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Wij kijken terug op alweer het tweede Coronajaar. 
Een periode met moeilijke, verdrietige maar soms 
ook mooie momenten.  Het was een jaar vol 
uitdagingen dat van ons allen optimisme, 
veerkracht en standvastigheid heeft gevraagd. Dat 
heeft ons er echter niet van weerhouden om wel 
een aantal mooie aanvragen te honoreren. We 
proberen in 2022 vooruit te kijken en hopen op 
betere tijden. 
Voor het Research- en Innovatiefonds Zuyderland 
(R&I-fonds) was fondsenwerving niet makkelijk. 
De wervers van het R&I-fonds zijn al twee jaar niet 
meer aanwezig geweest in de hal van het 
ziekenhuis om donateurs te werven. Daarom is er 
gezocht naar andere manieren van 
fondsenwerving. In het najaar is de Statiegeldactie 
bij enige AH-filialen gestart en heeft gezorgd voor 
een leuk bedrag (zie verderop in de nieuwsbrief) 
maar is zeker geen compensatie voor de gemiste 
inkomsten de afgelopen tijd. Ook zijn er plannen 
om online te gaan werven met behulp van een QR-
code. Hierover informeren wij u binnenkort. 
 
In deze Nieuwsbrief leest u meer over de 
onderzoeken/projecten die vanuit het R&I-fonds 
zijn gesubsidieerd in 2021. Mooie initiatieven waar 
medewerkers van Zuyderland zich inzetten voor 
onderzoek en innovatie en zo de patiëntenzorg in 
de regio een extra zetje geven.   
Financiële middelen voor onderzoek en innovatie 
blijven hard nodig. Ook in 2022 zet het R&I-fonds 
zich wederom in om nieuwe passende acties te 
ondernemen. Uw donaties steunen ons hierbij, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Bestuur R&I-fonds  
Dr. Wideke Nijdam, voorzitter 

Dr. Marijke Lemmens, penningmeester 

Dr. Jos Straetmans, secretaris 

 

Gesubsidieerde projecten R&I-
Fonds 2021 
 
In 2021 konden medewerkers van Zuyderland 
Medisch Centrum en leden van het Medisch 
Specialistisch Bedrijf (MSB) een aanvraag voor 
medefinanciering van hun onderzoek of project 
indienen bij het R&I-fonds. 
Na weging van de (wetenschappelijke) kwaliteit en 
haalbaarheid van de projectvoorstellen, en 
toetsing aan de subsidie- en beoordelingscriteria, 
heeft het bestuur van het Fonds besloten drie 
projectvoorstellen te honoreren. De beoordeling 
van een extra, verpleegkundig, wetenschappelijk 
onderzoek is momenteel nog lopende. Over 
eventuele subsidietoekenning hieraan wordt zo 
spoedig mogelijk uitsluitsel gegeven. 
Onderstaand de titels en samenvattingen van de 
gehonoreerde projecten. 
 

Het voorspellen van de ontwikkeling van een 
trombosebeen bij de huisarts via 
bloedonderzoek 
Projectleider: Dr. D. van Twist, internist - vasculair 
geneeskundige 
 
Een trombosebeen (diep veneuze trombose) kan 
snel in ernst toenemen en -indien onbehandeld- 
leiden tot een longembolie of overlijden van de 
patiënt. Patiënten waarbij er mogelijk sprake is 
van een trombosebeen worden daarom met 
spoed verwezen naar het ziekenhuis voor verder 
onderzoek. Slechts 20% (1 op 5) van deze 
patiënten blijkt echter daadwerkelijk een 
trombosebeen te hebben. Bij de overige 80% (4 op 
5 patiënten) is sprake van een andere, meestal 
onschuldige oorzaak voor de klachten waarvoor 
geen ziekenhuisbehandeling nodig is. De 
onderzoekers uit Zuyderland vermoeden dat 
informatie over de afweerreactie van witte 
bloedcellen (immuunrespons) in het bloed van de 
patiënt zou kunnen helpen bij het voorspellen of 
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een patiënt wel of geen trombosebeen heeft. Met 
deze studie hopen de onderzoekers een methode 
te ontwikkelen waarmee met een eenvoudig 
bloedonderzoek bij de huisarts een trombosebeen 
kan worden uitgesloten, zonder dat de patiënt 
daarvoor naar het ziekenhuis verwezen hoeft te 
worden. 

