegenomen vanwege het feit dat deze 

zich niet laten voorspellen.

De bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de collecteopbrengst pakken iets lager uit 

dan begroot. 

De lasten zijn hoger dan de begroting, doordat we meer hebben kunnen besteden 

aan onze doelstellingen. 

ONDERTEKENING DIRECTEUR EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Mr. Drs. Bert Kuipers  Dhr. John Jorritsma  Prof. dr. Peter Siersema

Directeur   Voorzitter Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

Dhr. Hans Hendriks RA Drs. Pieter Plaisier  Mw. Mieke Pennock

lid Raad van Toezicht  lid Raad van Toezicht  lid Raad van Toezicht

Origineel getekend door directeur en leden Raad van Toezicht.

OVERIGE GEGEVENS

Opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt d.d. 31 maart 2016 ten kantore van de Maag Lever 

Darm Stichting op het Stationsplein 123 te Amersfoort.

Vaststelling en goedkeuring

De jaarrekening 2015 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in de vergadering 

van 25 april 2016.

Resultaatbestemming

De Raad van Toezicht stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de 

resultaatverdeling, zoals opgenomen in de staat van baten en lasten.

Gebeurtenissen na de balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, die hier 

vermeld dienen te worden.

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op pagina 72 en 73.
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Ref.: e0378710

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Maag Lever Darm Stichting

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van de Maag Lever Darm Stichting op 31 december 2015 en van
het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Maag Lever Darm Stichting te
Amersfoort (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

 de balans per 31 december 2015;
 de staat van baten en lasten over 2015; en
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ
650.

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’.

Wij zijn onafhankelijk van Maag Lever Darm Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Maag Lever Darm Stichting – ref.: e0378710
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Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

 het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650,
en voor

 een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

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

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheid 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.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 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.

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

Mededeling betreffende het jaarverslag

Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het
bestuursverslag vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag alle informatie bevat
die vereist is volgens RJ 650. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op
de informatie in het bestuursverslag.

Utrecht, 26 april 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. W.A. van Ginkel RA

JAARREKENING 2015

CONTROLEVERKLARING
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015
van Maag Lever Darm Stichting

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.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze 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:

 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 de raad van bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

 Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

JAARREKENING 2015

CONTROLEVERKLARING
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BEGROTING 2016

BEGROOT 2016

BATEN

Collecte 1.000.000
Bijdrage bedrijfsleven 225.000
Giften en donaties particulieren 2.350.000
Geoormerkte Giften 0
Legaten en erfstellingen 1.100.000
Acties vrijwilligers 50.000
Major donors 200.000
Social Network Fundraising 150.000
Overige baten 15.000
Baten uit eigen fondsenwerving 5.090.000
Baten uit acties van derden 1.650.000
Baten uit beleggingen 0
SOM DER BATEN 6.740.000

LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Subsidies wetenschappelijk onderzoek 3.526.967
Voorlichting 2.715.096

6.242.063
WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving 1.198.470
Kosten acties loterijen 200.000
Kosten van beleggingen 35.000

1.433.470
BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie 927.665

SOM DER LASTEN 8.603.198

RESULTAAT -1.863.198
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