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Voorwoord
Graag blikken we terug op het jaar 2020 en geven we een inkijk in de plannen die we hebben voor het jaar 2021. 

Het leek zo’n mooi jaar te worden. De begroting en het Beleidsplan 2020 waren gereed. Vol goede moed gingen we de eerste 
weken van het jaar van start. Totdat we in maart 2020 plotseling geconfronteerd werden met talloze coronamaatregelen. Als 
gevolg hiervan werden we genoodzaakt kritisch naar onze manier van fondsenwerving te kijken.

Ons werk bestaat grotendeels uit mensen persoonlijk ontmoeten, ze enthousiasmeren en actief betrekken bij het fonds, het 
ziektebeeld, het onderzoek. We nodigen de gevers uit voor bijeenkomsten en geven ze een kijkje achter de schermen van 
wetenschappelijk onderzoek. Toen de coronacrisis zich aandiende, stapten we over op alternatieven voor de fondsenwerving. 
Het team zocht naar andere vormen van werving en bleek in staat te zijn snel te kunnen schakelen.
In plaats van persoonlijke ontmoetingen gingen we over op digitale collectes, online programma’s, live streams en andere 
fondsenwervende technieken. Weliswaar effectief om in contact te blijven met onze gevers, maar ook afstandelijker. De vele 
geplande evenementen en acties van derden konden helaas niet doorgaan of werden verplaatst naar 2021.

Één van onze kernwaarden is “dichtbij”. De afgelopen jaren lag de focus op persoonlijk contact met de gever, door hem 
vaker uit te nodigen en te vertellen waar zijn geld aan besteed wordt. We brengen hem in contact met de arts/onderzoeker 
die hierbij een belangrijke rol speelt. Dat is onze kracht waar we het verschil mee kunnen maken, maar dit werd danig op de 
proef gesteld. De verbinding leggen tussen artsen/onderzoekers en gever gebeurt nu veelal online. 
Het in contact blijven met de achterban geschiedde het afgelopen jaar veelal door het versturen van nieuwsbrieven, het 
aanbieden van (interactieve) livestream programma’s en telefonisch contact onderhouden met gevers en vrijwilligers.

Op het moment van schrijven van dit Bestuursverslag zijn we nog steeds beperkt door COVID 19, alhoewel er signalen zijn dat 
we de goede kant opgaan en de tweede golf achter ons kunnen laten. 

Het is moeilijk te zeggen hoe 2021 eruit gaat zien. Er is weliswaar een Jaarplan voor 2021 opgesteld, waarin een mix van 
bestaande fondsenwervende technieken en “digitale” technieken opgenomen is. De vraag is echter of alle acties in 2021 
ten uitvoer gebracht kunnen worden. Dit geldt eveneens voor de uitgestelde evenementen en bijeenkomsten van 2020 die 
verplaatst zijn naar 2021. Halverwege het jaar 2021 weten we hopelijk meer over de mogelijkheden die er dan zijn.

In dit bizarre jaar zijn we dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van onze trouwe gevers, vrijwilligers, supporters, 
sympathisanten en ambassadeurs die ons ook dit jaar geholpen hebben, zodat we voldoende financiële middelen beschikbaar 
hebben om bij te kunnen dragen aan belangrijk medisch-wetenschappelijk onderzoek.

In de navolgende pagina’s blikken we terug op de activiteiten van 2020.

Mw. E.M.J.C. van de Ven     Drs. G.J.H.C.M. Peeters
Directeur Health Foundation Limburg    Voorzitter bestuur 
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Stichting 
Health Foundation Limburg 
Stichting Health Foundation Limburg (HFL) is opgericht te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 41077893. De Stichting heeft haar zetel in Maastricht.

Doelstelling
De Stichting Health Foundation Limburg werft en beheert fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de provincie Limburg, in het bijzonder in het Maastricht UMC+. Dat gebeurt 
door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen te bewerkstelligen, nieuwe relaties te 
ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen hart- en vaatziekten, kanker, dementie, psychiatrische 
aandoeningen en kinderziekten. Daarnaast wil HFL de zichtbaarheid en reputatie van het Maastricht UMC+ als 
topinstituut vergroten en versterken. 

