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Waar in dit jaarverslag de mannelijke vorm niet te vermijden was, gelieve te lezen (v/m).
Dit jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar in de Engelse taal.
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Stichting Marijke MHKO Fonds
Introductie
De Stichting Marijke MHKO Fonds - meestal verkort tot Stichting Marijke en (inter)nationale roepnaam Marijke Foundation - is op 20
mei 2003 geïnitieerd en op 30 juli 2003 opgericht door Han Kruyswijk, kort nadat zijn vrouw Marijke op 58-jarige leeftijd overleed aan
de gevolgen van de aandoening Multiple Arteriitis Temporalis.
Multiple Arteriitis Temporalis is de weinig bekende, verergerde en meestal fataal verlopende vorm van Arteriitis Temporalis (ook:
Reuscel Arteriitis, internationaal: Giant Cell Arteritis).
Arteriitis Temporalis wordt ook vaatreuma genoemd. Het zijn reumatische ontstekingen aan de grote bloedvaten van de slapen, een
vasculitis. De vaatwanden zetten op, de vaten verstarren en vernauwen, hetgeen in toenemende mate een goede bloed doorstroming
verhindert. De aandoening komt vooral voor bij vrouwen boven de circa 50 jaar, soms ook bij mannen, en meer in noordelijke dan in
zuidelijke landen.
Bij Multiple Arteriitis Temporalis is niet alleen sprake van reumatische ontstekingen en dus vernauwingen van de bloedvaten van de
slapen, maar ook van die in de hersenen, de hals en elders in het lichaam.
Beide aandoeningen zijn specifieke uitingen van een breder scala aan klachten respectievelijk breder ziektebeeld, Polymyalgia
Rheumatica. Bij dit ziektebeeld is sprake van reumatische ontstekingen in het gehele lichaam.
De oorzaak van deze aandoeningen is tot op heden onbekend.
In Nederland lijden jaarlijks circa 2200 patiënten aan Arteriitis Temporalis (bron: VUMC, Amsterdam, 2003).
Patiënten met Arteriitis Temporalis - die dus tegelijk aan Polymyalgia Rheumatica lijden - kunnen doorgaans binnen twee tot tien jaar
genezen met behulp van reeds lang bestaande geneesmiddelen; geneesmiddelen, die echter zeer onaangename bijwerkingen kennen
en soms blijvende schade van andere aard aanrichten.
Echter, in circa 20 gevallen is sprake van verergering tot de fatale Multiple variant van Arteriitis Temporalis. Hiervoor genoemde en
aanvullende medicatie kan dat tot nog toe niet verhinderen.
Jaarlijks lijden in Nederland circa 16.500 patiënten aan Polymyalgia Rheumatica.
Multiple Arteriitis Temporalis (MAT), Arteriitis Temporalis (AT) en Polymyalgia Rheumatica (PMR) worden veelal beschouwd als
auto-immuun aandoeningen. Ze behoren tot de zes tot acht duizend nu bekende Zeldzame Ziekten (internationaal: Rare Diseases,
Orphan Diseases) waaraan in Nederland jaarlijks circa 1 miljoen mensen lijden (bron: ZonMW, Den Haag).
De activiteiten in het oprichtingsjaar 2003 en de daarop volgende jaren zijn beschreven in de betreffende jaarverslagen.
Voor oudere jaarverslagen en uitgebreide informatie kunnen belangstellenden terecht op de website van de Stichting Marijke:
www.marijke-foundation.eu.
Toelichtingen kunnen te allen tijde worden verkregen bij het secretariaat van de Stichting Marijke MHKO Fonds, de afzonderlijke leden
van het bestuur en de accountant van de Stichting Marijke.
Status van de Stichting Marijke
De Stichting Marijke is geen patiënten organisatie. Integendeel. Ze houdt zich bezig met de aandoeningen zelf. Daardoor is er
vanzelfsprekend wel een relatie met patiënten die lijden aan MAT, AT en PMR. Maar de Stichting Marijke heeft geen andere leden dan
het bestuur.
De Stichting Marijke MHKO Fonds is een volstrekt onafhankelijke organisatie zonder enig winstoogmerk. Er zijn geen andere financiële
bronnen dan donaties en renten. De Stichting is als zodanig erkend en geregistreerd als charitatieve instelling met maatschappelijke
doelstellingen.
De Stichting Marijke opereert als werkgroep, waar nodig als stuurgroep. Het bestuur, bestaande uit professionals in uiteenlopende
disciplines, is een team, gericht op praktische resultaten die ten goede komen aan (toekomstige) patiënten. Bestuurlijkheden zijn van
secundair belang.
De bestuursleden van de Stichting Marijke, met inbegrip van de notuliste, werken voor de Stichting op louter vrijwillige basis; er worden
geen salarissen, fees of kosten uitbetaald.
Doelen en activiteiten
In overeenstemming met de statuten en de reglementen van de Stichting Marijke, en naar prioriteit:
1.

