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Om de dag overlijdt er in Nederland een kind met 
een metabole ziekte (ook wel stofwisselingsziekte 
genoemd). Metakids rust niet tot alle kinderen met 
een metabole ziekte ‘normaal’ kunnen opgroeien. Dat 
doen we door geld in te zamelen voor onderzoek.
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Voorwoord

Voor de meeste ouders is het volkomen natuurlijk dat hun kinderen  

vooruitgang boeken. De eerste lach, de eerste stapjes, de eerste keer los 

fietsen of de eerste schooluitvoering. Maar wat als er na die eerste lach 

niets meer komt? Als er geen stapjes komen en er geen zwemdiploma wordt 

gehaald? Of als je kind zich tien jaar lang perfect ontwikkelt, maar opeens begint af 

te takelen? Er is niets erger dan dat. Zeker niet als je weet, dat dit lot een kind kan 

worden bespaard. 

Om de dag overlijdt er in Nederland een 
kind aan een metabole ziekte, waar vaak 
een lange lijdensweg aan voorafgaat. 
Deze slopende ziekten zitten zelfs in de 
top-3 van doodsoorzaken bij kinderen in 
Nederland. Toch hebben de meeste mensen 
in Nederland amper een idee wat de ernst, 
omvang en impact van deze ziekten zijn. Laat 
staan dat ze weten dat we deze ziekten wel 
degelijk kunnen bestrijden. Daar willen wij 
wat aan doen. 

2016 was voor Metakids een echt bouw-
jaar. Een jaar waarin we een grootse missie 
hebben geformuleerd: ‘We rusten niet 
voordat alle kinderen met een metabole 
ziekte normaal kunnen opgroeien’. Wat heb 
ik het afgelopen jaar veel warme, krachtige 
en geweldige mensen ontmoet, die ons 
onbaatzuchtig wilden helpen om dat grote 
doel te bereiken. 

Daarom: dank aan alle betrokken  ouders, 
donateurs, vrijwilligers, actienemers, 
leveranciers, fondsen, sponsors, de 
VriendenLoterij, artsen, Ambassadeurs,  
ons nieuwe o zo actieve bestuur, voor jullie 
onmisbare steun. Samen gaan we in 2017 
met volle kracht vooruit!

Nathalie Michielsens-Grasso, directeur
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Kerngegevens metabole ziekten  
(of: stofwisselingsziekten)

800
Ieder jaar worden in Nederland  
800 kinderen geboren met een 

metabole ziekte.

10.000
Er zijn in Nederland ruim 10.000 
gezinnen met één of meerdere 

kinderen met een metabole ziekte.

Erfelijk
Metabole ziekten zijn meestal erfelijk 
en ontstaan door een defect op een 

gen van het kind.

14
14, en naar verwachting  

binnenkort 27 metabole ziekten 
kunnen worden gescreend met de 

hielprik, zodat deze tijdig behandeld 
kunnen worden.

180
Om de dag overlijdt er in Nederland 

een kind aan een metabole ziekte 
(180 per jaar).

Impact
Een metabole ziekte heeft een  

zeer grote impact op het kind en 
diens gezin.

2045
Artsen en onderzoekers  

verwachten dat door onderzoek 
vrijwel alle metabole ziekten over  

30 jaar behandelbaar zijn.

7
Er zijn in Nederland zeven metabole 
expertisecentra die onderzoek doen 

naar metabole ziekten.

50%
De helft van deze kinderen raakt 

verstandelijk en lichamelijk 
gehandicapt.

Top-3
Metabole ziekten staan in de  

top-3 doodsoorzaken bij kinderen in 
Nederland, waarschijnlijk bovenaan.

Ernstig
Metabole ziekten kunnen  

onder meer leiden tot dementie,  
ademhalingsfalen, doofheid, blind-
heid, epilepsie en jong overlijden.

€ 3 mln
Metakids heeft sinds 2005 bijna 

€ 3 miljoen kunnen investeren in 
onderzoek naar metabole ziekten.
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Kerngegevens Metakids 2016

Inkomsten 2016

VriendenLoterij
€ 204.224

Metakids 
evenementen
€ 155.569

rente- en 
overige baten
€ 54.493

Bedrijfs-
sponsoring & 
Stichtingen
€ 390.841

Giften van
service-
organisaties
€ 12.500

Diverse giften 
particulieren
€ 55.143

€  872.769

Hoe werd uw 10 euro besteed
Fondsenwerving
€ 1,79

Beheer en administratie
€ 0,41

Voorlichting
€ 2,22

Onderzoeken
€ 5,58

Uitgaven 2016

Fondsenwerving
€ 142.380

Voorlichting
€ 176.121

Beheer en administratie
€ 32.717

Onderzoeken
€ 443.252

€  794.469 

200 vrijwilligers,
4 Ambassadeurs,

12 leden Comité van 
Aanbeveling.

Metakids bereikte op 
Facebook gemiddeld 

113.000 unieke 
bezoekers per maand.

3 afgeronde en 
16 doorlopende 

onderzoeken, 10 nieuwe 
onderzoeken in 2017.

64 grote en kleine 
acties en evenementen 

werden voor of door 
Metakids georganiseerd.

2 medewerkers, 
4 freelancers 
voor enkele

uren per week.

Metakids organiseert 
jaarlijks een expert 

meeting voor metabole 
artsen en onderzoekers.
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1 Waarom Metakids

1.1 Metabole ziekten: een stille ramp 
De cijfers: elk jaar worden er in Nederland 
zo’n 800 kinderen geboren met een slopen-
de metabole ziekte, ook vaak ‘stofwisselings-
ziekte’ genoemd. Metabole ziekten hebben 
grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling 
van een kind. Vaak zo’n grote invloed, dat 
voor ongeveer 50% van deze kinderen nog 
geen (goede) behandeling bestaat. Daardoor 
raken ze ernstig lichamelijk en/of verstan-
delijk gehandicapt of overlijden zij nog voor 
hun 18e jaar. 

 

Top-3 doodsoorzaken kinderen: jaarlijks 
overlijden ruim 180 kinderen in Nederland 
aan een metabole ziekte. Dat is om de dag 
één kind. Metabole ziekten horen daardoor 
in de top-3 van doodsoorzaken bij kinderen 
in Nederland – en waarschijnlijk staan ze  
op nr.1. 

Impact: de impact van de ziekte op het hele 
gezin is enorm, omdat de kinderen continu 
verzorging nodig hebben. Voor circa 10.000 
gezinnen in Nederland met één of meer 
kinderen met een metabole ziekte is dit de 
dagelijkse realiteit. 

Stichting Metakids: Tot nu zijn metabole 
ziekten niet de grootste prioriteit van de 
farmaceutische industrie. Daarom is in 2005 
Stichting Metakids opgericht. Metakids wil 
de ernst en omvang van deze stille ramp 
zichtbaar maken en fondsen werven voor 
onderzoek. Want dankzij onderzoek zijn er 
wel degelijk oplossingen in zicht. 

1.2 Wat zijn metabole ziekten?
Bij kinderen die met een metabole  ziekte 
worden geboren, gaat er iets mis in de 
‘chemische fabriek’ van hun lichaam. Vaak 
ontbreekt een eiwit, waardoor het lichaam 
voedingsstoffen niet goed opneemt of afval-
stoffen niet goed afbreekt.

Een slopend aftakelingsproces: metabole 
ziekten zijn slopers, letterlijk. Ze maken het 
lichaam kapot. Veel voorkomende gevolgen 
zijn extreme vermoeidheid, hartfalen, doof-
heid en blindheid of een groei- of verstande-
lijke achterstand. De kinderen kunnen ook 
dement worden, epilepsie krijgen, verlamd 
raken en zelfs stikken. Sommige kinderen 
hebben direct na de geboorte symptomen, 
anderen pas jaren later.

600 varianten, één naam: ruim 600  ernstige 
ziekten die invloed hebben op ons meta bolisme 
hebben zoveel gemeen, dat we ze allemaal 
scharen onder de noemer: metabole ziekten. 

Isis
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Foutje op een gen: een metabole ziekte is 
een genetische aandoening, meestal erfelijk 
dus. Vader en moeder hebben vaak beiden 
het gen, vaak zonder daar ooit iets van 
gemerkt te hebben. Een metabole ziekte 
kan echter ook ontstaan door een spontane 
gen-mutatie. Zo kan het in principe iedereen 
overkomen om een kind te krijgen met een 
metabole ziekte.

De grote onbekende: de ernst, omvang 
en impact is bij het grote publiek nog 
 onbekend. Dit komt mede omdat deze 
kinderen letterlijk en figuurlijk ‘onzichtbaar’ 
zijn. Ze verdwijnen door de ernst van hun 
ziekte snel achter de voordeur, thuis of in 
een zorginstelling. Bovendien worden veel 
kinderen niet oud.

De hielprik: de meeste mensen kennen 
echter wel de hielprik. Na de geboorte 
worden baby’s via de hielprik gescreend 
op veertien vormen van metabole ziekten. 
Dit zijn metabole ziekten die behandelbaar 

zijn. Een paar jaar terug waren dat er nog 
maar zeven. Dankzij onderzoek kunnen we 
de komende jaren de hielprik uitbreiden 
naar meer varianten. Dat is een belangrijke 
ontwikkeling. Want hoe eerder de ziekte 
wordt ontdekt, hoe eerder het aftakelings-
proces kan worden stopgezet en hoe beter 
de behandelingsmogelijkheden zijn. 

1.3 Het belang van onderzoek
Lange termijn: de laatste jaren worden 
met behulp van de nieuwste onderzoeks-
technieken grote stappen gemaakt in de 
 diagnose van metabole ziekten. Met 
voldoende onderzoek geloven artsen dat 
metabole ziekten binnen tientallen jaren 
sneller te vinden, behandelen en zelfs te 
genezen kunnen zijn. Hoe meer geld voor 
onderzoek, hoe sneller we bij oplossingen 
komen. 

Korte termijn: momenteel zijn de meeste 
vormen van metabole ziekte nog niet 
behandelbaar; ook kan er nog veel vooruit-
gang geboekt worden in de effectiviteit van 
bestaande behandelingen. Toch zijn ook op  
korte termijn successen te vieren.  
De komende jaren wordt de hielprik waar-
schijnlijk verder uitgebreid naar 27 metabole 
ziekten en Metakids hoopt dat deze uitbrei-
ding steeds verder zal gaan.

Door Metakids gefinancierd: Metakids zelf 
heeft een belangrijke inbreng in de finan-
ciering van onderzoek. Wij stonden mede 
aan de basis van de opstart van de database 
‘Diagnose Registratie Metabole Ziekten’. 
Deze vormt het beginpunt voor de registratie 
van het onderzoek naar metabole ziekten 
in Nederland en bevat informatie over 
patiëntjes, hun ziekte en hun ziekteverloop. 
De database is toegankelijk voor alle artsen 

Kyano
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1 Uitgebreide neonatale hielprikscreening op 
stofwisselingsziekten in Nederland; Evaluatie 
van de eerste 2 jaar; G. Visser, F. J. van 
Spronsen, M.G. de Sain-van der Velden, H. J. 
Blom en F.A. Wijburg; Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde 2009;153:B360 

en onderzoekers van alle metabole centra. 
Het nut van deze database is uitgebreid 
 beschreven in de medische vakpers1. 

Met steun van Metakids is ook veel bereikt 
op het gebied van verbetering van de 
kwaliteit van leven van kinderen met een 
metabole ziekte. Zo is een behandeling 
ontwikkeld die de kwaliteit van leven van 
kinderen met een leveraandoening door 
metabole ziekten heeft verbeterd. 
Metakids financiert tevens onderzoek naar 
bijvoorbeeld het in kaart brengen van het 
genoom van metabole ziekten en behande-
lingstechnieken met behulp van leverstam-
cellen. Verder zijn er met steun van Metakids 
diëten ontwikkeld die de schade van bepaalde 
metabole ziekten beperken. Een ander 
voorbeeld is de ontwikkeling van handige 
apps voor artsen of patiënten: de Treatable 
ID App helpt huisartsen en kinderartsen bij 
de vroege herkenning van behandelbare 
metabole ziekten. De in 2017 te ontwikkelen 
Metabole Dieet App ondersteunt patiënten 
om dagelijkse inname van de diverse voe-
dingsstoffen bij te houden. 

1.4 Uitgangspunten Metakids

Visie 
Metakids gelooft dat alle slopende metabole 
ziekten bij kinderen te behandelen zijn en 
rust niet voordat alle kinderen met een me-
tabole ziekte ‘normaal’ kunnen opgroeien.

Missie
Geld voor onderzoek: Metakids zamelt geld 
in voor onderzoek om zoveel mogelijk meta-
bole ziekten zo vroeg mogelijk te kunnen 
diagnosticeren om ze vervolgens te kunnen 
behandelen.  

Bekendheid vergroten: Metakids wil zo snel 
mogelijk meer bekendheid in Nederland 
voor de ernst van het probleem en de 
feiten over de slopende metabole ziekten 
krijgen. Daardoor wordt de noodzaak om 
geld te geven voor onderzoek duidelijk en 
kan Metakids meer geld voor onderzoek 
inzamelen. 

Stip op de horizon: in 2045 kunnen vrijwel 
alle kinderen met een metabole ziekte 
behandeld kunnen worden en een ‘normaal’ 
leven leiden.  

Werkveld: Metakids is een Nederlandse 
 organisatie en zet zich primair in voor 
 kinderen in Nederland.

Kernwaarden
Wij hanteren in onze werkwijze en uitingen 
de volgende kernwaarden:

Doelgericht
Metakids rapporteert een voortdurende 
stroom aan concrete resultaten aan haar 
stakeholders (en het brede publiek) en viert 
de successen die daarbij worden geboekt. 

Verbindend
• Metakids hecht belang aan een persoonlijke 

relatie met de stakeholders;
• Metakids richt zich op ouders en stelt 

het gezin centraal; Metakids richt zich op 
alle metabole ziekten en werkt daartoe 
samen met de patiëntenvereniging VKS 
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en artsen-onderzoekers aan alle zeven 
metabole expertisecentra in Nederland; 
ook zoekt zij samenwerking met andere 
metabole stichtingen.

Professioneel 
• Metakids focust op prestaties bij de fond-

senwerving en het genereren van bekend-
heid van metabole ziekten bij kinderen; 
Metakids bepaalt met een onafhankelijke 
medische raad hoe de subsidie over de 
onderzoeksaanvragen wordt verdeeld;

• Metakids is een kleine maar professio-
neel opgezette organisatie en waarborgt 
daarmee de continuïteit en kwaliteit van 
haar werk.

Van de opbrengsten van Metakids gaat in 
beginsel meer dan 80% naar voorlichting en 
onderzoek. Dankzij door Metakids gefinan-
cierd onderzoek zijn nu al stappen gemaakt 
in het realiseren van een betere kwaliteit van 
leven voor kinderen met een metabole ziekte 
en het in een vroeger stadium stellen van de 
diagnose. 

Doelstellingen
De door de directie en het bestuur van 
Metakids geformuleerde doelstellingen zijn:

Vanaf 2019: minstens € 2 miljoen per jaar 
binnenhalen via bijdragen van sponsors, 
donateurs, loterijen en vermogensfondsen 
en opbrengsten uit acties en evenementen.

Lange termijn: dusdanige financiële midde-
len werven voor onderzoek zodat in 2045 
vrijwel alle kinderen met een metabole 
ziekte (redelijk) normaal kunnen opgroei-
en, zonder verstandelijke en lichamelijke 
beperkingen.

1.5 Positie in het veld
VKS: Er zijn in Nederland meerdere  
organisaties die zich bezighouden met 
metabole ziekten. De bekendste is de 
Vereniging Volwassenen, Kinderen en 
Stofwisselingsziekten (VKS). Deze patiën-
tenvereniging informeert en behartigt de 
belangen van patiënten, maar werft geen 
fondsen voor onderzoek. Verder richt de VKS 
zich mede op volwassen patiënten, terwijl 
Metakids zich focust op de patiëntengroep 
kinderen en jongeren (0 – 21 jaar).
Met de VKS zijn de banden goed. Metakids 
heeft regelmatig overleg, ook over moge-
lijke ondersteuning van projecten van de 
VKS. Vanaf 2017 krijgt Metakids een eigen 
pagina in het blad Wisselstof van de VKS. De 
bestuursvoorzitter van de VKS maakt deel uit 
van de medische raad van Metakids.

Overige stichtingen: daarnaast zijn er diverse
kleinere fondsenwervende stichtingen, 
meestal initiatieven van ouders of familieleden 
van een kind met een metabole ziekte. 
Voorbeelden zijn Kinderen en Kansen, 
Ride4Kids, Beat Batten, PKU Research, 
Stofwisselkracht en Energy4Kids.

Metakids onderscheidt zich van deze 
organisaties omdat:

• Metakids fondsen werft voor alle vormen 
van metabole ziekten en zich niet beperkt 
tot een bepaalde ziekte of een groep  
metabole ziekten;

• Metakids zich inzet om de naamsbekend-
heid van alle metabole ziekten bij een 
algemeen publiek te vergroten;

• Metakids met professionele betaalde 
krachten werkt en beneficiënt is van de 
VriendenLoterij.
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Uiteraard staat Metakids te allen tijde open voor overleg en samenwerking met deze stich-
tingen vanwege hetzelfde grote doel: oplossingen vinden voor metabole ziekten. In het 
onderstaande schema wordt de positie van Metakids te midden van de diverse relaties 
gevisualiseerd. 

 Metakids maakt metabole ziekten zichtbaar; dit gebeurt met behulp van promotiemateriaal, website, 
boeken, sociale media, presentaties, foto’s, film, evenementen; via haar actienemers, haar Ambassadeurs 
en Comité van Aanbeveling; in samenwerking met de VKS, ouders, individuele stichtingen.

