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OI IN GETALLEN 
 
 
  

0,5 MILJOEN 

mensen wereldwijd hebben OI 

waarvan 1.000 in Nederland 

OI is slechts één van de 

6.000 ZELDZAME ZIEKTES 

Sommige kinderen breken 

10 KEER PER JAAR EEN VAN HUN BOTTEN 

Mensen met de ernstigste vorm van OI breken 
meer dan 

200 KEER EEN BOT IN HUN LEVEN 

10-15 BABY’S 

per jaar worden in Nederland geboren met OI 

0 GENEESMIDDELEN 

zijn speciaal voor OI ontwikkeld 

400 VRIJWILLIGERS 

in Nederland 

42 FONDSENWERVENDE EVENEMENTEN 

in 2014 

97% BESTEED AAN ONDERZOEK  

Slechts 3% besteed om de fondsen te genereren 

BEREIKT IN 2014 

CONFRONTERENDE FEITEN 

118.693 EUR 

aan fondsen gegenereerd in 2014 
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“Een echte kans om een 
verschil te maken voor 0,5 

miljoen mensen met OI. 
Laten we de cirkel van pijn 

doorbreken!” 

De uitdaging aangaan 

 

Welkomstwoord van Dagmar Mekking, Voorzitter 
Ik kijk terug op het afgelopen jaar met een groot gevoel van trots! Opgericht in 2012, besteedden we in 2013 veel 
aandacht aan het opzetten van de stichting Care4BrittleBones. Wij begonnen met het opbouwen van een netwerk 
binnen de OI gemeenschap, het organiseren van verschillende fondsenwervende evenementen en legden contact 
met ons, oorspronkelijk klein, medisch netwerk om meer aandacht voor OI onderzoek te krijgen. 
 
2014 hielp ons om een gigantische stap voorwaarts te maken op al deze fronten. We zijn er in geslaagd om ons 
inkomen door fondsenwerving bijna te verdubbelen. Dit is volledig te danken aan onze groep van geweldige 
ambassadeurs, die hun eigen netwerken hierbij hebben betrokken en nieuwe netwerken hebben gecreëerd ter 
ondersteuning van onderzoek ten behoeve van OI. We hebben onze uitzonderlijk 
lage administratieve kosten van 3% weten te handhaven en blijven vrijwel alle 
middelen investeren in onderzoek naar OI. We zijn nu duidelijk op de radar van 
ongeveer 200 OI onderzoekers dankzij onze deelname aan de driejaarlijkse OI 
conferentie, die in 2014 in de Verenigde Staten plaatsvond. Dit evenement maakte 
het voor ons niet alleen mogelijk om persoonlijk te communiceren met de meest 
vooraanstaande experts over alle aspecten van OI onderzoek, maar ook om onze relatie te versterken met onze 
zusterorganisaties OIFE en OIF, die net zo toegewijd zijn als wij aan het helpen verbeteren van het leven van mensen 
met OI. Het beste nieuws van de Amerikaanse conferentie was de aankondiging van een subsidie van de NIH 
(National Institute for Health), die het opzetten van een database voor OI mogelijk zal maken door middel van een 
zogenaamde Brittle Bones Ziekten Consortium. Ook niet-Amerikaanse landen kunnen hieraan deelnemen. Een zeer 
hoopvol project dat we toejuichen en waaraan wij meewerken, door Europese onderzoekscentra voor OI te vragen 
bij de database aan te sluiten. 
 

Terugkijkend op 2014, waren er veel waanzinnig mooie momenten. Één ervan was wel heel erg bijzonder: het 
benefietconcert van violiste Janine Jansen welke we samen georganiseerd hebben met een aantal van onze 
ambassadeurs. Lees meer over deze gedenkwaardige avond op pagina 21. Waarom was het zo speciaal? Het was een 
getuigenis van de kracht van onze dromen; we hadden gehoopt op de steun van Janine, die ons inspiratie heeft 
gegeven met haar muziek in vele moeilijke tijden. We hadden een geweldige mix van enorm toegewijde mensen die 
bereid waren te helpen bij het evenement. Alles bij elkaar hebben meer dan 150 genodigden dit evenement 
bijgewoond. Zij waren getuige van een inspirerende mix van jazz, theater, culinaire hoogstandjes en de mooiste 
klassieke muziek. Het bedrag dat we inzamelden die avond was het hoogste van alle evenementen tot nu toe. 
 

Onze fondsen gaan rechtstreeks naar medisch onderzoek. Dit jaar zijn weer vier nieuwe OI onderzoeksprojekten – na 
een zorgvuldig selectie proces – ondersteund. Drie OI onderzoeksprojekten lopen nog van het jaar 2013. Alle 
projecten worden geleid door toonaangevende OI-onderzoekers en zijn steeds vaker gekenmerkt door 
samenwerking over de landsgrenzen heen. Dit is een zeer bemoedigende ontwikkeling die wij graag meer zien. Meer 
informatie over het onderzoek dat we hebben kunnen steunen is te lezen op pagina 10! 

 

Onze diepste en oprechte dank gaat uit naar allen die ons in 2014hebben gesteund. Wij zijn 
zeer dankbaar voor alle particulieren en bedrijven die ons vooruit hebben geholpen in onze 
lange reis, die zich aansloten bij onze kleine beweging, die ons aanspoorden, nieuwe energie 
gaven en ons in staat stelden om dit jaar af te sluiten met een fantastisch resultaat van 
€118.693 aan opbrengsten en vijf veelbelovende lopende onderzoeksprojecten. 
 

We blijven vooruit gaan, geïnspireerd door de “unbreakable spirit” van mensen met en zonder 
OI. We zijn er absoluut van overtuigd dat we met iets heel bijzonders zijn begonnen. Wij zullen 
aandacht blijven vragen voor OI onderzoek en wij beloven dat we niet zullen stoppen totdat we 
ons doel hebben bereikt: het leven van mensen met OI aanzienlijk verbeteren. 
 

Dagmar Mekking, Voorzitter, Stichting Care4BrittleBones 



 

5 
 

       STRATEGISCH VERSLAG 

  



 

6 
 

“We hebben één enkel doel: 
meer wetenschappelijk 

onderzoek naar OI om de 
levenskwaliteit van mensen met 
OI te verbeteren en uiteindelijk 

een “cure” te vinden!” 

Care4BrittleBones 
 

Wat is OI (Osteogenesis Imperfecta)? 
Broze botten ziekte, ook wel OI genoemd, is een genetische 
botaandoening die het bindweefsel in het lichaam beïnvloedt. Het 
wordt veroorzaakt door onvoldoende productie van collageen die 
normaal zorgt voor sterke en gezonde botten. 
 