Vroegdiagnose - Symptomatrix ®©
Kort nadat Marijke Kruyswijk - Oosterhout was overleden zei desgevraagd de neuroloog, die Marijke gedurende de laatste
weken van haar leven begeleidde, dat zij nog in leven had kunnen zijn indien de diagnose (Multiple) Arteriitis Temporalis eerder
was gesteld.
Het is weliswaar niet gemakkelijk om met zo’n vaststelling te leven...... Maar door de uiteenlopende vreemde klachten, die
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doorgaans niet als een specifiek complex van klachten, duidend op AT en PMR, worden benaderd, is het voor huisartsen en
specialisten helaas bijzonder moeilijk om de aandoeningen AT en PMR tijdig te herkennen. Derhalve laat een diagnose vaak
lang op zich wachten, in sommige gevallen te lang, evenals behandeling respectievelijk medicatie.
De verdrietige vaststelling door eerder genoemde neuroloog (overigens niet de specialist die Marijke aanvankelijk behandelde)
heeft er toe geleid dat de Stichting Marijke al meteen Vroegdiagnose als haar belangrijkste thema koos en besloot om een
eigen Vroegdiagnose hulpmiddel, de Symptomatrix, te ontwikkelen.
De Symptomatrix is een volgordelijke opsomming van wetenschappelijk bewezen klachten die kenmerkend zijn voor de
aandoeningen AT en PMR. De Symptomatrix is een even praktisch als doeltreffend hulpmiddel (Eng.: dedicated symptom
checker). Het aankruisen van klachten stelt op de eerste plaats potentiële patiënten, maar daardoor tevens huisartsen en
medisch specialisten in staat om de aandoeningen AT en PMR veel eerder te kunnen herkennen dan tot nog toe mogelijk was.
Dit kan resulteren in snellere diagnose, daardoor eerdere aanvang van behandeling en medicatie, mogelijk lagere doseringen
medicatie en dus minder bijwerkingen, dientengevolge snelle vermindering van de klachten en snellere genezing. Maar
bovenal kan Vroegdiagnose met behulp van de Symptomatrix helpen verhinderen dat de aandoening AT verergert naar de
Multiple vorm en een fatale afloop krijgt.
De Symptomatrix is voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Ze werd in 2008 gepubliceerd op de website van de Stichting
Marijke in zowel de Nederlandse als de Duitse en Engelse taal; vertalingen in het Frans en Spaans zijn in 2010 afgerond. De
Symptomatrix is ook verkrijgbaar in druk.
Aan verdere medisch-wetenschappelijke onderbouwing op basis van literatuur en epidemiologisch onderzoek wordt
voortdurend gewerkt 1.
In dit Jaarverslag is op pagina 3 een visuele weergave opgenomen van doel en nut van de Symptomatrix voor Vroegdiagnose.
2. Publiciteit
Het genereren van meer aandacht onder een breed nationaal en internationaal publiek en de media voor Vroegdiagnose van
de aandoeningen MAT, AT en PMR met behulp van de Symptomatrix.
3. Het werven van Fondsen
De gelden worden voornamelijk gedoneerd aan verdere ontwikkeling van de Symptomatrix en, indien mogelijk, aan
wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van MAT, AT en PMR.
Echter, elders in dit Jaarverslag 2011 is hierin een beleidswijziging beschreven.
Stichting Marijke > Marijke Foundation
Het proces van internationalisering begon al enkele jaren geleden. Daartoe werd reeds in 2010 besloten om meer en meer de naam
‘Marijke Foundation’ te gebruiken. Een en ander werd in 2011 verder doorgevoerd, hier en daar met uitzondering van op Nederland
gerichte acties, documenten of delen van de website.
Hierna wordt in dit Jaarverslag alleen de roepnaam Marijke Foundation gebruikt.

1

De Symptomatrix kan mogelijk ook haar waarde bewijzen voor andere zeldzame ziekten / auto-immuun ziekten.
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Doel en nut van de Symptomatrix
Schematisch

Vaak voorkomende situatie:
# ! uitbraak

# symptomen
leeftijd > 50

# tijd

#

diagnose > behandeling

De aandoeningen van patiënten zijn al in een gevorderd stadium ( ! ); het ‘stoplicht’ staat al ferm op rood, zoals de illustratie weergeeft.

De Symptomatrix (

) is bedoeld om het zo ver niet te laten komen door:

Vroegdiagnose
! uitbraak

# symptomen
Symptomatrix
werkt als verkeerslicht >>

leeftijd > 50

#tijd

diagnose > behandeling in eerder stadium

De aandoeningen worden eerder herkend, de tijd tussen deze vroegtijdige herkenning en diagnose is korter, de diagnose kan worden
gesteld als de aandoeningen nog niet in volle hevigheid woeden en de behandeling kan dus in dat vroege stadium aanvangen.

Tekstueel
In het vierde kwartaal van 2011 werd de Marijke Foundation uitgenodigd door PMR GCA North East te Newcastle (UK), de patiënten
organisatie van Mavis Smith 2, om een artikel in de Engelse taal te schrijven over ons werk, het doel daarvan en de Symptomatrix. Het
artikel werd gevraagd voor publicatie in de Newsletter Spring 2012 van PMR GCA North East.
De Marijke Foundation besloot naar aanleiding daarvan het artikel in het eerste kwartaal van 2012 dusdanig te schrijven dat het tevens
voor andere publicitaire doeleinden kan worden gebruikt. En voorts om het artikel, dat als werktitel ‘Universeel Artikel’ kreeg, terug te
vertalen naar het Nederlands en in de loop van 2012 ook in andere talen te vertalen.
In het artikel zal de betekenis van de kleur oranje in verkeerslichten en auto-dashboards een rol spelen. Zie hierboven, de oranje ‘dot’.