Metakids financiert - waar mogelijk in samenwerking met derde partijen - onderzoek aan de zeven meta-
bole expertisecentra, daarbij geadviseerd door de onafhankelijke medische adviesraad. Ook organiseert 
Metakids jaarlijks expertmeetings voor het betrokken onderzoeksveld. 

Metakids haalt geld op voor onderzoek en zet zich in voor vergroting van de (naams-)bekendheid van 
metabole ziekten en Metakids. Dit gebeurt door middel van donateurs, acties van ouders en/ of  
vrijwilligers, eigen evenementen, sponsors, serviceclubs, de Vriendenloterij en vermogensfondsen. 

Heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk en werkt volgens de normen van Goede Doelen Nederland 
(GDN). Controle vindt plaats door het CBF en de externe accountant.

Zichtbaarheid

Social media, folders, 
film, boek, foto’s, website, 

mail, presentaties

Onderzoek

Expert meeting,
subsidies

Medische adviesraad

UMC Groningen

VUmc Amsterdam

UMC Maastricht

AMC Amsterdam

Fondsenwerving

Sponsors VriendenLoterij

Vermogensfondsen

Serviceclubs

Donateurs, actienemers, vrijwilligers

Ouders van patiëntjes

VKS

Individuele stichtingen

ANBI

CBF

Accountant

GDN

Media

Eigen evenementen

Ambassadeurs

Comité v. aanb.

ErasmusMC Rotterdam

Radboudumc Nijmegen

UMC Utrecht

Fondsen met 
vergelijkbare doelstelling
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Tjebbe en Jolle hebben allebei een metabole 
ziekte (Glut1 deficiëntie). Bij Tjebbe (rechts-
boven op de foto) werd dat niet meteen 
ontdekt, waardoor hij een verstandelijke be-
perking ontwikkelde. Jolle kon meteen na de 
geboorte op een speciaal dieet gezet worden 
en bleef daardoor ook geestelijk gezond.

Een hele appel hebben ze nog nooit gehad, 
laat staan een hele banaan. “Daar mogen 
ze precies 20 gram van, dat is bijna niets,” 
vertelt Dagmar. Haar jongens Tjebbe (9) 
en Jolle (5) hebben een metabole ziekte en 
mogen heel weinig koolhydraten. “Glucose 
die je uit je voeding haalt, wordt normaal 
gesproken naar de hersens getransporteerd. 
Die transporter werkt bij Tjebbe en Jolle niet 
of niet goed. Daarom hebben ze een streng 
dieet met veel vet en weinig koolhydraten.”

Wiebelbenen
Hoe groot het effect van dat dieet is, blijft 
onduidelijk. Al zijn er duidelijke verschillen 
tussen de jongens. Omdat de aandoening 
bij Tjebbe pas laat ontdekt is – iets voor
zijn derde – heeft hij een ontwikkelings-
achterstand opgelopen en regelmatig last 
van ongecontroleerde bewegingen, of zoals 
hij zelf zegt: wiebelbenen.
 
Op het moment van zijn diagnose zaten 
Dagmar en Bjørn al een tijdje in het medi-
sche circuit. “Het duurde toch even voordat 
we echt serieus werden genomen,” zegt 
Dagmar. “Tjebbe had last van een soort 
toevallen, wij vonden het zelf een beetje epi-
lepsieachtig. Verder ontwikkelde hij zich niet 
zo snel. Daar maakten we ons eerst niet zo’n 
zorgen om. Pas toen de aanvallen toenamen, 

Tjebbe en Jolle

Wat betekent het om een kind met een metabole ziekte te hebben?  

 In deze serie vertellen ouders over de grote impact die het op hun leven 

 heeft. Deze keer: Dagmar en Bjørn Cramer van den Bogaart.
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kwamen we in de medische molen terecht.” 
Uiteindelijk wordt de diagnose metabole 
ziekte gesteld. Tjebbe is ongeneeslijk ziek, 
vertelt de arts. Bjørn: “Dan zie je de muren 
vallen. Vreselijk.” Gelukkig voegt de arts 
direct toe dat Glut1 deficiëntie behandelbaar 
is. Maar alleen met een heel streng dieet. Zo 
streng dat één op de drie mensen het niet 
volhoudt.

Alles wegen
In het dagelijks leven betekent dat vooral dat 
het gezin altijd bezig is met wegen. Vijf keer 
per dag drinken de jongens een vet-emulsie 
en de rest van hun voedsel wordt altijd af-
gewogen, zodat ze niet teveel koolhydraten 
binnen krijgen. Dagmar: “We leven daarbij 
op de klok. Zomaar een tussendoortje zit 
er niet in. Voor de jongens soms vervelend, 
helemaal met de feestdagen, maar Jolle weet 
niet anders en Tjebbe is er gewend aan ge-
raakt. Hun zus Jitske heeft de ziekte niet. Dat 
zij wel gewoon alles mag, is gelukkig nooit 
een punt van ruzie geweest.”

Onderzoek is nodig
Wat het effect is van dit strenge dieet, weten 
ze niet. Het enige wat duidelijk is, is dat er 
een verschil is tussen de jongens. Tijdens 
haar zwangerschap van Jolle hoort Dagmar 
dat ze een verhoogde kans hebben op het 
krijgen van kinderen met Glut1 deficiëntie. 
Na de geboorte blijkt ook Jolle de metabole 
ziekte te hebben. Hij wordt al na acht weken 
op dieet gezet. Waar Tjebbe een ontwikke-
lingsachterstand opliep en naar speciaal 
onderwijs gaat, lijkt er bij Jolle vooralsnog 
weinig aan de hand. Hij ontwikkelt zich 

gewoon en zit op een reguliere basisschool. 
“Hij heeft een hele andere motoriek en lijkt 
ook meer energie te hebben dan Tjebbe.”
Ze vinden dat ze zelf nog geluk hebben. 
“Natuurlijk vinden we dat strakke dieet soms 
ongelooflijk irritant,” zegt Bjørn. “Maar wij 
kunnen tenminste vechten tegen de ziekte 
van onze kinderen. Zo voelt dat in ieder 
geval.” Dagmar vult aan: “Ik zeg altijd maar: 
‘Zonder tegenbericht worden die jongens van 
ons gewoon honderd.’ Hoe hun toekomst 
eruit gaat zien is onduidelijk, maar wij leven 
bij de dag. We genieten en zijn strijdbaar. 
Om die reden heb ik bijvoorbeeld een aantal 
keer geld opgehaald voor Metakids en help 
ik waar mogelijk. Bij Tjebbe en Jolle kun je 
zien hoe belangrijk het is dat artsen de ziekte 
vroeg ontdekken. Wij hopen dat het bij alle 
baby’s in de toekomst meteen na de geboorte 
wordt ontdekt. Daarbij vinden we dat wij 
geluk hebben. Er zijn zoveel kinderen met 
andere metabole ziekten die het veel slechter 
hebben en zelfs jong overlijden. Daarom 
is onderzoek zo hard nodig. Zodat steeds 
meer ziekten tijdig worden opgespoord en er 
behandeling komt voor ieder kind.”

‘Bij Tjebbe en Jolle kun je zien hoe 
belangrijk het is dat artsen de ziekte 
vroeg ontdekken.’
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2.1 Strategische pijlers
De strategie van Metakids om onderzoek 
naar metabole ziekten te stimuleren, steunt 
op vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn:

• Zichtbaarheid vergroten
• Relatiegerichte fondsenwerving
• Breed fondsenwervingspalet  
• Samenwerking

Toelichting
Onbekend maakt onbemind. Pas met be-
kendheid over de ernst, omvang en impact 
van metabole ziekten kan betrokkenheid 
ontstaan en kunnen zich vrijwilligers, dona-
teurs en sponsors melden. Het vergroten 
van de bekendheid van metabole ziekten en 
van Metakids is dan ook een noodzakelijke 
voorwaarde voor effectieve fondsenwerving. 
In alle contacten, media-uitingen, interviews, 
acties en evenementen moet de vraag – 
hoe vergroten we de bekendheid – worden 
meegenomen. Aandacht besteden aan de 
resultaten van het metabole onderzoek, hoe 
klein ook, is hierbij ook belangrijk. Ook de 
continue ontwikkeling van het onderzoek en 
het toekomstperspectief dat dit op termijn 
voor de kinderen geeft, moet zichtbaar 
worden.

Eerst friendraising, dan fundraising. Sinds 
de start in 2005 zet Metakids in op relatie-
gerichte fondsenwerving: het bouwen en 
onderhouden van een duurzaam, kwalitatief 
sterk netwerk van donateurs en andere 
relaties door middel van persoonlijk contact. 
Er wordt door de directie, het bestuur en de 
vrijwilligers veel tijd gestoken in begeleiding, 

2 Strategie en beleid

bezoek en verslaglegging. Omdat Metakids 
een kleine maar landelijk opererende orga-
nisatie is, spelen de sociale media hierbij een 
belangrijke ondersteunende rol. 

Alle beetjes helpen. In de eerste jaren 
zorgden vooral het eigen Lente business 
event en acties door derden (particulieren, 
verenigingen, serviceclubs) voor de nodige 
inkomsten. Sinds 2015 is dit verder uitge-
breid met een aantal vermogensfondsen en 
de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij. 
De komende jaren wordt dit verder uitge-
bouwd naar sponsors, ‘passieve inkomsten’, 
donateurs etc. zodat een zo divers en groot 
mogelijk ‘palet’ van fondsenwerving wordt 
opgebouwd. 

Samen metabole ziekten behandelbaar ma-
ken. Dat is ons motto. Samenwerking is es-
sentieel voor het vergroten van de (naams-)
bekendheid van en de fondsenwerving voor 
metabole ziekten. Metakids werkt nu al 
samen met de VriendenLoterij, individuele 
donateurs en actienemers, sponsors, parti-
culiere vermogensfondsen, de VKS, artsen, 
onderzoekers metabole centra en stichtin-
gen met een vergelijkbare doelstelling.

2.2 Omgevingsanalyse 
Diverse externe factoren zijn van invloed op 
het functioneren en de verdere ontwikkeling 
van een fonds als Metakids:

Demografisch: Nederland vergrijst en 
ontgroent. De oudere generaties zijn relatief 
kapitaalkrachtig en gewend om te geven aan 
goede doelen. Tegelijkertijd hebben zij vaak 
wat meer afstand tot de focusgroep van 
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Metakids (kinderen). De jongere genera-
ties hebben minder geld, zijn veel minder 
‘merktrouw’ en meer gericht op het milieu. 
De generaties verschillen in het gebruik 
van communicatie-instrumenten; ouderen 
gebruiken bijvoorbeeld social media een 
stuk minder. In de communicatie zal met 
deze verschillen rekening gehouden moeten 
worden.

Economisch: Nederlanders hebben nog 
geen echte geefcultuur. Ondanks de voor-
uitgang in het economische klimaat staat 
fondsenwerving nog steeds onder druk. 
Tegelijkertijd is er steeds meer interesse 
voor de ‘duurzaamheid’ van initiatieven, 
ofwel het zorgvuldig omgaan met middelen, 
ruilen en hergebruik. Van fondsen wordt 
steeds meer transparantie verlangd en een 
zo laag mogelijke overhead.

Politiek: geven aan goede doelen is de ko-
mende jaren waarschijnlijk nog steeds fiscaal 
aftrekbaar. Dit maakt het in theorie gemak-
kelijker om fondsen te werven. Ook zal een 

grotere bekendheid van metabole ziekten 
en een toenemende maatschappelijke druk 
om hier iets aan te doen een positief effect 
hebben op de lobby om metabole ziekten 
ook politiek op de kaart te gaan zetten.

Sociaal-cultureel: vrijwilligers werven wordt 
iets makkelijker omdat bedrijven steeds va-
ker medewerkers stimuleren om maatschap-
pelijk bezig te zijn. Ook wil een steeds gro-
tere groep (met name 40+) iets betekenisvol 
doen. Door de individualisering en het feit 
dat jongere generaties minder merktrouw 
zijn is het steeds lastiger om vrijwilligers voor 
langere tijd te binden.

Media en communicatie: social media en 
internet zijn niet meer weg te denken. Dit 
stelt specifieke eisen aan de informatie en 
communicatie van een organisatie, omdat 
de content onder andere steeds vluchtiger 
wordt en sneller verdwijnt. De organisatie 
moet haar communicatie continu monitoren 
en bijstellen om mee te gaan met de laatste 
ontwikkelingen en transparant en onder-
scheidend te blijven. 

Tegelijkertijd is er nog een grote groep die 
met meer traditionele middelen moet wor-
den bereikt. Naast het feit dat een oudere 
groep minder makkelijk aan het gebruiken 
van digitale media begint, is er ook een groot 
deel dat bijvoorbeeld ‘anoniem’ wil blijven 
op het internet of gewoonweg de tijd er niet 
voor neemt. Ook heeft het bel-me-niet-regis-
ter ervoor gezorgd dat potentiële donateurs 
lastiger te bereiken/te vinden zijn.

Onderzoek: de medische wetenschap maakt 
de laatste jaren een enorme progressie door  
met het in kaart brengen van het menselijk 
genoom. Een volgende stap is het repareren Leonard en Raoul
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van een ziekmakend gen. Verwacht wordt 
dat ook meer wijdverspreide ziekten zoals 
diabetes hiermee hun voordeel kunnen 
doen en dat het onderscheid met de meer 
zeldzame ziektes zal verdwijnen. Een andere 
veelbelovende nieuwe tak van onderzoek is 
het stamcel-onderzoek: behandeling door 
transplantatie van stamcellen ter vervanging 
van afwezige of defecte cellen, weefsels of 
organen. Patiënten zullen zonder meer gaan 
profiteren van de kennis die met deze nieu-
we geavanceerde technieken wordt opge-
daan, zowel op het gebied van (vroegtijdige) 
diagnostiek als behandeling.

Fondsenwerving: fondsenwerving en 
sponsoring staan in Nederland ook in 2016 
nog in de kinderschoenen (vergeleken met 
bijvoorbeeld de USA). Angst voor (over)
vragen is nog steeds aanwezig en fondsen-
werving wordt nog teveel gezien als ‘bede-
len om geld’. Tegelijkertijd zijn er zeer veel 
goede doelen in Nederland, op nationaal 
en internationaal niveau, dus de concurren-
tie is groot. De ‘goede doelenmarkt’ wordt 

gedomineerd door een aantal grote fondsen, 
die veel middelen tot hun beschikking heb-
ben en daardoor een grote communicatie-
kracht hebben. Dit maakt het voor kleine(re) 
fondsen, zoals Metakids, moeilijk om hun 
boodschap bij een breed publiek voor het 
voetlicht te brengen.

Door in te zetten op relationele fondsen-
werving hopen we toch voet aan de grond 
te krijgen. Tevens zien we een tendens dat 
mensen graag betrokken willen zijn en ver-
andering teweeg willen brengen bij een doel. 
Dat ze dus van betekenis willen zijn en het 
verschil willen maken. Met andere woorden; 
kleinere stichtingen lijken hierdoor een iets 
grotere gunfactor te krijgen.

2.3 SWOT-analyse
De sterkten, zwakten, kansen en 
 bedreigingen (SWOT) analyse is in het 
onderstaande schema samengevat en 
geprioriteerd. 

Het sterkste punt van Metakids is het stevige 
fundament dat de afgelopen jaren als 
organisatie is opgebouwd. Hiermee kan de 
komende jaren een ‘next level’ in de fond-
senwerving gerealiseerd worden. 
Het zwakste punt is de geringe zichtbaar-
heid en bekendheid van metabole ziekten 
bij het algemene publiek. Dit is vanaf 2017 
speerpunt van beleid, waarbij de landelijke 
mediacampagne de aftrap vormt. 

Grootste kans voor Metakids voor de fond-
senwerving is de inzet van bedrijven in het 
kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Daar kan de komende jaren 
nog een flinke slag geslagen worden. 
Grootste bedreiging vormt het feit dat er in 
Nederland zeer veel goede doelen zijn die 

Bettina en Carmen
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fondsen werven. Als fonds dien je niet alleen 
onderscheidend te zijn, maar ook in staat om 
je boodschap over het voetlicht te brengen. 
Dat vereist naast een stevig inhoudelijk  
verhaal veel vasthoudendheid, inventiviteit 
en creativiteit van alle betrokkenen. 

Zorgvuldige werkwijze
Wat betreft de interne bedrijfsvoering 
worden mogelijke risico’s continu door de 
directie gemonitord en met het bestuur, 
met name de penningmeester, geëva-
lueerd. Daar waar nodig volgen beleids-
aanpassingen. Hulpmiddelen hierbij zijn 
instrumenten als het CBF-Keur, de Richt-

lijnen van de Commissie Herkströter en ook 
de eigen ontwikkelde protocollen en proce-
dures. De zorgvuldige werkwijze van Metakids 
wordt verder gekenmerkt door het feit dat 
Metakids altijd inzet op maximale sponso-
ring in natura en werkt met leveranciers 
met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. 
Verder belegt Metakids niet in aandelen of 
obligaties vanwege de onzekerheid van deze 
investeringen. Liquide middelen staan op 
spaarrekeningen bij Nederlandse banken en 
zijn direct opeisbaar zodat de toegekende 
onderzoeksgelden altijd volledig uitgekeerd 
kunnen worden.

SWOT-analyse Metakids 2016

Sterke punten (intern)

S1  Sterk en professioneel fundament (bureau, 
bestuur, vrijwilligers, fondsen, VriendenLoterij)

S2 Overkoepelend: alle metabole ziekten

S3  Persoonlijke relaties en sterk netwerk (ook met 
metabole onderzoeksveld, VKS etc.)