Het belangrijkste kenmerk van OI is de broosheid van de botten. Van 
"een paar meer breuken dan normaal" tot soms wel 200 fracturen in 
een mensenleven. Slechts een klein ongelukje kan grote gevolgen voor mensen met OI hebben. Andere symptomen 
zijn: misvormingen, chronische pijn, scoliose, korte postuur, gehoorproblemen, gebitsproblemen, blauwe sclerae en 
hartproblemen. 
 
OI is een puur lichamelijke aandoening. Mensen met OI hebben dezelfde behoeften en hoop voor hun leven als 
iedereen, maar ze moeten hun dromen realiseren met een zeer kwetsbaar lichaam. 
 
Er zijn vijf verschillende types van OI.  Mensen met de aandoening worden getroffen op veel verschillende manieren. 
Zij met een lichtere vorm van OI zijn volledig in staat om te werken en deel te nemen in een studie of sociale 
activiteiten. Veel mensen met OI hebben echter te maken met frequente pijn en mobiliteitsproblemen, die sterk van 
invloed zijn op hoe ze leven. Sommige mensen met OI hebben een significant verminderde levensverwachting. 
 
Kinderen worden het zwaarst getroffen en sommige kinderen hebben een breuk om de paar weken of maanden. Dit 
heeft een grote invloed op het kind en de familie rondom hem/haar. 
 

Waarom meer onderzoek naar OI nodig is 
OI is al meer dan 100 jaar bekend. Echter, tot op heden is er geen 
echte behandeling die de ziekte fundamenteel kan aanpakken. OI is 
een zeldzame aandoening. Er zijn ongeveer 500.000 mensen 
wereldwijd (1.000 in Nederland) met deze aandoening. Net als bij 
vele andere zeldzame ziekten, is er nauwelijks geld beschikbaar voor 
onderzoek om de situatie te veranderen. Geen geld voor onderzoek 
betekent dat er geen vooruitgang is op de grote uitdagingen voor de 
gezondheid waarmee deze mensen elke dag worden geconfronteerd. 
Kinderen die om de paar weken iets breken, volwassenen met 
chronische pijn in de botten, geconfronteerd met de dreiging van 
dodelijke longontsteking, scoliose, ernstig gehoorverlies en meer – zij 
allemaal roepen om een verandering! 

 
Mensen met OI worden vaak op de proef gesteld door pijn en breuken. Toch laten ze vaak ook een enorme 
hoeveelheid wilskracht en een “onbreekbare spirit” zien. De levenskracht van mensen met OI inspireert ons om ons 
volledig in te zetten voor OI-onderzoek om hun leven beter te maken. 
 

Wie is Care4BrittleBones? 
Care4BrittleBones is een fondsenwervende organisatie. Het is een Stichting met internationale 
samenwerkingsverbanden met wortels in Nederland. Opgericht in 2012 door de familie en vrienden van een kind 
met OI, is de stichting al snel uitgegroeid tot de grootste fondsenwervende organisatie voor OI-onderzoek in Europa. 
97% van de fondsen die door Care4BrittleBones worden verworven worden besteed aan onderzoek naar OI. Wij zijn 
erkend als “algemene nut beoorgende instelling” (ANBI) in Nederland, wat zorgt voor fiscale aftrekbaarheid van 
giften in de hele Europese Unie. 
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Tegen het einde van 2014, waren meer dan 400 mensen betrokken bij de fondsenwerving voor de stichting en dit 
getal blijft nog steeds groeien. Terwijl de meeste activiteiten momenteel in Nederland worden georganiseerd, 
verwelkomen we expliciet meer activiteiten uit andere landen (met name binnen de Europese Unie). De enige 
vereiste voor Care4BrittleBones: fondsenwerving moet worden afgestemd op onze kernwaarden: Positief, 
inspirerend en innovatief. 
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Het bestuur en de adviesraden 
 

Care4BrittleBones Bestuur 
 
 

   
   

Dagmar Mekking 
Voorzitter en secretaris 

Peter M. Mekking 
Vice-voorzitter 

Jacqueline Hornman-Huberts 
Lid Raad van Bestuur 

 

  
  

Piet van Erk 
Penningmeester 

Felicia Pfeiffer 
Lid Raad van Bestuur 

 
 
De activiteiten van de stichting worden gecoördineerd door het kernteam, dat bestaat uit 8-10 personen, inclusief 
het bestuur. Ze ontmoeten elkaar op een maandelijkse basis om alle zaken met betrekking tot de stichting te 
bespreken. 
 
Geen van de bestuursleden, kernteam of vrijwilligers ontvangt een financiële of andere compensatie. Dit omvat ook 
de ambassadeurs en leden van de twee adviesraden. De stichting heeft geen personeel in dienst. 
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Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad 
 

     
     

Fleur van Dijk 
Klinisch Geneticus, 
Vrije Universiteit 

Amsterdam, 
Netherlands 

Oliver Semler (MD, 
PhD) 

Hoofd Skelet 
dysplasie 

Kinderziekenhuis, 
University, Children’s 
Universiteit Koelen, 

Duitsland 

Outi Mäkitie 
Pediatric 

Endocrinologie en 
Metabolische Bot 

Ziekten, 
Kinderziekenhuis, 

Universiteit Helsinki, 
Finland 

Lena Lande Wekre 
(MD, PhD) 

Rehabilitatie, 
Universiteit Oslo, 

Noorwegen 

Nick Bishop 
Professor, Bot 

Ziekten, Universiteit 
Sheffield, Verenigd 

Koninkrijk 

 

Leden van de OI Adviesraad 
 

     

     
Ute Wallentin 

President OIFE (OI 
Federation Europe), 

Duitsland 

Therese Stutz-
Steiger 

Onafhankelijke 
Consultant, Public 
Health Concepts, 
Basel, Zwitserland 

Eero Nevalainen 
Software 

Ontwikkelaar, 
Eficode Oy, Finland 

Karsten Jensen 
Head of Music, Radio 

Max, Esbjerg Area, 
Denemarken 

Margriet Crezee 
Project Coördinator, 

Nierstichting, 
Nederland 
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Onze activiteiten 
Een verschil maken door middel van onderzoek 

 

Aanpak: Voorstelrondes 
Wij zijn van mening dat gezonde concurrentie in onderzoek leidt tot betere resultaten voor mensen met OI. We 
hebben er daarom voor gekozen om jaarlijks een voorstelronde te doen, om de beste OI onderzoeksprojecten te 
selekteren en financieren. 

 
Aan het begin van elke voorstelronde nodigt Care4BrittleBones zjin internationaal 
netwerk van ca. 200 OI onderzoekers uit om voorstellen in te dienen voor de 
aankomende voorstelronde. Alle voorstellen moeten aan bepaalde voorwaarden 
voldoen en binnen een bepaalde termijn worden ingediend. Op deze manier kunnen 
we alle OI-specialisten in Europa bereiken, evenals enkele belangrijke experts buiten 
Europa (Verenigde Staten, Canada, Australië). Momenteel zijn de voorstelrondes 
geheel open (i.e. niet gebonden aan een specifiek onderwerp), waardoor vrijwel alle 
onderwerpen kunnen worden voorgesteld (orthopedisch, genetische, pediatrische, 
psychologisch, enz.). 