2

zie jaarverslag 2010
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Het jaar 2011
Resultaten, overzicht
Overeenkomstig de voornemens per einde 2010 heeft de Marijke Foundation zich in 2011 toegelegd op de hoofdactiviteiten 1. en 2. op
pagina 1 respectievelijk pagina 2., en op daarmee verwante thema’s en onderwerpen.
Het werven van fondsen - 3. op pagina 2 - bleef opnieuw relatief secundair, voornamelijk om zo min mogelijk tijd te onttrekken aan de
hiervoor bedoelde activiteiten en werkzaamheden.
Opmerkelijk in 2011 was de steeds meer merkbare weerstand van patiënten organisaties zeldzame ziekten, hun koepels, verenigingen,
platforms en wat dies meer zij tegen de visie van de Marijke Foundation. Een visie die nu juist overeenkomt met ontwikkelingen c.q.
‘topics’ in de medische wetenschap en de essentiële betekenis van Vroegherkenning en Vroegdiagnose betreffen.
Hoe onterecht die weerstand ook is, begrijpelijk is ze wel. Immers, patiënten organisaties maken zich sterk voor patiënten die ziek zijn.
En dat zijn er in ons land zo’n 1 miljoen per jaar. Maar het is ons inziens onverstandig dan uit het oog te verliezen dat er dus tevens 1
miljoen mensen nog niet ziek en dus potentiële patiënten zijn. Vroegherkenning en Vroegdiagnose zijn voor hen van het grootste belang
om te helpen voorkomen dat aandoeningen ernstiger vormen aannemen dan strikt noodzakelijk.
De Marijke Foundation heeft zich in 2011 daarom steeds vaker en steeds sterker, en uiteindelijk niet zonder succes, verzet tegen de
dominantie van de patiënten organisaties c.s. Een dominantie die de oorzaak bleek van moeizame processen in de ontwikkelingen rond
zeldzame ziekten in het algemeen en niet zelden onwerkbare situaties oplevert. Een en ander toonde zich onder meer met betrekking
tot het initiatief van de Marijke Foundation tot een Zeldzame Ziekten Centrum Nederland, één loket voor (potentiële) patiënten, maar
tevens informatiebron voor huisartsen en specialisten. Het toonde zich eveneens bij de voorbereidingen van het tot stand brengen van
het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten, dat in 2013 gereed moet zijn.
Elders in dit Jaarverslag 2011 komen we er nader op terug.
De Symptomatrix
Statistieken leerden ons dat de websites Symptomatrix ook in 2011 regelmatig werden bezocht, zowel vanuit Nederland als daarbuiten.
De in 2010 gepubliceerde en daarmee actuele versie 2.1. leverde per einde 2011 meer dan 170 responses op, vooral uit Nederland en het
Verenigd Koninkrijk, maar ook uit andere landen. Uit 8 responses bleek dat de Symptomatrix had geleid tot een vroege diagnose.
Deze responses stellen de Marijke Foundation in staat om op termijn te bezien of de Symptomatrix 2.1. nadere aanpassing behoeft.
Voorts kan aldus worden vastgesteld hoe effectief de Symptomatrix is met betrekking tot Vroegdiagnose en Vroegherkenning van AT
en PMR en wat eventueel nog gedaan moet worden om de effectiviteit te verbeteren.
De statistische gegevens uit de responses verschaffen tevens inzicht in de weg die patiënten afleggen zodra zij klachten hebben. Een
belangrijk onderwerp, omdat vaak zeer veel tijd heen gaat met bezoek aan uiteenlopende artsen alvorens een diagnose wordt gesteld.
De ontvangen responses gaven de Marijke Foundation in 2011 evenwel nog geen aanleiding om wijzigingen in de actuele versie 2.1 aan
te brengen.
De Symptomatrix en statistiek
Vermoedelijk zijn de in de vorige paragraaf genoemde getallen in werkelijkheid veel hoger. Want het is meer dan aannemelijk dat
patiënten nog voornamelijk met hun ziek-zijn en genezing bezig zijn nadat de diagnose is gesteld en de behandeling en medicatie zijn
begonnen. Vrijwel zeker verliezen zij daardoor het achteraf verzenden van responses aan de Marijke Foundation uit het oog.
Hierbij moet tevens in aanmerking worden genomen dat reumatologen onder andere in het Verenigd Koninkrijk de Symptomatrix zelf
gebruiken voor het stellen van de diagnose. Waar huisartsen doorgaans maar mondjesmaat worden geïnformeerd door specialisten
nadat een patiënt is doorverwezen, mag de Marijke Foundation al helemaal niet rekenen op responses van reumatologen.
Aangenomen mag dus worden dat de Symptomatrix veel meer patiënten - en ook huisartsen en specialisten - heeft geholpen dan onze
statistieken weergeven. En de conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de Symptomatrix beantwoordt aan het doel en haar werk ook in
2011 weer heeft gedaan.
De vindbaarheid van de Symptomatrix websites
Patiënten met al dan niet vreemde en vage klachten zoeken steeds vaker op internet naar de oorzaken daarvan.
De websites van de Marijke Foundation voldoen al jaren aan deze tendens: het is de reden van het bestaan van de websites.
De vindbaarheid van onze websites voor zoekmachines zoals Google en AltaVista (dat wil zeggen voor hun zoekrobots) is voor de
Marijke Foundation natuurlijk bijzonder belangrijk. En gedurende 2011 heeft de Marijke Foundation zich dan ook in toenemende mate
afgevraagd of die vindbaarheid nog wel optimaal is. Immers, met name door de verdere uit-ontwikkeling van zoekrobots en de
veranderende eisen aan websites die daaruit voortvloeien (de omgekeerde wereld, maar dat terzijde) rees er twijfel. Te meer daar uit
eigen tests - zoekopdrachten met trefwoorden die het publiek ook zou kiezen - bleek dat de websites niet hoog genoeg in de
resultatenlijsten voorkomen.
Gaandeweg 2011 achtte de Marijke Foundation het nodig dat er eens met een deskundig oog naar haar websites wordt gekeken. Te
meer omdat het vraagstuk zich zou kunnen voordoen of de Marijke Foundation haar websites nog wel zelf zou moeten/kunnen maken,
onderhouden en beheren of dat dat zo langzamerhand zou moeten worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau.
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Tijdens de laatste vergadering in 2011 werd besloten om een en ander met ingang van 2012 nader te onderzoeken.
Investeringen in de Symptomatrix websites
Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragraaf voldoen de websites van de Marijke Foundation al jaren aan de tendens dat patiënten
met al dan niet vreemde en vage klachten steeds vaker op internet zoeken naar de oorzaken.
In de laatste vergadering in 2011 werd besloten om het kapitaal van de Marijke Foundation aan te wenden voor investeringen in voornamelijk - de websites, het speerpunt van de Marijke Foundation, teneinde zo optimaal mogelijk te kunnen blijven voldoen aan de
vereisten die uit deze tendens en technologische ontwikkelingen voortvloeien.
De Symptomatrix website en vertalingen
Voorbereidingen werden getroffen om de Symptomatrix, reeds bestaand in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal, te
vertalen in het Zweeds, Russisch, Chinees en Pools. Daartoe werden vrienden, familieleden en collega’s die deze talen beheersen met
succes aangezocht.
De versie in de Chinese taal was reeds gereed in het najaar van 2011. De andere vertalingen zullen in de loop van 2012 klaar zijn.
Met de publicatie van deze versies op de websites van de Marijke Foundation wordt gewacht tot in 2012 mogelijke herzieningen van
haar websites zijn gerealiseerd.
De Symptomatrix en publiciteit / promotie
Reeds in de Jaarverslagen 2008, 2009 en 2010 werd vermeld hoezeer publiciteit nodig is om het speerpuntthema ‘Vroegherkenning en
Vroegdiagnose’ en daarmee het bestaan en de betekenis van de Symptomatrix in Nederland en daarbuiten onder de aandacht van een
breed publiek, (huis)artsen, specialisten en de media te brengen en vervolgens te houden. Dat was ook in 2011 bepaald geen sinecure
en we moeten erkennen dat de Marijke Foundation in dit opzicht ook dit jaar maar weinig wind mee heeft gehad op dit gebied, mede
omdat de aandacht van de media veelal uitging naar uiteenlopende crises en de gevolgen daarvan.
Dit bevestigde wederom dat publiciteit weliswaar een primair aandachtsveld voor de Marijke Foundation is en blijft. Maar het deed dit
jaar ook de vraag rijzen of het wel zinvol is om daarin op dezelfde manier veel tijd en soms ook geld te investeren.
De slotsom was ontkennend en in de laatste vergadering in 2011 werd dan ook besloten om ons te beperken in publicitaire activiteiten
en ons voornamelijk te concentreren op optimalisering van de vindbaarheid van onze websites (zie hierboven). Snelle en goede