S4  Toewijzing subsidies door onafhankelijke 
Medische Raad

S5 Succesvol business event (Lente)

Zwakke punten (intern)

Z1  Beperkte zichtbaarheid door het ontbreken van 
een duidelijk verhaal met voldoende mediadruk

Z2  Financiële basis voor fondsenwerving nog niet 
breed genoeg

Z3  Het ontbreken van eigen evenementen met een 
brede aantrekkingskracht (naast het business 
event)

Z4  Persoonlijke aanpak is intensief en moet 
 worden uitgevoerd door een klein team

Kansen (extern)

K1  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
steeds vaker policy bij bedrijven

K2 Men kan voor Metakids nog het verschil maken

K3 De economie trekt weer aan

K4  Nieuwe generatie zoekt meer balans tussen werk, 
privé en andere betekenisvolle activiteiten (meer 
aandacht voor het gezin)

K5  Door technologische ontwikkelingen komen door-
braken in onderzoek steeds dichterbij (gen-kaart)

Bedreigingen (extern)

B1  Er zijn erg veel stichtingen die fondsen proberen 
te werven, iedereen kan in Nederland een 
 stichting beginnen

B2  Het vertrouwen in goede doelen is de laatste jaren 
door incidenten gedaald

B3  Kapitaalkrachtige (kinder-)fondsen trekken veel 
aandacht van donateurs en media naar zich toe
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Interne risicoanalyse
Financieel: het voornaamste interne 
financiële risico is op korte termijn de afhan-
kelijkheid van het business event Lentelunch 
en op middellange termijn de afhankelijk-
heid van de bijdrage van de VriendenLoterij. 
Metakids investeert daarom in 2017 in een 
restyling van dit business event om nieuwe
bezoekers aan te trekken en zet in op 
uitbreiding naar vier eigen evenementen 
vanaf 2018. Verder is het aandeel van de 
Lentelunch door vergroting van de inkom-
sten teruggebracht van 19% in 2015 naar 
ruim 15% in 2016. 

De VriendenLoterij financiert Metakids sinds 
2014 met € 200.000 per jaar gedurende vijf 
jaar en is daarmee de grootste financier. 
Ofschoon deze bijdrage nog een aantal jaren 
doorloopt, is het verstandig om ook dit aan-
deel te gaan verminderen. In 2016 maakte 
de bijdrage van de VriendenLoterij nog 25% 
van de inkomsten uit; doel is dat dit aandeel 
door verder wordt teruggebracht naar circa 
10% in 2018.

Team: een ander intern risico bij een zeer 
kleine organisatie als Metakids is de afhan-
kelijkheid van sleutelfiguren. Metakids werkt 
met een professioneel, maar klein team. 
Om deze afhankelijkheid zo veel mogelijk te 
ondervangen zijn de medewerkers opgeleid 
om elkaars kerntaken waar te nemen. Ook 
leveren het bestuur en de diverse vrijwilligers,
waar nodig, een actieve bijdrage. Verder kan 
dit bedrijfsrisico eveneens door een substan-
tiële verhoging van de inkomsten worden 
verminderd, waardoor meer freelancers (op 
projectbasis) kunnen worden aangesteld - 
met handhaving van de ’80-20’ doelstelling 
(bestedingsratio onderzoek en voorlichting 
minimaal 80%).

2.4 Evaluatie en targets 2017 
Evaluatie targets 2016
Voor het jaar 2016 waren de volgende 
strategische doelen geformuleerd: 

Vergroting van de zichtbaarheid en bekend-
heid van metabole ziekten en Metakids:
Zolang metabole ziekten (en Metakids) 
onbekend zijn bij een algemeen publiek, is 
grootschalige fondsenwerving niet mogelijk. 
Daarom vond een (her)positioneringsanalyse 
plaats van het ‘merk’ Metakids, waarop een 
nieuwe communicatie strategie is ontwik-
keld. Dit alles wordt pas in 2017 uitgerold, 
onder meer met een mediacampagne, 
nieuwe huisstijl, logo en website. Daarom 
is voor 2016 geen concrete groeitarget be-
noemd. Toch werd ook in de ‘oude’ situatie 
een verdere groei gerealiseerd in het bezoek 
van de verschillende sociale media: website, 
nieuwsbrief, Facebook en Twitter. 

Stabilisering van de inkomsten uit fond-
senwerving: Vanwege de wisseling van 
directie en bestuur en in afwachting van 

Lotte
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een nieuwe communicatiestrategie waren 
de inkomsten in 2016 behoudend begroot 
en de groei op nul gehouden. Niettemin 
werd een groei gerealiseerd van circa 35% 
ten opzichte van 2015. Deze groei was met 
name het gevolg van bijdragen van nieuwe 
bedrijfssponsors en stichtingen. Het aandeel 
van de VriendenLoterij werd daardoor min-
der belangrijk om fluctuaties in de overige 
fondsenwerving op te vangen dan in het jaar 
ervoor.

Doelstellingen 2017
Voor 2017 heeft Metakids de volgende stra-
tegische targets geformuleerd:

Vergroten (naams-)bekendheid van meta-
bole ziekten en Metakids: De verwachting is 
dat vanaf 2017 de nieuwe communicatiestra-
tegie, waar de mediacampagne onderdeel 
van is, de attentiewaarde van metabole 
ziekten en Metakids aanzienlijk zullen ver-
hogen – en zal leiden tot meer geefgedrag. 
Dat laatste is beter meetbaar dan het eerste. 
Verder geven net als in voorgaande jaren het 
bezoek en gebruik van de meest ingezette 
online/sociale media een indicatie. Doel is 
om via de social media (met name Facebook 
en Twitter) het bereik te vergroten met 50% 

en via de nieuwe website een verdubbeling 
van de bezoekersaantallen te realiseren.

Verhoging inkomsten uit fondsenwerving 
naar € 1,5 miljoen: De target voor 2017 is 
een verdere verhoging van de inkomsten uit 
fondsenwerving naar € 1,5 miljoen.  
Deze ambitieuze target kan mede  worden 
gesteld, omdat de VriendenLoterij  begin 
2017 € 500.000 extra aan Metakids heeft 
toegekend voor een geavanceerd driejarig 
onderzoeksproject. 

De target van € 1,5 miljoen wil Metakids 
verder realiseren door:

• bijdragen van bestaande en nieuwe 
sponsors, vermogensfondsen en service-
clubs, met name voor de financiering van 
onderzoeksprojecten;

• verhoging passieve inkomsten; 
• crowdfunding voor specifieke 

onderzoeksprojecten; 
• een nieuw eigen fondsenwervend 

evenement; 
• bijdragen van donateurs als gevolg van de 

campagne en door de lotenverkoop via de 
VriendenLoterij.
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Maud is 12 december vier jaar geworden. 
Dat vierde het gezin met familie, vrienden, 
buren en slagroomtaart. Moeder Ester Baas: 
“Maud mocht de kaarsjes aan de eettafel 
uitblazen. Haar broer Twan hielp haar een 
beetje, zoals hij zijn kleine zusje met heel 
veel dingen helpt. Ze genoot onwijs van deze 
dag en liet zich graag verwennen. Maar ze is 
ook een enorm druktemakertje. Van het ene 
op het andere moment kan het huis te klein 
zijn. Dan kan ze schreeuwen tegen Twan en 
probeert ze hem van haar weg te duwen. 
Ongecontroleerd. Dat is het punt waar haar 
metabole ziekte begint”. 

Geen remmingen
Mauds heeft de metabole ziekte NKH en 
dat zorgt ervoor dat de afbraakstoffen van 
eiwitten zich ophopen in haar hersenen. 
Daardoor moet ze zich houden aan een zeer 
streng eiwitarm dieet. Ze mag geen vlees, vis 
en pasta. Vader Sven Baas: “Vijf jaar geleden 
overleden bijna alle kindjes aan deze ziekte, 
nu is er een medicijn dat de hoeveelheid 
afbraakstoffen omlaag brengt”. Dankzij deze 
medicatie kunnen Maud en haar gezin een 
redelijk normaal leven leiden. Ester: “We 
gaan bijvoorbeeld gewoon naar het zwem-
bad, Maud is echt een waterratje. Maar in 

Maud

Wat betekent het om een kind met een metabole ziekte te hebben?  

 In deze serie vertellen ouders over de grote impact die het op hun leven 

 heeft. Deze keer: Sven en Ester Baas over hun dochter Maud (4). 
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het dagelijkse leven heeft ze continue zorg 
nodig en dat kost veel energie. Ze heeft 
een ontwikkelingsachterstand waardoor 
ze geen remmingen of gevaar kent. Ze kan 
ineens hard van haar stoel vallen en pakt 
alles op wat los zit. Je kunt haar daarom niet 
alleen laten in een ruimte. Ze is slim, maar 
de metabole ziekte zorgt er voor dat ze niet 
begrijpt wat wel en niet mag”.

Paar woordjes
Maud kan ook niet praten en ging daarom 
sinds 2014 naar een medisch kinderdag-
verblijf in Heerhugowaard. Daar werd ze 
geholpen door onder andere een fysiothera-
peut, logopedist, orthopedagoog en een 
ergotherapeut. Ester: “Ze is enorm gegroeid, 
in alle opzichten. Zonder hun hulp was Maud 
niet zo ver geweest en waren wij helemaal 
gesloopt. Ze kan nu communiceren met
gebaren en met een paar woordjes. Ze noemt 
Twan Kan”.

Nu breekt er voor het gezin een nieuwe 
spannende periode aan. Sinds begin januari 
gaat Maud vier dagen per week naar een 
zmlk-school in Hoorn. Maud is ondanks 
haar actieve karakter snel moe, zeker na de 
drukke periode rond haar verjaardag en de 
feestdagen. Sven: “Dan slaapt ze af en toe 
overdag om weer bij te sterken. Dat gaat nu 
veranderen. We gaan de zorg hele dagen 
overdragen aan de leerkrachten op de 
school”. Ester beseft pas nu wat voor impact 
de metabole ziekte heeft op het hele gezin: 
“Ik heb vier jaar fulltime voor Maud gezorgd, 
er komt nu meer tijd voor mezelf. Ik hou 
ontzettend van werken en kan niet wachten 
om weer aan de slag te gaan”.

Kracht uit acties
Het is onduidelijk hoe de ziekte van Maud 
zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dokters 
kunnen volgens het stel niets zeggen over 
haar gezondheid over een half jaar, laat 
staan over vijf jaar. Maar als de dokters zeggen 
dat ze mag vliegen, dan gaat de familie Baas 
komende zomer op vliegvakantie. Sven: “We 
halen kracht uit zo veel mogelijk dingen te 
blijven doen. En door de acties die we voor 
Metakids organiseren. Ik wilde met mijn 
broer en twee neven al zo lang een autorace 
doen, die stond echt op onze bucketlist. 
Toen Metakids in beeld kwam viel alles op 
zijn plek en gingen we met diverse acties 
rondom de race geld ophalen voor onder-
zoek. Want alleen door onderzoek kunnen 
er daadwerkelijk stappen worden gezet. We 
wisten het eerste half jaar niet precies wat er 
aan de hand was met Maud. Als de diagnose 
eerder gesteld was, waren we eerder 
begonnen met de behandeling en was ze 
wellicht minder beschadigd. We hopen dat 
uiteindelijk alle kinderen met een metabole 
ziekte meteen geholpen kunnen worden”.

‘Ze kan ineens hard van haar stoel 
vallen en pakt alles op wat los zit.’
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3.1 Uitgangspunten 
Transparantie: doel van Metakids is de 
behandeling van alle metabole ziekten mogelijk 
te maken. Een relevante vraag daarbij is, wat 
de impact is van het door Metakids gefinan-
cierde onderzoek. Donateurs en sponsors 
hebben recht op inzage in de besteding van 
de middelen. Metakids hecht aan een 
transparante verantwoording. 

Toepasbaarheid: Metakids geeft zoveel 
mogelijk de voorkeur aan het financieren 
van projecten die direct toepasbaar zijn in 
de medische behandelpraktijk. Onderzoek 
kan leiden tot medicatie of therapie waar-
door de kwaliteit van leven van de patiëntjes 
verbetert. Veel onderzoekers waarderen het 
dat Metakids ook investeert in kortlopende 
onderzoeken en pilots, die vervolgonderzoek 
een vliegende start kunnen geven. 

Toegankelijkheid: behalve om  financiële 
 redenen (grootschalige fundamentele 
studies zijn erg duur) speelt bij deze keuze 
de vergroting van de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van de resultaten voor 
een breder publiek een rol. Een met behulp 
van Metakids ontwikkeld medicijn spreekt 
donateurs meer aan dan grootschalige 
fundamentele studies, al kunnen die daar 
natuurlijk aan ten grondslag liggen.

Toekomst: als Metakids de komende jaren 
meer fondsen kan werven voor onderzoek 
of samenwerkingen met andere partijen  
aan kan gaan, ontstaat de mogelijkheid om 
ook grotere, duurdere projecten te gaan 
steunen. In 2016 was dit echter nog niet  
het geval.

3 Onderzoek 

3.2 Subsidiebeleid
Metakids heeft de volgende werkwijze:

Onafhankelijke medische adviesraad
Metakids beschikt over een onafhankelijke 
medische adviesraad, een viertal experts van 
verschillende disciplines zonder banden met 
de farmaceutische industrie of belangen-
organisaties. Zij volgen de ontwikkelingen 
in het onderzoeksveld en adviseren het 
bestuur inhoudelijk over projectaanvragen. 

Cofinanciering
Metakids stelt altijd cofinanciering als eis 
bij toekenning van een projectaanvraag. 
Dat kan een bijdrage zijn van het betrokken 
onderzoeks centrum zelf (in de vorm van 
inzet van medewerkers en/of apparatuur) of 
van de overheid of van een ander fonds.

Planning en control
Voor de beoordeling van de ingediende  
onderzoeksprojecten heeft Metakids 
strikte criteria en toekenningsvoorwaarden 
opgesteld. Op basis daarvan beoordeelt 
de medische adviesraad de aanvragen en 
stelt het bestuur de subsidiebijdragen vast. 
De medische raad adviseert inhoudelijk en 
geeft de prioritering aan. Het bestuur neemt 
vervolgens op basis hiervan een besluit over 
toekenning en honorering. 

Aan de honorering van een onderzoeks- 
project zijn voorwaarden verbonden over de 
besteding van de middelen, inhoud en loop-
tijd van het onderzoek. Tussentijds en na af-
loop dient er verslag te worden uitgebracht 
over de behaalde resultaten. Uitbetaling van 
subsidie is afhankelijk van de beoordeling 



Metakids Jaarverslag 2016 25

van de inhoudelijke rapportage door de 
 medische raad en de financiële rapportage 
door het bestuur. Als de onderzoeker van 
het werkplan of de begroting wil afwijken, 
moet dit eerst worden voorgelegd aan 
Metakids. Als een rapportage niet voldoet, 
kan het bestuur besluiten tot opschorting of 
zelfs stopzetting van de subsidie. Het reste-
rende budget kan dan worden aangewend 
voor ander onderzoek.

De toekenningsprocedure en -criteria  
volgen het Akkoord bekostiging wetenschap-
pelijk onderzoek 2008 dat door de grote 
gezondheids instellingen in Nederland wordt 
gehanteerd (te vinden op de website van 
ZonMw). Deze worden door Metakids jaar-
lijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. 

Verantwoording
In de toekenningscriteria van Metakids is 
expliciet opgenomen dat de projectleiders
en medewerkers van het onderzoek pu-
bliceren en presentaties geven over hun 
onderzoek en Metakids hierin als financier 

noemen. Metakids geeft zelf via de eigen 
media ook zoveel mogelijk aandacht aan de 
onderzoekers en de onderzoeksprojecten.
Dit wordt in het kader van de nieuwe 
communicatie strategie vanaf 2017 verder 
uitgebouwd.

Kennisdeling 
Metakids organiseert jaarlijks een expert-
bijeenkomst waarin artsen-onderzoekers
van alle metabole expertisecentra in 
Nederland worden uitgenodigd om ideeën 
en inspiratie op te doen. Ook als het gaat 
over hoe meer bekendheid van metabole 
ziekten kan worden gecreëerd. 

3.3 Resultaten in 2016
In 2016 is onverminderd ingezet op:
• proactieve benadering van artsen-onder-

zoekers van alle metabole expertisecentra 
om zoveel mogelijk hoogwaardige voorstel-
len te genereren;

• proactief aanvullende fondsen voor  
projecten organiseren;

• publicaties n.a.v. lopend en afgerond 
onderzoek;

• kennisdeling d.m.v. de jaarlijkse 
expertmeeting.

Aanvragen subsidieronde 2016
Het aantal aanvragen en de spreiding over 
de diverse centra voor de subsidieronde 
2016 was ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. 
Er zijn 20 projectaanvragen ingediend, 
vanuit alle metabole kenniscentra. Op advies 
van de medische raad zijn acht nieuwe 
projecten door het bestuur gehonoreerd, 
waarvan twee met steun van een particulier 
vermogensfonds. 

Besteding aan onderzoek
Daarnaast heeft Metakids ook een tweetal 

Thijmen van Dijke
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projecten uit 2015 kunnen honoreren. Voor 
deze projecten was in 2015 geen budget 
meer, maar zij waren wel positief door de 
medische raad beoordeeld. Het bestuur 
heeft daarop besloten om deze projecten 
voor te dragen voor financiering bij het ING 
Nederland Fonds en individuele sponsors – 
met succes. Al met al is in deze subsidieronde
€ 375.948 aan subsidie toegekend voor deze 
projecten, die in 2017 van start gaan. Ten op-
zichte van 2015 betekent dit een verhoging 
van 12%. 