 

Wetenschappelijke en OI-Adviesraad 
Na de indiening, presenteren we alle voorstellen aan onze Wetenschappelijke en onze OI-Adviesraad. Zij helpen ons 
keuzes te maken die zowel zinvol en vernieuwend zijn vanuit een wetenschappelijk oogpunt, als ook voldoen aan de 
behoeften en prioriteiten van mensen met OI. Alle tien leden van de adviesraden zijn zorgvuldig gekozen op basis 
van hun expertise en reputatie voor samenwerking. De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit een 
verscheidenheid aan disciplines die relevant zijn voor OI en heeft expertise op het gebied van de genetica, 
endocrinologie, botmetabolisme, kindergeneeskunde en fysiotherapie. Alle leden van de OI-Adviesraad hebben zelf 
OI en hebben een goede algemene kennis van de aandoening en een breed netwerk. 
 
De leden van beide adviesraden bestuderen de ingediende voorstellen en geven aanbevelingen over welk voorstel 
Care4BrittleBones het beste zou kunnen financieren. Het definitieve besluit van het bestuur van Care4BrittleBones  
is een eigen besluit van de Stichting gebaseerd op het advies van de adviesraden. 
 

Winnaars van de Onderzoeksronde 2014 
We hebben in totaal 10 zeer interessante voorstellen uit zes verschillende landen ontvangen met het verzoek hun 
OI-onderzoek te ondersteunen. Op basis van het advies van de adviesraden, werden de volgende vier projecten 
uiteindelijk gekozen in september 2014: 
 
1. Nederland:  Dr. F. van Dijk: Therapie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta (OI) 
 
Het doel van dit onderzoek is om tot een nieuwe behandeling voor OI te komen, gericht 
op het onderliggende genetische defect. Het merendeel van de mensen met OI heeft 
een mutatie in het COL1A1 - of het COL1A-gen. Deze genen zorgen voor de aanmaak van 
het eiwitcollageen type I dat vooral in botten, pezen en ligamenten voorkomt. In 
mensen met ernstige OI wordt vanwege een mutatie in het COL1A1 of COL1A2 gen 
afwijkend collageen type I geproduceerd door de osteoblasten, de botvormende cellen. 
Dit leidt tot een afwijkende botstructuur, hetgeen resulteert in de vele botbreuken.  
 
In het VUmc laboratorium zijn veel fibroblasten (huidcellen) aanwezig van mensen met OI omdat daar de 
laboratoriumdiagnostiek voor OI plaatsvindt. Het plan is om het defecte gen uit te schakelen middels een nieuwe 
technologie, de ZFN (zinc finger nuclease) technologie. Deze enzymen kunnen het gemuteerde gen geheel 
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uitschakelen. Omdat een gen altijd twee kopieën heeft, zal het niet-gemuteerde gen normaal collageen type I 
kunnen produceren, niet gehinderd door de productie van abnormaal collageen type I. Vervolgens worden de 
fibroblasten met specifieke kweekmethoden en reagentia omgezet in osteoblasten. Deze osteoblasten worden in de 
bloedcirculatie gebracht waarbij de verwachting is dat ze naar de botten zullen gaan alwaar ze normaal collageen 
type I zullen produceren. Iets wat vooral bij mensen met een ernstig type OI, zo dringend noodzakelijk is.  
 
Een zeer belangrijk voordeel is, dat het de eigen cellen van mensen met OI zullen zijn die gemodificeerd en 
teruggeplaatst zullen worden waardoor de kans op een ernstige afweerreactie, geminimaliseerd wordt. De ZFN 
technology werkt, dat is inmiddels duidelijk geworden in de wetenschappelijke literatuur. Ook het kweken van 
fibroblast naar osteoblast lukt, zo blijkt in ons laboratorium. Wij willen graag de ZFN technology aanschaffen om de 
werkzaamheid voor de behandeling van OI te onderzoeken. Wij zullen dat eerst op celniveau doen en in geval van 
goede resultaten zullen muisstudies en uiteindelijk klinische trials volgen. 
 
2. Denemarken: Aarhus University Hospital (Prof. Bente Langdahl): Behandeling van Osteogenesis Imperfecta bij 
volwassenen 
 
Botversterkende farmaceutische behandeling is beschikbaar en wordt veel 
gebruikt voor de behandeling van Osteoperose, maar weinig studies zijn 
uitgevoerd waarbij het effect is gemeten van de behandeling van die 
medicatie bij patiënten met OI. 
 
Een van de redenen waarom er een gebrek aan bewijs voor de behandeling in OI is dat het een zeldzame ziekte is. 
Patiënten worden daarom zeer verschillend in verschillende landen behandeld, meestal gebaseerd op persoonlijke 
ervaringen. Daarom willen wij een internationale, multi-centre studie uitvoeren met deelnemers uit verschillende 
Europese landen om het effect van twee botversterkende medicijnen in OI te onderzoeken. Tachtig volwassen 
patiënten worden opgenomen in de studie en gerandomiseerd voor behandeling met één van beide 
geneesmiddelen voor botversterking; Teriparatide of Zoledroninezuur of een placebo. 
 
3. Portugal: University of Lisbon (Prof. Luìsa Barros): Minder Pijn – jonge OI-patiënten zelf controle geven 
 
Het doel van dit onderzoek is om een direct beschikbaar, evidence-based 
programma ter beschikking te stellen dat kan worden gebruikt door een 
groot aantal jonge patiënten met OI. Ons doel is om het zelfmanagement 
van de pijn te bevorderen en daarmee verhoging van het welzijn, de 
perceptie van de controle en de mate van autonomie van deze patiënten. Vergelijkbare programma's zijn met succes 
gebruikt bij adolescenten met andere chronische aandoeningen waarbij pijn een belangrijk symptoom is.  
 