vindbaarheid is de beste publiciteit, zo oordeelden we.
Voorts werd besloten om het ‘Universeel Artikel’ (zie pagina 3, ‘Tekstueel’) zodanig te redigeren dat het in voorkomende gevallen voor
uiteenlopende publicitaire doeleinden kan worden ingezet - redacties van radio- en televisiestations, magazines, dag- en weekbladen,
streekbladen en zo meer - zij het mondjesmaat en niet intensief.
Toch was er in 2011 ook enig podium voor de Marijke Foundation.
In februari werd een artikel over doel en werk van de Marijke Foundation geplaatst in het magazine ‘In Beweging’ van de Reuma Bond
(oplage circa 30.000 exemplaren). Dit naar aanleiding van het interview op 15 november 2010 met bestuurslid wetenschappelijk, Dr.
Ron Voorbij, en secretaris Han Kruyswijk. Het artikel vormde een tweeluik met een door de Marijke Foundation geïnitieerd interview met
Dr. Elisabeth Brouwer van het UMC Groningen (waar onderzoek naar onder meer de oorzaak van Arteriitis Temporalis wordt gedaan in
samenwerking met het VUmc in Amsterdam; onderzoek, dat wordt gefinancierd door onder meer het Reumafonds en farmaceut Merck).
Het artikel is Bijlage 3. bij dit Jaarverslag.
De Marijke Foundation en het mini -Symposium ‘Zeldzaam, maar evenveel recht op zorg’
Naar aanleiding van een voorzet daartoe in 2010 werd de Marijke Foundation door de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen uitgenodigd
voor een korte presentatie over Vroegherkenning, Vroegdiagnose en de Symptomatrix tijdens dit op 12 mei 2011 georganiseerde miniSymposium in Casa400 te Amsterdam.
De presentatie werd gegeven door Dr. Ron Voorbij, bestuurslid medisch-wetenschappelijk, en Han Kruyswijk, secretaris.
De beknopte inhoud van de presentatie is Bijlage 2. bij dit Jaarverslag, inclusief foto’s van de Marijke Foundation op het minisymposium.
De ‘zaal’ bestond alleen uit representanten van patiënten organisaties. En hoewel de presentatie van de Marijke Foundation van
professioneel niveau was, bleek alras dat de boodschap die we wilden overbrengen ook nu niet pakte. Wederom werd duidelijk hoe
dominant en vertunneld patiënten organisaties in Nederland zijn en hoezeer men meent dat de belangen van actuele patiënten, hun
organisaties en hun vertegenwoordigers (waaronder ook persoonlijke belangen) in de wielen worden gereden door aandacht voor de
‘topics’ Vroegherkenning, Vroegdiagnose en de Symptomatrix die zo in het belang zijn van potentiële patiënten (‘voorkomen is beter
dan genezen......’)..
Gedurende de middagsessie bleek bovendien hoezeer ook de belangen van patiënten organisaties c.s. onderling van elkaar kunnen
verschillen en waartoe dat kan leiden. Er ontstond een over en weer gekrakeel dat niet zou hebben misstaan op de Albert Cuypmarkt in
Amsterdam. Vanwege gebrek aan belangstelling voor dit soort ontploffingen en ontladingen vonden voorzitter Eric Gerritsen en
secretaris Han Kruyswijk het verstandig om vroegtijdig de bijeenkomst en dus het pand te verlaten.
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Daaraan droegen twee frustraties bij.
Op de eerste plaats werd de door de Marijke Foundation ten behoeve van Zeldzame Ziekten in Nederland geproduceerde AudioCD
“Geef ze Hoop” (‘Give me hope, Joanna’ van Eddy Grant, voorzien van een eigen en toepasselijke Nederlandse tekst) met een achteloos
gebaar van ‘wat is dit voor nonsens’ door de dagvoorzitter al na slechts enkele maten weggedraaid. De AudioCD werd door de Marijke
Foundation gepresenteerd als een cadeau aan allen die bij zeldzame ziekten in Nederland betrokken zijn en is bedoeld als promotie
middel; het enige publieksmiddel waarover nota bene gratis kon worden beschikt.............
Voorts moest tijdens de middagsessie de voorzitter van de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen, Dr. Frits Lekkerkerker, desgevraagd
toegeven dat van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten, dat al in 2013 gereed moet zijn, nog geen letter op papier stond. Kortom,
niemand bleek er iets aan gedaan te hebben, ondanks een hoop wind die vooral patiënten organisaties c.s. er al enige tijd over
maakten.
Zeldzame Ziekten Dag 2011
Deze op 15 mei 2011 in Artis georganiseerde dag was evenals voorgaande Zeldzame Ziekten Dagen een besloten evenement waar
alleen patiënten organisaties voor waren uitgenodigd.
Omdat de Marijke Foundation nu eenmaal geen patiënten organisatie is, heeft zij weinig aan zulke dagen, hooguit het onderhouden
van enkele contacten die evenwel nauwelijks bijdragen aan onze doelen. Immers, aan de ‘missie’ van de Marijke Foundation
(Vroegherkenning, Vroegdiagnose) wordt in het algemeen geen aandacht besteed, ook niet na aandringen onzerzijds.
Bovendien werd ook voor deze dag de door de Marijke Foundation geproduceerde CD “Geef ze Hoop” als niet toepasselijk geweigerd,
zoals dat op 12 mei 2012 eigenlijk ook het geval was.
De Marijke Foundation besloot om deze uiteenlopende redenen de Zeldzame Ziekten Dag niet te bezoeken.
De Marijke Foundation en Zeldzame Ziekten in Nederland
De Marijke Foundation propageert al enige jaren het tot stand komen van één loket voor zeldzame ziekten, het Zeldzame Ziekten
Centrum Nederland. Een centraal punt voor informatie voor patiënten, doorverwijzingen naar deskundige specialisten, expertise centra,
patiënten organisaties en zo voort, en ook als informatiebron voor huisartsen en specialisten. Maar niet alleen voor deze doelen. Want
iedereen die betrokken is bij zeldzame ziekten in Nederland kan er onder één noemer door komen en tot samenwerking worden
gebracht, waar al jarenlang sprake is van verbrokkeling, onderlinge tegenstellingen en wat dies meer zij.
Vanzelfsprekend propageert de Marijke Foundation het Zeldzame Ziekten Centrum Nederland ook om haar speerpunt
Vroegherkenning, Vroegdiagnose en Symptomatrix in onder te brengen, samen met meer invloed vanuit de medische professie.
Een en ander zou volgens de Marijke Foundation tevens in het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten moeten worden opgenomen.
Maar voor deze denkbeelden kregen we ook in 2011 geen gehoor, al ontwierp de Marijke Foundation er zelfs een concept website voor.
Voorts heeft de Marijke Foundation al geruime tijd een visie op vorm, inhoud en het tot stand komen van het Nationaal Plan. Een visie
die we opbouwden na de gebeurtenissen op het mini-Symposium op 12 mei 2011 in Casa400 te Amsterdam en na kennisname van het
Belgische Nationaal Plan Zeldzame Ziekten dat onze Zuiderburen al geruime tijd gereed hadden.
Maar ook op onze uitnodiging (juni 2011) om die visie te bespreken kregen we nul op het rekest van de door patiënten organisaties c.s.
zo gedomineerde Stuurgroep Weesgeneesmiddelen (namens de overheid tot 31 december 2011 de organiserende groepering in
Zeldzame Ziekten land).
Niettemin, en na herhaald aandringen onzerzijds, kwam er op 9 december 2011 in Utrecht toch een afspraak met de voorzitter van de
Stuurgroep Weesgeneesmiddelen, Dr. Frits Lekkerkerker, en de beide secretarissen Jolanda Huizer en Sonja van Weely. Van de kant van
de Marijke Foundation waren Dr. Ron Voorbij, Rob Berkhof en Han Kruyswijk aanwezig.
De uitkomst van dit overleg was helaas weinig inspirerend. Voor onze visie was opnieuw nauwelijks gehoor.
Na intern beraad besloot de Marijke Foundation haar visie dan maar op te tekenen in een Visienota en die wereldkundig te maken 3.
Voor een deel van onze visie op Zeldzame Ziekten in Nederland (de publicitaire kant), zie de standaard Bijlage 1. bij elk en dus ook dit
Jaarverslag, het artikel ‘Zeldzaam Zonder Zorg(en)’.
Contacten en Samenwerking
In 2011 kwam een nieuw veelbelovend contact tot stand met de National Medical Research Foundation in Arizona/USA, geleid door
Joan Reiter. De Symptomatrix kreeg erkenning met de tekst: "Through our website we intend to publish this very important tool, as this
break-through will be a dynamic addition toward information for the medical community and, more important, the patient community
in our country and beyond. Appropriate credit will be given to the Marijke Foundation."
Vrijwel zeker zal in 2012 verdere samenwerking volgen.
Het contact met het UMC Groningen (Dr. Elisabeth Brouwer en Prof. Mieke Boots), stammende uit 2010, leek aanvankelijk