 
De inzet van een CT-scan door huisartsen om 
aderverkalking bij patiënten te ontdekken of 
uit te sluiten?   
Projectleider: Dr. B. Kietselaer, cardioloog 
 
Klachten van druk en pijn op de borst komen 
regelmatig voor. Vaak is er sprake van een 
onschuldige oorzaak, maar soms kan verkalking 
van het hart of de kransslagaders de oorzaak van 
de klachten zijn. Bij onduidelijkheid over de 
oorzaak wordt door de huisarts vaak verwezen 
naar de cardioloog in het ziekenhuis. Dit zorgt 
voor veel verwijzingen van patiënten die 
uiteindelijk geen hartprobleem blijken te hebben, 
wat veel kosten met zich meebrengt. 
Tegenwoordig is het mogelijk om met een CT-scan 
heel nauwkeurig verkalkingen in de kransslagaders 
te zien. In dit onderzoek wordt onderzocht of het 
zinvol is dat huisartsen een CT-scan rechtstreeks 
kunnen aanvragen, zonder tussenkomst van de 
cardioloog. Deze nieuwe manier van werken moet 
onterechte verwijzingen naar het ziekenhuis 
voorkomen. Daarnaast kunnen door deze manier 
van werken ook patiënten opgespoord worden 
waarvan aanvankelijk niet duidelijk was dat zij een 
hartprobleem hadden. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal 
huisartsen in het zorggebied van Zuyderland, hun 
huisartsenorganisaties, de afdeling radiologie, de 
zorgverzekeraar en de afdeling cardiologie. Door 
slimmer te werken willen we de zorg beter en 
betaalbaarder maken.  
 
 

Suikerziekte in de zwangerschap; iedereen 
dezelfde medicatie?  
Projectleiders: Dr. J. Most, onderzoeker en 
Drs. J. Ellerbrock, gynaecoloog i.o. 
 
Eén op de zes vrouwen ontwikkelt tijdens de 
zwangerschap suikerziekte. Dit kan leiden tot 
complicaties gedurende de zwangerschap en 
bevalling en verhoogt ook het risico op 
ouderdoms-suikerziekte bij moeder en kind. Het te 
hoge suikergehalte in het bloed wordt bij de helft 
van deze vrouwen veroorzaakt doordat hun 
lichaam minder goed reageert op insuline, een 
hormoon dat zorgt voor de opname van suiker uit 

het bloed. Bij de andere helft van de zwangere 
vrouwen wordt de suikerziekte juist veroorzaakt 
doordat het lichaam niet genoeg insuline 
aanmaakt.  
In deze vakgroep-overstijgende studie 
onderzoeken wij of de behandeling van 
suikerziekte tijdens de zwangerschap met het 
medicijn Metformine beter werkt voor vrouwen 
die minder goed reageren op insuline dan voor 
vrouwen die niet genoeg insuline aanmaken, door 
het meten van de suikerspiegels bij moeder en 
kind, mogelijke complicaties tijdens de 
zwangerschap of bevalling en de gezondheid van 
moeder en kind 6 weken na de bevalling. Als deze 
studie de verwachte resultaten oplevert, dan zou 
dat een aanpassing in het behandelbeleid van één 
op de vijf patiënten betekenen. 
 

 
Update Covid-19 Onderzoek 
Zuyderland 
 
Binnen Zuyderland zijn sinds het uitbreken van de 
COVID-19 pandemie een groot aantal 
wetenschappelijke onderzoeken gestart en 
uitgevoerd. Het bestuur van het R&I-fonds vond 
uitvoer van dit onderzoek dermate belangrijk dat 
zij besloten hadden geld beschikbaar te stellen aan 
onderzoek gerelateerd aan corona. Onderzoekers 
die corona gerelateerd onderzoek uitvoerden, 
werden dan ook extra aangemoedigd hun 
projectvoorstellen in te dienen in de subsidiecall 
van het R&I-fonds in 2020.  

 

 
 
Het aantal COVID-19 onderzoeken binnen 
Zuyderland bedraagt 69. Hiervan zijn er 12 
afgerond, 51 onderzoeken zijn lopend en 6 
onderzoeken worden nog opgestart. Van alle 
onderzoeken zijn er 37 geïnitieerd door 
onderzoekers van Zuyderland. De resterende 32 
studies (minder dan de helft) zijn onderzoeken die 
vaak elders in Nederland of internationaal worden 
geïnitieerd en waar Zuyderland zich bij aansluit. 



 

 

3 

Tot en met juli 2020 waren er 13 COVID-19 
publicaties verschenen en per februari 2022 is het 
aantal COVID-19 publicaties gestegen naar 89. 

 

 

Stand van zaken lopend project  
Dr. Mathie Leers 
 

 
 
Het R&I-fonds heeft in 2020 een corona 
gerelateerd project van Dr. Mathie Leers, klinisch 
chemicus, gesubsidieerd. De titel van dit 
onderzoek luidt: ‘Ontwikkeling en validatie van 
een predictiemodel voor een snelle identificatie 
van COVID-19 positieve patiënten die een 
cytokine-storm syndroom ontwikkelen: een 
machine-learning benadering’. Wij vroegen hem 
naar het verloop van het onderzoek en wat het 
oplevert in de praktijk. Hieronder leest u zijn 
verhaal. 
‘Vanaf maart 2020 worden wij geconfronteerd 
met een pandemie veroorzaakt door het 
coronavirus. Ondertussen zijn we al in de 5de golf 
beland en steken er steeds nieuwe varianten van 
dit virus de kop op. Hoewel het merendeel van de 
patiënten slechts milde klachten heeft, wordt toch 
nog een aanzienlijk deel ernstig ziek en belandt 
hiervan een groot deel op de intensive care (IC). 
Een behoorlijk deel van deze patiënten overleeft 
het zelfs niet. Dit beeld wordt veelal veroorzaakt 
door een op hol geslagen immuunsysteem, dat 
leidt tot een zogenaamde cytokine-storm 
syndroom. In Zuyderland worden de patiënten 
met een cytokine-storm syndroom tijdig 
behandeld met medicijnen die het 
immuunsysteem onderdrukken. Dit heeft geleid 
tot succesvolle resultaten. De patiënten herstellen 
sneller en hebben een geringere kans om op de IC 
terecht te komen. Ook is het sterftepercentage bij 
de patiënten met een cytokine-storm syndroom 
behoorlijk gedaald.  
In het huidige onderzoek hebben wij middels 
allerlei statistische en ingewikkelde 
computergestuurde analyses een 
voorspellingsmodel ontwikkeld en getoetst dat 