Publicaties
In 2016 zijn naar aanleiding van door 
Metakids gefinancierd onderzoek ten minste 
acht wetenschappelijke publicaties in
toonaangevende internationale medische
vakbladen, een proefschrift en diverse 
(poster-)presentaties op congressen in 
binnen- en buitenland gepubliceerd. Verder 
verzorgden dr. O. Holleboom (AMC) en dr. N. 
Wolf (VUmc) in het najaar 2016 elk een werk-
bezoek met presentatie van de stand van 
zaken van de door Theo Janssen Stichting 
gefinancierde onderzoeksprojecten voor het 
bestuur van de stichting.

Expert meeting 2016
De opzet van alweer de zesde Metakids 
expertmeeting was anders dan in voor-
gaande jaren. In informele sfeer spraken 
artsen-onderzoekers, het Metakids-bestuur 
en medewerkers en een aantal ervaren 
marketingcommunicatie professionals met 
elkaar over hoe metabole ziekten bekender 
gemaakt kunnen worden bij een algemeen 
publiek. Dit alles uiteraard met het oog op 
fondsenwerving voor onderzoek. 
De uitkomsten van de herpositionering 
van Metakids werden gepresenteerd en 
bediscussieerd. 

Uit de input van de artsen-onderzoekers 
werd duidelijk dat het metabole onderzoeks-
veld de laatste jaren grote stappen heeft 
gezet. Aan deze continue ontwikkeling moet 
veel meer ruchtbaarheid gegeven worden, 
vonden alle aanwezigen. Afgesproken is 
om op dit belangrijke punt nog intensiever 
samen te werken. Waar mogelijk zullen 
artsen-onderzoekers Metakids tippen over 
onderzoeken die relevant zijn voor publicatie 
op de website of sociale media. 

3.4 Impact van in 2016 afgerond onderzoek
In 2016 werden drie onderzoeksprojecten af-
gerond en liepen 16 onderzoeken nog door. 
Met steun van Metakids werden stappen 
gemaakt in het onderzoek en de behandeling 
van de metabole ziekten het Sanfilippo 
syndroom en CDG.

Sanfilippo syndroom (prof. dr. F. Wijburg, 
AMC)
Sanfilippo is een ernstige en progressieve 
metabole hersenziekte, die veroorzaakt
wordt door het opstapelen van een lichaams-
eigen stof. Bij de geboorte vertonen kinderen 
nog geen symptomen, maar vanaf de leeftijd 
van ongeveer twee jaar gaan hun mentale 
functies achteruit en krijgen ze gedrags-
stoornissen. De meeste kinderen zijn rond 
hun tiende levensjaar volledig rolstoel- en 
verzorgingsafhankelijk en gedementeerd en 
overlijden jong. Vroege opsporing is 
belangrijk om zo tijdig en effectief mogelijk 
tot behandeling over te kunnen gaan. De 
onderzoekers vonden een zogenaamde 
‘marker’ (indicator) voor het vaststellen van 
de ziekte en onderzochten methoden om 
de werking van de betrokken enzymen te 
verbeteren.
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Erfelijke metabole leverziekten (CDG;  
dr. J. Jansen, Radboud UMC)
Glycosylering is het proces waarbij suiker-
moleculen op een eiwit gezet worden. 
Patiënten met congenitale defecten in de 
glycosylering (CDG) hebben te maken met 
abnormale glycosylering. De meest voor-
komende symptomen zijn ontwikkelings-
stoornissen, epilepsie, groeistoornissen, 
bloedstollingsproblemen en leverafwijkingen. 
Dit onderzoek richtte zich specifiek op de 
leverafwijkingen. Met behulp van Whole 

A Onderzoek afgerond in 2016

  Titel onderzoek  Arts/onderzoeker, UMC Toekenning (in €) Looptijd Afgerond
1 Het San Filippo syndroom: 

opsporing en vroege 
behandeling

Prof.dr. F. Wijburg,  
AMC Amsterdam

45.000 2 jaar sep-16

2 Behandeling van de ziekte 
van Sanfilippo door verbete-
ring van eiwit vouwing

Prof.dr. F. Wijburg,  
AMC Amsterdam

50.000 2 jaar sep-16

3 Opsporen en ophelderen 
van erfelijke metabole 
leverziekten

Drs. J. Jansen, UMC Radboud 25.000 3 jaar nov-16

B Lopend onderzoek in 2016

Titel onderzoek  Arts/onderzoeker, UMC Toekenning (in €) Looptijd Start- 
datum

1 Het definiëren van het na-
tuurlijke beloop en het iden-
tificeren van prognostische 
kenmerken bij patiënten 
met peroxisomale biogenese 
defecten

Prof. dr. B.T. Poll-The,  
AMC Amsterdam

58.644 5 jaar jan-14

2 Nieuwe ziekten in de stof-
wisseling van vitamine B6

Dr. N. Verhoeven-Duif,  
UMC Utrecht

100.000 4 jaar mei-14

3 Op weg naar een nieuwe, 
op 4 phenyl-boterzuur 
gebaseerde therapie 
voor patiënten met Very 
Longchain-acyl CoA 
Dehydrogenase (VLCAD) 
deficiëntie

Prof. dr. R.J.A. Wanders en 
dr. R. Houtkooper,  
AMC Amsterdam

40.000 2 jaar nov-14

Exome Sequencing (WES, een manier om het 
belangrijkste gedeelte van het DNA in kaart 
te brengen) zijn genen geselecteerd waarin 
mogelijk een variant kan zitten. 

3.5 Overzicht onderzoek 2016
De volgende tabel bevat een volledig overzicht 
van alle in 2016 door Metakids gefinancierde 
onderzoeksprojecten: A is afgerond in 2016; 
B is doorlopend of startend in 2016 en C is 
gehonoreerd in de subsidieronde 2016 (en 
startend in 2017): 
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4 Ovary and brain damage in 
galactosemia despite diet: 
development of a zebrafish 
model to better understand 
disease mechanism and test 
new therapies

Dr. E. Rubio Gozalbo,  
UMC Maastricht

41.000 2 jaar jan-15

5 Ontwikkeling van de behan-
deling met cholzuur voor 
patiënten met een peroxiso-
maal biogenese defect

Prof. Dr. B.T. Poll-The,  
AMC Amsterdam

75.000 2 jaar jan-15

6 Middellange keten vetzuren: 
worden ze verlengd in 
de darm? LPL deficiëntie, 
VLCADD en LCHADD

Dr. M. Langeveld,  
Erasmus MC Rotterdam

3.500 1 jaar jan-15

7 Van diagnose tot gepersona-
liseerde behandelingen voor 
patiënten met mitochondrië-
le aandoeningen

Dr. R. Szklarczyk, UMC 
Maastricht / dr. R. de Coo, 
Erasmus MC Rotterdam

32.500 2 jaar jan-15

8 Help mijn dieet werkt 
niet, stoornissen in de 
vetverbranding

Dr. G. Visser, UMC Utrecht 40.469 2 jaar mei-15

9 Recurrent Severe 
Ketoacidosis: Improved 
diagnostics and prevention 
of ketotic episodes

Dr. G. van Haaften,  
UMC Utrecht

73.466 4 jaar aug-15

10 Gentherapie voor ernstige 
erfelijke metabole 
leverziekten (PFIC)

Dr. P. Bosma,  
AMC Amsterdam

56.787 2 jaar apr-16

11 Ontwikkeling van een
autologe spierstamcel-
therapie voor dragers van een 
mitochondriële DNA mutatie

Dr. F. van Tienen,  
Maastricht UMC

40.000 1 jaar apr-16

12 Hoe komt hypercholestero-
lemie bij TMEM199-CDG 
tot stand, leidt het tot meer 
hart- en vaatziekten en is het 
te behandelen?

Dr. O. Holleboom,  
AMC Amsterdam

30.000 2 jaar apr-16

13 Naar een nieuw onder-
zoeksmodel voor metabole 
ziekten (lever)

Dr. S. Fuchs, UMC Utrecht 50.000 1 jaar, pilot sep-16

14 Kwantitatieve MRI 
parameters bij metachroma-
tische leukodystrofie

Dr. N. Wolf,  
VUmc Amsterdam

44.306 1 jaar feb-16

15 Employing induced pluripo-
tent stem cells to define 
personalized therapies voor 
GSD-Ia patients

Dr.ir. M. Oosterveer,  
UMC Groningen

69.148 3 jaar apr-16

16 Arginine spiegels bepalen 
de (eind)lengte van kinderen 
met een ureumcyclus defect 
of met een organische 
acidemie

Dr. M. Williams, Erasmus MC 
Rotterdam

43.966 1 jaar aug-16
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C Toekenningen onderzoek subsidieronde 2016

Titel onderzoek Arts/onderzoeker, UMC Toekenning (in €) Looptijd Start-
datum

1 4H syndroom en RNA 
polymerase III: is de enzym-
activiteit een maat voor de 
ernst van de ziekte?

Dr. N. Wolf, VUmc 
Amsterdam

48.225 1 jaar mrt-17

2 Een nieuwe therapie voor de 
ziekte van Pompe. Antisense 
oligonucleotiden voor het 
corrigeren van de meest 
voorkomende erfelijke fout 
bij de ziekte van Pompe.

Dr. W. Pijnappel,  
Erasmus MC

64.021 2 jaar okt-16

3 De stap na exoomsequen-
cing: van functie naar 
gendefect in mitochondriële 
aandoeningen

Drs. M. Gerards,  
Maastricht University

58.300 2 jaar jan-17

4 Leverpathologie en hypo-
cholesterolemie bij patiën-
ten met NGLY1-deficiëntie

Drs. M. van de Boogert,  
AMC Amsterdam

50.000 1 jaar jan-17

5 Tyrosinemie Type 
1: het effect van 
phenylalaninesuppletie

Prof.dr. F.J. van Spronsen, 
UMC Groningen

39.072 1 jaar nov-16

6 Website INVEST (Internisten 
voor Volwassenen met een 
Erfelijke Stofwisselingsziekte)

Dr. M. Langeveld,  
AMC Amsterdam

11.069 9 maanden jan-17

7 Ketonendrank voor GSD IIIa 
patiënten - het testen van 
de metabole werking met 
mogelijke implicaties voor 
behandeling

Dr. T. Derks, UMC Groningen 14.750 32 maanden mrt-17

8 Galactose oxidatie meting 
in Klassieke Galactosemie: 
prognose en behandeling 
op maat?

Dr. A. Bosch,  
AMC Amsterdam

47.011 2 jaar jan-17

9 Welke rol spelen de micro-
biota bij genetisch homogeen 
midden keten acyl-CoA 
dehydrogenase deficiënte 
(MCADD) patiënten?

Dr. K. Niezen,  
UMC Groningen

22.500 1 jaar jan-17

10 Nederlandse App Suite 
ter ondersteuning van het 
metabool dieet voor erfelijke 
stofwisselingsziekten

Dr. C. van Karnebeek,  
AMC Amsterdam

21.000 5 jaar jan-17
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Florence van Tienen (Maastricht UMC)

D ankzij de steun van vele donateurs en sponsoren kon Metakids ook in 2016 

 meerdere onderzoeken naar metabole ziekten laten plaatsvinden. Eén van 

de onderzoeken is van Florence van Tienen (Maastricht UMC).
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Onderzoek: Ontwikkeling van een autologe 
spierstamceltherapie voor dragers van 
een mitochondriële DNA mutatie. 

Wat ga je precies doen? 
“De spierstamceltherapie is al ontwikkeld, 
maar we hebben hier alleen nog maar 
testen in het laboratorium mee gedaan. In 
dit vervolgonderzoek willen we de patiënt 
gaan behandelen om te kijken hoe effectief 
deze therapie is. Specifiek gaan we gezonde 
stamcellen in de spier injecteren. We hopen 
dat dit leidt tot vorming van meer gezonde 
spiercellen.”

Wat is daar het voordeel van?
 “Dragers van een mitochondriële DNA-
mutatie hebben een fout in hun energie-
fabriekje. Daardoor produceren ze minder 
energie en zijn ze snel vermoeid. Een deel 
van hun cellen bevat een fout, maar een deel 
ook niet. Die gezonde spierstamcellen gaan 
we in ons laboratorium vermeerderen. Zodat 
we daarna een grotere hoeveelheid gezonde 
stamcellen van de patiënt zelf terug kunnen 
plaatsen. Die zorgen uiteindelijk voor meer 
gezonde spiercellen en meer energie. Vooraf 
lijkt de kans groot dat dit gaat werken.”

Wat betekent dit in de praktijk voor jullie 
patiëntjes?
 “Er is veel variatie bij de aandoening, dus 
de gevolgen zullen verschillen. Maar voor de 
meeste kinderen geldt: ze kunnen wel lopen, 
maar niet ver. Dat beperkt hun leven ernstig. 
Ze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar de trap 
op en neer. Met deze therapie hopen we dat 
ze significant beter kunnen functioneren. 

Dat hun kwaliteit van leven verbeterd wordt 
doordat ze dagelijkse dingen zoals traplopen 
opeens wel kunnen doen. En idealiter zou-
den ze zelfs volledig kunnen herstellen.” 

Hebben jullie al geschikte deelnemers?
“Dat lijkt er wel op. Er is een groep patiënten 
die we hiervoor kunnen benaderen. Wij 
verwachten dat ze erg graag aan deze 
therapie willen mee werken. Voor hen is 
namelijk momenteel geen andere therapie 
beschikbaar.”

Hoe lang gaat dit duren? 
“We zijn nu bezig met de optimalisatie van 
de therapie in het lab. Daarna hebben we 
goedkeuring nodig van de medisch ethische 
commissie. Zoals het er nu uit ziet kunnen 
we over enkele maanden echt patiënten 
behandelen. De eerste resultaten kunnen 
we hopelijk na de zomer vrijgeven. Dat is 
erg snel. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat 
we dankzij Metakids nu al aan de slag 
kunnen. Met dit geld kunnen we meer
mensen behandelen en dat heeft recht-
streeks invloed op de resultaten. We hopen 
uiteindelijk via dit onderzoek een goed 
werkende behandeling voor deze hele 
groep patiëntjes te vinden.”

‘Met deze therapie hopen we 
dat ze significant beter kunnen 
functioneren.’

‘Voor de meeste kinderen geldt: ze 
kunnen wel lopen, maar niet ver.  
Dat beperkt hun leven ernstig.’
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4.1 Herpositionering Metakids
2016 was een jaar van voorbereiding op 
communicatiegebied. Metakids is een sterk 
merk bij haar huidige stakeholders, maar 
nog onbekend bij het grote publiek. Wat 
betreft de zichtbaarheid en naamsbekend-
heid van metabole ziekten en Metakids is 
nog heel veel winst te halen. Het is nood-
zakelijk om hier de komende jaren extra 
in te investeren. Alleen als mensen gecon-
fronteerd worden met de ernst, omvang 
en impact van metabole ziekten, kunnen 
zij geraakt worden en besluiten om aan 
Metakids te steunen als donateur, sponsor 
of actienemer.

Analyse: in 2016 is aan merkstrateeg David 
Feenstra (merkstrateeg.nu) gevraagd om een 
analyse van het merk Metakids te maken. 
Op basis van gesprekken met betrokkenen – 
bestuur, medewerkers, ouders, vrijwilligers 
en andere betrokkenen, donateurs en spon-
sors, artsen - en een uitgebreide merk- 
analyse heeft hij aanbevelingen voor de her-
positionering van Metakids opgesteld. Deze 
is in het najaar van 2016 aan het bestuur 
gepresenteerd en positief ontvangen. 

4. Naamsbekendheid

Wat wil Metakids uitstralen?

Merkpositionering: Voor ouders die 
kinderen willen zien opgroeien en niet 
aftakelen is Metakids hét goede doel. 
Metakids wil alle slopende metabole 
ziekten bij kinderen behandelbaar 
maken, zodat deze kinderen ‘normaal’ 
kunnen opgroeien. 

Wie wil Metakids bereiken?

• individuele potentiële donateurs/ 
actienemers: gezinnen met (jonge) 
kinderen, grootouders

• zakelijke potentiële donateurs/actie-
nemers: bedrijven met aandacht voor 
mvo, vermogensfondsen, serviceclubs

• (potentiële) relaties Metakids  
individueel: getroffen gezinnen en  
hun sociale kring, vrijwilligers

• (potentiële) relaties Metakids  zakelijk: 
bestaande zakelijke donateurs, 
 metabole professionals

4.3 Communicatiemiddelen
Hoe gaat Metakids haar doelgroepen 
bereiken?
Uit de interviews met de stakeholders die
David Feenstra afnam, bleek dat er bij verschil-
lende doelgroepen behoefte bestaat om 
(beter) op de hoogte gehouden te worden 
op het gebied van onderzoeksresultaten en 
ontwikkelingen. Ieder communicatiekanaal 
krijgt in 2017 op dat gebied een eigen taak. 

Website
De website focust op het grote doel: ‘Samen 
metabole ziekten behandelbaar maken’. Dit 

4.2 Communicatiestrategie
Op basis van de herpositioneringsanalyse 
zijn vervolgens de hoofdlijnen voor het 
nieuwe strategische communicatiebeleid 
uitgewerkt. Grofweg zijn die te verdelen in 
drie vragen. Wat wil Metakids uitstralen, wie 
wil Metakids bereiken en hoe gaat Metakids 
haar doelgroepen bereiken? 
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doen we door continu (potentiele) donateurs 
te activeren (om een donatie te doen of een 
actie op te zetten) en steeds de betrokken-
heid van de stakeholders te verhogen. Ook 
wordt op de website de ernst en impact van 
metabole ziekten duidelijk (via videoportretten 
en verhalen over kinderen met een meta-
bole ziekte), krijgen onderzoeksresultaten 
aandacht (van zowel door Metakids gefinan-
cierd onderzoek als andere onderzoeken) en 
geven we actuele ontwikkelingen aandacht 
(artikelen over acties en evenementen). 
Daarnaast dient de website als landingspagina 
voor campagnes, zoals de grote mediacam-
pagne die begin 2017 is gestart.  

