
Bestuursverslag bij de jaarrekening over het jaar 2020

2020 was een bewogen jaar. COVID deed begin 2020 zijn intrede en heeft 10 maanden ons
leven beheerst en steeds verder beperkt.
Thuiswerken werd de norm, files verdwenen, scholen, horeca en een groot deel van de
winkels gingen dicht. De zorg kwam zwaar onder druk te staan en de ic's lagen vol met
corona-patiënten. COVID heeft het leven van ons allemaal beïnvloed en zeker ook ons als
stichting. De wervingsdoelstelling van 500.000 die wij ons hadden gesteld, hebben wij dan
ook niet gehaald.

Gelukkig hebben wij desondanks in 2020 voortgang geboekt in het lopende onderzoek en
hebben we een nieuw onderzoek opgestart.

Approach studie
In 2018 startten Lilly Verhagen (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht) en Gertjan Driessen
(Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag) de Approach studie. De studie richt zich op onderzoek
naar de effecten van langdurig antibioticagebruik bij jonge kinderen met terugkerende
luchtweginfecties. In juni 2019 heeft Kiddy Goodpills €150.000,- ter beschikking gesteld om
dit onderzoek te financieren.
 
Door de 1e lockdown begin 2020, met o.a. een verbod op het includeren van nieuwe patiënten
in onderzoeken én minder kinderen met luchtweginfecties, heeft het project vertraging
opgelopen. Om de vertraging zo veel mogelijk te minimaliseren, heeft het onderzoeksteam het
aantal centra van 7 tot 10 opgeschaald. Door de aanhoudende COVID maatregelen/
lockdowns gedurende het jaar waren er echter weer minder kinderen met luchtweginfecties en
daarmee minder kandidaten voor ons onderzoek. Het onderzoek heeft dan ook niet in 2020
kunnen profiteren van de opschaling in aantallen centra’s. Wederom heeft het team niet
stilgezeten, want er is in begin 2021 een 11e centrum toegevoegd. Plus de leeftijdsgrens voor
deelname is opgeschaald van 5 tot 10 jaar. Met al deze initiatieven is de verwachting dat de
winter 2021/2022 (zonder lockdowns) er weer goed geïncludeerd kan worden. Hoeveel extra
tijd er nodig zal zijn voor de afronding van de studie, is op dit moment nog moeilijk te
zeggen.

Ritalin studie
Prof. Liesbeth Reneman uit het Amsterdam UMC, is op 1 oktober 2020 gestart met het
onderzoek naar de langetermijneffecten van methylfenidaat (een bekende merknaam hiervan
is Ritalin) op de ontwikkeling van het brein bij kinderen en adolescenten die gediagnosticeerd
zijn met ADHD. Begin 2021 is hiervoor goedkeuring van de METC gekregen, en er is daarna
met het scannen van de proefpersonen gestart. Voor dit onderzoek, met een looptijd van 2 jaar,
hebben we €140.000 nodig, waarvan we medio 2021 ongeveer de helft hebben ingezameld.

Analyse medicijn gebruik bij kinderen
Om een gefundeerd en actueel beeld te krijgen over ongeschikt medicijn gebruik bij kinderen
hebben we in 2019 een analyse laten uitvoeren. Uit deze analyse, die is uitgevoerd door
adviesbureau Ttopstart, is in 2020 naar voren gekomen dat in Nederland elk jaar twee miljoen
kinderen medicijnen krijgen voorgeschreven. En dat maar liefst 50% van die medicijnen
worden voorgeschreven voor de behandeling van een andere ziekte of een andere groep
patiënten, dan waar ze voor zijn goedgekeurd. Veiligheid en werkzaamheid zijn voor deze
toepassingen dus niet onderzocht. Dit wordt dan off-label medicijngebruik genoemd en bij
kinderen zijn dit dus één miljoen off-label voorschriften per jaar.



Deze analyse bevestigt ons dat we, onder permanent toezicht van onze
Medisch-Wetenschappelijke Adviesraad, zoveel mogelijk kennis moeten vergaren over de
onbekende effecten van medicatie bij kinderen. Alleen zo komen we tot 100% veilige
kindermedicatie.

Bestuursleden & Medisch Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR)

Begin 2021 hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Jaap Arts (penningmeester) en
Ilse Frankaert (secretaris). We zijn Jaap en Ilse bijzonder dankbaar voor hun toewijding en
inzet. Ze hebben ons geholpen bij het opstarten van de stichting en zonder hun steun en
toeverlaat was dat nooit zo goed gelukt.
 
Caroline Ammerlaan (penningmeester) heeft de functie van Jaap Arts overgenomen. Caroline
is CFO/COO bij Emesa/Talpa eCommerce. En met haar kennis en ervaring zijn we ervan
overtuigd dat we de stichting weer verder uit kunnen bouwen. De functie van secretaris is om
het moment van schrijven nog vacant.

Alle bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor Kiddy Goodpills.

Ambities voor 2021/2022

We hopen allemaal op een beter en gezonder 2021, we dat we -mede dankzij de vaccins- het
virus onder de knie zullen krijgen en ons leven langzaam weer 'normaal' wordt.

Fundraising
Wij willen iedereen enorm bedanken die Stichting Kiddy Goodpills heeft gesteund door
middel van donaties of in een andere vorm. Hierdoor hebben wij bovengenoemde twee
onderzoeken mogelijk kunnen maken.
 
Onze doelstelling is om in 2021 gelden op te halen, door:

- Sponsoravonden
- Onderhouden van relaties met (potentiele) sponsoren en met Filantropie desks &

offices (die klanten adviseren welke goede doelen te steunen).
- Inventarisatie & benaderen van stichtingen/instanties die kinderen & gezondheid

ondersteunen
- Aanname van professionele fondsenwerver (start najaar 2021).

Daarnaast ligt in 2021/2022 de focus op het uitbouwen van de bekenheid van de Stichting en
het creëren van awareness bij alle belanghebbenden (ouders, politiek etc).
Dit doen we door:

- Vinden van (bekende) ambassadeurs 
- Marketing/communicatie campagnes in owned media (eigen webstite), PR en social

media.

Nieuwe onderzoeken
Zodra we het Ritalin onderzoek volledig gefinancierd hebben, naar verwachting eind 2021,



zullen we zo snel mogelijk een nieuwe inschrijfronde uitzetten zodat medisch onderzoekers
hun aanvraag voor funding van hun onderzoek bij de Stichting kunnen indienen. Samen met
onze Medisch Wetenschappelijke Adviesraad selecteert Kiddy Goodpills vervolgens de
volgende studie.