Online interventies voor de behandeling van chronische pijn bieden een aantal verschillende voordelen ten opzichte 
van meer traditionele methoden van interventie. Ze zijn kosteneffectief en toegankelijk voor een groot aantal 
onderwerpen. Ze kunnen vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die face-to-face psychologische interventies vanwege 
stigma-zorgen vermijden en ze zijn gemakkelijk en toegankelijk en 24 uur per dag beschikbaar vanaf elke locatie met 
een computer en internetverbinding. Het gebruik van dit programma zal professionals ook helpen om de voortgang 
van hun jonge patiënten te monitoren en vast te stellen als iemand een meer geïndividualiseerde en op maat 
gesneden interventie nodig heeft. Als de proef succesvol zal zijn, kan het programma ook gemakkelijk worden 
gebruikt bij volwassen patiënten. 
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4. Italië: University of Pavia - Biochemistry Unit (Prof. Antonella Forlino): Gentherapie 
 
De focus van dit project is de ontwikkeling van gentherapie voor de klassieke dominante vorm 
van de aandoening Osteogenesis Imperfecta (OI). Een gevalideerd muismodel van een klassieke 
vorm met een specifieke mutatie in het gen COL1A1 zal hierbij gebruikt worden. Een manier om 
het gen met de mutatie uit te schakelen zal geoptimaliseerd worden om toegepast te kunnen 
worden op de fibroblasten (huidcellen) met de mutatie. Van deze huidcellen zullen middels 
specifieke methodes pluripotente stamcellen gemaakt worden die vervolgens bij muizen in de 
baarmoeder teruggeplaatst worden. Pluripotente stamcellen kunnen osteoblasten 
(botvormende cellen) worden maar dit proces zal ook nog eens met specifieke stofjes 
gestimuleerd worden. Als deze aanpak slaagt in het muismodel is dat een belangrijke ontdekking en is de weg vrij 
om deze aanpak ook voor klinische trials met OI patiënten te gaan gebruiken met als belangrijkste bron de 
huidcellen van OI patiënten. 
 

Eerder gesubsidieerde onderzoeken die nog doorlopen in 2014:   
5. Nederland: Isala Clinics (A. Harsevoort): OI en vermoeidheid 
 
Het lijkt erop dat mensen met OI meer vermoeidheid ervaren dan mensen 
zonder OI. Een toenemende leeftijd lijkt de vermoeidheid te verhogen. 
Daarom probeert het Expertisecentrum voor volwassenen met OI in Nederland 
door middel van een 'app' erachter te komen of er een aantoonbaar verband is tussen OI en vermoeidheid.  
 
Op basis van de resultaten van de studie zal een relatie worden gelegd tussen OI en vermoeidheid. Deze inzichten 
kunnen helpen om nieuwe behandelingprotocollen te ontwikkelen en daarmee een verbetering van kwaliteit van 
leven realiseren voor deze groep mensen. 
 
6. Duitsland: University of Cologne (O. Semler): een alternatief voor Bisfosfonaten? Denosumab 
 
De meeste kinderen met OI worden tegenwordig met Bisfosfonaten 
behandeld. Er zijn echter vraagtekens bij de langetermijnwerking van dit 
medicijn. Daarom wordt wereldwijd ook gekeken naar mogelijke 
alternatieven.  
 
Dr. O. Semler, een kinderarts die leiding geeft aan het grootste OI kenniscentrum van Duitsland, heeft inmiddels in 
een klinische studie kunnen bewijzen, dat kinderen met Type VI OI ook met Denosumab (een speciale antibody 
therapie) kunnen worden behandelt in plaats van Bisphosphonaten. De studie, die Care4BrittleBones ondersteunt, 
heeft als doel uit te zoeken, of Denosumab ook voor andere Types OI werkt. Door onze bijdrage kan het verkrijgen 
van resultaten van deze studie ca. 12 maanden worden versneld. 
 
7. Zweden: Karlinska University Hospital Stockholm (Cecilia Götherström): stamcel onderzoek 
 
De huidige behandeling van OI is met name gericht op het verlichten van de 
symptomen. Om de oorzaak van OI direct aan te pakken is voortgang in de 
genetica nodig. In Zweden is bij een kind met een zware vorm van OI inmiddels 
een vernieuwende stamcel therapie gestart. Speciale bindweefsel-stamcellen 
worden gebruikt om gezond collagen in het lichaam aan te maken. Het is 
inmiddels aangetoont, dat het aantal breuken door elke behandeling is verminderd en de heling van de fractuur is 
verbeterd. Ook is de groei toegenomen door de behandeling.  
 
De financiële bijdrage van Care4BrittleBones zal ervoor zorgen, dat kan worden onderzocht, waar exact de 
stamcellen in de genetische code terecht zijn gekomen. Hiervoor wordt botmateriaal onderzocht door middel van 
een wereldwijd unieke lasertechniek, doorgevoerd in een gespecialiseerd bedrijf in Oostenrijk. 
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Eerder gesubsidieerd onderzoek 

Eerder hebben we de volgende onderzoek, dat nog gaande is, gesubsidieerd (gestart in 2013): 
 
1. DUITSLAND, Universiteit van Keulen: Denosumab - Een alternatief voor bisfosfonaten? (O. Semler) 
2. NEDERLAND, Isala Klinieken: OI en vermoeidheid (A. Harsevoort) 
3. ZWEDEN, Karolinska University Hospital Stockholm: Transplantatie van stamcellen tot ernstige Osteogenesis 

Imperfecta te behandelen (C. Götherström)  
 
Meer informatie over deze studies is te vinden op onze website www.care4brittlebones.org. 
 
  

http://www.care4brittlebones.org/
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Hoe wij werken 
 

Strategie & exploitatieplan 2014 
 
Statutaire doelstelling en strategie 
De statutaire doelstelling van de stichting Care4BrittleBones is: "een betere kwaliteit van leven mogelijk maken voor 
mensen met de aandoening Osteogenesis Imperfecta (OI) door meer medisch wetenschappelijk onderzoek." Het 
langetermijndoel van Care4BrittleBones is om een remedie voor OI te vinden. 
 
Onze hoop op verandering is gebaseerd op drie simpele waarheden: 

1. De oorzaak van OI is dat het lichaam niet in staat is om de juiste hoeveelheid en/of kwaliteit van collageen te 
produceren als gevolg van een genetische afwijking. 

2. Bij alle mensen - met of zonder OI – worden de botten continu afgebouwd en opgebouwd gedurende het 
leven. 

3. Als we in staat zijn om het lichaam van iemand met OI te 'leren' hoe het de juiste kwaliteit en kwantiteit van 
collageen kan produceren, zal dit na verloop van tijd de kwaliteit en sterkte van het bot verbeteren, 
ongeacht hoe oud of jong de persoon met OI is. 
 

De verwachting is dat de zoektocht naar de genezing nog vele jaren zal duren. Er is geen ‘snelle winst’ te verwachten. 
We zullen verbeteringen voor de korte- en middellange termijn nodig hebben. En we moeten investeren in 
onderzoek dat op de  lange termijn verbeteringen/oplossingen kan brengen. We zijn vastbesloten om de weg naar 
een geneesmiddel zo kort mogelijk te maken en gaan hiervoor samenwerken met iedereen die wil helpen op een 
positieve, innovatieve en inspirerende manier.  
 
Strategisch 5-jaren plan: 
 

  

2012 2013 2014 2015 2016

onderzoek Proposal
ronde 1

Proposal 
ronde 2

Proposal ronde
3

Proposal 
ronde 4

fondsenwerving

communicatie & 
netwerk

organisatie C4BB strategie Maandelijkse
bijeenkomsten
1. Kernteam

Maandelijkse
bijeenkomsten
1. Kernteam
2. Ambassadeurs

Maandelijkse
bijeenkomsten
1. Kernteam
2. Ambassadeurs
3. Regelmatig

kontakt met
Medisch
netwerk

4. Internationale
samenwerking

Regelmatig
kontakt en 
uitwisseling 
met alle 
betrokken 
partijen.