Mediacampagne, logo en huisstijl
Voor die mediacampagne is het ervaren 
team van Ceçi n’est pas un bureau, video-
producent In Case of Fire en fotograaf Koen 
Hauser ingeschakeld. Zij ontwikkelden onder 
meer campagneposters en een radio- en 
tv-commercial. Zij hebben eveneens het 
nieuwe logo, de pay-off en de nieuwe huis-
stijl bedacht. Webdeveloper Driebit heeft 
op basis hiervan een nieuwe website voor 
Metakids gebouwd. De nieuwe campagne en 
huisstijl zijn dankzij de belangeloze inzet van 
deze bijzondere professionals met minimale 
middelen tot stand gekomen. 

Social media
• Metakids heeft een afwisselende 

Facebook-pagina, die mensen op de hoog-
te houdt en enthousiast maakt om mee te 
doen aan acties of andere activiteiten. Ook 
laat het zien waar het geld van donateurs 
naar toe gaat.

• De berichten op Facebook worden onder- 
steund door een actieve Twitter-feed, 
waar nieuwsberichten gedeeld worden en 
aandacht gevraagd wordt voor metabole 

Myriam, Nadia en Yanis

ziekten. Via Instagram wordt op een zelfde 
manier gecommuniceerd, maar het bereik 
is laag. Daarom wordt in 2017 gestopt met 
het gebruik van Instagram. 

Andere communicatie-uitingen
• Een digitale nieuwsbrief, die minimaal vier 

keer per jaar verstuurd wordt. Hierin geven 
we een beknopt overzicht van opvallende 
gebeurtenissen, nieuws over onderzoek en 
een vooruitblik naar wat nog komen gaat. 

 
• Videoportretten: jaarlijks maakt Metakids 

een documentaire-portret van een gezin 
met een kind met een metabole ziekte. Dit 
om op indringende wijze zichtbaar te maken 
wat een metabole ziekte is, hoe ernstig het 
is, en hoe een leven met deze ziekte eruit 
ziet. Deze portretten worden prominent 
ingezet op publieksevenementen en zijn 
op de website te vinden. Ze worden ook 
ingezet bij presentaties. In 2016 werd een 
indrukwekkend portret gemaakt van de 
familie Cramer van den Bogaart. 
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• De eigen evenementen: in 2016 waren dat 
de Lentelunch en de Dam tot Damloop.

• Fysieke aanwezigheid bij evenementen 
en presentaties, om mensen persoonlijk 
te woord te staan en te laten zien waar 
Metakids voor staat.

• Flyers: Een full color A5-pamflet met helde-
re, korte informatie over Metakids en waar 
de stichting voor staat. Om uit te delen 
tijdens acties en activiteiten en als eerste 
kennismaking met de stichting. Op de flyer 
staan nadrukkelijk de website en het bank-
rekeningnummer vermeld.

• Posters, banners en vlaggen met het 
Metakids-logo, om in te zetten tijdens 
publieke evenementen zoals  
beurzen, hardloopevenementen  
en voorlichtingsbijeenkomsten.

4.4 De impact van 
Metakids-communicatie
Bij Metakids staan alle activiteiten in het 
teken van het genereren van publiciteit. 
Vergroting van de bekendheid van metabole 
ziekten en Metakids is immers essentieel 
voor de fondsenwerving. Free publicity en 
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gesponsorde productie en distributie van 
alle mediakanalen is daarom zeer belangrijk.

Free publicity
In 2016 kwam Metakids op verschillende 
moment in het nieuws. Zie hieronder een 
aantal krantenknipsels.

Bereik sociale media, website en 
nieuwsbrief
Metakids maakte in 2016 intensief gebruik 
van Facebook en Twitter, ter ondersteuning 
van de website. Drie keer per week werd een 

bericht geplaatst. Voor de inhoud van de 
berichten op Facebook en de website werd 
gezorgd voor goede afwisseling: op maan-
dag een onderzoek (artikel of uitspraak van 
onderzoeker), op woensdag een bericht over 
een actie en op vrijdag een bericht over een 
kind (artikel over kind met metabole ziekte 
of beeld van een kind met een metabole 
ziekte waar een call to action bijstaat). 



36 Metakids Jaarverslag 2016

Statistieken Communicatiekanalen

4.268

200.275

42.782

881

1560

1 jan 2016 in 2015

4.908

146.850

36.922

1.028

1529

31 dec 2016 in 2016

Aantal volgers 
Facebook

Aantal volgers 
Twitter

Abonnees  
Nieuwsbrief

Aantal pagina- 
bezoeken 
website

Aantal unieke 
bezoekers 
website

Website en nieuwsbrief: mede omdat de 
website geheel vernieuwd zou worden, is 
er in 2016 minder aandacht besteed aan 
berichtgeving via de website. Dit is terug 
te zien aan het bezoek aan de website. Het 
gemiddeld aantal unieke bezoekers per 
maand nam af met ruim 13%, het gemiddeld 
aantal paginabezoeken daalde met 27%. 
Verwacht wordt dat de nieuwe website weer 
aanzienlijk meer bereik zal genereren, mede 
omdat deze compatible is voor tablet en 
smartphone.

De nieuwsbrief verscheen in 2016 vier 
keer. Deze keer waren het twee reguliere 
nieuwsbrieven en werd geëxperimenteerd 
met andere vormen. Zo werd de achterban 
op de hoogte gesteld van de Nationale 
Belweken van de VriendenLoterij en werd 
via een nieuwsbrief uitgelegd hoe je door 
te shoppen bij YouBeDo, goedomtedelen.
nl en HelpFreely Metakids kunt steunen. Het 
aantal abonnees daalde licht (-2%). 

Facebook en Twitter: in aanloop naar de 
nieuwe communicatiestrategie lag de 
communicatiefocus op eerder genoemde 
sociale media. Dat is terug te zien in de 
bereikcijfers. Het aantal volgers op Facebook 
steeg met 15%, het aantal volgers op Twitter 
met 17%. Ook het gemiddeld aantal unieke 
bezoekers per maand op Facebook groeide 
licht, van 108.000 naar 113.000 (ruim 4%). 
De top-3 van berichten die het meeste 
bereik genereerden waren: 

1.  De infographic van onderzoeker Marjo 
van der Knaap (27.254 bereikte personen); 

2.  De infographic van onderzoeker Angel 
Ashikov (24.071 bereikte personen); 

3.  Het artikel Leven met Stofwisselingsziekte: 
Maud (19.493 bereikte personen).



3

2

1

Afbeeldingen van de drie 
Facebookberichten met 

het meeste bereik
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4.5 Andere communicatiekanalen 
VriendenLoterij
De relatie met de VriendenLoterij is zeer 
goed en zij brengen het werk van hun goede 
doelen graag onder de aandacht via al hun 
communicatiemiddelen: website, sociale 
media en via nieuwsbrieven. Op haar beurt 
verwijst Metakids via de website en sociale
media naar de mogelijkheid om voor 
Metakids geoormerkte loten te kopen bij
de VriendenLoterij. 
Verder biedt de VriendenLoterij haar  
beneficiënten extra mogelijkheden voor 
publiciteit én fondsenwerving via het Goed 
Geld Gala, het VriendenFonds en de door  
de VriendenLoterij gesponsorde tv-
programma’s Koffietijd en RTL Live.
Ook bij de Extra Projecten die beneficiënten
jaarlijks bij de VriendenLoterij kunnen 
indienen, weegt de VriendenLoterij het 
communicatie-aspect in de beoordeling 
mee. Metakids kan voor het gehonoreerde 
extra project dan ook een uitgebreid 
communicatieplan uitrollen, dat de 
komende jaren de vergroting van de 
naamsbekendheid van metabole ziekten 
zal versterken.

Eigen evenementen
De eigen evenementen lenen zich bij uitstek 
voor communicatiedoeleinden. Tijdens de 
LenteLunch in het voorjaar werd het nieuwe 
videoportret van een kind met een metabole 
ziekte gelanceerd – dit jaar van Tjebbe en 
Jolle Cramer van den Bogaart - en werden 
foto’s van patiëntjes getoond. Via sociale 
media en de website werd uitgebreid verslag 
gedaan van de LenteLunch. 

Ook de Dam tot Damloop in september is 
een ijkpunt in het jaar. In de aanloop naar 
het evenement plaatste Metakids via de 

sociale media en website regelmatig een 
bericht over een deelnemer. Tijdens de twee 
dagen werden foto’s en korte interviews met 
deelnemers direct via de sociale media 
gedeeld. Ook is er een overzichtsartikel en 
een impressie van de twee dagen gemaakt.

Acties van derden 
Ook de 62 kleine en grote evenementen die 
in 2016 door actienemers werden ingezet, 
dragen bij tot een grotere bekendheid van 
metabole ziekten en Metakids. Metakids 
probeert zoveel mogelijk evenementen 
te bezoeken. Als dat niet lukt, is er altijd 
telefonisch contact en er wordt vaak verslag 
gedaan van de actie. 

Daniel Dekker

‘Als ambassadeur wil ik vooral 
werken aan de bewustwording in 
Nederland. Alleen dan kan Metakids 
genoeg geld ophalen en kunnen 
artsen voldoende onderzoek doen.’
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4.6  Ambassadeurs en Comité van 
Aanbeveling

De Ambassadeurs en het Comité van 
Aanbeveling dragen eveneens bij aan het 
vergroten van de bekendheid van metabole 
ziekten en Metakids.

Ambassadeurs
De ambassadeurs van Metakids zijn bekende
Nederlanders uit de wereld van sport, 
televisie en theater, die zich graag inzetten 
voor Metakids en de stichting bij acties en 
evenementen representeren:
• voormalig topzwemmer Pieter van den 

Hoogenband (sinds 2010)
• presentatrice Dieuwertje Blok (sinds 2012)
• cabaretière Sara Kroos (sinds 2014)

Metakids mocht eind 2016 ook radio-
presentator en programmamaker Daniël 
Dekker (NPO Radio 2 en 3) als ambassadeur 
verwelkomen. In 2017 wordt een vijfde 
en zesde ambassadeur gezocht.

Pieter van den Hoogenband

Dieuwertje Blok

Sara Kroos

Metakids Ambassadeurs
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Debby Petter, 
theatermaker, actrice en 
oprichter van Metakids.

Tom van ’t Hek,  
radiopresentator en coach 
en voormalig lid Medische 

Raad Metakids.

Pieter Winsemius,  
bedrijfskundige, publicist  

en voormalig minister  
van VROM.

Klaas van Kruistrum,  
radio- en 

televisiepresentator.

Wilko Jiskoot, 
zelfstandig adviseur 

en commissaris bij o.a. 
Eyeworks en Jumbo 

Supermarkten.

Gerard Kellerman,  
directeur Bureau Kellerman 

en voormalig bestuurslid 
Metakids.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van Metakids bevat prominenten uit de wereld van het  
onderzoek en het bedrijfsleven. De leden van het Comité dragen de doelstellingen en  
activiteiten van Metakids een warm hart toe en bieden waar nodig, steun en invloed. 
Het Comité bestond eind 2016 uit:
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Rupert van Till,  
sales manager.

Benjamin van Kessel, 
advocaat intellectueel  

eigendoms- en 
contractrecht.

Bart de Vries, 
commercieel  

directeur JCDecaux.

Pom Zwart, 
adviseur marketing- en 
communicatiestrategie.

Dagmar van Dijk,  
communicatieadviseur  

en moeder van 
Tjebbe en Jolle.

Hugo Heymans, 
emeritus hoogleraar 
Kindergeneeskunde.
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Het prachtige ventje dat de flyers van 
Metakids siert, is inmiddels 3. Voor moeder 
Ilona de l’Or is dat nog altijd een wonder. 
“Als baby’tje is Thijmen drie keer bijna 
overleden. Niemand had verwacht dat hij 
er zo bovenop zou komen.” Al vlak na de 
geboorte wordt duidelijk dat Thijmen iets 
mankeert. Artsen weten niet precies wat er 
aan de hand is, maar wel dat het niet goed 
gaat. Na zeven dagen wordt de metabole 
ziekte galactosemie geconstateerd, wat kort 
gezegd betekent dat Thijmen geen melk kan 
verwerken. Als hij een week oud is krijgt hij 
achtereenvolgens drie hersenbloedingen, 
raakt hij zijn complete dikke darm kwijt, een 
maagverlamming, een hersenvliesontsteking 

en een hartinfarct. “Allemaal omdat hij een 
week lang vergiftigd is door melk.”

Gedragsproblemen
Na de diagnose wordt hij acuut op een dieet 
van sojamelk gezet. Maar het gaat niet beter. 
“Hij werd alleen maar zieker. Later bleek dat 
hij een soja-allergie had. Pas toen ze hem 
neutrale voeding begonnen te geven, knapte 
hij eindelijk op.” Inmiddels is zijn situatie  
medisch gezien stabiel. Wanneer hij zich 
streng aan zijn dieet houdt, zou hij in principe 
100 kunnen worden. Maar Thijmen is niet te 
vergelijken met andere kinderen van zijn leef-
tijd. Hij heeft het niveau van een kind van 
ongeveer 1,5. “Nu hij ouder wordt, zie ik 

Thijmen

Wat betekent het om een kindje met een metabole ziekte te hebben?  

 In deze serie vertellen ouders over de grote impact die het op hun leven 

 heeft. Deze keer: Ilona de l’Or, moeder van Thijmen (3).
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steeds meer gedragsproblemen. Als hij  
bijvoorbeeld op de tegels valt, wordt hij 
kwaad op die vloer. En ramt hij met zijn  
gezicht tegen de tegels, tot bloedens toe.  
Dan moet ik overdreven rustig blijven en 
hem zo snel mogelijk oprapen om erger 
leed te voorkomen.”

Knuffelen
Voor Ilona is het één van de vele momenten 
waarop Thijmen in paniek kan raken en 
daardoor zichzelf pijn gaat doen. “Teveel 
prikkels kan hij niet aan. Dan wordt hij 
onrustig, druk en soms woest. Dat betekent 
dat ik continu aan het rekenen ben. Op één 
dag naar de supermarkt gaan én naar de 
speeltuin, kan niet. Dat is teveel. Ik kan altijd 

maar één ding kiezen, anders gaat het thuis 
mis. Als ik de dag rustig houd, kan Thijmen 
genieten van het spelen.” Thijmen wordt ook 
liever niet geknuffeld, merkt ze steeds vaker. 
Behalve in vervelende situaties. “Dan wil de 
thuiszorg zijn luier verwisselen en grijpt hij 
zich opeens aan mij vast. Dat hij hiermee tijd 

wil rekken, weet ik echt wel. Maar ik mis dat 
knuffelen zo, dat ik hem op die momenten 
toch uitgebreid terug knuffel. Opvoedkundig 
niet handig, maar ik kan er niets aan doen.” 

Continu alert
Haar leven is sinds de komst van Thijmen 
compleet veranderd, erkent ze. “Mijn vrijheid 
is letterlijk weg. Alleen op de dagen dat 
Thijmen bij mijn ex is, kan ik werken. Verder 
heb ik alleen ’s avonds mijn handen even 
vrij. Als ik overdag met hem ben, moet ik 
hem continu in de gaten houden.” Moe is ze 
vrijwel altijd, want tijd om uit te rusten is er 
niet. Nog maar zes maanden geleden moest 
ze er ’s nachts zelfs 15 keer uit om zijn luier 
te vervangen. “Sinds zijn stoma is opgeheven
liggen zijn billen constant open. Al bij een 
klein beetje ontlasting gaat het enorm 
bijten, dan gilt hij het uit. En houdt hij het 
vervolgens weer op, tot hij slaapt en alles 
opnieuw begint.”

Stuntelen
Desondanks is hij volgens haar absoluut niet 
zielig. “Als er geen gekke dingen gebeuren, 
is Thijmen vooral een hartstikke vrolijk kind. 
Hij lijkt zelf weinig last te hebben van zijn 
ziekte, alleen wanneer hij overprikkeld raakt. 
Hoewel hij dus lichamelijk contact vaak uit 
de weg gaat, genieten we veel van elkaar. 
Vooral wanneer Thijmen probeert te praten, 
wat hij steeds meer doet. Ik geniet ervan als 
hij dan aan het stuntelen is. Hij probeert het, 
steeds opnieuw. Dan vergeet ik even alle 
ellende en ben ik alleen maar trots op dat 
kleine ventje.”

‘Als hij een week oud is krijgt hij  
achtereenvolgens drie hersen- 
bloedingen, een hersenvlies- 
ontsteking en een hartinfarct.’

Thijmen als baby
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5.1 Uitgangspunten
Persoonlijk en verbindend: De fondsen-
werving van Metakids is gericht op het 
ontwikkelen van duurzame en persoonlijke 
relaties. 

Communicatief: vanwege de nog grote 
onbekendheid van metabole ziekten wordt de 
fondsenwerving zo veel mogelijk gekoppeld 
aan de vergroting van de naamsbekendheid 
en vice versa. 

Transparant: Metakids wil zo transparant 
mogelijk zijn over de besteding van de 
middelen; donateurs willen graag zien wat er 
met hun geld tot stand gekomen is. Metakids 
werkt volgens de gedragscodes en regels 
van onder andere het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). 

5.2 Resultaten acties en evenementen 
Financieel resultaat
De opbrengsten uit acties en evenementen 
fluctueren jaarlijks. Metakids kan alleen sturen 
op de eigen evenementen, maar is voor een 
groot deel afhankelijk van initiatieven van 
derden. Voor 2016 was het doel om de inkom-
sten uit acties en evenementen ten opzichte 
van 2015 op hetzelfde niveau te houden. 