3

Red.: die Visienota is sinds januari 2012 in omloop met als titel: “Zeldzame Ziekten in Nederland, een andere aanpak, een andere weg”
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veelbelovend. Vooral een verdergaande samenwerking met het UMC Groningen lag voor de hand omdat ook daar Vroegdiagnostiek
de aandacht heeft. Voorts werd de Symptomatrix door Dr. Brouwer en Prof. Boots in 2010 als zinvol en nuttig beschouwd.
Helaas keerde Dr. Brouwer zich gaandeweg 2011 tegen de Marijke Foundation, ons werk en de Symptomatrix in het bijzonder als zou de
Symptomatrix niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het tegendeel is waar. Maar de Symptomatrix is nu eenmaal niet volgens de
conventies die Dr. Brouwer aanhangt tot stand gekomen en bovendien niet door haarzelf bedacht.......
Tja, soms is het wennen voor conventionele onderzoekers dat zulke ontwikkelingen met praktisch nut niet langer aan hen zijn
voorbehouden. De tijd snelt sommigen kennelijk voorbij.
Met als belangrijkste doel de verdere promotie van de Symptomatrix werden in het Verenigd Koninkrijk de contacten warm gehouden
met de PMR GCA Scotland Support Group (I. Jean Miller) in Dundee en PMR GCA North East Support Groups (Mavis Smith) in Newcastle
-Gateshead/Kibblesworth. Contacten die vooral erg hartelijk van aard zijn.
Patiënten dag Arteriitis Temporalis, Friedrich Wegener Stichting
Op 10 december 2011 organiseerde de Friedrich Wegener Stichting een informatie bijeenkomst voor patiënten Arteriitis Temporalis.
Voor deze bijeenkomst was ook de Marijke Foundation uitgenodigd in de persoon van Dr. Ron Voorbij. Naast andere sprekers kreeg hij
de gelegenheid om iets te vertellen over het werk van de Marijke Foundation en over Vroegherkenning, Vroegdiagnose en de
Symptomatrix in het bijzonder.
AT PMR NL, Nederlandse Patiënten Organisatie
Tegen het einde van 2010 besloot de Marijke Foundation te trachten een patiënten organisatie te initiëren zonder die zelf op te richten
of te willen runnen. De Marijke Foundation maakte er in die periode al een concept website voor.
Het elders in dit Jaarverslag aangehaalde artikel in het magazine ‘In Beweging’ van de Reuma Bond bevatte tevens een oproep aan
vrijwilligers om de oprichting en bemanning (v/m) van AT PMR NL op zich te nemen. Dit bleef zonder resultaat.
Ook op andere wijzen heeft de Marijke Foundation geprobeerd vrijwilligers te vinden voor dit project, maar eveneens zonder succes.
Naar aanleiding van de patiënten dag die door de Friedrich Wegener Stichting werd georganiseerd, besloot de Marijke Foundation
tenslotte van verdere eigen initiatieven af te zien en met de Friedrich Wegener Stichting over een en ander in contact te treden.
Bestuurlijk
In 2011 zette de Marijke Foundation de lijn uit voorgaande jaren voort om ‘besturen’ als van secundaire belang te beschouwen en zich
primair als actief team te richten op het behalen van resultaten in de praktijk.
Financieel en facilitair
In tegenstelling tot in 2010 nam het kapitaal van de Marijke Foundation iets af, voornamelijk als gevolg van kosten voor het technisch
onderhoud van de websites. De binnengekomen donaties konden die kosten niet compenseren.
Nochtans is de Marijke Foundation als altijd en vanzelfsprekend erkentelijk voor alle donaties die zij ook in 2011 weer mocht ontvangen.
In 2011 werd de Marijke Foundation wederom gesteund door Cint MMedia te Amstelveen met uiteenlopende faciliteiten.
In dit jaar namen de bestuursleden van de Marijke Foundation een aantal kosten wederom voor eigen rekening voor een totaalbedrag
van € 950,00.
Doelen, steun, kosten, rente
Om specifieke doelen, bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar de oorzaak van Arteriitis Temporalis en Polymyalgia
Rheumatica, financieel te kunnen steunen, is onder meer substantieel kapitaal nodig. Ondanks de tot en met 2011 ingekomen gelden
blijven de financiën van de Marijke Foundation ontoereikend om financiële steun te kunnen verlenen aan dat doel of zelf een
onderzoeksproject te starten. De jaarcijfers 2011 weerspiegelen deze omstandigheid opnieuw: er waren geen aldus bestemde uitgaven.
Mede naar aanleiding daarvan, maar toch voornamelijk omdat de Marijke Foundation het speerpunt Vroegherkenning, Vroegdiagnose
en Symptomatrix op haar websites heeft besloten te optimaliseren, zal zij met ingang van 2012 in hoofdzaak daarvoor haar kapitaal
aanspreken.
De Marijke Foundation beheert de tot nu toe ingekomen gelden als een goed huismoeder. Hierbij valt op dat de kosten laag zijn en niet
anders dan die van de bankrekening, de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse ‘huur’ van capaciteit voor het webdomein en incidentele
kosten voor technische assistentie bij wijzigingen in of aanpassingen van de websites. Een en ander was evenals in voorgaande jaren in
overeenstemming met het uitgangspunt dat alle binnenkomende gelden en renten zo veel mogelijk ten goede dienen te komen aan
de doelen van de Marijke Foundation en daarmee aan potentiële patiënten Arteriitis Temporalis en Polymyalgia Rheumatica.
Vergaderingen
In 2011 vonden drie ‘live’ bestuursvergaderingen plaats:
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.
.
.