tijdig corona-patiënten kan identificeren die een 
cytokine-storm syndroom aan het ontwikkelen 
zijn. Dit model maakt voornamelijk gebruik van 
resultaten van het bloedonderzoek dat standaard 
afgenomen en ingezet wordt op de Spoedeisende 
Hulp (SEH). Hierdoor kan dit zogenaamde 
predictiemodel al ingezet worden op het moment 
dat de patiënt zich presenteert op de SEH. 
Hierdoor wordt de groep van corona-positieve 
patiënten die een cytokine-storm syndroom gaan 
ontwikkelen op tijd geïdentificeerd zodat zij 
meteen onder de aandacht gebracht worden van 
het multidisciplinair team. Dit model spoort bijna 
80% van deze patiënten op bij het eerste bezoek 
aan het ziekenhuis.’ 

 

 

Statiegeldactie voor onderzoek in 
Zuyderland 
 

In het najaar van 2021 is bij diverse vestigingen 

van Albert Heijn een statiegeldactie gestart. 

Klanten kunnen gedurende enige maanden hun 

statiegeldbon doneren aan het R&I-fonds 

Zuyderland.  
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In december werden we blij verrast met een 

bedrag van €658,05 van de statiegeldactie van 

twee AH-filialen in Hoensbroek. Dit mooie bedrag 

werd door Frans van der Meulen, 

supermarktmanager van de AH-filialen Akerstraat 

Noord en Kouvenderstraat in Hoensbroek 

overhandigd aan een medewerker van het R&I-

fonds. Wij willen de klanten die hun statiegeld 

beschikbaar hebben gesteld voor nóg meer 

onderzoek in Zuyderland heel hartelijk danken. De 

actie bij AH Brugstraat in Sittard loopt nog. Wat 

daarvan de opbrengst is leest u de volgende keer.  

 

 
 

Periodiek doneren met 
belastingvoordeel 

Wij zijn blij dat u een van onze trouwe donateurs 
bent en willen u dan ook wijzen op de 
mogelijkheden om te profiteren van het 
belastingvoordeel. Doneren is voor u het 
voordeligst, indien u dit via een periodieke donatie 
doet. Stichting Research- en Innovatiefonds 
Zuyderland is een door de overheid erkende 
charitatieve instelling en door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat u als particulier een 
periodieke gift (geen minimumbedrag vereist) 
kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting indien 
voldaan is aan een aantal voorwaarden. U dient 
minimaal vijf jaar lang ieder jaar een vast bedrag 
te doneren. Voor meer informatie kijk op de 
website van de Belastingdienst 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec
t/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken 
Om gebruik te maken van het belastingvoordeel 
dient u de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ 

van de Belastingdienst zélf in te vullen. Deze 
overeenkomst kunt u downloaden via  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec

t/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_e

n_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften 

 

Nalatenschappen en legaten 

U kunt het Research- en Innovatiefonds 
Zuyderland ook in uw testament benoemen tot  
(mede-)erfgenaam of tot legataris voor een vast 
bedrag of een percentage van uw bezittingen. Dit 
betekent dat het R&I-fonds (mede)erfgenaam 
wordt en (samen met uw overige erfgenamen) 
recht heeft op uw nalatenschap. 
Ook in dit geval gaat uw financiële bijdrage naar 
het goede doel. Het R&I-fonds is als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) volledig vrijgesteld van 
erfbelasting. Lees meer hierover op de website 
van de belastingdienst. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec
t/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere
_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beoge
nde_instellingen/ 
 
Voor meer informatie over deze mogelijkheden 
kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u 
die niet, laat het ons dan weten. Wij brengen u 
dan graag in contact met een notaris bij u in de 
buurt. Wenst u meer informatie hierover en/of 
over periodiek doneren met belastingvoordeel 
neem dan contact op met Luc Cools. Zijn gegevens 
staan vermeld in het colofon.  

 

 

Colofon 

 
Stichting Research- en Innovatiefonds 

Zuyderland   

Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen  

Postbus 5500, 6130 MB  Sittard  

Contactpersoon: Luc Cools, projectmanager 

PAG  06 – 1244 9777      

l.cools@zuyderland.nl IBAN NL59INGB 0666 

242100 www.zuyderland.nl/onderzoeksfonds  

  

https://www.facebook.com/onderzoeksfondszu

yderland/  
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