Het totaal aantal acties en evenementen 
groeide met ruim 10% (64 tegen 58 in 2015). 
Ook de opbrengsten stegen met ruim  
10% naar circa € 290.000 (in 2015 circa  
€ 260.000). Dit kwam waarschijnlijk 
deels door de hogere opbrengst van de 
Lentelunch, die steeg met circa 10% en  
deels door een paar succesvolle nieuwe 

5 Fondsenwerving

evenementen (zoals de Metakitt Run en 
Friesland voor Metakids). De Dam tot 
Damloop 2016 leverde daarentegen
40% minder op dan het jaar ervoor. 
Er waren in 2016 nog geen nieuwe 
Metakids-evenementen. 

Soort acties
De aard van de acties was uiteenlopend en 
vergelijkbaar met het jaar ervoor. Er waren 
weer veel verschillende sportevenementen: 
zwemmen, hardlopen, wandelen, fietsen, 
golf, voetbal, paardensport; verder veel 
veilingen en collecte-acties bij jubilea, 
winkels en bedrijven, statiegeldacties, 
e.d. Culturele acties waren pubquizzen, 
discofeesten en zelfmaak-acties.
Ook kinderen en scholen organiseerden 
acties voor Metakids. Tot slot waren er een 
aantal culinaire evenementen, waaronder 
de Metakids Lentelunch.

sport kind culinair cultuurcollecte 
veiling

25

22

6

3

8
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Tineke Schouten
Eind januari speelde Tineke Schouten een benefietvoorstel-
ling voor Metakids. Zij bracht tijdens haar show de ernst van 
metabole ziekten onder de aandacht en doneerde ruim 
€ 10.000 aan Metakids. 

Friesland voor Metakids
In Friesland wordt hard gewerkt om meer aandacht te 
krijgen voor metabole ziekten. Initiatiefnemers Carina 
Twerda, Jacob Stelwagen en Amarens Visser haalden via 
allerlei acties in 2016 al € 17.000 voor Metakids op.

Dam tot Damloop
Tijdens de Dam tot Damloop 2016 wandelden, fietsten 
en renden meer dan zestig mensen voor Metakids door 
Amsterdam en de Zaanstreek. Samen haalden zij € 20.000 
op voor onderzoek.

Connect College – familie Vossen
De jongere broer en zus van Sjoerd Vossen, Simon en Lotte, 
hebben een metabole ziekte. Daarom koos zijn school, het 
Connect College in Echt, voor Metakids als het goede doel 
voor de jaarlijkse schoolactie. In totaal werd er maar liefst 
€ 8.500 opgehaald. 
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5.3 Zakelijke partners 
Metakids heeft door de jaren heen diverse 
sponsors aan zich weten te binden; bedrijven
die de organisatie in natura steunen door 
gratis of met korting diensten en producten
te leveren, zoals Koppel belastingadviseurs
(administratie), Ron Blaauw en de 
Kromhouthal (business event). Eind 2016 
werd afscheid genomen van het kantoor aan 
de Vijzelstraat en nam Metakids haar intrek 
in een ruime locatie aan de Postjesweg. Ook 
deze wordt gesponsord aangeboden door 
de MaarsenGroep. 

Daarnaast zijn er bedrijven die Metakids 
direct sponsoren, zoals de Amsterdamse 
ondernemersvereniging ORAM en rijwiel-
producent Gazelle. Ook mocht Metakids 
in 2016 bijdragen ontvangen van AHAM 
Vastgoed, Sanofi Genzyme Nederland, 
Nutricia en Shire. De bijdragen van de twee 
farmaceutische bedrijven waren specifiek 
bestemd voor het vergroten van de bekend-
heid van metabole ziekten. 

5.4 VriendenLoterij 
Metakids is sinds 2014 beneficiënt van de 
VriendenLoterij. Gedurende vijf jaar ontvangt 
Metakids een vaste bijdrage die tot en met 
2018 in totaal een miljoen euro betreft. De 
VriendenLoterij steunt maatschappelijke 
initiatieven die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een steuntje in 
de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen 
doen in de samenleving en een volwaardig 
leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen
in hun ambitie om een bijdrage aan de 
maatschappij te leveren. Loterijdeelnemers 
hebben de mogelijkheid om voor een 
zelfgekozen goed doel mee te spelen. 
In 2016 ontving Metakids € 204.224 (de 
vaste bijdrage over het jaar 2015 en de 

opbrengst van geoormerkte lotenverkoop). 
De VriendenLoterij biedt haar beneficiënten 
ook andere mogelijkheden voor extra steun, 
namelijk via de extra projecten (waarbij een 
beneficiënt naast de reguliere bijdrage een 
aanvraag kan doen voor de financiering  
van een eenmalig project) en via de 
PrijzenMarathon (waarbij één beneficiënt de 
mogelijkheid krijgt om binnen deze geza-
menlijke campagne geoormerkte deel- 
nemers te werven voor een concreet doel). 
Metakids diende in 2016 voor beiden een 
aanvraag in. 

De aanvraag voor de Prijzenmarathon werd 
niet gehonoreerd, maar tijdens het Goed 
Geld Gala in februari 2017 ontving Metakids 
van de VriendenLoterij een cheque van maar 
liefst € 500.000 voor het ingediende extra 
project. Dit betreft een driejarig onderzoek 
van dr. Sabine Fuchs (UMC Utrecht), waarbij 
door middel van uit stamcellen van zieke 
kinderen gekweekte ‘mini-levertjes’ behan-
delingen getest worden, zonder dat de 
kinderen extra worden belast. Dit geavan-
ceerde onderzoek zal de komende jaren 
op bijzondere wijze publicitair worden 
ondersteund.

Ook werd in 2016 een aanvraag voor een 
bijdrage uit het VriendenFonds ingediend 
en gehonoreerd. Het VriendenFonds is 
een speciaal fonds van de VriendenLoterij, 
waaruit hartewensen van vrijwilligers kun-
nen worden vervuld. Met deze bijdragen 
kon Metakids de wens vervullen van twee 
ouders-vrijwilligers die zich al jarenlang 
inzetten voor Metakids: een weekendje weg 
met een concert van en meet-and-greet met 
Marco Borsato. Het VriendenFonds stelde 
hiervoor € 1.500 beschikbaar. 
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Via de VriendenLoterij kunnen ook belacties 
voor lotenverkoop worden georganiseerd; 
dat kan door de organisatie zelf, of als
opdracht aan de VriendenLoterij. Beide 
belacties werden in 2016 door Metakids 
ingezet. In het voorjaar werden op één 
avond direct veel loten verkocht aan 
relaties van Metakids. De belactie door de 
VriendenLoterij ging in het najaar van start. 
Deze opbrengsten worden pas in de loop 
van 2017 zichtbaar. 

5.5 Vermogensfondsen
Metakids kon zich in 2016 verheugen op de 
financiële steun van een zevental vermogens- 
fondsen, waarvan er drie Metakids ook 
voor meerdere jaren steunen. Dit betrof in 
totaal ruim € 265.000 aan bijdragen,  
afkomstig van het ING Nederland Fonds,  
de Theo Janssen Stichting M.O.C., de 
Stichting Huyskes-Van Doorne, de Stichting 
Mundo Crastino Meliori en drie particuliere 
vermogensfondsen die anoniem wensen 
te blijven.

De bijdragen van deze stichtingen zijn 
bestemd voor de doelstelling: onderzoek. 
Eén stichting wil juist graag bijdragen aan 
de doelstelling: vergroten van de naams-
bekendheid. 

Bijdragen 
Voor de derde keer op rij werd door de 
Metakids-vrijwilliger die werkzaam is bij 
ING een aanvraag ingediend bij het ING 
Nederland Fonds (voorheen ING Goede 
Doelenfonds). Metakids begeleidde de 
email-campagne om bij collega’s stemmen 
te winnen voor het ingediende onderzoek, 
naar de rol van microbiota (darmbacteriën) 
bij patiënten met de metabole ziekte 
MCADD. Dankzij de inspanningen van alle 

betrokkenen eindigde Metakids met een 
grote voorsprong bovenaan de ranglijst en 
werd de maximale bijdrage van € 20.000 
toegekend. 

Zeer verheugend is de verbintenis die 
Metakids in 2015 kon aangaan met de Theo 
Janssen Stichting M.O.C. Deze stichting 
steunt Metakids voor langere tijd met een 
totale bijdrage van maximaal € 250.000 
voor onderzoeksprojecten. Eind 2016 koos 
de stichting wederom voor de financiering 
van twee onderzoeken die in 2017 van start 
gaan.  

Verder is Metakids heel blij met de vijfjarige 
verbintenis met de Stichting Huyskes-Van 
Doorne. Ook is Metakids dankbaar voor de 
driejarige verbintenis met een stichting die 
anoniem wenst te blijven.

5.6 Vaste donateurs
Metakids beschikte in 2016 over een kleine 
maar trouwe groep donateurs, die vaste 
donateurs, die gezamenlijk € 16.300 doneer-
den. In dit voorbereidende jaar werd niet 
actief ingezet op het verhogen van het aantal 
vaste donateurs of het werven van perio-
dieke schenkingen en legaten. Dit zal naar 
aanleiding van de nieuwe communicatie-
strategie en de mediacampagne in 2017 
verder vorm gaan krijgen.
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Tjebbe en Jitske
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Onno Holleboom (AMC)

D ankzij de steun van vele donateurs en sponsoren kon Metakids ook in 2016 

 meerdere onderzoeken naar metabole ziekten laten plaatsvinden. Eén van 

de onderzoeken is van Onno Holleboom (AMC).
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Onderzoek: Hoe komt de hyperchole-
sterolemie bij de metabole ziekte 
TMEM199-CDG tot stand, leidt het tot 
meer hart- en vaatziekten en is het te 
behandelen?

Wat is de kern van je onderzoek? 
“Bij de metabole ziekte CDG is er iets mis 
met de versuikering van eiwitten. Bij een 
nieuwe subvorm hiervan worden lever-
problemen gezien, zoals dat bij veel andere 
metabole ziekten ook voorkomt. Patiënten 
hebben daarnaast een opvallend verhoogd 
cholesterol in het bloed, een grote risico-
factor voor hart- en vaatziekten.  
Het doel van dit onderzoek is te doorgronden 
waarom patiënten met deze variant een 
hoog cholesterolgehalte hebben en lever-
afwijkingen ontwikkelen. De vraag is of dit 
bij hen daadwerkelijk leidt tot meer hart- en 
vaatziekten. Indien dit zo is, dan kunnen we 
patiënten mogelijk direct helpen door 
cholesterolverlagende middelen.”

Je werkt bij dit onderzoek samen met 
andere ziekenhuizen. Hoe ziet die  
samenwerking eruit?  
“Dirk Lefeber, onderzoeker aan het Radboud 
UMC, heeft recent met zijn team twee 
nieuwe subtypes CDG ontdekt. Met deze 
ontdekking is in feite de basis gelegd om 
verder te gaan speuren. We weten namelijk 
nog helemaal niet wat het foute gen precies 
doet in de cel. Om dat te ontrafelen, zijn 
goede modellen voor deze ziekte nodig: een 
goed levercelmodel en een goed muismodel, 
zodat gedetailleerde experimenten gedaan 

kunnen worden en de oorzaak van de ziekte 
kan worden vastgesteld. Dat betekent lever-
cellen en muizen ontwikkelen met dezelfde 
genafwijkingen. We werken ook samen 
met dr. Dan J. Rader van The University of 
Pennsylvania in Philadelphia. Samen met de 
AMC-onderzoekers die ik begeleid, hebben 
we met vernieuwende technieken de cel- en 
muismodellen tot stand weten te brengen. 
Dat was echt monnikenwerk, maar cruciaal 
om nu verder te kunnen. Ik denk dat we 
enorm gebaat zijn bij deze vorm van open 
samenwerking.”    
  

Hoe belangrijk is dit project voor  
kinderen met een metabole ziekte? 
“Het onderzoek leidt tot compleet nieuwe 
inzichten in deze ziekte en biedt daarmee 
aanknopingspunten voor nieuwe behande-
lingen bij een te hoog cholesterolgehalte. 
Voor patiënten met een metabole ziekte 
in het bijzonder, en mogelijk zelfs voor de 
steeds groter groeiende bevolkingsgroep 
met een te hoog cholesterolgehalte. Mede 
dankzij de steun van Metakids kunnen we 
voor twee jaar met een team van drie 
personen het werk dat hiervoor nodig is 
verrichten en zo tot een oplossing komen.”

‘Het doel van dit onderzoek is te 
doorgronden waarom onze patiënten 
een hoog cholesterolgehalte hebben 
en leverafwijkingen ontwikkelen.’

‘Het onderzoek leidt tot compleet 
nieuwe inzichten en biedt daarmee 
aanknopingspunten voor nieuwe 
behandelingen.’
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6.1 Uitgangspunten 
Professioneel: Metakids streeft naar een 
professionele en optimale uitvoering van 
haar doelstellingen. Daartoe werkt zij aan 
een organisatiestructuur die professioneel, 
open en transparant is, met gescheiden 
verantwoordelijkheden. 
Persoonlijk: ook streeft Metakids naar een 
goede binding met en behoud van alle rela-
ties, met specifieke aandacht voor het geven 
van informatie en voor het ontvangen en 
afhandelen van wensen, vragen en klachten.
Transparant en open: dit zijn voorwaarden 
voor een gezonde fondsenwerving. Naleving 
van de daarbij horende standaarden en 
wetten is vanzelfsprekend. Als uitgangs-
punten hanteert Metakids de normen van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), 
de code Wijffels voor goed bestuur en met 
betrekking tot financiële reserves de 
richtlijnen van de commissie Herkströter.

6 Organisatie en bestuur

ANBI-status en CBF-Keur
Metakids is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), waardoor giften 
aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 
Metakids heeft ook het CBF-keurmerk goede 
doelen, wat betekent dat de organisatie aan 
de CBF-criteria voor het bestuur en beleid 
van goede doelen voldoet. Het CBF keurt op 
hoe goede doelen geld binnenkrijgen, hoe ze 
het besteden en de manier waarop ze daar 
verslag over uitbrengen. Het CBF-keurmerk 
is voor donateurs en sponsors een 
herkenbare en belangrijke erkenning 
van een betrouwbaar goed doel. 

6.2 Organisatiestructuur
In het organogram is de organisatiestructuur
van Metakids en haar toezichthouders 
opgenomen.

Bestuur

6 leden:
voorzitter
secretaris

penningmeester
3 leden

Accountant:
Externe controle

CBF: 
Externe controle

Medische Raad:
4 leden

Ambtelijk secretaris

Directeur

Vrijwilligers:
150 bij acties

50 MVO

Team:
Bureaumanager

4 freelancers
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6.3 Planning en control
Metakids werkt met een meerjarenbegroting 
met strategische doelstellingen. Jaarlijks 
worden de doelen voor het komende jaar 
vastgesteld in een jaarplan en wordt geëva-
lueerd of de doelen van het afgelopen jaar 
behaald zijn. Gedurende het jaar evalueert 
de directie voortdurend de uitvoering van 
de doelen. Dit gebeurt aan de hand van een 
planning- en controlecyclus door verschillende
organisatieonderdelen. 
De verschillende functies van bestuur, 
directie en medewerkers zijn bij Metakids 
strikt gescheiden. Conform de richtlijnen van 
het CBF houdt het bestuur toezicht, is de 
directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding (het ‘bestuur’) en zijn de medewer-
kers belast met de uitvoering.

Intern toezicht
Toezicht: het bestuur is toezichthouder en 
eindverantwoordelijk voor het gevoerde 
beleid. De taken en bevoegdheden van het 
bestuur zijn statutair vastgelegd. Het bestuur 
stelt het beleid en de financiële richtlijnen 
vast, stelt de verantwoordingen vast (jaar-
verslag en jaarrekening) en controleert de 
directeur op hoofdlijnen. Daartoe beoor-
deelt het bestuur jaarlijks het functioneren 
van de directie. Ook bepaalt het bestuur de 
salariëring en benoemt en ontslaat zij de 
directie. 

Monitoring: het bestuur van Metakids komt 
in principe ten minste viermaal per jaar bij 
elkaar om de voortgang van het in dat jaar 
gevoerde beleid te toetsen. De penning-
meester rapporteert de financiële stand 
van zaken elk kwartaal aan het bestuur. 
Indien nodig worden acties en planningen 
bijgesteld. 

Jaarstukken en subsidies: het jaarplan en de 
jaarbegroting worden voorafgaand aan het 
nieuwe jaar door de directeur opgesteld, ter 
goedkeuring aan het bestuur voorgelegd
en in het voorjaar na afloop van het 
betreffende jaar geëvalueerd. Het jaarplan 
is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 
2016 - 2018, dat eens per drie jaar wordt 
vastgesteld. De jaarrekening wordt ingericht 
overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen. Voor het 
vermogensbeleid zie het Financieel 
Jaarverslag (par. 7). Het bestuur stelt de sub-
sidietoekenningen voor onderzoek naar me-
tabole ziekten vast op basis van de adviezen 
van de onafhankelijke medische adviesraad. 

Extern toezicht
Twee externe partijen controleren jaarlijks 
achteraf het functioneren van de stichting 
Metakids. De accountant controleert of 
de opgestelde financiële verantwoording 
een getrouw beeld geeft en voldoet aan de 
Richtlijn van de Jaarverslaggeving. Het CBF 
controleert de stichting op de volgende on-
derdelen: bestuur, beleid, fondsenwerving, 
voorlichting en communicatie, besteding van 
middelen en verslaggeving. 

