
 

Samenvattingen Community Symposium gepubliceerd 
Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels vernomen hebben, was ons recente Community 
Symposium over de moleculaire basis van ME/CVS aan de Stanford Universiteit een 
daverend succes! Over de details ervan kun je nu lezen in twee gepubliceerde delen van 
Raeka Aiyar, moderator van het Symposium: 

• Een samenvatting van hoog niveau, oorspronkelijk gepubliceerd in de blog van 
de Stanford School of Medicine Scope 

• Een gedetailleerde verhalende post waarin het gebeuren tijdens het symposium wordt verteld in 
een heel beeldend, eenvoudig leesbaar formaat waarin foto’s gecombineerd zijn met 
hoogtepunten op social media en met links en nuttige bronnen voor degenen die alles nog 
verder willen uitspitten. 

Heb je toch nog honger naar meer, bekijk dan de volledige YouTube video van het symposium. Lees 
alsjeblieft ook de welgemeende welkomst boodschap die dr. Davis tot de aanwezigen richtte. Nogmaals 
dank voor iedereen die deelnam, hetzij in Stanford, hetzij virtueel. Bedankt dat jullie hier een 
gedenkwaardig gebeuren van hebben gemaakt! 
Binnenkort komt de video op het YouTube kanaal van de OMF. De dvd’s van het symposium kunnen hier 
worden besteld.  

End ME/CVS Wereldreis gaat verder 
We zijn blij de volgende twee geplande meetings in het kader van de End ME/CVS 
wereldreis aan te kondigen. Ben je in de buurt, sluit je dan op zaterdag 16 september 
in Minneapolis MN aan bij Linda Tannenbaum of op zaterdag 4 november in Boston, 
MA. Linda zal een research-update delen en een vraag- en antwoordsessie houden 
met het publiek. Tijdens Linda’s bezoek aan Minneapolis hebben we ook een speciale 
screening van Unrest georganiseerd. 

Maak je deel uit van een actieve steungroep, zie je kans 50 of meer mensen bij elkaar te krijgen, en ben 
je erin geïnteresseerd om een meeting in de Verenigde Staten of Canada te regelen, neem dan alsjeblieft 
contact met ons op.   
 
OMF platina Guidestar Status en Great NonProfits toegekend in 2017 
Als internationaal geregistreerde non-profit organisatie verbindt OMF zich aan de verzekering dat elke 
donatie die wij ontvangen, wordt gebruikt om onze missie te steunen om samenwerkings- en 
baanbrekende research te financieren en op te starten naar chronische complexe ziektes, zodat 
patiënten een voller leven zullen kunnen leiden. Daarom zijn wij transparant bij de activiteiten en het 
management van onze organisatie. 
 

https://www.omf.ngo/2017/08/25/community-symposium-highlights/
https://storify.com/raekaaiyar/2017-community-symposium-mecfs
https://www.youtube.com/watch?v=s7bBMXQSmuM
https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2017/08/Welcome-Letter-Ron-Davis.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC0kN-Gt9WJp7pWZJn2oDUbA
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/DVD.html
https://www.omf.ngo/end-mecfs-worldwide-tour/
https://www.omf.ngo/end-mecfs-worldwide-tour/
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Invitation-OMF-Minnesota-2017-v6.pdf
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Invitation-OMF-Minnesota-2017-v6.pdf
http://www.unrest.film/
mailto:info@omf.ngo


Dankzij onze inzet voor onze missie en onze donors werd ons de Platinumstatus 2017 toegekend door 
Guidestar. Daarvoor moet je voldoen aan de hoogste maatstaven van betrouwbaarheid en het is een 
teken van de doeltreffendheid en effectiviteit waarmee wij onze missie ondersteunen. 
Ook werd ons door jullie – onze donors en supporters - de 2017 Great NonProfit prijs toegekend. Uit 
jullie commentaren op de OMF bleek onze doeltreffendheid en onze band met onze community. 
Wij danken jullie voor jullie actieve en voortdurende steun. We blijven jullie, onze missie en patiënten 
over heel de wereld toegewijd. 