Sterke 
internationale 
samenwerking

Website

Social Media (Facebook / Twitter)

evenementen
produkten

evenementen
producten

fondsen

Updates van Website

ambassadeurs

internationalisatie

Vrienden van C4BB

Onderzoeksstrategie

Newsletter (twee maandelijks)

evenementen
producten

fondsen

evenementen
producten

fondsen
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Exploitatieplan 2014 
Voor 2014 lag de strategische focus op het volgende: 

1. Het tot stand brengen van een solide samenwerking met diverse OI netwerken (in Nederland en 
internationaal) 

2. Het creëren van een netwerk van medische specialisten, die bekend zijn met Care4BrittleBones en met 
Care4Brittlebones willen samenwerken 

 
Op basis van deze speerpunten zijn in 2014 belangrijke successen behaald in het bouwen van netwerken met de OI-
gemeenschap en de medische wereld. 
 
Het operationeel plan 2014: 
 

 
 
 
  

2014 Jan Feb Maart April May Juni Juli Aug Sept Oct Nov Dec

Fondsenwerving
Vrienden van C4BB - Vrienden van C4BB

Onderzoek

Dutch OI 

Group

OI Germany B rit t le  B o nes 

So ciety 

(Lo ndo n)

Int . 

C o nference 

fo r OI (USA )

Dutch OI 

Group

Proposalrounds voor OI onderzoek - Proposalrounds voor OI-onderzoek - Proposalrounds voor OI-Onderzoek - Proposalrounds voor 

VIDEO

Communicatie C4BB

Nieuwsletter Nieuwsletter Nieuwsletter Breekpunt Nieuwsletter Nieuwsletter Nieuwsletter Breekpunt

OI Community Ambassadeurs OIFE VOI Ambassadeurs Ambassadeurs VOI Ambassadeurs

Coreteamvergadering

PR / Marketing

Financiën

Strategie

Tweets / posts / website updates

Boekhouding 

Strategie voor fondsenwerving + organisatie ontwikkeling. Begin van onderzoeksstrategie

Statiegeldbonnenbussen - Statiegeldbonnenbussen - Statiegeldbonnenbussen - Statiegeldbonnenbussen - Statiegeldbonnenbussen - Sta
Knuffelhondenaktie - Knuffelhondenaktie - Knuffelhondenaktuie - Knuffelhondenaktie - Knuffelhondenaktie - Knuffelhondenaktie - Knuffelhondenaktie - 

Sponsorloop 
Koningsspelen

Scholenaktie
Statiegeld

CPC - Loop 
(versch. groepen)

Rommelmarkt

NL - Doet 
(Kunstenaarsaktie)

Marathon 
Rotterdam

Sponsorloop 
Utrecht

Graubünden 

Avond4Daagse
Wemeldinge

Dansmarathon

Janine Jansen 
voor C4BB -

Kasteel 

Marathon
Oslo

Dam tot Dam
Ladies Circle 
Oostvoorne

Braderie
Zoetermeer
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Communicatie en netwerken 
OI is een “zeldzame ziekte”. Typisch voor alle zeldzame aandoeningen is dat er moeilijk vooruitgang te bereiken is 
om twee belangrijke redenen. Ten eerste is onderzoek voor de farmaceutische industrie commercieel niet 
interessant omdat het aantal mensen met OI niet hoog genoeg is om rendabel te zijn. Ten tweede is voor goed 
wetenschappelijk onderzoek veel internationale samenwerking tussen medische onderzoekers nodig om 
vooruitgang te boeken, omdat het aantal mensen met OI met exact dezelfde DNA-afwijking te klein is om de nodige 
kritische massa voor goed onderzoek te bereiken. Initiatieven vanuit de patientenwereld spelen vaak een belangrijke 
rol om voortgang bij een zeldzame ziekte mogelijk te maken, omdat zij voor de nodige fondsen zorgen die er anders 
niet zouden zijn en omdat zij een pro-actieve rol spelen om wetenschappers meer en intensiever samen te laten 
werken, om sneller tot nieuwe inzichten te komen. 
 
OI-gemeenschap 
Care4BrittleBones gelooft sterk in een nauwe samenwerking met haar zuster OI-organisaties over de hele wereld. 
We moeten van elkaar leren, op elkaar bouwen en elkaar steunen. 
 

Care4BrittleBones werd oorspronkelijk gestart als gevolg van een oproep van de 
VOI (Vereniging Osteogenesis Imperfecta in Nederland) om na te denken over 
wat de leden zelf kunnen doen om het leven van mensen met OI te verbeteren. 
Eerst werd een poging ondernomen om de aktiviteiten onder het dak van de VOI 
op te zetten. Maar de statuten van de VOI zijn op andere doelen gericht dan het 
mogelijk maken van onderzoek. Daarom is door de VOI aangeraden, om een 
aparte organisatie op te zetten. Vanaf het begin werken VOI en Stichting 
Care4BrittleBones uitstekend samen aan complementaire doelen: terwijl de VOI 
zich richt op het ondersteunen van elkaar als een OI-gemeenschap ("het beste 
maken van vandaag"), is Care4BrittleBones bedoeld om verandering teweeg te 
brengen en betere kansen te creëren voor de behandeling van OI voor "morgen 
en overmorgen”. Care4BrittleBones is 2-3 keer per jaar aanwezig bij de formele 
vergaderingen van de VOI en is regelmatig uitgenodigd om over de voortgang bij 
onderzoek en fondsenwerving voor onderzoek te vertellen. Veel VOI-leden zijn 
ook aktief bij Care4BrittleBones als ambassadeurs en helpen met 
fondsenwerving. Tevens maakt de voorzitter van de Nederlandse Patiënten 
organisatie VOI, Cindy Wan, deel uit van het Care4BrittleBones kernteam. 

 
In 2014, Care4BrittleBones zette zijn rol als ondersteunend lid van de OIFE (OI Federatie van Europa) voort en nam 
deel aan de OIFE jaarlijkse vergadering. De OIFE is de overkoepelende organisatie van alle Europese OI patiënten 
organisaties. Care4BrittleBones draagt actief bij aan activiteiten en netwerken OIFE en helpt om de samenwerking 
tussen de medische wereld en de mensen met OI in Europa te bevorderen. OIFE President Ute Wallentin is een lid 
van onze OI Advisory Board. 
 
Care4BrittleBones vindt het cruciaal om sterke banden te creëren met zoveel mogelijk OI gemeenschappen 
wereldwijd om fondsenwerving voor onderzoek mogelijk te maken waar dit nog niet gebeurt. 
 

