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Inschrijving, doelstelling en bestuur van de Stichting 
 
Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis met als belangrijkste ambitie het verlenen 
van de best mogelijke patiëntenzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Onze artsen en 
verpleegkundigen willen kwalitatief hoogwaardige zorg niet alleen behouden voor de regio, maar 
vooral ook verder verbeteren en verdiepen. Voor het verbeteren van onze zorg en behandelingen zijn 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie noodzakelijk. 
 
Om wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen Zuyderland Medisch Centrum blijvend mogelijk 
te maken is het Research- en Innovatiefonds Zuyderland (R&I-fonds) opgericht. 
 
Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland is gelieerd aan Stichting Zuyderland Medisch 
Centrum, maar staat juridisch, financieel en bestuurlijk los van Zuyderland Medisch Centrum. 
 
Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland is opgericht op 21 december 2017 en statutair 
gevestigd in Heerlen. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
70364753. 
 
Doelstellingen en middelen van de stichting: 

• De stichting heeft ten doel: het bevorderen, stimuleren, initiëren en subsidiëren van 
maatschappelijk relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en daarmee 
verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Stichting 
Zuyderland Medisch Centrum. 

• De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving waarmee 
jaarlijks een financiële bijdrage aan door het bestuur goedgekeurde projectvoorstellen wordt 
toegekend en al hetgeen verder ter bereiking van dat doel bevorderlijk kan zijn. 

• De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk. 
 
Het bestuur bestaat uit 3 personen: een lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland, een lid van het 
Medisch Specialistisch Bedrijf en het afdelingshoofd Onderzoek van Zuyderland. De bestuursleden 
worden benoemd door de Raad van Bestuur van Zuyderland.   
 
Buiten haar statutaire taken adviseert en ondersteunt het bestuur bij fondsenwervende activiteiten 
en fungeert als gastheer bij evenementen voor sponsoren. Jaarlijks wordt door het bestuur 
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële resultaten en posities in de vorm 
van een jaarrekening en jaarverslag.  
 
Het bestuur van de Stichting is in 2021 driemaal bijeengekomen, onder meer ter bespreking van de 
fondsenwervende activiteiten in 2021 en ter voorbereiding op de subsidiecall 2021. 
  
Voor de ondersteuning maakt het bestuur van de stichting gebruik van drie medewerkers die in dienst 
zijn van Zuyderland. Zij dragen zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten, het opzetten van 
acties ten behoeve van fondsenwerving en de uitvoering ervan, de voorbereidingen voor de 
subsidiecall en de ondersteuning van onderzoekers bij inhoudelijke en financiële vragen over de 
subsidieaanvraag.  
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Missie, visie en kernwaarden van Zuyderland Medisch Centrum 
 
De missie van Zuyderland Medisch Centrum: 
Als topklinisch opleidingsziekenhuis levert Zuyderland Medisch Centrum excellente, nabije en 
innovatieve patiëntenzorg in een gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van 
leven, in samenwerking met haar partners. 
 
De visie van Zuyderland Medisch Centrum: 
Zuyderland Medisch Centrum staat voor een patiëntgerichte benadering en zorg, is een spil in de Zuid-
Nederlandse zorgmarkt en is toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Samen met de 
zorgverzekeraars neemt Zuyderland Medisch Centrum verantwoordelijkheid voor de inrichting van de 
zorg. Zuyderland Medisch Centrum is financieel gezond en creëert ruimte voor investeringen. Voor de 
professionals wordt een aantrekkelijke werk- en leeromgeving geboden. 
 
De kernwaarden van Zuyderland: 
In plaats van zorg binnen de muren van Zuyderland, wordt de zorg zoveel mogelijk in de omgeving van 
de patiënt georganiseerd. Van een gesloten organisatie naar een open organisatie, kijkend over de 
grenzen heen. Om goed samen te kunnen werken met anderen, zijn wij als Zuyderland open en 
transparant en werken vanuit drie kernwaarden: met aandacht, in samenhang en verfrissend 
alledaags. 
 

• Met aandacht: 
Als Zuyderland zien we de mensen om ons heen en leven ons in hun leven in, in hun behoeften, 
hun zorgen en talenten. Want een mens is zoveel meer dan alleen zijn ziekte of beperking, zijn 
vak of functie. We hebben oog voor detail en maken heldere keuzes over wat ertoe doet en 
wat we aandacht gaan geven. 