Visie, beleid en strategie
Onderzoek is de spil van medische vooruitgang. HFL maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in 
het Maastricht UMC+. De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen straks van grote invloed zijn op mensenlevens. 
Uitgangspunt van de fondsenwerving zijn de medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond de speerpunten van 
het Maastricht UMC+: hart- en vaatziekten, kanker, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg. De specialismen 
hart en vaatziekten, kanker en geestelijke gezondheidszorg hebben een eigen fonds. Tevens is er nog een fonds voor 
kindergeneeskunde. De gever kan uit een of meerdere fondsen kiezen en weet precies aan welk medisch vakgebied zijn 
financiële steun ten goede komt.

Limburgs medisch-wetenschappelijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen en die in 
Limburg in het bijzonder. De betrokkenheid van de inwoners in de regio Limburg kan hierdoor gemakkelijker omgezet 
worden in regionale steun.

De naam Health Foundation Limburg zegt waar de stichting voor staat en doet de belangrijkste kernwaarde van HFL 
(dichtbij, regionaal geven) recht. De regionale betrokkenheid wordt verder verhoogd doordat het fonds mensen de 
gelegenheid biedt artsen/onderzoekers op andere manieren te ontmoeten. HFL verbindt de onderzoekers aan het brede 
publiek. HFL maakt het bijvoorbeeld mogelijk mensen uit te nodigen voor een “kijkje in de keuken” van het ziekenhuis. 
Hierdoor zien mensen wat er met hun gift gebeurt en speelt HFL in op de wensen van de donateur (transparantie, impact 
en betrokkenheid).
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Organisatie
De stichting Health Foundation Limburg bezit de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door twee bestuursleden, te weten: de heren drs. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter) 
en drs. J.L.J. Habets RC (penningmeester). 

In het verslagjaar verliep de tweede termijn van de heer drs. A.M.J. Cremers als lid van de Raad van Toezicht. In 
verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van mevrouw prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser werd in het 
verslagjaar ook van haar afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Health Foundation 
Limburg. Het bestuur is beiden zeer erkentelijk voor hun verdiensten. 

In oktober 2020 is mevrouw dr. H.J.M.M. Mertens benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht.

HFL is voor het Maastricht UMC+ de uitvoerende stichting voor de fondsenwerving. 

De directeur van HFL, mevrouw E.J.M.C. van de Ven, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de fondsenwerving en het 
behalen van de doelstelling. 

Activiteiten en financiële positie
Jaarlijks stelt de directeur van HFL voor het komende jaar een beleidsplan met bijbehorende begroting op en legt deze ter 
goedkeuring aan het Bestuur voor. Het plan met begroting wordt vastgesteld door het Bestuur en de Raad van Toezicht 
keurt het geheel goed. Achteraf legt de directeur verantwoording af over de inzet van activiteiten en de behaalde resultaten.
De jaarlijkse netto-baten van de fondsenwerving komen volledig ten goede aan medisch-wetenschappelijk onderzoek in het 
Maastricht UMC+.
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Facts & Figures 2020
In 2020 heeft Health Foundation Limburg (HFL) in totaal ¤ 1.292.390,- aan fondsen geworven; de oorspronkelijke 
begroting was ¤ 1.700.500,-. Particuliere gevers en familiefondsen voorzien in het grootste deel van de opbrengst. 
Met behulp van acties derden, vriendenclubs en onze eigen evenementen - vaak activiteiten waarbij het creëren van 
saamhorigheid centraal staat - ontvangt HFL haar financiële steun. Inkomsten via schenkingen en nalatenschappen 
zullen in de toekomst zeker kunnen groeien, maar dat heeft tijd nodig. HFL krijgt nog weinig nalatenschappen gezien het 
feit dat deze organisatie nog relatief kort bestaat. 