 
 
Team OMF groeit door 
Dank aan al de vele mensen over heel de wereld die evenementen en activiteiten hebben opgezet om 
research te steunen. Deze maand zetten we graag Cindy Siegel Shepler in de schijnwerpers die OMF en 
ME/CVS introduceert bij de American Contract Bridge League (ACBL), te beginnen bij haar lokale 
Knoxville Association (KABC).  
 
In naam van haar hielden vrienden een speciaal toernooi en nomineerden OMF als de ontvanger van de 
bij die gebeurtenis ingezamelde gelden. Om meer te lezen over het blije Knoxville gebeuren en over 
andere inspirerende verhalen van steun bezoek je onze Team OMF pagina. Laat je inspireren. Voeg je bij 
Team OMF en help research te versnellen. 

 
 
Vanaf Nu Accepteren Wij Bitcoin 

 
Op verzoek van Amerikaanse en internationale donoren heeft OMF een BitPay rekening geopend en kan 
vanaf nu donaties in Bitcoins ontvangen. (Niet bekend met bitcoin? Dat is een soort cryptogeld of een 
gelijkwaardig digitaal betalingssysteem). 
 
Donors die geïnvesteerd hebben in bitcoins kunnen bitcoins direct aan OMF overmaken. Je donatie zal 
worden omgerekend in Amerikaanse dollars en direct worden overgeschreven. Ben je een 
investeerder/handelaar in bitcoins, dan is je donatie om research te steunen van harte welkom. Bezoek 
alsjeblieft onze website voor meer informatie. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen.   

Open Medicine Foundation 

https://www.guidestar.org/profile/26-4712664
https://greatnonprofits.org/org/open-medicine-foundation
https://www.omf.ngo/2017/08/14/knoxville-bridge-tournament/
https://www.omf.ngo/team-omf-events/
https://www.omf.ngo/ways-to-donate/
mailto:donate@omf.ngo


Tax ID: 26-4712664 

     Onze doelstelling: 

• Versnelling revolutionaire research naar ME/CVS en verwante chronische complexe 
ziektes 

• Wetenschappelijke samenwerkingsresearch steunen om moleculaire oorzaken, 
doeltreffende behandelingen, diagnostische markers, preventieve benaderingen en 
geneeswijzen te ontdekken. 

• Te communiceren met, betrokken te zijn bij en informatie te verstrekken aan de 
patiënten-gemeenschap 

• Wereldwijde samenwerking mee aan te drijven en te steunen 

Van onze CEO/Voorzitster: 

 
Zoals je hierboven leest, ontvingen we vorige maand ons jaarlijkse verslag van zowel Guidestar als Great 
NonProfits. Het is een eer OMF te leiden, omdat het zowel door de non-profit sector als de donateurs 
wordt erkend als een voorbeeld. Ik wil jullie, onze OMF familie, graag persoonlijk mijn waardering 
overbrengen dat jullie ons hielpen deze onderscheidingen toegewezen te krijgen. 

We danken jullie dat jullie onze partner zijn en ons visioen van een ME/CVS- en verwante chronische 
ziektes vrije wereld delen. We dromen van de dag dat patiënten een vol leven kunnen leiden. 

Vorige maand vond ons mega-ME/CVS evenement plaats. We planden de meetings van de researchers in 
de hoop op positieve steun, intensievere samenwerking en hernieuwd optimisme. Onze doelen werden 
ver overstegen met de 3000 mensen van over heel de wereld – waaronder researchers, clinici, patiënten, 
familieleden en belangenbehartigers die allemaal samenkwamen om aan een lichtere toekomst te 
werken. Ik moedig jullie aan de komende maanden ons nieuws te volgen, waarin we nieuwe research-
voorstellen en plannen naar versnelde antwoorden zullen delen. 

Dank dat jullie onze partner zijn. 

In hoop, 
 



 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo  
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: www.omf.ngo. Contactadres: info@omf.ngo. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. 
Volg ons op Twitter. Like ons op Facebook. Doneer om onderzoek te steunen.   
OMF dankt Rob Wijbenga voor de Nederlandse vertaling.  
 

mailto:Linda@omf.ngo
http://www.omf.ngo/
mailto:info@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://twitter.com/openmedf?lang=en
https://www.facebook.com/OpenMedicineFoundation/
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/newsletter.html
http://tracking.etapestry.com/t/33791206/1334981942/74531684/0/79778/?x=449c70a1