11 februari
16 september
25 november

De statuten van de Marijke Foundation schrijven voor dat minstens vier bestuursvergaderingen per jaar moeten worden gehouden.
Het bestuur van de Marijke Foundation neemt evenwel omwille van de efficiency vaak haar toevlucht tot elektronische vergaderingen
en dito overleg, meestal per e-mail. En aldus heeft het bestuur in 2011 ruimschoots meer dan vier vergaderingen gehouden. E-mails en
anderszins worden op het secretariaat van de Marijke Foundation als notulen gearchiveerd, samen met die van de ‘live’ vergaderingen.
Bestuur
In bestuurlijke zin was in 2011 wederom geen sprake van veranderingen:
Voorzitter

Eric Gerritsen (65), Baarn; voormalig Directie Secretaris en Projectleider

Penningmeester

Rob Berkhof (59), Zwolle; Registeraccountant, Register Informaticus

Secretaris

Han Kruyswijk (67); Amstelveen, Directeur/eigenaar van Cint MMedia, voorheen R&D nieuwe en multi media
wetenschappelijke en publieksuitgaven

Wetenschap

Dr. Ron Voorbij (52), Zeist; Medisch Specialist
.
bijgestaan door notuliste Drs. Mariëtte Sibbing (53), Amsterdam; orthopedagoge.
Accountant en adviseurs
Accountant, de heer Rob van Kessel RA van Horlings - Amsterdam.
De Marijke Foundation beschikte in 2011 niet over vast aan de Stichting verbonden adviseurs, met uitzondering van voornoemde
accountant.
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Voornemens 2012
a. Beleidsaanpassing
In algemene zin heeft de Marijke Foundation besloten zich met ingang van haar vergadering op 25 november 2011 te beperken
tot de Symptomatrix en de vindbaarheid daarvan op internet. Een en ander overeenkomstig de oorspronkelijke doelstellingen
van de Marijke Foundation. Aldus volgt de Marijke Foundation de weg van samenwerking met de medische wetenschap en
andere professionals (kwaliteit Symptomatrix) en de verdergaande technologische ontwikkelingen (internet c.s.), met als
primaire doelgroep ‘een zo breed mogelijk algemeen publiek’, nationaal en internationaal.
Ten behoeve van deze doelen en activiteiten zal het kapitaal van de Marijke Foundation worden aangesproken.
Van andere activiteiten wordt afgezien of ze worden beperkt tot een absoluut minimum door zelf geen nadere initiatieven te
nemen.
b. Symptomatrix, upgrading
Indien nodig: verdere ontwikkeling, uitbreiding, wetenschappelijke onderbouwing en versterking, en nader onderhoud van de
Symptomatrix versie 2.1 , waar mogelijk en noodzakelijk in samenwerking met lotgenoten-mantelzorgers-familie, patiënten
organisaties, huisartsen, medisch specialisten en onderzoekers/wetenschappers in binnen- en buitenland, en op basis van de
verzameling van statistische gegevens (responses Symptomatrix).
c. Vindbaarheid Symptomatrix op internet
Meer en meer mensen zoeken op internet naar een verklaring voor hun vreemde/vage klachten. Aan deze tendens voldeed de
Marijke Foundation reeds. Maar de Symptomatrix moet zo goed mogelijk op internet te vinden zijn en te vinden blijven. Daarom
zullen in 2012 de websites van de Marijke Foundation door een extern bureau tegen het licht worden gehouden en waar nodig
worden aangepast aan de hedendaagse eisen die zoekmachines zoals Google en Alta Vista op dit gebied stellen.
d. Vertaling van de Symptomatrix in meerdere talen
De Symptomatrix is tot nu toe gepubliceerd in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Vrijwilligers is gevraagd om
de Symptomatrix in andere talen te vertalen. Toezeggingen werden ontvangen voor de talen Zweeds, Pools, Chinees en
Russisch. Turks staat eveneens voor 2012 op het programma maar daarvoor moet nog een vrijwilliger worden gevonden.
e. Visienota
De Marijke Foundation is de enige in Nederland, vrijwel zeker ook daarbuiten, die zich inspant voor Vroegherkenning en
Vroegdiagnose van, op de eerste plaats, Arteriitis Temporalis en Polymyalgia Rheumatica, maar tevens voor Vroegherkenning
en Vroegdiagnose van andere al dan niet zeldzame aandoeningen.
Vanwege deze invalshoek verschillen de opvattingen van de Marijke Foundation over zeldzame ziekten en wat daarvoor moet
worden gedaan fundamenteel van die van de patiënten organisaties c.s. De Marijke Foundation baseert zich op het feit dat
weliswaar 1 miljoen patiënten jaarlijks lijden aan zeldzame aandoeningen, maar dat dit tevens inhoudt dat jaarlijks 1 miljoen
mensen kunnen kómen te lijden aan een zeldzame ziekte. Waar patiënten organisaties sterk dominant zijn en weinig ruimte
laten voor Vroegherkenning en Vroegdiagnose ten behoeve van de 1 miljoen potentiële zeldzame zieken, zal de Marijke
Foundation haar visie neerleggen in een Visienota. De Visienota zal worden verspreid onder alle personen en organisaties die
op een of andere wijze betrokken zijn bij zeldzame aandoeningen of er een belang bij hebben, met inbegrip van het Ministerie
VWS, en voorts onder het bedrijfsleven, hun belangenorganisaties en wat dies meer zij.
f.