 In september 2014 nodigde de Britse OI-patiëntenorganisatie BBS (Brittle Bones Society) Care4BrittleBones 
uit om hun jaarlijkse bijeenkomst in Londen bij te wonen. Het was een gelegenheid om de Britse OI-
gemeenschap te ontmoeten en contacten te leggen met bezoekende medische experts. Het bezoek aan 
deze zeer goed georganiseerde en energieke gemeenschap heeft een sterke samenwerking tussen BBS 
president Patricia Osborne en Care4BrittleBones gecreëerd. Er worden er maandelijks teleconferenties 
gehouden om onderwerpen van wederzijds belang te bespreken tussen OIFE-president Ute Wallentin, de 
BBS, Care4BrittleBones en de voorzitter van de Noorse OI-vereniging (NFOI), Ingunn Westerheim. 
 

 In Canada en de Verenigde Staten heeft de Noord-Amerikaanse OI-Patiëntenorganisatie OIF (OI Federation) 
een sterke traditie van zowel het verbinden van de OI-gemeenschap alsook fondsenwerving voor onderzoek. 
Er is een zeer goede relatie ontwikkeld met Chief Executive Officer Tracy Smith Hart. Deze is verder verdiept 
tijdens het bezoek aan de Delaware Conferentie (zie rubriek 'medische wereld'). 
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Medische wereld 
Samenwerking in de medische wereld is van groot belang voor het bereiken van vooruitgang in OI-onderzoek. 
Momenteel bestaat echte samenwerking vooral op nationaal niveau. Een voorbeeld van een nationaal netwerk is de 
Linked Clinical Research Centres in de Verenigde Staten en Canada, die nauw met elkaar zijn verbonden. Een ander 
voorbeeld is de Dutch OI Group, die tweemaal per jaar samenkomt voor een uitwisseling op een breed scala van 
onderwerpen gerelateerd aan OI. Internationale samenwerking is op dit moment nog relatief zeldzaam en meestal 
beperkt op onderzoekers, die een sterke persoonlijke motivatie hebben om mensen met OI beter te helpen. 
 
In 2014 had Care4BrittleBones de volgende medische contacten: 

1. Nederland: Dutch OI Group: Groep van 15 medisch specialisten die OI ondersteunen. De Dutch OI Group en 
Care4BrittleBones ontmoetten elkaar in 2014 en bespraken hoe zij beter samen kunnen werken. De 
deskundigen van deze groep zijn verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht (gespecialiseerd 
in OI bij kinderen), de Isala Klinieken (gespecialiseerd in OI bij volwassenen) en de Vrije Universiteit van 
Amsterdam (gespecialiseerd in genetisch onderzoek rond OI). 

2. Duitsland: Vanaf het begin van de stichting heeft Care4BrittleBones nauw contact met Oliver Semler van het 
Universitair Kinderziekenhuis in Keulen. Hij leidt het grootste OI-centrum in Duitsland en heeft tevens zelf OI. 

3. We zijn verbonden met de medische wereld van Groot Britannie (Nick Bishop), Finland (Outi Maekiti) en 
Noorwegen (Lena Lande Wekre) door de respectievelijke leden van de Wetenschappelijke Adviesraad. 

4. Door onze OI-Adviesraad en OIFE-connecties, zijn we in staat om alle Europese medische netwerken te 
bereiken. 

5. De onderzoekvoorstelrondes hebben ons verbonden met OI-onderzoekers uit Nederland, Duitsland, 
Portugal, Brazilië, Zweden, Italië, Zwitserland, Denemarken, Groot Britannie en Spanje. 

6. We hebben ook contact met verschillende niet-Europese medische OI-deskundigen, zoals Prof. Francis 
Glorieux (Canada), en Prof. David Sillence (Australië). 
 

De oproep voor de voorstelrondes, genaamd “Call4Proposals”, worden via OrphaNews gepubliceerd, één van de 
belangrijkste online nieuws kanalen voor de medische wereld gespecialiseerd in weesziektes:  
http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2014/140717.html. 
 
Om de drie jaar biedt een medische conferentie een platform voor de medisch specialisten om elkaar te ontmoeten 
en te praten over de laatste ontwikkelingen. In oktober 2014 heeft Care4BrittleBones deelgenomen aan deze 
driejaarlijkse "12e Internationale Conferentie van Osteogenesis Imperfecta" die deze keer in Delaware, Philadelphia 
(USA) plaats vond. Het evenement bood Care4BrittleBones de mogelijkheid om een relatie op te bouwen met de 
beste OI-experts ter wereld en zich als relatief nieuwe stichting bij de deelnemers op de radar te zetten. 
Care4BrittleBones nam deel aan de postertentoonstelling, leidde een workshop en werd in de formele opening’s 
toespraak van Dr. Francois Fassier genoemd. 
 

 
 

http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2014/140717.html
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Nieuwsbrief “Goed nieuws van Care4BrittleBones” 
Sinds het tweede kwartaal van 2013 stuurt Care4BrittleBones om de twee maanden updates naar de steeds 
groeiende steun-gemeenschap door middel van een nieuwsbrief. De naam van de nieuwsbrief is "Goed nieuws van 
Care4BrittleBones' en bestrijkt alle gebieden van belang; bijvoorbeeld fondsenwerving, onderzoek en marketing. De 
distributielijst van de nieuwsbrief begon aanvankelijk met 10 lezers en groeide binnen 18 maanden uit naar 100 
lezers tegen het einde van 2014. Dit aantal zal naar verwachting blijven groeien in 2015. 
 
Social networks 
Care4BrittleBones houdt actief contact met haar netwerk en heeft een groeiende gemeenschap van mensen die de 
berichtgeving over Care4BrittleBones evenementen en onderzoek volgen via de website www.care4brittlebones.org, 
Facebook, YouTube en Twitter. 
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Fundraising-evenementen en 
persoonlijke verhalen 

 

Onze aanpak: FUNdraisers 
Bij het starten van Care4BrittleBones werden we veelvuldig gewaarschuwd dat het werven van fondsen een uiterst 
frustrerende zaak is, waar veel veerkracht voor nodig is om door te gaan. We ervaren het heel anders! 
 
We zamelen geld in door middel van evenementen, producten en donaties in samenwerking met ons netwerk van 
zeer betrokken vrijwilligers. Wij werken vanuit een concept van 'alles mag', zolang de activiteit duidelijk in lijn is met 
de waarden van onze organisatie: Positief, inspirerend en innovatief. 
 
We moedigen iedereen aan die fondsen voor ons werft, om te beginnen met het bedenken van hun eigen talenten. 
Wat doen ze graag? Wat geeft hen veel energie? Deze eenvoudige aanpak heeft geleid tot een reeks van creatieve 
en zeer inspirerende FUNdraising momenten, evenals een hoge tevredenheid en nog sterkere deelname van onze 
fantastische en zeer gemotiveerde vrijwilligers. 
 

