HET JAAR 2017 IN ÉÉN OOGOPSLAG
6.000.000+
mlds.nl

€ 6.893.775,-

mensen bezochten mlds.nl waar
informatie op staat van meer
dan 200 maag-, darm- en
lever-gerelateerde ziekten.

€

hebben we in 2017
ontvangen van onze
donateurs

15

Ook onze online tools werden
veelvuldig gebruikt.

wetenschappelijke onderzoeksprojecten financierden we in
totaal.

200.000

5

70.000

Prof. Dr. Bouma (VuMC) onderzoekt of een bestaand medicijn
beter ingezet kan worden bij
chronische darmontstekingsziektes.

mensen bezochten de poepwijzer,
die laat zien waar je ontlastingspatroon op kan wijzen.

70.000

Ons platform ‘Hoe gezond is jouw
buik’ werd druk bezocht

7.500

In december lanceerden we de
‘Heb ik PDS-test’- die in die maand
op 7.500 bezoekers kon rekenen
We volgden Willem, hij vlogt over
zijn behandeling na de diagnose
alvleesklierkanker.

80%

3

Prof. Marco Bruno (Erasmus
MC) onderzoekt of het preventief
controleren van mensen met een
verhoogde kans op alvleesklierkanker levens kan redden.

7

info

Zeldzame leverziekten
dialoog

?
Dit initiatief, waarbij de Maag Lever Darm Stichting
betrokken was, brengt patiënten en onderzoekers
dichter bij elkaar.

Betere zorg voor Prikkelbare Darm Syndroom

projecten in MDL Innovaties

Lees op mlds.nl
meer over onze onderzoeken.

LIVE

In live video’s op
facebook lieten we
artsen aan het woord
die vragen beantwoordden van kijkers. De best
bekeken video bereikte
meer dan 80.000
personen!

80.000!

PDS expertisecentrum

!

Prof. Dr. Siersema (RadboudUMC)
kijkt of darmkanker opgespoord kan
worden met een eNose.

Een op de vier buikpatiënten blijft thuis, uit angst
om geen toilet te kunnen vinden. Samen met
patiëntenverenigingen kaartten we daarom het
tekort aan openbare toiletten aan.

Live video spreekuur
op Facebook

onderzoeken in Maag Darm
Lever (MDL) Diagnostiek

onderzoeken op het gebied van
Spijsverteringskankers

Waar kan ik naar de wc?

20%

wetenschappelijk onderzoek
en voorlichting

De pagina over het Prikkelbare
Darm Syndroom werd het
meest bezocht.

mensen deden de 7-signalentest
(kennistest over darmkanker)

bureaukosten en administratie

10-15 procent van de Nederlanders kampt met het
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Hun klachten worden
lang niet altijd onderkend. In 2017 startten we een
samenwerking met artsen (via de NVMDL) en patiënten
(via de PDSB) om de zorg rond PDS te verbeteren.

Meer weten?
Kijk op mlds.nl/bestuursverslag