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten en het Zeldzame Ziekten Centrum Nederland
Overeenkomstig de Visienota van de Marijke Foundation (concept december 2011) zal de Marijke Foundation desgevraagd haar
bijdragen leveren respectievelijk betrokken zijn bij het tot stand brengen van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten, dat in 2013
gereed moet zijn.
De Visienota van de Marijke Foundation bevat een aantal voorstellen, waarvan reeds een aantal van oudere datum in het
Nationaal Plan is opgenomen. Echter, voor een van die voorstellen - het oprichten van één loket, dat wil zeggen het Zeldzame
Ziekten Centrum Nederland - zal de Marijke Foundation nog enige strijd moeten voeren en dat ook doen.
Zowel met betrekking tot het Nationaal Plan als het Zeldzame Ziekten Centrum is de inzet van de Marijke Foundation:
Vroegherkenning, Vroegdiagnose en een sterkere betrokkenheid bij zeldzame ziekten van de medische professie.

g. Bestuurlijk
De Marijke Foundation zal voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement terzake bestuursvergaderingen door er in
2012 vier te houden.
Echter, omwille van efficiency zal het bestuur de reeds in 2008 ingezette trend volgen, dat wil zeggen waar dat zinvol is, voor
bestuurlijk overleg gebruik blijven maken van hedendaagse technologie zoals e-mail en Skype.
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Financieel verslag 2011
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Balans

Bedragen in €

31-12-2011

31-12-2010

6.994

7.301

6.994

7.301

6.994

7.301

6.994

7.301

Activa
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen

De saldi zijn in overeenstemming met dagafschrift nr. 1 van 3 januari 2011 van de bankrekening van de Stichting Marijke en afschrift nr.
1 van 4 januari 2011 van de MKB Extra rekening van de Stichting Marijke, beide bij ING Bank te Amsterdam.

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting Marijke MHKO Fonds van 1 juni 2012.
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Staat van baten en lasten

Bedragen in €

20 11

2010

195
15

895
106

210

1.001

27
44
446
-307

26
36
691
248

210

1.001

Baten
Giften
Intrest

Lasten
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Diverse project kosten
Batig saldo

De saldi zijn in overeenstemming met dagafschrift nr. 1 van 3 januari 2011 van de bankrekening van de Stichting Marijke en afschrift nr. 1
van 4 januari 2011 van de MKB Extra rekening van de Stichting Marijke, beide bij ING Bank te Amsterdam.

Opmerking:
De bestuursleden van de Stichting Marijke namen gezamenlijk een bedrag ad € 1.224,31 aan kosten voor eigen rekening.
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Toelichting op de balans per 31 december 2011

Bedragen in €

2011

Stand eigen vermogen per 31 december 2010

7.301

Toevoeging resultaat 2011

-307

Stand eigen vermogen per 31 december 2011

6.994
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Bijlagen
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Bijlage 1. “Zeldzaam zonder Zorgen”
Over Zeldzame Ziekten (Orphan Diseases, Rare Diseases)