Transparantprijs: Het jaarverslag 2016 werd 
weer ingezonden voor de Transparantprijs 
voor de beste charitatieve verslaggeving van 
accountantskantoor PwC. PwC hanteerde dit 
jaar een nieuwe indeling van fondsen voor 
de grote (inkomsten > € 2 miljoen) en kleine 
fondsen (inkomsten < € 2 miljoen). Metakids 
scoorde bij de 42 kleine fondsen die een 
jaarverslag hadden ingediend een fraaie 
vierde plaats op de ranglijst (A-rating).
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6.4 Bestuur
Werkwijze
Bestuursleden worden door het zittende 
bestuur benoemd op basis van de verschil-
lende benodigde disciplines, hun netwerk 
en de ervaring en betrokkenheid van de 
beoogde bestuurder. De werving vindt plaats 
op basis van omschreven functieprofielen, 
functie-eisen en taakomschrijvingen. Voorop 
staat dat de bestuursleden onafhankelijk 
van betrokken medische instellingen moeten 
kunnen opereren. Conform het protocol 
stemt in geval van mogelijke belangen-
verstrengeling een bestuurslid niet mee. 
De bestuursleden van Metakids doen hun 
werk volledig onbezoldigd en ontvangen 
ook geen onkostenvergoeding. 

In 2016
in 2016 trad een grotendeels nieuw 
Metakids-bestuur aan. Begin van het jaar 

werd afscheid genomen van Isabel van 
Ommeren en van David van Schelven 
en na de zomer van Patrick Praaning. 
Penningmeester Rutger Abbink kreeg door 
het jaar heen versterking van voorzitter 
Pieter Brinkhorst, vicevoorzitter en secretaris 
Niels Wensing en de leden Diane van der 
Marel, Maartje van Osch en Ingeborg Hooft 
Graafland. Met dit bestuur is Metakids weer 
op volle kracht en de diverse leden brengen 
veel relevante expertise en netwerken in.  
Zij ondersteunen het bureau actief op het 
gebied van business development, ICT,  
marketing, PR, communicatie  
en fondsenwerving.

Het bestuur kwam zes keer bij elkaar. 
Onderwerpen op de agenda waren onder 
meer; fondsenwerving; subsidieronde 2016; 
jaarstukken en het meerjarenplan; evene-
menten; communicatie; financiën. Omdat 

Pieter Brinkhorst

Maartje van Osch

Rutger Abbink

Ingeborg Hooft
Graafland

Niels Wensing Diane van der Marel
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Naam  Portefeuille Hoofd- en nevenfunc-
ties

Jaar van benoeming (b), 
herbenoeming (h)

of aftreden (a)
Pieter Brinkhorst voorzitter

business development, 
P&O

managing partner Augment 
Business Partners
nevenfuncties: lid RvC 
Ecocreation, lid RvA 
Slimstock

2016 b

Rutger Abbink penningmeester 
financiën

directeur-oprichter 
Share People 
nevenfuncties: geen

2015 b

Niels Wensing vicevoorzitter/ secretaris
media & communicatie
 

hoofd Radio AVROTROS
nevenfuncties: lid 
Cultuurraad Hilversum

2016 b

Diane van der Marel bestuurslid
communicatie & 
fondsenwerving
 

directeur-oprichter MIAP 
Foundation en fotograaf 
nevenfuncties: geen

2016 b

Maartje van Osch bestuurslid
marketing & fondsenwerving

directeur-oprichter 
Family Factor
nevenfuncties: geen

2016 b

Ingeborg Hooft 
Graafland

bestuurslid
communicatie & PR
 

eigenaar-oprichter 
praktijk Hebbes
nevenfuncties: geen

2016 b

Patrick Praaning bestuurslid
evenementen-organisatie

directeur-producent 
Praaning & Roekens
nevenfuncties: geen

2009 b 
najaar 2016 a 

David van Schelven bestuurslid
(financiën)
 

manager financial planning 
& analysis Nutreco
nevenfuncties: geen

2010 b
voorjaar 2016 a

Isabelle van Ommeren secretaris 
marketing-communicatie
 

senior commercial 
manager Feenstra
nevenfuncties: geen

2015 b
voorjaar 2016 a

het bestuur door het jaar heen sterk wijzigde 
en pas eind december compleet was, kon dit 
jaar geen evaluatie van het eigen functioneren 
plaatsvinden. Dit is doorgeschoven naar 2017.

Samenstelling en rooster van aftreden
Bestuursleden kunnen nu vijf jaar zitting 
hebben en daarna maximaal voor nog één 

nieuwe termijn worden herbenoemd. Het 
bestuur wil dit terugbrengen tot maximaal 
vier jaar per termijn. De onderstaande tabel 
toont de samenstelling, portefeuilleverde-
ling en de hoofd- en nevenfuncties van de 
bestuursleden. Ook is hierin het jaar van 
benoeming, herbenoeming of aftreden 
vermeld.
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6.5 Medische adviesraad
Werkwijze
Bij de toekenning van subsidies voor onder-
zoeksprojecten naar metabole ziekten laat 
het bestuur zich inhoudelijk adviseren door 
een medische adviesraad. De leden zijn 
door het bestuur benoemd op basis van hun 
specifieke deskundigheid op het terrein van 
metabole ziekten. Daarbij staat voorop dat 
de leden geen belangen mogen hebben in 
medisch-klinische onderzoeksinstituten of 
in de farmaceutische sector. De medische 
adviesraad werkt op basis van een functie-
profiel en een reglement, waarin taken en 
werkwijze beschreven staan. De raad doet 
zijn werk op vrijwillige basis en ontvangt 
geen onkostenvergoeding. De medische 
adviesraad kwam in het najaar 2016 weer 

bij elkaar voor de advisering bij de jaarlijkse 
subsidieronde, daarnaast voerde de raad 
tussentijds telefonisch en via e-mail overleg 
over de beoordeling van de voortgang en 
afronding van projecten. 

Samenstelling
• Dr. Ries Duran, klinisch chemicus en 

klinisch biochemisch geneticus (niet 
praktiserend) 

• Dr. Henk Bakker, kinderarts metabole 
ziekten (niet praktiserend)

• Dr. Piet Bolhuis, biochemicus en molecu-
lair geneticus (niet praktiserend), voorzitter 
VKS 

• Prof. dr. Bwee Tien Poll-The, kinderarts  
en specialist neurometabole ziekten bij  
kinderen (niet praktiserend, vanaf 2017).

Dr. Ries Duran Dr. Henk Bakker Dr. Piet Bolhuis Prof. dr. Bwee Tien 
Poll-The
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6.6 Medewerkers en vrijwilligers 
Directie
Sinds najaar 2015 is Nathalie Michielsens-
Grasso ( fiscaal jurist en communicatie-
specialist) directeur van Metakids (neven-
functies tot 1 mei 2016: bestuurslid Ladies 
Circle ’t Gooi en bestuurslid juridische  
commissie Ladies Circle Nederland). De be- 
zoldiging van de directeur viel binnen de 
door de Vereniging voor Fondsenwervende 
Instellingen (VFI) gehanteerde richtlijn 
Beloning directeuren van goede doelen.

De directeur ontving najaar 2016 een posi-
tieve evaluatie van het bestuur. Het bestuur 
was zeer te spreken over de ambitieuze 
wijze waarop nieuwe netwerken worden 
ontsloten en nieuwe sponsors en vermo-
gensfondsen worden geworven. Ook was 
het bestuur zeer positief over de ingezette 
herpositionering en nieuw ontwikkelde  
communicatiestrategie en mediacampagne.  
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in 
dat de ambitieuze groeidoelstelling van 
Metakids de komende jaren gehaald wordt.

Medewerkers en vrijwilligers
Bureau: behalve de directeur (0,9 fte) is 
alleen de bureaumanager/fondsenwerver 
in vaste dienst (0,9 fte). Daarnaast maakte 
Metakids weer gebruik van drie à vier flexi-
bele arbeidskrachten voor elk enkele uren 
per week, die ondersteuning bieden aan 
het bestuur en medische raad, de financiële 
administratie, de communicatie en website-
beheer en de evenementenproductie. Van 
hen wordt verwacht dat zij daarnaast ook 
vrijwillig extra taken op zich nemen.

Vrijwilligers: Metakids heeft twee soorten 
vrijwilligers: vrijwilligers die hun profes-
sionaliteit, al dan niet in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
voor Metakids willen inzetten; en vrijwilligers 
die acties opzetten of meehelpen aan acties 
in het land. Het aantal vrijwilligers dat een 
actie opzet en/of meehelpt met acties bedroeg 
in 2016 wederom zo’n 150. Metakids bege-
leidt en adviseert deze actienemers bij het 
opzetten van een actie, zorgt voor promotie 
en doet vooraf en achteraf verslag via haar 
eigen (sociale) mediakanalen. De komende 
jaren wil Metakids het landelijk netwerk van 
vrijwilligers verder uitbouwen, zodat deze 
als Metakids-ambassadeurs de organisatie 
kunnen representeren in het land.

De groep MVO-vrijwilligers bestond in 2016 
uit circa 50 professionals die individueel of 
met hun bedrijf Metakids ondersteunden bij 
juridische zaken (contracten), communicatie, 
webontwikkeling, film, fotografie en sport 
clinics. Zij krijgen geen vrijwilligersvergoeding
maar kunnen wel onkosten declareren. 

Klachtenbehandeling
Vragen en klachten worden in principe zo 
snel mogelijk beantwoord. Metakids hanteert 
een klachtenprocedure voor het omgaan 
met klachten. Klachten worden steeds direct 
in behandeling genomen door de bureau-
manager en worden mondeling (telefonisch) 
of schriftelijk (per brief of e-mail) afgehandeld 
binnen tien werkdagen. Indien een klacht 
niet direct afdoende behandeld kan worden, 
ontvangt de klager zo spoedig mogelijk infor-
matie over de verwachte wijze en tijdsduur 
van de klachtafhandeling. De eindverant-
woordelijkheid voor de klachtenafhandeling 
ligt bij de directeur; klachten over de directie 
worden behandeld door het bestuur. Het 
klachtenreglement kan worden opgevraagd. 
In 2016 zijn er geen klachten bij Metakids 
binnengekomen.
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Deze zomer ging het stel voor het eerst in 
jaren samen met de kinderen op vakantie.
Een paar weken naar geboorteland 
Suriname en een paar weken naar Aruba. 
De ziekte van Shiah heeft ervoor gezorgd dat 
het gezin heel lang gescheiden van elkaar 
is geweest. Martha ging in 2005 met Shiah 
naar Nederland voor onderzoek, Steven 
en oudere dochter Machearah (19) bleven 
achter in Suriname.

“Reizen met Shiah is een heel karwei. Ze 
moet elke keer in en uit haar rolstoel getild 
worden als we ergens heen gaan en heeft 
bijna altijd last van bewegingsstoornissen. 
Vliegen is daarom stressvol. Gelukkig stelde 
het cabinepersoneel ons gerust en werden 
we flink in de watten gelegd. We kregen na 

afloop een heel lief kaartje van een  
steward; Shiah heeft duidelijk een paar  
harten veroverd.”

Haperende gezondheidszorg
Shiah heeft de metabole ziekte Glut1-
deficiëntie. Zonder behandeling sterven 
de hersenen van kinderen met deze ziekte 
steeds verder af en raken ernstige gehan-
dicapt. “Zo ver is het bij Shiah gelukkig niet 
gekomen”, vertelt Martha. “Door een strikt 
koolhydraat-arm dieet en preparaten blijft 
haar gezondheid stabiel. Helaas is te laat 
ontdekt dat ze metabole ziekte heeft.” Dat 
komt volgens het stel door de haperende 
gezondheidszorg in Suriname. Steven: 
“Haar ontwikkeling bleef achter, dat was 
snel duidelijk. Shiah kreeg na de geboorte 

Shiah

Wat betekent het om een kind met een metabole ziekte te hebben?  

 In deze serie vertellen ouders over de grote impact die het op hun leven 

 heeft. Deze keer: Steven en Martha Piqué over hun dochter Shiah (15).
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stuiptrekkingen en bij het leren lopen bleef 
ze maar vallen. Dat ging zo door, tot haar 
vierde. Toen dachten we: dit klopt echt niet. 
De doctoren hebben ons al die tijd van het 
kastje naar de muur gestuurd en wilden 
geen grondig onderzoek doen. Wij wilden 
maar één ding, en dat is een MRI-scan laten 
maken. Dat kon wel in Nederland.”

Speciaal onderwijs
Het was de toenmalige werkgever van 
Steven die te hulp schoot en de reis bekos-
tigde. In oktober 2005 vloog Martha met 
Shiah naar Nederland voor onderzoek in het 
AMC. Om er daar gauw achter te komen wat 
haar mankeert. Helaas had de ziekte toen 
al de kans gehad om haar hersenen aan 
te tasten. Ze zal nooit meer goed kunnen 
lopen en praten. “En ze heeft het verstan-
delijke vermogen van een kind van drie. We 
proberen haar ontwikkeling zo goed en lang 
mogelijk te stimuleren. Ze is in goede handen 
op een school voor speciaal onderwijs,” zegt 
Martha. Steven: “Ze leert er zelf te eten, met 
gebaren te communiceren en ze kijken of ze 
licht ‘werk’ kan doen. Ze helpt onder andere 

mee doeken te vouwen. Over twee jaar is 
Shiah volwassen en gaat ze naar een dag- 
besteding. We zullen haar verder los moeten 
gaan laten.”

Tillift
Het leven met metabole ziekte is volgens 
Steven en Martha leven in uitersten. Shiah 
heeft wel degelijk een eigen willetje, zeker 
sinds ze aan het puberen is. Steven: “Ze weet 
wie haar vader en moeder is en herkent jou 
de volgende keer als je langs komt. Tegelijk 
vraag je je af: ‘Heeft Shiah door dat ze leeft? 
Is ze zich er bewust van als ze jarig is en er 
slingers in de huiskamer hangen?” Martha: 
“Ze kan heel stoïcijns zijn. Dan moet we haar 
met alle macht samen van de bank in de 
rolstoel of haar looprek tillen. Wij worden 
ook ouder en kunnen dit niet blijven doen. 
Machearah woont nog thuis en wast Shiah 
iedere ochtend. Maar vroeg of laat zullen we 
een tillift nodig hebben.”

Toch zijn ze niet somber over de toekomst. 
Steven: “Machearah en ik konden in 2005 
niet meteen mee naar Nederland. Maar 
sinds drie jaar zijn we compleet. Ik wilde in 
Nederland graag direct gaan werken en dat 
is gelukt. Zodat Martha zich volledig kan 
richten op Shiah en zichzelf. Acht jaar heeft 
ze het alleen moeten doen.” Martha: “We 
willen het leven met Shiah zo leuk mogelijk 
maken en volop genieten van wat er wel is. 
Maar soms denken we, waarom gebeurt het 
niet met ons, maar met haar? Daarom is het 
zo belangrijk wat Metakids doet. Met meer 
onderzoek en betere zorg kunnen kinderen 
als Shiah sneller worden behandeld en een 
veel beter perspectief krijgen.”

‘Helaas is te laat ontdekt dat ze 
metabole ziekte heeft’
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7 Financieel jaarverslag

7.1 Visie, strategie en beleid
Financiële visie
Metakids streeft naar een gezonde groei 
in financiële middelen om de lange termijn 
doelstellingen te bereiken. In onze visie is de 
financiële functie hierbij van groot belang.
De beschikbare financiële middelen moeten 
veilig en maatschappelijk verantwoord be-
heerd en besteed worden. Een betrouwbare 
financiële inrichting en een moderne manier 
van werken faciliteren hierbij het snel 
kunnen handelen.

Strategie
Om deze financiële visie te realiseren han-
teert Metakids de volgende speerpunten: 
• Streven naar een zo hoog mogelijke en 

directe besteding van financiële middelen 
aan onze doelstellingen. 

• Inzetten op groei en dus investeren in 
zichtbaarheid en fondsenwerving.

• Constante en efficiënte beheersing van 
kosten voor beheer & administratie.

• Ontvangen gelden worden op Nederlandse 
spaarrekeningen en/of deposito’s aange-
houden en zijn direct opneembaar.

• Minimale kosten door maximale sponsoring. 
Metakids bedingt altijd een zo gunstig  
mogelijke prijs/kwaliteit verhouding.

Beleid
Metakids neemt de volgende uitgangspunten 
en randvoorwaarden in acht:
• Geen beleggingen in aandelen of obligaties. 

Opbrengsten worden zoveel mogelijk in 
hetzelfde jaar direct besteed aan onze 
doelstellingen.

• Eventuele jaarwinsten worden toegevoegd 

aan de Bestemmingsreserve en in het 
volgende boekjaar uitgegeven aan onze 
doelstellingen.

• Beperkt eigen vermogen aanhouden (circa 
50% van de jaarlijkse kosten van de eigen 
organisatie) om indien nodig te kunnen 
afbouwen.

• Boekhouding en jaarrekening in lijn met 
vereisten CBF richtlijn RJ650.

