
www.spierenvoorspieren.nl

BESTEDINGEN 2015
> Nieuwe onderzoeksmethode FSHD
> Duchenne Expertisecentrum
> Pino fietsen
> Individuele aanvragen
> Spieren voor Spieren dag in de Efteling
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HIGHLIGHTS BESTEDINGEN 2015
Spieren voor Spieren is én heeft een goed doel: het onmogelijke mogelijk 
maken voor kinderen met een spierziekte. Met de dagelijkse inzet van 
sportieve actievoerders, partners, ambassadeurs en vrijwilligers hebben 
we ook in 2015 weer ontzettend veel bereikt. 

Hierdoor is het wederom mogelijk geworden dat we diverse wetenschappelijke onderzoeken 
hebben gefinancierd om te kunnen begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en 
hoe er toegewerkt kan worden naar gerichte oplossingen. Daarnaast willen we de beste 
behandeling, maar ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte 
realiseren. Daarom richten we kinder en expertisecentra op en onderhouden we deze en 
financieren we de ontwikkeling van hulpmiddelen die elke dag leefbaarder maken. Een 
andere belangrijke doelstelling is zorgen voor blijdschap. Waardoor kinderen met een 
spierziekte en hun families een keer níet aan alle beperkingen hoeven te denken.

Hieronder hebben we een aantal highlights van onze bestedingen benoemd.

BEGRIJPEN EN BEHANDELEN 

Wetenschappelijke onderzoeken
Gemiddeld financieren we 10 onderzoeken naar verschillende spierziekten bij kinderen, die 
zijn goedgekeurd door de wetenschappelijke adviesraad van het Prinses Beatrix spierfonds. 
De onderzoeken hebben een gemiddelde tijdsduur van twee tot vijf jaar. In 2015 hebben we 
drie nieuwe onderzoeken kunnen financieren.

Nieuwe onderzoeksmethode FSHD
Op zondag 14 juni vond de eerste editie van de SingelSwim plaats in Utrecht. Het geld dat 
is opgehaald door de zwemmers komt ten goede aan een onderzoek naar de haalbaarheid 
van een nieuwe methode om de correctie van FSHD spiercellen te bepalen. FSHD is een 
spierziekte die wordt veroorzaakt door een fout in het DNA. Door deze fout gaat er iets 
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8 Onderzoeken

Tijdens de diagnosedag vinden mogelijk de volgende onderzoeken plaats:

Bloedonderzoek

Bij het laboratorium worden verschillende buisjes bloed afgenomen.

Dit bloed wordt ondermeer gebruikt om gegevens te verkrijgen over de

conditie en het functioneren van spieren, en voor het verkrijgen van

DNA, het erfelijk materiaal dat nodig kan zijn voor diagnostiek naar

erfelijke spierziekten.

Echografie van de spieren

Echografie 



mis met de aan/uitschakeling van een gen, DUX4, in spiercellen. Het DUX4 gen staat 
in spiercellen van FSHD patiënten ‘aan’, terwijl het ‘uit’ zou moeten staan. Een nieuwe 
technologie ontwikkeld in het Hubrecht Instituut in Utrecht biedt hoop op een mogelijke 
behandeling.

Duchenne Expertisecentrum
Het afgelopen jaar stond de fondsenwerving in het teken van de oprichting van een 
Duchenne Expertisecentrum. In 2015 hebben we het volledige bedrag bereikt dat nodig 
is om het centrum niet alleen op te zetten, maar ook voor de komende jaren te kunnen 
financieren. Hiermee hebben we niet alleen het initiatief genomen, maar ook de start van 
het centrum kunnen financieren. Het betreft hier een unieke samenwerking tussen alle 
UMC’s en diverse stichtingen die actief zijn op het gebied van spierziekten. Dit stelt ons 
in staat om alle expertise die er in Nederland aanwezig is te bundelen en naar een hoger 
niveau te brengen. Begin 2016 gaan we hier volop aandacht aan besteden. 

Pino fietsen
Fietsen is voor veel kinderen met een spierziekte niet vanzelfsprekend. Door de Pino fiets 
wordt het ook voor hen mogelijk om te kunnen fietsen. Samen met hun ouders. Voor 
het gehele gezin een bijzonder moment. De financiering van de fietsen is mede door het 
jaarlijkse gala mogelijk gemaakt. Ze worden onder andere ingezet tijdens de Spierathlon, die 
in juni 2016 voor de tweede keer plaats gaat vinden. 

Individuele aanvragen van (sport)hulpmiddelen
Het afgelopen jaar zijn we in de  mooie gelegenheid geweest om diverse individuele aan
vragen in te mogen willigen. Zo hebben we een aantal kinderen blij mogen maken met 
een sport rolstoel zodat ze weer kunnen meedoen met sporten. Tevens hebben we vele 
aanvragen voor sportieve hulpmiddelen mogen honoreren.
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BLIJDSCHAP

Spieren voor Spieren Dag
Elk jaar organiseren we een leuke dag in een (pret)park in Nederland waar kinderen met een 
spierziekte met het hele gezin naar toe kunnen. Dit jaar vond de dag plaats in de Efteling in 
Kaatsheuvel. Ruim 300 gezinnen genoten volop van alle attracties, maar ook van alle leuke 
activiteiten die ze konden doen zoals spelletjes, schminken en schilderen.

Spierballen Box
In januari 2015 is het partnership tussen Spieren voor Spieren en PSV van start gegaan. De 
komende jaren zet PSV haar bekendheid in om meer aandacht te vragen voor spierziekten 
bij kinderen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om een glimlach te toveren op 
het gezicht van de kinderen en hun gezin. Zo hebben we een skybox tot onze beschikking 
gekregen waarbij we tijdens iedere thuiswedstrijd van PSV kinderen met een spierziekte en 
hun ouders voor uitnodigen.

Toekomst: 2016
In 2015 hebben we ontzettend veel bereikt. Met de inzet van iedereen die Spieren voor 
Spieren een warm hart toedraagt gaan we ons in 2016, naast de financiering van weten
schappelijke onderzoeken, hulpmiddelen, expertisecentra en leuke dagen, richten op 
fondsenwerving voor het Spieren voor Spieren Kindercentrum. Zeven jaar na oprichting is 
er behoefte aan verdere professionalisering en optimalisering om aan de groeiende vraag 
te voldoen. Ten einde nog meer kinderen te kunnen helpen aan een snelle diagnose en de 
beste zorg en behandeling.