Onze ambassadeurs 
Onze ambassadeurs zijn mensen die volledig overtuigd zijn dat er meer onderzoek voor OI moet komen. De meeste 
van hen hebben zelf OI of een familielid met OI en weten dus uit eerste hand  hoeveel impact OI heeft op het leven 
van mensen met OI. We staan open voor iedereen die geeft om deze groep mensen. Momenteel zijn alle 
ambassadeurs gevestigd in Nederland. 
 

     
Leonie Rouweler 

 
Danielle de Bakker Irma van der Hoek Jessy van der Pol Rene van der Rijst 

     
Tim Kroesbergen Annemarie Visser 

and Kris Koendis 
Marijke van Liempt Welmoed Santema Rob en Rebecca van 

Berkel 
 

Meer informatie over de ambassadeurs en hun verhalen zijn terug te vinden op de 
Care4BrittleBones website www.care4brittlebones.org 

 
In aanvulling op de bovenstaande ambassadeurs, helpen veel kinderen ons enthousiast en effectief! Ze begrijpen 
intuïtief hoe moeilijk het kan zijn, niet deel te kunnen nemen aan de normale spel en sportieve activiteiten, omdat 
het lichaam te kwetsbaar is. Ze zijn een geweldige hulp om hun scholen, sportclubs en vrienden te overtuigen om 
Care4BrittleBones te ondersteunen bij het werven van fondsen voor OI onderzoek. 
 

Onze hartelijke dank voor al onze geweldige ambassadeurs – klein en groot! 

http://www.care4brittlebones.org/
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CARRIBEAN DANCE PARTY – HAVANA BEACH CLUB Rockanje (Ladies Circle Voorne) 
– Verscheidene serviceclubs (zoals Rotary, Lions en Ladies Circles) hebben ons 
enorm ondersteund door het organiseren van adembenemende en sprankelende 
fondsenwervingevenementen. Een van de hoogtepunten in 2014 was het Caribisch 
dansfeest van de Ladies Circle Voorne. De Ladies organiseerden een 'all-inclusive' 
avond in een strandtent met limousine vervoer, live-entertainment en natuurlijk 
dans tot in de vroege ochtenduren. Een veiling werd georganiseerd om het 
opgehaalde bedrag te verhogen. Een indrukwekkende hoeveelheid lokale sponsors 
kocht een tafel om hun personeel naar het feest te sturen waarbij hun logo 
zichtbaarheid was tijdens deze geweldige avond. Dit evenement werd ondersteund 
door onze fantastische ambassadrice Irma van der Hoek, die intensief samenwerkte 
met de Ladies Circle om dit succesvolle evenement uit te voeren. Zij nam namens 
Care4BrittleBones  een cheque aan ter waarde van liefst €12.475! 

 

KINDEREN VOOR Care4BrittleBones – Een aantal van de mooiste fondsenwervende 
activiteiten voor OI onderzoek werd georganiseerd door kinderen. Diverse kinderen 
organiseerden een 'klassieke' baking sale... gewoon door het bakken van een taart en 
deze te verkopen op straat aan voorbijgangers. Anderen organiseerden schminksessies 
en weer anderen organiseerde grootschalige rommelmarkten in hun buurt, welke 
verrassend hoge bedragen ophaalden en het ouderlijk huis vrij maakte van ongewenste 
items.  
OI heeft veel invloed op kinderen, omdat zij heel vaak iets breken. Kinderen zonder OI 
begrijpen heel intuïtief, wat het  voor een ander kind betekent, om niet mee te kunnen 
doen met rennen en springen, om te fietsen of deel te nemen aan 'normale sporten', 
zoals voetbal of hockey. De vele hartelijke en gulle initiatieven van andere kinderen 
helpen op vele manieren. Naast fondswerving creëren ze ook begrip en steun tussen 
kinderen met en zonder OI. Al deze initiatieven zijn zeer welkom bij Care4BrittleBones. 
Elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd!! 

* Photo courtesy of bugsandfishes.blogspot.nl 

SCHOLEN LOPEN VOOR Care4BrittleBones – Ons netwerk van ambassadeurs is zeer 
succesvol bezig om met verschillende partners in hun netwerk samen te werken 
voor fondsenwerving. Als gevolg daarvan zijn veel scholen begonnen met het 
ondersteunen van Care4BrittleBones door middel van een 'sponsorloop' voor OI-
onderzoek. Door informatiesessies in de klassen leren kinderen meer over het kind 
op hun school dat 'iets met breuken’ heeft. Vervolgens worden ze gesponsord door 
familie en vrienden om zoveel mogelijk 'rondjes' op een circuit te lopen. Dit is een 
geweldige manier om kinderen iets voor een ander te laten doen! Vaak zijn bij deze 
sponsorlopen enkele honderden mensen betrokken wat leidt tot zeer welkome 
media-aandacht. Een bijzonder moment in dat opzicht was het interview met 
Koning Willem Alexander tijdens de nationale sportdag "Koningsspelen", waar hij op 
de nationale televisie verklaarde dat zijn dochters bezig waren met een sponsorloop 
voor Care4BrittleBones! Een sponsorloop van een school voor OI Onderzoek haalt 
per school tussen de €1.000 en €10.000 voor OI onderzoek opl! 

 

Fundraising initiatieven 2014 
2014 was een geweldig jaar voor fundraising. In totaal hebben we €118.693 opgehaald. Hieronder noemen we 
slechts enkele van de vele, fantastische initiatieven die plaatsvonden gedurende het jaar om geld in te zamelen voor 
het onderzoek naar OI.  
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HARDLOPEN VOOR Care4BrittleBones – In 2014 kozen veel lopers ervoor om Care4BrittleBones te 
ondersteunen. Evenementen met Care4BrittleBones-lopers waren onder andere de City Pier City Loop, 
de Dam tot Damloop, de Rotterdam Marathon, de Marathon van Oslo en de Graubuenden Challenge. 
Afstanden varieerden tussen 5 en 42,2 km. De meeste lopers zetten een ‘Just Giving’ website op om 
fondsen te werven. 
 
Just Giving is een van de toonaangevende aanbieders van fondsenwerving websites. Care4BrittleBones 
heeft een gratis account aangemaakt die voor iedereen te gebruiken is voor fondsenwerving voor OI 
(www.justgiving.nl/nl/charities/147-stichting-care4brittlebones). Op deze zeer gebruiksvriendelijke 
site kunnen lopers hun persoonlijke actie pagina binnen een paar minuten opzetten. Vervolgens 
kunnen ze de link van hun pagina via e-mail en social media delen met relaties, vrienden en familie en 
hen uitnodigen de sportieve prestatie en OI-onderzoek te ondersteunen. 
 