Wie zijn onze gevers?
Particuliere gevers   2020: 48%    2019: 36%
(Familie)fondsen/subsidies 2020: 43%  2019: 54%
Bedrijven   2020:   9%  2019: 10%

 Familiefondsen

  Particuliere gevers 

 Bedrijven

48%

9%

43%
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Waar komen giften vandaan? 

2020 2019

Maastricht 1.419 1.518

Rest van Zuid-Limburg 2.157 2.288 

Midden-Limburg 340 373

Noord-Limburg 194 209

Rest van Nederland 586 352

Buitenland 68 73

Adres onbekend 17 19

Totaal 4.781 4.832

 Maastricht

 Rest van Zuid-Limburg

 Midden-Limburg

 Noord-Limburg

 Rest van Nederland

 Buitenland

 Adres onbekend

32%

8%
7%

4%2%

47%

30%
7%

4%
2%12%
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Hart en vaat 
onderzoekfonds Limburg
In 2020 was de doelstelling een bedrag van ¤ 360.000,- te werven voor vier onderzoeksprojecten. 
Voor het behalen van deze doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen.

Evenementen en acties derden
In 2020 stond een campagne gepland voor het project “de vrouwelijke vorm van hartfalen 
eerder ontdekken”. Deze campagne “Hart voor de vrouw” is door de uitbraak van 
corona niet helemaal volgens planning uitgerold en wordt dan ook verlengd. Er waren 
bescheiden - maar hartverwarmende - kerstacties van vrouwelijke kunstenaars en 
ondernemers voor het vrouwenhart. 

Een mooi alternatief voor onze kerstballenactie in het Maastricht UMC+, die door 
corona niet door kon gaan. 

Contact met onze community
De Kick-off van Loop met je dokter werd geannuleerd evenals het nieuwe evenement ‘de 
Nach vaan ’t Hart’. Beide evenementen staan in 2021 opnieuw op de agenda. 

Ook het RESCAR-congres (publiekscongres) zou in het teken staan van het vrouwenhart.  
De ‘live’ versie van dit evenement kon niet doorgaan. Gelukkig wisten we onze community 
toch te informeren, inspireren en te activeren door het congres via een livestream vanuit 
het Maastricht UMC+ te organiseren. Ook werden twee online Hart & Vaat cafés op die 
manier gehouden met een hoog aantal kijkers en veel interactie. 

Quote van dr. Vanessa van Empel, arts/onderzoeker Maastricht UMC+:

“Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak bij vrouwen, 
terwijl de signalen dat er iets mis is toch pas laat herkend worden. 
Om dit te veranderen is onderzoek noodzakelijk om de vrouwelijke 

vorm van hartfalen eerder te herkennen en zo de behandeling beter 
af te kunnen stemmen op de behoefte van vrouwen”.
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Loop met je dokter vond voor de 12e keer plaats op zaterdag 
26 september in Banholt. Een aangepaste editie met minder 
deelnemers en een grotere spreiding over de dag waarbij steeds 
rekening werd gehouden met de hygiënische maatregelen en de 
1,5 meter afstand. Een mooie wandeling, een ‘corona-proof’ start- 
en finishlocatie bij Harmoniezaal Amicitia, bijna 50 vrijwilligers, 
dankbare deelnemers en een goede opbrengst maakten het 
evenement tot een bijzondere en geslaagde editie. 

De – in het ziekenhuis - geplande bijeenkomst van de Loyalty Club kon niet doorgaan en werd uitgesteld tot november 
2021. 

Een goed contact met het team van vrijwilligers is van groot belang. Zonder de hulp van hen zouden veel zaken niet of 
heel moeilijk te realiseren zijn. Er is dan ook tijd en aandacht geïnvesteerd om het contact met hen in dit moeilijke jaar 
te onderhouden. 

