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Als we terugkijken op het afgelopen jaar is het 

zeer zeker een bijzonder jaar te noemen. 

Langzamerhand verdween corona naar de 

achtergrond maar in Europa en in Nederland 

werden we geconfronteerd met oorlog, financiële 

zorgen voor velen, tekorten aan producten, 

verharding van de maatschappij en het teruglopen 

van aandacht voor elkaar. Uiteraard proberen we 

ook vooruit te kijken en hopen op betere tijden.  

In 2022 heeft het Research- en Innovatiefonds 

Zuyderland (R&I Fonds) wederom een aantal 

onderzoekers blij gemaakt met een bedrag als 

medefinanciering voor onderzoek of voor een 

project. Hieronder leest u welke projecten dat zijn. 

Voorts doen wij in deze Nieuwsbrief verslag van de 

ontwikkelingen op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt dat 

professionals ondanks de inhaalzorg waarmee zij 

geconfronteerd zijn, toch nog de tijd namen om 

wetenschappelijk onderzoek te doen. 

Ook heeft het R&I Fonds Zuyderland na bijna twee 

jaar afgelopen zomer de werving van nieuwe 

donateurs in de hal weer opgepakt. Wij zijn blij dat 

het fonds momenteel ruim 1.500 donateurs telt, 

waaronder u. Bij deze danken wij u als trouwe 

donateur hartelijk voor uw donaties afgelopen jaar 

en hopen dat wij u ook in 2023 tot onze donateur 

mogen blijven rekenen. 

Bestuur R&I Fonds 

 

 

Gesubsidieerde projecten  
R&I Fonds 2022 
 
Ook in 2022 konden medewerkers van Zuyderland 
Medisch Centrum en leden van het Medisch 
Specialistisch Bedrijf (MSB) een aanvraag voor 
medefinanciering van hun onderzoek of project 
indienen.  
Op 1 december 2022 heeft het bestuur van het 
fonds een besluit genomen over de toekenning 
van subsidies aan de ingediende 
projectaanvragen.  
 
De volgende projecten mogen rekenen op een 
financiële bijdrage uit het fonds: 

- An impact analysis of the ‘Sananet Heart 
Failure eCoach’ – Drs. B. Langenveld, PA 
cardiologie 

- Het aanleren van zelfmanagement bij 
pessariumtherapie – Drs. I. Devies, 
gynaecoloog en Dr. M. Weemhoff, 
gynaecoloog 

- Multiple Sclerosis lesion characterization 
on ultra-high-field MRI: Comparative pilot 
study of 9.4 vs 7 vs 3 tesla – Dr. O. 
Gerlach, neuroloog 

- POSITIVE-SHOCK: Patients with Angina 
and MicroOvaScular Dysfunction treaTed 
with cardiac non-InVasivE SHOCK wave 
therapy, a first in men pioneering trial – 
Drs. L. Hoebers, Fellow 
Interventiecardioloog 

- Comparison between Direct Oral 
Anticoagulation (DOAC) Interruption and 
DOAC Continuation in Patients 
Undergoing Elective Invasive Coronary 
Angiography or Percutaneous Coronary 
Intervention – Dr. S. Rasoul, 
Interventiecardioloog 

- Proliferatie en Apoptose als BIOmarker 
voor een snelle en accurate diagnose van 
beenmergaspiraten met de vraagstellling 
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‘onbegrepen anemie en/of cytopenie’ – 
Dr. M. Leers, Klinisch Chemicus – 
Hematoloog. 

 
Het bestuur van het R&I Fonds heeft de 
onderzoekers gefeliciteerd en veel succes gewenst 
met het uitvoeren van het onderzoek of project.  
 

 
 
In maart 2023 opent de nieuwe subsidiecall van 
het R&I Fonds waar medewerkers en medisch 
specialisten wederom een aanvraag voor 
medefinanciering van hun onderzoek of project 
kunnen indienen.  
 
 

Wetenschappelijk Onderzoek  
 

Bureau Wetenschappelijk Onderzoek van 

Zuyderland vroeg zich af hoe de ontwikkelingen op 

het gebied van wetenschappelijk onderzoek in 

2021 zouden verlopen? Zou de in 2020 ingezette 

stijging een weerslag krijgen? Zouden de 

professionals nog tijd hebben voor onderzoek 

omdat ze te maken kregen met inhaalzorg door 

corona? Op deze vragen is het antwoord te lezen 

in het jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek 

2021. Het blijkt dat de mooie groei van de 

afgelopen jaren zich gestaag heeft doorgezet. In 

2021 liepen er bijna 1.000 studies en zijn er bijna 

500 publicaties gerealiseerd. 

De gegevens over 2022 zijn nu nog niet bekend en 

daarom heeft dit artikel betrekking op de stand 

van zaken in 2021 

 

Wetenschappelijke studies bij Zuyderland 

Van de 998 lopende studies zijn er gedurende het 

jaar 150 afgesloten waardoor er eind 2021 nog 

848 lopende studies in Zuyderland waren. 