Nee, dit is geen verschrijving. Er staat inderdaad “Zeldzaam zonder Zorgen”. Maar wie per ongeluk “Zeldzaam zonder Zorg” leest, is
dichter bij de waarheid.
Kortom, de titel is waar naar wordt gestreefd, althans zou móeten worden gestreefd (....), want de harde hedendaagse realiteit is
“Zeldzaam zónder Zorg”, zeldzame uitzonderingen daargelaten.
Tot nu toe zijn, wereldwijd, zes- tot achtduizend verschillende Zeldzame Ziekten bekend.
Aan een Zeldzame Ziekte kunnen enkele patiënten lijden, zoals een kinderziekte die slechts 16 kinderen in de wereld treft (2009), terwijl
weer andere Zeldzame Ziekten honderden mensen tot patiënt maken.
In Nederland lijden jaarlijks, schrik niet, circa 1.000.000 patiënten aan een Zeldzame Ziekte (2008; bron: VSOP).
Dat is 1 op de 17 inwoners van ons land!
Ter vergelijking: aan Hart- en Vaataandoeningen lijden in een jaar circa 860.000 patiënten (2006; bron: Hartstichting), aan Nierziekten
circa 40.000 (2006; bron: Nierstichting), aan Kanker circa 366.000 patiënten (bron: 2008; IKC - Zuid) en aan Diabetes circa 757.000
patiënten (2007; bron: RIVM).
Maak je de Nederlandse cijfers van toepassing op een wereldbevolking van zo’n 6,5 miljard zielen, dan zouden wereldwijd ruim 382
miljoen (382.000.000) kinderen en volwassenen kunnen lijden en niet zelden overlijden aan een Zeldzame Ziekte.
Veel van deze Zeldzame Ziekten hebben een verloop en gevolgen die vergelijkbaar zijn met de ‘grote’ aandoeningen.
Daarentegen is de aandacht voor Zeldzame Ziekten, patiënten en - niet te vergeten - mantelzorgers (v/m) onder het publiek, de media,
de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de farmaceutische industrie, bekende Nederlanders en, last but not least, de medische
wetenschap tot op de dag van vandaag gering. Dat is weliswaar op een aantal manieren verklaarbaar. Maar de vraag rijst of het
maatschappelijk aanvaardbaar is.
Immers, in ons land maken we ons wèl druk om een zeldzaam plantje of diertje; er wordt overheidsgeld vrijgemaakt om ze te
beschermen tegen definitieve verdwijning. We investeren in ecoducten ter beveiliging van onze fauna omdat we onze in de vrije natuur
levende dieren anders dodelijk aanrijden.
Maar Zeldzame Ziekte patiënten worden niet of nauwelijks beschermd tegen, in het uiterste geval, hún verdwijning. Zeldzame Ziekte
patiënten en hun mantelzorgers (v/m) worden voorbijgeraasd door de snelle en dure vehikels van de grote aandoeningen; er is geen duct dat hen beschermt. Aan Zeldzame Ziekten wordt amper geld besteed, er wordt niet of nauwelijks in geïnvesteerd. Zorg rond en
onderzoek naar de ‘grote’ aandoeningen worden zwaar gesubsidieerd en gesponsored, Zeldzame Ziekten tot nog toe sporadisch.
Zeer schrijnende tegenstellingen, eigenlijk een vorm van desintegratie.
Vroeger vooral, maar ook nu nog, nam en neemt de samenleving het op voor wezen, voor weeskinderen; met de overheid voorop. En
wordt een baby te vondeling gelegd, dan is dat voorpagina nieuws.
De internationale aanduiding van Zeldzame Ziekten is Orphan Diseases. De letterlijke vertaling in het Nederlands luidt ‘weesziekten’.
Patiënten die [komen te] lijden aan een Zeldzame Ziekte zijn derhalve ‘weespatiënten’. Deze ‘wezen’ zijn zelden of nooit voorpagina
nieuws. De samenleving neemt het nauwelijks voor hen op.....
“Dat kan beter”, zo luidt een hedendaagse reclame slogan met betrekking tot onze gezondheid.
En gelukkig zijn er dan ook mensen en organisaties, tot nog toe helaas gering in aantal, die deze maatschappelijke onrechtvaardigheid
willen helpen uitbannen. De Marijke Foundation hoort daartoe.
Dat is uiteraard geen sinecure en het vraagt tijd en geduld om te komen tot een even bekende kolom of zuil ‘Zeldzame Ziekten’ naast
de zuilen van de grote aandoeningen, onder het motto “Zeldzaam zonder Zorgen”. Maar het is de inspanningen dubbel en dwars waard
en, meer nog, het is daarvoor de hoogste tijd. Veel Zeldzame Ziekten zijn immers nog moeilijk, sommigen in het geheel (nog) niet te
genezen. Het minste dat we dan als samenleving voor de patiënten, hun familie en hun mantelzorgers (v/m) kunnen doen, is hen
helpen om de zorgen te verlichten, de kwaliteit van leven te verbeteren en hen eveneens een perspectief te bieden, zoals we dat ook
voor zeldzame planten en dieren doen.
Het is niet alleen een maatschappelijke verplichting, het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid, deze integratie. Zelfs - en
misschien juist wel - in moeilijker tijden, zoals in deze jaren van financiële crises en economische recessie. Want zeiden niet in februari
2008 op de vaderlandse televisie in het programma Eén Vandaag de ouders van een kind dat als één van de zestien ter wereld aan een
Zeldzame Ziekte lijdt: “ook wij betalen verzekeringspremies, net als ieder ander......?”
En hoe schril is dan niet het contrast tussen vette bonussen en de povere bestedingen aan patiënten Zeldzame Ziekten?
Maar bovenal....., laten we toch vooral eens stil staan bij: ‘het zal jezelf of je kind maar treffen’. En dat kan van de ene op de andere
minuut.
Aldus een beroep op de samenleving: het grote publiek, de media, de overheid, het bedrijfsleven, de medische wetenschap, de
verzekeringsbranche, de farmaceutische industrie, de showbusiness en een ieder die daartoe in staat is om van Zeldzame Ziekten ook
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voorpagina nieuws te helpen maken, met als kop - èn als doel - “Zeldzaam zonder Zorgen”.
Bestuur Marijke Foundation - Amstelveen
sinds 2008
Gebruik ten behoeve van zeldzame ziekten alleen met bronvermelding
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Bijlage 2. Samenvatting Presentatie Zeldzame Ziekten Symposium, 12 mei 2011, Casa400
Deel 1. Introductie door Han Kruyswijk, secretaris
“Als de diagnose eerder was gesteld, dan had uw vrouw waarschijnlijk nog geleefd,” aldus de specialist die haar in haar laatste dagen
begeleidde, nadat mijn vrouw Marijke op 31 maart 2003 in comateuze toestand overleed aan de gevolgen, behandeling en medicatie
van Multiple Arteriitis Temporalis en Polymyalgia Rheumatica, reumatische aandoeningen van het vaat- en spierstelsel. Overigens was
deze specialist niet de arts die haar aanvankelijk behandelde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het diagnose traject voor zeldzame aandoeningen is moeilijk
zeldzame aandoeningen zijn gebaat met Vroegherkenning en Vroegdiagnose
ze helpen voorkomen dat mensen onnodig lang rondlopen binnen ons zorgstelsel zonder diagnose en behandelplan; daardoor
wordt de kans op onherstelbare schade, langdurige ziekte en mogelijk fatale afloop kleiner, en die op genezing groter
de Marijke Foundation ontwikkelde daartoe het diagnose hulpmiddel Symptomatrix voor Arteriitis Temporalis en Polymyalgia
Rheumatica; het is haar speerpunt
de Symptomatrix is een symptomen checklist in matrix vorm; ze heeft een signaalfunctie, is toegankelijk en bruikbaar voor
iedereen, en tevens een nuttig diagnose hulpmiddel voor medici
Vroegherkenning en Vroegdiagnose met behulp van de Symptomatrix leidt tevens tot kostenbesparing: minder beslag op
verzekeringsgeld, uitkeringen, gezondheidszorg et cetera
de Symptomatrix is in mei 2010 door reumatologen in het Verenigd Koninkrijk geadopteerd als standaard Vroegdiagnose
hulpmiddel voor Arteriitis Temporalis en Polymyalgia Rheumatica
de Symptomatrix is gepubliceerd in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans, op internet en in druk
de Nederlandstalige versie van de Symptomatrix is gevoegd bij uw Symposium documentatie.
In zeldzame ziekten zijn voornamelijk patiënten- en patiëntenzorg gerichte organisaties werkzaam; Vroegherkenning en
Vroegdiagnose zijn daarom nauwelijks thema’s, in tegenstelling tot in de medisch-wetenschappelijke wereld waar het hot topics zijn
de Marijke Foundation streeft Vroegherkenning en Vroegdiagnose na, is derhalve geen patiënten organisatie en voelt zich daarom
niet zelden een vreemde eend in de Zeldzame Ziekten bijt; mede vanwege de samenstelling van het team
tekortkomingen in promotie en publiciteit ten behoeve van ‘public awareness’ Zeldzame Ziekten Algemeen vormen een niet
onbelangrijk obstakel voor het werk van de Marijke Foundation
meerdere organisaties, in meer algemene zin werkzaam op het gebied van zeldzame ziekten, maken het er voor de Nederlandse
samenleving niet overzichtelijker op
de Marijke Foundation bepleit derhalve dat er één organisatie komt: Zeldzame Ziekten Centrum Nederland; daarvoor heeft zij het
webdomein al gereserveerd en voorzien van een concept website (www.zeldzameziektencentrum.nl)
geen koepel, geen platform, geen stuurgroep dus, maar een professionele organisatie, op een centrale plaats in Nederland, met
balans tussen enerzijds thema’s als Preventie, Risicofactoren, Vroegherkenning, Vroegdiagnose en Medische Wetenschap,
anderzijds informatie en zorg voor patiënten, belangenbehartiging en ándere taken die nu wat verbrokkeld zijn, èn zeer beslist een
prominente promotionele en publicitaire functie
dat is duidelijk voor iedereen, één bord op het gebouw, één toegangsdeur, één loket; tevens kostenefficiënt
organisaties kunnen er geheel of gedeeltelijk in op gaan; andere - zoals specialistische - kunnen zich aansluiten.
Vanuit deze visie stelt de Marijke Foundation bij deze de Symptomatrix, de methodiek en eventuele hulp daarbij, graag ter
beschikking van het Zeldzame Ziekten Centrum Nederland, ten behoeve van andere zeldzame ziekten.

Deel 2. Dr. Ron Voorbij, adviseur/bestuurslid medisch-wetenschappelijk: presentatie over functie en betekenis van de Symptomatrix voor
meer zeldzame ziekten (hand-outs en nadere informatie verkrijgbaar bij de Marijke Foundation).

Dr. Ron Voorbij
over de betekenis van de Symptomatrix voor bijvoorbeeld Osteogenesis Imperfecta (zeldzame aandoening van kinderen)

Han Kruyswijk
over de betekenis van Vroegherkenning en Vroegdiagnose met
behulp van de Symptomatrix, en over de noodzaak van een Zeldzame Ziekten Centrum Nederland
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Bijlage 3. Artikel in “In Beweging”
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