De nieuwsbrief Hartsvrienden en onze digitale uitingen zijn belangrijke instrumenten om onze donateurs te informeren 
over wat er gebeurt aan activiteiten en wat er gebeurt met geld dat men doneert. In 2020 hebben we - door teruglopende 
inkomsten vanwege de coronacrisis - een kostenreductie doorgevoerd en maar een editie van de Hartsvrienden 
uitgegeven. Voor 2021 staan er weer twee edities op de planning. 

Inkomsten:
• Eind 2020 bestond het totale relatiebestand uit 4.318 relaties; waarvan 697 donateurs;
• We ontvingen een meer dan substantiële bijdrage van twee familiefondsen;
• Er werd wederom een aantrekkelijke sponsorovereenkomst afgesloten met een bedrijf uit de medische sector; 
•  We zijn doorgegaan met het uitbouwen van de Loyalty Club bestaande uit leden die het fonds een warm hart 

toedragen en financieel ondersteunen;
•  De Provincie Limburg verstrekte een relevante subsidie voor de campagne “Hart voor de vrouw” in combinatie met 

het evenement Loop met je dokter; 
• We ontvingen een nalatenschap en meerdere grote giften van particulieren.

Opbrengst
In 2020 was de totale opbrengst ¤ 326.978,-.

Doelbesteding
Voor de onderstaande onderzoeksprojecten en reanimatieonderwijs werd geworven:

1. Prof. dr. P. Volders e.a.: Plotse hartdood: een erfelijke kwestie? (De Worm-studie);
2. Prof. dr. T. Gorgels e.a.: Reanimatietraining in het middelbaar onderwijs;
3. Dr. V. van Empel e.a.: Vrouwelijke vorm van hartfalen;
4.  Prof. dr. H. Crijns e.a.: Een remedie tegen boezemfibrilleren. In de volksmond beter bekend als 

“hartritmestoornissen”. 
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Kankeronderzoekfonds Limburg
In 2020 was de doelstelling een bedrag van ¤ 900.000,- te werven voor vijf onderzoeksprojecten. 
Voor het behalen van deze doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. De focus kwam meer te liggen op online werving. Dit was een uitdaging, maar 
het bood ook mogelijkheden. Echter breder denken dan alleen het werven van fondsen is een voortdurende uitdaging. Hoe 
kunnen we de gever nog meer centraal stellen? Hoe kunnen we de betrokkenheid verhogen? Maar ook hoe kunnen we acties 
van derden nog meer stimuleren en mogelijk faciliteren. Een van onze kernwaarden is “dichtbij” en hier ligt ook de focus. 
We halen de gever “dichtbij” door persoonlijk contact, door hem regelmatig uit te nodigen en te vertellen waar zijn/haar geld 
aan besteed wordt. Met onze aanpak willen we, naast geld ophalen voor onderzoek, verder bouwen aan de community. De 
community gedachte verhoogt de betrokkenheid bij het ziektebeeld en verbindt de artsen en patiënten en hun familie.

Donateurs
Donateurs zijn van grote waarde voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. De werving van donateurs vond door COVID-19 
alleen gedurende de eerste twee maanden van het jaar plaats in de hal van het Maastricht UMC+.
Eind 2020 had het fonds 3.861 donateurs (tot en met december 2020). Dit is een lager aantal dan in 2019, toen waren het 
4.016 donateurs. Als gevolg van COVID-19 hebben we bijna een heel jaar geen donateurs kunnen werven in de hal van het 
ziekenhuis. Eind 2020 stonden 6.966 in het bestand, waarvan 4.032 donateurs.

Donaties, giften en collecten
Het afgelopen jaar hadden we te maken met een sterkte daling van incidentele giften. Uitvaarten waren mogelijk met een 
beperkt aantal mensen die aanwezig mochten zijn en donaties voor het goede doel kwamen vrijwel niet meer binnen. Winkels 
en horeca waar collectebussen staan, waren een groot deel van het jaar gesloten. In mei 2020 heeft voor de eerste keer een 
online collecte (digicollect) plaatsgevonden.