In 2021 zijn er 211 nieuwe studies van start 

gegaan in Zuyderland, dit zijn er weer meer dan in 

voorafgaande jaren. Onderzoekers die een nieuwe 

studie willen uitvoeren binnen Zuyderland, 

hebben hiervoor goedkeuring van de Raad van 

Bestuur nodig. De goedkeuringsprocedure wordt 

uitgevoerd door Bureau Wetenschappelijk 

Onderzoek. Afhankelijk van het type studie wordt 

een aantal beoordelingen doorlopen. Het 

onderzoek wordt onder andere beoordeeld op 

wetenschappelijke kwaliteit, juridische aspecten, 

financiële transparantie en patiëntveiligheid. 

 

Wetenschappelijke publicaties bij Zuyderland 

Het aantal wetenschappelijke publicaties in 2021 

was 494. Ook hier heeft zich de stijgende lijn 

doorgezet namelijk in 2020 bedroeg het aantal 

publicaties 380. 

Dr. Robert Kwee, radioloog en opgeleid in 

Zuyderland en in MUMC+ heeft al ruim 15 jaar 

ervaring in het publiceren van wetenschappelijke 

artikelen en weet dit treffend te formuleren: 

‘Wetenschappelijk onderzoek doen, houd je 

scherp en is een goede manier om ervoor te 

zorgen dat je kennis up to date blijft met de 

laatste ontwikkelingen in je vakgebied. Het leukste 

is om een artikel gepubliceerd te krijgen dat veel 

gelezen wordt en waarvan de resultaten direct 

nuttig zijn voor de klinische praktijk. Het gehele 

proces van idee tot uiteindelijke publicatie neemt 

veel tijd in beslag en daar zit dan ook de grootste 

uitdaging in. Collegiale toetsing – oftewel peer-

review - van een artikel is een noodzakelijk iets: 

commentaar van andere experts helpt om je 

onderzoek te verbeteren en het is een soort 

keurmerk voor je gepubliceerde artikel.’ 

  

Hoogleraren en promovendi 

In 2021 waren 7 hoogleraren met een 

(deel)aanstelling binnen Zuyderland werkzaam 

En er zijn rond de 125 personen bekend die bezig 

zijn met een promotietraject. Promovendi nemen 

een belangrijke positie in binnen het onderzoek in 

Zuyderland. Daarom is in 2021 het initiatief 

genomen tot beleid en ondersteuning rondom 

promovendi en is er een promovendibeleid 

opgesteld. Ook is meer aandacht voor de 

ondersteuning van promovendi, het bieden van 

mogelijkheden om te netwerken en het verkrijgen 

van subsidiegelden. 
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Het R&I Fonds is trots op al die medewerkers die 

wetenschappelijk onderzoek doen naast hun 

klinisch en poliklinisch werk. Mooi dat het Bureau 

Wetenschappelijk Onderzoek hen ondersteunt bij 

het opzetten, uitvoeren of afronden van 

onderzoek. Het Projectbureau Additionele Gelden 

ondersteunt hen bij het aanvragen van 

derdengelden en subsidiemogelijkheden voor 

onderzoek.   

 

 

Nalaten aan een goed doel 
 

U bent donateur van het Onderzoeksfonds 

Zuyderland en geeft ook weleens iets aan een 

goed doel. Maar staat er ook een goed doel in uw 

testament? U kunt zelfs meerdere personen en 

goede doelen tot erfgenaam maken. Indien u 

spreiding overweegt, kunt u wellicht het 

Onderzoeksfonds Zuyderland in uw testament 

benoemen als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf 

welk deel van de nalatenschap bestemd is voor dit 

fonds. Wist u ook dat u het fonds tot legataris kunt 

benoemen? Het fonds krijgt dan een legaat. Dit is 

een vastgesteld geldbedrag of een percentage van 

uw nalatenschap.  

Omdat de Stichting Research- en Innovatiefonds 

Zuyderland (officiële naam voor Onderzoeksfonds 

Zuyderland) door de Belastingdienst is aangemerkt 

als een ANBI-instelling, betekent dit dat het fonds 

geen erfbelasting betaalt over uw nalatenschap. 

Uw nalatenschap, groot of klein, komt dus 100% 

ten goede aan medisch-wetenschappelijk 

onderzoek in de regio. Denk er eens over na. Lees 

hierover meer op de site van de Belastingdienst 

onder Goede Doelen.  

 

 
 

Onlangs hebben wij gesproken met een notaris die 

ons uitleg heeft gegeven over het belang van het 

tijdig opmaken van een testament en hoe om te 

gaan met nalaten aan goede doelen. Dit gesprek 

was voor ons verhelderend. Heeft ú ook vragen 

over het vastleggen van uw laatste wensen neem 

dan contact op met een notaris. Voor algemene 

informatie kunt u ons ook raadplegen; zie voor 

onze gegevens het colofon.  

 

 
 

 

Statiegeldactie voor onderzoek 
Zuyderland 
 

In het najaar van 2021 is bij diverse vestigingen 

van Albert Heijn een statiegeldactie gestart. 

Klanten kunnen hun statiegeldbon doneren aan 

het Onderzoeksfonds Zuyderland. Tot nu toe 

hebben twee filialen in Hoensbroek en de 

Brugstraat in Sittard gezamenlijk bijna € 900 

bijeengebracht. Momenteel is dit in verband met 

andere goede doelenacties even stopgezet maar 

voor het voorjaar 2023 zijn er weer toezeggingen 

gedaan.  

 

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/onderzoeksfondszuyderland/  
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