
Research- en Innovatiefonds Zuyderland en mijn sponsorschap. 

 

Op weg naar de parkeergarage, na een bezoek in het Zuyderland ziekenhuis begin 
december 2019, werd ik aangesproken door een vriendelijk ogende man. 
Hij stond bij de grote lifttoren nabij de toegang tot het lunchroomgedeelte. 
Zijn plek was aangekleed met een banner van het Research- en Innovatiefonds 
Zuyderland. 
 
Hij stelde zich voor en vroeg of ik even tijd had. 
Waarom hij mij aansprak, en welke selectiecriteria hij hanteerde bij zijn keuze voor 
een bepaald iemand uit de massa passanten, zal gissen zijn. 
Wellicht maakte ik op dat moment een welwillende indruk en werd ik daarom “aan de 
haak” geslagen. 
 
Hij was snel en duidelijk. 
Liet weten dat hij er stond om sponsors te werven voor bovengenoemd fonds. 
En na een korte uitleg over de functie van het fonds en welke projecten ermee 
gestimuleerd, resp. gefinancierd werden, vroeg hij mij op de man af of ik er iets voor 
voelde om dit fonds te steunen. Dit kon d.m.v. een zelf te bepalen bijdrage per 
maand, kwartaal of jaar. 
 
Ik had daar wel oor naar en realiseerde mij dat het niet vanzelfsprekend is dat de 
huidige geneeskunde op zo’n hoog niveau beland is. Aan de basis van de huidige 
stand ligt, naast veel persoonlijke inspanningen van het medisch gilde een massa 
research. Maar omdat er op allerlei gebied nog veel vooruitgang geboekt moet 
worden is nog veel intensieve research nodig. 
Hoewel ik tot de gelukkige behoor die zelden iets mankeert, kan dat geluk mij zomaar 
in de steek laten. En in dat geval is het fijn te weten dat je dan in goede en 
deskundige handen bent, en dat ik in deze tijd leef met zijn hoge medische 
standaard. 
Daarin ligt mijn motivatie om te sponsoren en heb dus de gevraagde steun met een 
volmondig “ja” beantwoord. 
 
Zoals vaak het geval is wordt je bedankt. Draag je periodiek je toegezegde bijdrage 
af en blijft het gissen wat er zoal met je sponsorbijdragen gebeurt. 
In dit geval was ik aangenaam verrast door een uitnodiging voor een 
donateursbijeenkomst eind januari. 
 
Donateurs werden daar op een prettige open manier ontvangen in de vergaderruimte 
van het Zuyderland ziekenhuis.     
Na een welkomstwoord en een inleiding, over doel en statuut van het R&I-fonds, 
door het bestuur van dit fonds werd het woord gegeven aan Dhr J. Daemen 
(promovendus Chirurgie). 
 
Hij wordt door het fonds gesteund voor het doen van onderzoek naar nieuwe, en dus 
minder belastende, onderzoekstechnieken voor het bepalen van de ernst van 
aandoeningen aan de borstwand. In het bijzonder bij patiënten met ingevallen 
borstkast (zgn. trechterborst of pectus excavatum [PE]). 
 



Deze mensen moeten geholpen worden omdat bij ingevallen borst de longen en het 
hart ernstig in de verdrukking kunnen komen. 
 
Om de mate van borstvervorming te kunnen vaststellen en om te bepalen of en zo ja 
hoe een medische ingreep gedaan moet worden, is veel radiologisch onderzoek 
nodig. Daarmee worden deze patiënten belast met een relatief hoge dosis 
röntgenstraling. Met deze “inwendige meetmethode” en een daarvoor ontwikkelde 
rekenformule wordt bepaald of de patiënt in aanmerking komt voor en operatie. 
Daarbij wordt door het aanbrengen van een beugel (Nuss-bar) achter het borstbeen, 
dit been naar buiten gedrukt om dan de positie van het borstbeen te verbeteren. Na 
twee à drie jaar, als het borstbeen in een optimale stand  bereikt heeft (gegroeid is), 
wordt de beugel weer verwijderd. Feitelijk is deze ingreep te vergelijken met het 
tijdelijk plaatsen van een tandbeugel ter correctie van het gebit. 
 
Dhr. Daemen heeft onderzoek verricht naar het vervangen van de radiologisch 
onderzoeken door een extern, nauwelijks belastend onderzoek, door middel van 
kostbare 3-D fotografie. Daarmee kan dan uitwendig de ernst van de aandoening bij 
deze patiënten worden vastgelegd en bepaald. 
Zijn onderzoekstaken spitsten zich toe:  

• op het vinden en verder vervolmaken, en geschikt maken voor medische 
doelstelling, van de benodigde 3-D apparatuur, en 

• het opstellen van medische protocollen voor het gebruik hiervan en  

• het mede ontwikkelen van een nieuw rekenformule bij deze “uitwendige” 
meetmethode. 

 
Ik heb deze bijeenkomst als zeer nuttig ervaren. 
 
Enerzijds krijg je de kans om in de keuken te kijken die normaal gesloten blijft, 
waarmee mijn nieuwsgierigheid bevredigd werd. 
Anderzijds geeft het een goed gevoel dat men rekening en verantwoording aflegt aan 
sponsoren en dat op een duidelijke en aanschouwelijke wijze.  
Zij krijgen daarmee de indruk dat het gesponsorde geld goed besteed wordt, hetgeen 
feitelijk ook een aanmoediging is om met het sponsoren door te gaan. 
 
Deze bijeenkomsten zijn daarom zeer nuttig en waardevol en zouden wat mij betreft 
periodiek mogen plaats vinden, waarbij de setting (indien mogelijk en verantwoord) 
ook wel eens verplaatst mag worden naar de plek waar het onderzoek plaats vindt. 
 
Een indruk van een tevreden sponsor. 
 
R&I-fonds: Ga op de ingeslagen weg voort en u vindt mij aan uw zijde. 
 
Is getekend:  H.E. 
 
 
 
 
  