De lopers droegen T-shirts met onze slogan "Breakable Bones - Unbreakable Spirit" en gaven alles om 
een goede sportieve prestatie te bereiken en mensen te helpen met OI. Wat een speciale manier om 
“het kunnen lopen” te vieren -  iets wat voor lief wordt genomen door de meeste maar wat niet altijd 
mogelijk is voor anderen. 
 
Één van de grootste loop-successen voor onze stichting was dat Shell Amsterdam zich inzette voor 
Care4BrittleBones bij de Dam tot Damloop in September. Voorafgaand werd een informatie-
evenement op de Shellkantoren gehouden. Natuurlijk kwam Care4BrittleBones om de lopers toe te 
juichen en aan te sporen op deze fantastische, zonnige dag tijdens de beroemde 16 km loop van 
Amsterdam naar Zaandam. 

http://www.justgiving.nl/nl/charities/147-stichting-care4brittlebones
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JANINE JANSEN EN MASTERCHEF BART VAN BERKEL VOOR Care4BrittleBones – Absoluut onvergetelijk 
was het benefiet concert en -diner dat in november 2014 plaatsvond. De avond werd georganiseerd door 
Care4BrittleBones samen met onze ambassadeur Rene van der Rijst en de theatergroep Nederlands 
Toegepast Theater (NTT). Violiste Janine Jansen, op dit moment de meest bekende klassieke musicus in 
Nederland, gaf een concert samen met pianist Itamar Golan en raakte iedereen met haar passie en 
intense muziek. We zijn er trots op dat Janine Jansen ook zelf emotioneel geraakt was toen ze een duet 
speelde met Aalt van der Beek, een violist met OI. 
 
Tijdens de avond voorzag Masterchef 2014 winnaar Bart van Berkel iedereen van een heerlijke selectie 
van luxe gerechten en wijnen. Andere hoogtepunten van de avond waren een optreden van jazz-
zangeres Mira Thompson, die zelf OI heeft, en het naspelen van de verschillende verhalen van mensen 
met OI door de NTT theatergroep, wat mensen hielp om de impact van OI op mensen en hun omgeving 
te begrijpen. 
 
Het hele evenement, van de uitnodigingen tot de goodie bags aan het eind van de avond, en zelfs de 
spectaculaire locatie van Kasteel Duivenvoorde dicht bij Wassenaar, werd gratis verstrekt. Gasten 
reageerden royaal op het verzoek om te doneren voor OI onderzoek of ondersteuning te bieden voor 
toekomstige fondsenwerving kansen. Het was het grootste fondsenwerving en netwerk event van 
Care4BrittleBones dusver. 
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FINANCIEEL VERSLAG 
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Verslag Penningmeester 
 

Terugblik 2014 
Gedurende het derde jaar sinds de oprichting van de Stichting Care4BrittleBones zijn de fondsenwervende 
activiteiten weer aanmerkelijk toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een 56% toename van de inkomsten. 
Vermeldenswaardige activiteiten zijn onder andere hardlopen voor OI onderzoek, akties van scholen, een 
benefietconcert, een auto rally en een groot aantal donaties van bedrijven en individuen.  
 
Kosten gerelateerd aan fondsenwerving en de beheerskosten worden tot een absoluut minimum beperkt. Bestuur 
en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning noch compensatie voor gemaakte kosten. De totale kosten van 
fondsenwerving en beheerskosten bedroegen minder dan 3% van de inkomsten, hetgeen ver beneden de maximale 
norm is die wordt aanbevolen door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Deze instelling zorgt voor 
kwaliteitsgaranties van Allgemeen Nut Beoogende Instellingen (ANBI’s) in Nederland. De beheerskosten bestaan met 
name uit verzekeringspremie, bankkosten, (promotie) materialen en notariskosten.  
 
Twee onderzoeksprojecten zijn gefinancierd door de stichting voor een totaalbedrag van €6.000 en verder is er 
€103.739 toegezegd aan 5 verschillende projecten gedurende 2014. Van de algemene reserve van ongeveer 
€100.000 is er €50.000 direct beschikbaar voor het financieren van projecten. Het overige bedrag van de algemene 
reserve wordt aangehouden voor continuïteitsdoeleinden. Deze gelden worden aangehouden in een risicovrije 
spaarrekening.   
 
De Staat van Baten en Lasten en de Balans zijn opgesteld op basis van de Richtlijn 650 voor fondsenwervende 
instellingen. Tevens is er een kasstroomoverzicht en een budget bijgevoegd.  
 

Toekomstplannen 
Een reeks fondsenwervende activiteiten is gepland voor 2015. Verdere toezeggingen aan onderzoeksprogramma’s 
die aan de doelstellingen van de Stichting voldoen staan gepland gedurende 2015. De Stichting heeft nauwelijks 
vaste kosten en is niet van plan deze aan te gaan. De kosten van fondsenwerving en beheer worden zo laag mogelijk 
gehouden met als doel ten minste 95% van de inkomsten aan de onderzoeksdoelstellingen van de Stichting te 
besteden.   
 
Piet van Erk, Penningmeester, Stichting Care4BrittleBones  
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Jaarrekening 
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Bedankt 
 
Zonder de hulp van onze gulle gevers, fondsenwervers, ambassadeurs en sponsoren zouden we niet in staat zijn om 
vooruitgang te boeken bij OI-onderzoek. Vele personen, instellingen en bedrijven hebben belangeloos meegeholpen 
om fondsen te genereren. Zij hebben het gedaan op een manier die leuker en creatiever was dan we ooit hadden 
kunnen bedenken! Onze oprechte en zeer grote dank gaat aan iedereen die Stichting Care4BrittleBones heeft 
gesteund in 2014. 
 
Veel dank ook aan het kernteam voor de talrijke inspirerende en geengageerde discussies over OI Onderzoek en 
fondsenwerving voor OI. Wat een fantastische combinatie van kennis, talent en commitment!  
 
Samen gaan wij verder, verder op deze lange weg naar een betere levenskwaliteit van mensen met OI die er moet en 
zal komen.  
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Stichting Care4BrittleBones  
  
Care4BrittleBones (wettelijke naam: ‘Stichting Care4BrittleBones’) is gevestigd in Wassenaar. Het is geregistreerd als 
een stichting bij de Kamer van Koophandel Den Haag Nr. 54.665.256. 
 

Care4BrittleBones is erkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) in Nederland 
(RSIN 851392854; www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/care4brittlebones).  
 
Op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, is de erkenning als ANBI in een 
lidstaat voldoende om gunstige fiscale behandeling te bewerkstelligen voor donaties van 
donoren uit ieder land van de Europese Unie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
info@care4brittlebones.org 
www.care4brittlebones.org 
      www.facebook.com/care4brittlebones 
      Twitter: @Care4BB 
           YouTube: www.youtube.com/c/care4brittlebonesOrg070 
 

Ontwerp en redactie: Dieuwke Swain, 2015 
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