• Operationele risico’s beperken door 
adequate interne controle- & beheersings- 
maatregelen

Dex en Zoë
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7.2 Balans en toelichting
Activa 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 
Immateriële vaste activa - - -

Materiële vaste activa - - -

Financiële vaste activa - - -

- - -

Voorraden - - -

Vorderingen en overlopende activa 117.033 85.864 18.617

Effecten - - -

Liquide middelen

• ASN deposito 406.001 402.182 397.836

• ASN meersparenrekening - - -

• ING rentemeerrekening+ kapitaalrekening 663.555 494.491 614.120

• ING rekening courant 42.610 29.222 44.994

1.112.166 925.895 1.056.950

Totaal activa 1.229.199 1.011.759 1.075.567

Passiva
Reserves en fondsen

Reserves

• Continuïteitsreserve 112.240 93.941 93.449

• Bestemmingsreserves 75.000 15.000 50.000

• Herwaarderingsreserve - - -

• Overige reserves - - -

187.240 108.941 143.449

Fondsen

Bestemmingsfondsen - - -

187.240 108.941 143.449

Voorzieningen

Langlopende schulden 434.897 368.502 400.390

Kortlopende schulden

• kortlopend deel toegezegde subsidies 487.958 482.211 479.646

• overige schulden en overlopende passiva 119.105 52.105 52.082

607.063 534.316 531.728

Totaal passiva 1.229.199 1.011.759 1.075.567

Toelichting op de balans
De activa van Metakids bestaan uit liquide middelen en overlopende posten. De passiva 
bestaan voornamelijk uit de toegezegde en nog niet betaalde subsidies, onderverdeeld in 
langlopende en kortlopende schulden. Het eigen vermogen bestaat per 31 december 2016 
voor een deel (€ 75.000,-) uit de bestemmingsreserve die in 2017 zal worden gebruikt voor 
onderzoek naar metabole ziekten.De verplichting uit hoofde van het huurcontract bedraagt 
€ 8.500 op jaarbasis. Er geldt een minimale opzegtermijn van drie maanden.
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7.3 Staat van baten en lasten en toelichting 

Baten begroting
2017 

resultaat 
2016

begroting
2016

resultaat
2015

resultaat
2014

Baten uit eigen fondsenwerving

Diverse giften particulieren 100.000 55.143 90.000 93.148 169.767

Giften van service organisaties 55.000 12.500 55.000 2.400 80.250

Bedrijvensponsoring & Stichtingen 455.000 390.841 220.000 210.355 131.343

Metakids Evenementen 160.000 155.569 75.000 123.893 128.669

Vriendenloterij 730.000 204.224 200.000 208.386 -

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 1.500.000 818.276 640.000 638.182 510.029

Baten uit gezamenlijke acties

Baten uit acties derden - - - - -

Subsidies van overheden

Rentebaten 8.000 4.829 10.000 8.883 11.539

Overige baten - 49.664

Totaalopbrengsten overige fondsenwerving 8.000 54.493 10.000 8.883 11.539

Som der baten 1.508.000 872.769 650.000 647.065 521.568

Lasten
Doelstelling Voorlichting en bewustwording

Directe kosten 285.000 108.817 32.500 52.105 21.780

Uitvoeringskosten 80.000 67.304 83.500 87.897 63.698

Doelstelling Onderzoek naar metabole ziekten

Directe kosten 874.000 375.948 324.000 334.207 317.789

Uitvoeringskosten 80.000 67.304 83.500 85.075 63.698

Totaal besteed aan doelstelling 1.319.000 619.372 523.500 556.462 466.964

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving 140.000 142.380 89.000 83.954 63.770

Kosten gezamenlijke acties

Kosten acties derden

Kosten verkrijging subsidies overheden

Kosten van beleggingen

Totaal besteed aan wervingskosten 140.000 142.380 89.000 83.954 63.770

Beheer en administratie 49.000 32.717 37.500 40.357 31.229

Som der lasten 1.508.000 794.469 650.000 680.773 561.963

Resultaat - 78.300 - (33.709) (40.396)
% kosten fw 9% 17% 14% 13% 13%

% beheer en administratie 3% 4% 6% 6% 6%

% bestedingsratio baten 87% 71% 81% 86% 90%

% bestedingsratio lasten 87% 78% 81% 82% 83%
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Inkomsten 2016

VriendenLoterij
€ 204.224

Metakids 
evenementen
€ 155.569

rente- en 
overige baten
€ 54.493

Bedrijfs-
sponsoring & 
Stichtingen
€ 390.841

Giften van
service-
organisaties
€ 12.500

Diverse giften 
particulieren
€ 55.143

€  872.769

Uitgaven
Metakids streeft er naar om de inkomsten 
direct te besteden en dus de uitgaven in het 
jaar in lijn te laten zijn met de opbrengsten. 
Door intensief contact met onderzoekers is 
het aantal aanvragen voor onderzoeks-
bijdragen opnieuw gestegen ten opzichte 
van 2015. Dit heeft geresulteerd in een hoog 
aantal positieve beoordeelde onderzoeks-
aanvragen van de Medische Adviesraad en 
een record aantal van 10 uiteindelijk toege-
kende onderzoeksprojecten (2015: 6 onder-
zoeksprojecten). De bestemmingsreserve 
welke in 2015 gevormd was (€ 15.000) is in 
2016 besteed aan onderzoek. In totaal werd 
€ 619.372 besteed aan de doelstellingen: 
€ 167.121 aan voorlichting en € 443.252 aan 
onderzoek. In 2016 heeft een Nederlandse 
stichting zich bij Metakids gemeld om 
€ 100.000 te doneren en ons te helpen met 
onze wens om een grote sprong te maken 

Uitgaven 2016

Fondsenwerving
€ 142.380

Voorlichting
€ 176.121

Beheer en administratie
€ 32.717

Onderzoeken
€ 443.252

€  794.469 

Toelichting op de staat van baten 
en lasten

Inkomsten
De inkomsten zijn in 2016 uitgekomen 
op € 872.769, hetgeen een stijging van 
35% ten opzichte van 2015 betekent. De 
Vriendenloterij blijft een belangrijke bron 
van inkomsten. Samen met de Stichting Theo 
Janssen M.O.C. en een anonieme stichting is 
dat goed voor 45% van onze inkomsten.

De Lentelunch was met een opbrengst van 
ruim € 130.000 opnieuw een zeer succesvol
evenement. In 2017 zal de Lentelunch 
worden omgedoopt tot Lentediner en 
dus naar de vroege avonduren verhuizen. 
Omdat Metakids voornemens is om naast 
het Lentediner en de Dam-tot-Damloop 
meerdere eigen Metakids evenementen te 
ontwikkelen, zullen deze evenementen in 
de toekomst worden verantwoord onder de 
kop “Metakids Evenementen”.
 
Baten uit giften particulieren en service orga-
nisaties vielen lager uit dan begroot en dan 
voorgaand jaar. Belangrijkste reden hiervoor 
blijft dat zowel het aantal donateurs als de 
opbrengst per actie terugloopt. Als onder-
deel van het zichtbaarheidsproject is in 2016 
veel tijd en aandacht gegaan naar de bouw 

van een nieuwe en moderne website en 
actieplatform. Hierdoor verwachten we dat 
deze baten in 2017 weer zullen stijgen

In 2016 is een bijzondere bate van € 49.664 
ontstaan door het afboeken van een drietal 
onderzoeken uit respectievelijk 2007, 2011 
en 2014 die niet volledig zijn afgerond. Met 
deze bate is rekening gehouden bij het toe-
kennen van onderzoeksgelden in 2016.
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op het gebied van zichtbaarheid. Deze 
gelden zijn in het boekjaar besteed onder de 
doelstelling Voorlichting en Bewustwording.

Bestedingsratio
Mede door het hoger uitgevallen resultaat 
kwam de bestedingsratio in 2016 uit op 71%. 
Metakids verwacht dat in 2017 de bestedings-
ratio weer boven de 80% zal uitkomen door 
onder andere de besteding van de bestem-
mingsreserve van € 75.000.

Resultaat
Kosten fondsenwerving en beheer en 
administratie 
De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten 
gemaakt om fondsen te werven en de 
kosten voor beheer en administratie. Als 
norm voor de kosten eigen fondsenwerving 
wordt de CBF-eis van 25% gehanteerd. Voor 
de kosten van beheer en administratie heeft 
Metakids de norm vastgesteld op 7%. De 
kosten voor eigen fondsenwerving bedroe-
gen in 2016 € 142.380, wat neer komt op 
17% van het opgehaalde geld. Hiermee 
blijft Metakids ruim onder de CBF-eis van 
25%. De kosten van beheer en administratie 
bedroegen € 32.717. Dit staat voor 4% van 
de totale inkomsten en blijft dus ruim onder 
de interne norm van 7%. 

Hoe werd uw 10 euro besteed
Fondsenwerving
€ 1,79

Beheer en administratie
€ 0,41

Voorlichting
€ 2,22

Onderzoeken
€ 5,58

Beleid toerekening uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten worden toegerekend 
aan de onderdelen fondsenwerving, beheer 
en administratie en doelstellingen (onder-
zoek en zichtbaarheid). Bij de vaststelling 
hebben gevoel van redelijkheid, bereke-
ningen van de bestede uren en kosten en 
gesprekken met andere organisaties een rol 
gespeeld. De begrote uitvoeringskosten over 
2017 zijn toegerekend op basis van dezelfde 
verdeelsleutel als de werkelijke uitvoerings-
kosten van 2016. De activiteiten voor het 
werven van financiële middelen hebben 
altijd ook een voorlichtingsdoelstelling. Dit 
heeft te maken met de grote onbekendheid 
van metabole ziekten. Afhankelijk van de 
exact ingezette middelen ligt de nadruk 
meer op voorlichting of op fondsenwerving. 
Gekozen is daarom om de kosten van deze 
activiteiten te verdelen over fondsenwerving 
en voorlichting.

Positief resultaat
Stichting Metakids heeft het boekjaar 2016 
afgesloten met een positief resultaat van 
€ 78.300. Hoewel Metakids streeft naar een 
volledige besteding van gelden in het des-
betreffende boekjaar, werden ultimo 2016 
onverwacht een aantal donaties ontvangen 
en vielen de kosten lager uit dan verwacht. 
Een bedrag van € 18.300 wordt toegevoegd 
aan de Continuïteitsreserve; € 60.000 wordt 
gereserveerd in de Bestemmingsreserve en 
zal worden uitgegeven aan de doelstelling 
Onderzoek in 2017.

7.4  Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen verkrij-
gingsprijs c.q. nominale waarden. Verliezen 
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worden verantwoord als deze voorzienbaar 
zijn; baten worden verantwoord als deze ge-
realiseerd zijn. De jaarrekening is opgesteld 
overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa, direct in gebruik 
voor de doelstelling, zijn gewaardeerd tegen 
de verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de 
geschatte economische levensduur geba-
seerde afschrijvingen.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen markt-
waarde op basis van de koersen geldende 
per 31 december 2016.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen ver-
krijgingsprijs onder aftrek van een afwaarde-
ring voor incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarden onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar 
het jaar waarin ze zijn ontstaan. Legaten 
en nalatenschappen worden als opbrengst 
verantwoord als de omvang betrouwbaar en 
met zekerheid kan worden vastgesteld.

Doelstelling Werving baten Beheer 
en 

Admin-
istratie

Totaal Totaal
Voor-

lichting
Onder-

zoek
Eigen 

Fondsen-
werving

Gezamen
lijke actie

Subsi-
dies

Beleg-
gingen

2016 2015

Subsidies en 
bijdragen - 375.948 - - - - - 375.948 334.207

Afdrachten - - - - - - - - -

Aankopen en 
Verwervingen - - - - - - - - -

Uitbesteed werk - - - - - - - - -

Publiciteit en 
Communicatie 111.484 2.667 88.288 - - - 358 202.796 98.269

Personeelskosten 47.290 47.290 39.408 - - - 23.645 157.633 162.998

Huisvestingskosten 5.849 5.849 4.874 - - - 2.924 19.496 16.330

Kantoor- en  
algemene kosten 11.498 11.498 9.811 - - - 5.791 38.599 68.970

Afschrijving en 
rente

- - - - - - - - -

Totaal 176.121 443.252 142.380 - - - 32.717 794.472 680.775

7.5 Toelichting lastenverdeling

Het belangrijkste deel van onze lasten bestaat uit onderzoeksbijdragen (€ 375.948). 
Deze hebben alleen betrekking op de doelstelling. Personeelskosten hebben betrekking op 
alle categorieën: doelstelling, werving baten en beheer en administratie. De verdeling van de 
lasten zijn in lijn met de verdeling van 2015.
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7.6 Kasstroomoverzicht

Toelichting
Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2016 met € 186.271 toegenomen versus een 
afname van €131.056 in 2015. De kasstroom is sterk afhankelijk van de voortgang van de 
toegekende onderzoeken.

Kasstroomoverzicht in € 2016 2015 2014
Exploitatieresultaat 78.300 (33.709) (40.396)

Afschrijvingen - (800)

78.300 (34.509) (40.396)

Toename langlopende schulden 66.394 (31.888) 41.680

Toename kortlopende schulden 72.747 2.588 151.681

139.140 (29.300) 193.361

Toename beleggingen - - -

Toename voorraad - - -

Toename vorderingen 31.170 67.247 2.101

Investeringen materiële vaste activa - - -

31.170 67.247 2.101

Mutatie liquide middelen 186.271 (131.056) 150.864

Verschil banken 186.271 (131.056) 150.864

Verschil - - -

7.7  Interne controle- en 
beheersingsmaatregelen

Beleid financiële risico’s en vermogen
Metakids hanteert een zorgvuldig financieel 
beleid. Door te kiezen voor relatief veel in-
komsten in het begin van het jaar (o.a. door 
de Lentelunch en bijdrage Vriendenloterij) en 
relatief veel uitgaven (onderzoeksubsidies) 
aan het einde van het jaar kan Metakids 
tijdig evalueren en indien nodig plannen en 
begroting bijstellen. Het betekent ook dat 
elke euro die Metakids toekent aan onder-
zoek al op de bank staat en vrij opneembaar 
is. Hierdoor kan directe uitbetaling van 
onderzoeken gegarandeerd worden.

Om altijd de continuïteit van de organisatie 

te kunnen garanderen, of indien nodig te 
kunnen afbouwen, houdt Metakids een 
relatief klein eigen vermogen aan. Om de 
dan lopende kosten van de eigen organisatie 
te dekken, kan Metakids hierop terugvallen. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan het opzeggen
van het huurcontract en maatregelen op het 
personele vlak. 

Voor de hoogte van het eigen vermogen 
streeft Metakids naar een bedrag van 50% 
van de kosten van de eigen organisatie. 
Hierbij wordt uitgegaan van de verwachte 
kosten van het toekomstige boekjaar. De 
Richtlijn Reserves Goede Doelen van het VFI 
geeft aan dat een vermogen wordt aange-
houden van maximaal 150% van de jaarlijkse 



Metakids Jaarverslag 2016 66

kosten van de eigen organisatie. Het beleid 
van stichting Metakids is dus ruim binnen de 
richtlijn. 

Beheer reserves en beleggingsbeleid 
Metakids heeft geen beleggingen in aande-
len of obligaties. Om het geld dat binnen-
komt goed te bewaken, zet Metakids het 
slechts op Nederlandse spaarrekeningen en/
of deposito’s.

Beleid personeel 
Personeelsbeleid is gericht op continuïteit. 
Voor de medewerkers is er een pensioen-
regeling. Per 31 december 2016 waren er 
twee personeelsleden in vaste dienst: de 
directeur en de bureaumanager. Het jaar-
salaris van de directeur bedraagt € 75.924. 
Tevens zijn er afspraken gemaakt voor de 
vergoeding van gemaakte kosten.

Specificatie 
• Bruto jaarsalaris: € 75.924
• Vakantiegeld: € 4.555
• Pensioen wg-deel: € 8.484
• SV wg-deel: € 9.832

Beleid bestuur en Medische Adviesraad 
De bestuursleden en leden van de Medische 
Adviesraad ontvangen geen vergoeding. 
Ook zijn hen geen leningen, voorschotten of 
garanties verstrekt.

7.8  Prognose en toelichting 
begroting 2017

Metakids ziet de toekomst positief tegemoet. 
De inkomsten uit eigen fondsenwerving 
vertonen een stijgende lijn. Daarbij is de in 
februari 2017 aangekondigde additionele 
bijdrage van de Vriendenloterij van € 500.000 
(geoormerkt voor een innovatief metabool 
leveronderzoek) behalve een erkenning 

voor onze inspanningen natuurlijk een grote 
financiële steun in de rug. 

Metakids stelt zich in 2017 een grote groei 
in alle bronnen van inkomsten ten doel. Het 
in 2016 afgeronde herpositioneringsproject 
(mediacampagne, nieuwe huisstijl, logo en 
website) zal in 2017 haar vruchten afwer-
pen. Inclusief de additionele bijdrage van de 
Vriendenloterij verwacht Metakids daarmee 
in 2017 een opbrengst van € 1.500.000 te 
realiseren, een ongekend record in de historie 
van Stichting Metakids.
De extra gelden zullen met name bestemd 
worden voor de twee hoofdtaken van 
Metakids: de zichtbaarheid en bekendheid 
van metabole ziekten vergroten en inves-
teren in onderzoek. 

7.9 Verklaring van het bestuur
•  Vaststelling: Het bestuur heeft de jaar-

rekening 2016 van de stichting Metakids 
vastgesteld in de vergadering van 13 maart 
2017.

•  Resultaatbestemming: Het bestuur heeft 
de resultaatverdeling zoals opgenomen in 
de staat van baten en lasten vastgesteld.

•  Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er 
geen gebeurtenissen geweest die van 
belang zijn voor de jaarrekening 2016.

•  Controleverklaring: De controleverklaring 
van de accountant is op de volgende pagi-
na opgenomen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: de directie en het bestuur van Stichting Metakids 
 
 
A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Metakids te Amsterdam gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Metakids per 
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1.  de balans per 31 december 2016; 
2.  de staat van baten en lasten over 2016; en 
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
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 Stichting Metakids zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 
 
B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag 
andere informatie, die bestaat uit: 

• Het bestuursverslag; 
• De overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor 
fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel. 
 
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 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. 
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•  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 entiteit. 

 
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.  

 
• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming 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 onderneming 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 met governance belaste personen 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. 
 
 
Bunschoten, 16 mei 2017 
 
Jan Bos Accountants 
 
 
 
Origineel getekend door: 
 
J. Bos AA MBA 
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