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Woord vooraf 
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting 
Research- en Innovatiefonds Zuyderland.  
In april 2017 zijn we op locatie Sittard-Geleen van 
Zuyderland Medisch Centrum gestart met het 
werven van donateurs voor Stichting Research- en 
Innovatiefonds Zuyderland. In oktober is de 
overstap gemaakt naar locatie Heerlen. Inmiddels 
hebben ruim 700  donateurs een financiële 
bijdrage geleverd aan het fonds. Een mooi 
resultaat! We willen u als donateur hier heel 
hartelijk voor danken. 
 
Wij, als bestuur van het fonds geloven wij dat we 
onze patiëntenzorg nog beter kunnen maken door 
de ondersteuning van innovatieve en 
wetenschappelijke projecten binnen Zuyderland.  
Vanuit de functies lid Raad van Bestuur, lid 
Medisch Bestuur en afdelingshoofd Onderzoek is 
het onze verantwoordelijkheid om dit mogelijk te 
maken. Wij vinden het belangrijk dat de kennis en 
ervaringen die opgedaan worden, bijdragen aan 
de dagelijkse patiëntenzorg en behandeling die wij 
nu en in de toekomst bieden. Ons uiteindelijke 
doel is hiermee uw kwaliteit van leven, tijdens en 
na de zorg te verbeteren. Als bestuur zijn wij dan 
ook trots en verheugd u te kunnen mededelen dat 
uw bijdragen hebben geleid tot de ondersteuning 
van een eerste onderzoeksproject en wel het 
project Voeding en Kanker waar u in deze 
nieuwsbrief later meer over leest. Ons doel is om 
in 2018 ook andere projecten te kunnen 
ondersteunen en daarom is en blijft uw hulp hard 
nodig. We zullen tevens met partijen uit de regio 
in gesprek gaan om deze projecten te subsidiëren 
en de verbinding te kunnen maken tussen de 
patiënt, het Zuyderland ziekenhuis en andere 
bedrijven die een bijdrage kunnen en willen 
leveren aan wetenschap en innovatie, ten 
behoeve van onze zorg. 

 

 

 
Donateurswerving in Zuyderland 
Medisch Centrum 
 
Als groot, topklinisch ziekenhuis is de belangrijkste 
ambitie van Zuyderland Medisch Centrum het 
verlenen van de best mogelijke patiëntenzorg in 
de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Voor het 
verbeteren van onze zorg en behandelingen zijn 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
noodzakelijk. Dit kost echter handen vol geld en 
wordt helaas niet regulier bekostigd door de 
overheid of zorgverzekeraars. Om de financiering 
voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
binnen Zuyderland Medisch Centrum toch blijvend 
mogelijk te maken, is de Stichting Research- en 
Innovatiefonds Zuyderland opgericht.  
 

 
 
Senior wervers benaderen bezoekers en patiënten 
in de centrale hal van het ziekenhuis om donateur 
te worden. U, als donateur, heeft kunnen 
aangeven naar welk onderzoeksgebied uw 
voorkeur uitgaat, waarbij gekozen kan worden uit: 
oncologie, zorg aan ouderen, mobiliteit en 
bewegen, neurocognitieve aandoeningen en 
obesitas. Als u geen specifieke voorkeur had voor 
een bepaald onderzoeksgebied, werd dat als 
zodanig geregistreerd. 
De voorkeuren over de verschillende 
onderzoeksgebieden van onze huidige donateurs 
zijn in de volgend figuur weergegeven.  
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Het figuur laat zien dat het merendeel van de 
donateurs (40%), geen specifieke voorkeur heeft 
voor een bepaald onderzoeksgebied.  

 

 
 Geen voorkeur 
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 Kanker 
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Figuur:  

Voorkeur van donateurs voor onderzoeksgebied 

 

Wie wordt onze 1000e donateur? 
 
De reacties van de patiënten en bezoekers over 
het fonds zijn zeer positief. De meeste donateurs 
geven aan dat het fijn voelt iets te kunnen 
betekenen voor het verbeteren van de 
patiëntenzorg en de behandeling van ziekten in de 
eigen regio. In 2018 hopen we onze 1000

e
 

donateur te verwelkomen. Namens het fonds zal 
hij/zij in het zonnetje gezet worden met een leuk 
presentje.  

 

Wat brengt toegepast 
wetenschappelijk onderzoek u? 
 