• In samenhang: 
Als Zuyderland kijken we altijd naar het grotere plaatje, over de eigen grenzen heen. Hoe 
verhoudt wat wij doen zich tot wat anderen doen of kunnen. We gaan in dialoog om inzicht en 
vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen en het kunnen van anderen. Wij zijn in deze open 
en transparant en nodigen anderen uit dat ook te zijn.  

• Verfrissend alledaags: 
Als Zuyderland streven we ernaar dat iedereen, bewoners, cliënten, patiënten en collega’s 
zichzelf kunnen zijn en invloed hebben op hoe dingen gaan, net als in het gewone leven van 
alledag. Zelfs bij de meest complexe en ingrijpende zorg wordt eenvoud georganiseerd, zodat 
alles net even soepeler loopt en het dagelijkse ritme zo min mogelijk wordt verstoord. Eenvoud 
maakt het voor eenieder ook gemakkelijker om een bijdrage te leveren.  
 

 
Financiële middelen R&I-fonds 
 
De financiële middelen van de stichting kunnen verkregen worden uit: 

• Fondsenwervende activiteiten 

• Financiële bijdragen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum, en het met deze stichting 
samenwerkende Medisch Specialistisch Bedrijf 

• Financiële bijdragen vanuit de industrie of farmacie 

• Overige subsidies en donaties 

• Inkomsten uit activiteiten van de stichting of van de businessvrienden van Zuyderland 

• Erfstellingen of legaten 
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Fondsenwervende activiteiten 
 
Om de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek binnen Zuyderland Medisch Centrum te kunnen 
waarborgen zijn donaties van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis onmisbaar. In 2017 is daarom 
een start gemaakt met het werven van donateurs onder bezoekers en patiënten van Zuyderland 
Medisch Centrum. Op enkele dagdelen per week wordt er geworven in de centrale hal van beide 
ziekenhuislocaties, Sittard-Geleen en Heerlen. In 2021 is er, vanwege corona, niet fysiek geworven. In 
2021 bedroeg het totaal aantal geworven donateurs, sinds oprichting van het fonds, 1.720. 
 
Wegens corona hebben in 2021 in het zorggebied van Zuyderland nauwelijks of geen evenementen 
plaatsgevonden. Op enkele georganiseerde evenementen is het R&I-fonds in het verleden aanwezig 
geweest. In 2021 heeft het fonds zich door corona niet op deze wijze kunnen profileren in de regio.  
 

Jaarlijkse subsidieoproep R&I-fonds 
 
Vanuit het R&I-fonds wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld met als doel het bevorderen van 
medisch wetenschappelijk-, verpleegkundig wetenschappelijk- en/of innovatief onderzoek binnen 
Zuyderland. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds aan de hand van de 
jaarlijkse inkomsten uit fondsenwerving en de bijdragen vanuit de eigen organisatie.  
Medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum en leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) 
kunnen eens per jaar een projectaanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project. 
 
Van de vier projecten die in 2020 subsidie hebben verkregen, is één project in 2021 afgerond.  
 
Op 15 maart 2021 is de derde subsidiecall van het R&I-fonds opengesteld. Medewerkers van 
Zuyderland Medisch Centrum en/of leden van MSB konden tot 15 juli 2021 een aanvraag voor 
financiering indienen. In totaal werden 16 projecten ingediend. De ingediende projecten zijn 
individueel, schriftelijk beoordeeld door de leden van de Adviesraad. Het bestuur heeft de adviezen 
van de Adviesraad meegenomen in de besluitvorming. Op 1 december 2021 werd bekendgemaakt 
welke projecten een subsidie toegewezen kregen. Aan de volgende projecten is in 2021 subsidie 
toegekend: 
 

• Het voorspellen van de ontwikkeling van een trombosebeen bij de huisarts via 
bloedonderzoek 
Projectleider: Dr. D. van Twist  
 

• De inzet van een CT-scan door huisartsen om aderverkalking bij patiënten te ontdekken of uit 
te sluiten?   
Projectleider: Dr. B. Kietselaer, cardioloog 
 

• Suikerziekte in de zwangerschap; iedereen dezelfde medicatie? 
Projectleiders: Dr. J. Most en Drs. J. Ellerbrock 