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en 
zorginnovatie leveren concrete toepassingen op 
die direct in de patiëntenzorg ingezet kunnen 
worden. Ze leiden tot een verbetering van de 
patiëntenzorg, waardoor in de meeste gevallen 
een sneller herstel optreedt en de patiënt weer 
eerder in de eigen vertrouwde omgeving kan 
functioneren. Kwaliteit van leven in de eigen 
omgeving staat voorop! Met de eerste donaties 
wordt het wetenschappelijk project “Voeding en 
Kanker” opgestart. Dit project wordt uitgevoerd 

onder leiding van dr. J. Stoot, hoofdonderzoeker 
en oncologisch gastro-intestinaal chirurg in 
Zuyderland Medisch Centrum. 

 

Het project “Voeding en Kanker” 
 
Gezonde voeding is belangrijk voor een goede 
gezondheid. Gezonde voeding helpt bij herstel van 
ziekte. Zuyderland start met een onderzoek naar 
de invloed van aangepaste dieetvoeding en 
krachttraining op de behandeling van kwetsbare 
oudere patiënten, die een operatie moeten 
ondergaan ten gevolge van darmkanker. 
 
Darmkanker is één van de meest voorkomende 
kankersoorten in Nederland. Het merendeel van 
de patiënten met darmkanker is ouder dan 70 
jaar. Deze patiënten zijn kwetsbaar en hebben een 
grotere kans op complicaties na een 
darmoperatie. De oorzaak van deze complicaties is 
niet altijd duidelijk, maar er zijn wel een aantal 
factoren die meespelen. Twee belangrijke 
oorzaken van de afname van spierkracht en 
spierverlies zijn slechte voedingsgewoonten en 
fysieke inactiviteit. Uit onderzoek blijkt dat 
gezonde voeding in combinatie met krachttraining 
de algehele conditie van de patiënt verbetert. 
Hierdoor wordt de afname van spiermassa 
tegengegaan en verbetert de spierkracht, zodat de 
overlevingskansen worden vergroot en er een 
sneller herstel optreedt na een darmoperatie.   
In nauwe samenwerking met Maastricht UMC+ 
wordt er in Zuyderland Medisch Centrum een 4-
jarige studie uitgevoerd met als doel het 
verbeteren van spierkracht bij oudere patiënten 
met darmkanker waardoor het aantal ernstige 
complicaties zal afnemen. Een willekeurige groep 
patiënten van Zuyderland Medisch Centrum die 
een operatie vanwege darmkanker ondergaan, 
krijgen in de periode tussen diagnose en operatie 
en de periode na operatie, een therapie 
aangeboden. Deze therapie bestaat uit een dieet 
met essentiële voedingsstoffen gecombineerd met 
krachttraining van spieren. 
Met het onderzoek willen we aantonen of 
gezonde voeding in combinatie met krachttraining 
minder complicaties oplevert en dat het leidt tot 
een beter fysiek functioneren en een betere 
kwaliteit van leven. 
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Even voorstellen 
 
Een van onze wervers, Johan is al sinds de start in 
april betrokken bij het Research- en 
Innovatiefonds. Hij voert zijn werkzaamheden met 
veel passie uit.  

 

 
 

Als gepensioneerde wil Johan zich blijven inzetten 

voor de maatschappij en de medemens. Hij staat 

voor meer dan 100% achter het goede doel waar 

hij voor werft. Bovendien is het werven van 

donateurs voor het Research- en Innovatiefonds 

voor hem een nuttige en sociale 

vrijetijdsbesteding. 

 
 
Donateur worden? 
 
U kunt de Stichting Research- en Innovatiefonds 
Zuyderland op verschillende manieren financieel 
steunen. Met deze inkomsten kan Stichting 
Research- en Innovatiefonds de continuïteit van 
(langlopend) wetenschappelijk onderzoek en 
innovatieve projecten garanderen. Wij zijn geheel 
afhankelijk van uw donaties. Stichting Research- 
en Innovatiefonds Zuyderland ontvangt geen 
financiële overheidssteun. 
 
Doneer op de manier die bij u past! U kunt kiezen 
uit een bedrag per maand, per kwartaal, per jaar 
of eenmalig.  

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met 

Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland. 

 

 
 
 
 
 

 
Contactgegevens 
 
Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland 
Postbus 5500, 6130 MB Sittard-Geleen                           
IBAN: NL76 INGB 0672 8634 99 
E researchinnov@zuyderland.nl 
T 06-12449777 

 

Wanneer u telefonisch contact opneemt met het 

secretariaat, wordt u te woord gestaan door Luc 

Cools. Hij is als projectmanager/fondsenwerver in 

dienst van Zuyderland  en ondersteunt het Bestuur 

van de Stichting Research- en Innovatiefonds 

Zuyderland. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Zuyderland, All rights reserved. 

 