Grote giften
In 2020 was het uitbouwen en beheren van ons netwerk een hele uitdaging. Ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten en 
overleggen vonden veelal online of telefonisch plaats. Dit was zeker geen ideale setting om het netwerk uit te breiden of in 
contact te komen met nieuwe relaties. Het gaat hier toch om mensen ontmoeten, ze enthousiasmeren en actief betrekken bij 
het fonds. 

In actie voor het Kankeronderzoekfonds Limburg
De geplande acties in 2020 vielen vrijwel stil en evenementen werden afgelast of verplaatst naar 2021/2022. Normaliter 
variëren acties van geld vragen bij een afscheid of een jubileum tot het opzetten van grote(re) acties. Denk aan benefiet- 
diners, golftoernooien, rally’s. Als gevolg van COVID-19 waren de acties op één hand te tellen. Zo was bijvoorbeeld de club 
Students Fight Cancer digitaal actief met een pub-quiz en werden er online een aantal inzamelingsacties (met name voor 
verjaardagen) opgezet.

 Quote van dr. Lotte Wieten, onderzoeker Maastricht UMC+:

“Killercellen vallen kankercellen aan, ons onderzoek is erop gericht om killercellen dusdanig 
te activeren dat ze kankercellen optimaal kunnen opruimen”.
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Limburgse decolletés
De maand oktober is wereldwijd uitgeroepen tot borstkankermaand. Onder de noemer ‘Limburgse decolletés’ vragen 
wij extra aandacht voor deze ziekte waar 1 op de 7 Nederlandse vrouwen mee geconfronteerd wordt.
De maand oktober werd afgetrapt met een goed bekeken livestream die in het teken stond van borstkanker.  
Tijdens de uitzending werd het onderzoek ‘Een scan in plaats van een operatie bij borstkanker’ toegelicht door  
Prof. dr. Marjolein Smidt en dr. Thiemo van Nijnatten. Quinte Kuper, voorzitter Students Fight Cancer en zangeres  
Dyanne Sleijpen, ambassadeur van Kankeronderzoekfonds Limburg over hun motivatie om zich in te zetten voor het  
goede doel. Plastisch chirurg dr. Stefania Tuinder sloot de avond af samen met een van haar patiënten.

Tijdens de gehele maand oktober konden er verder helaas geen fysieke evenementen georganiseerd worden. De focus 
lag dan ook op de verkoop van een zilveren of gouden armbandje ‘Limburgs Eikenblad’. Een exclusief sieraard ontwor-
pen door een juwelierszaak uit Maastricht. 

Vrienden van Kankeronderzoekfonds Limburg 
 
Netwerkbijeenkomsten
In 2020 was het helaas niet mogelijk om fysieke netwerkbijeenkomsten te organiseren. Als alternatief is er in november 
een virtuele netwerkbijeenkomst georganiseerd. Er werd een speciale film voor de leden gemaakt in de stijl van de live 
bijeenkomst. De leden werden vooraf verrast met een speciaal cadeaupakketje en uitnodiging om naar deze bijeenkomst 
te kijken. In 2020 waren er weinig opzeggingen en had COVID-19 geen gevolgen voor het aantal lidmaatschappen en 
hiermee de verwachte inkomsten.

Er is ook een aanvang gemaakt met een communicatieplan dat in 2021 ingezet gaat worden voor het informeren van de 
bestaande leden en het werven van nieuwe leden.

Five4Five 
Helaas was het in 2020 niet mogelijk om Five4Five op locatie te organiseren. Als alternatief konden mensen mee doen 
aan de ‘Five4Five Challenge’; loop, fiets of wandel je eigen Five4Five. Door het behoud van sponsoren en enthousiaste 
deelnemers werd er toch nog een mooi bedrag bijeen gesport.

Schenken en Nalaten
De traditionele TEFAF lunch stond gepland, maar werd helaas op het laatste moment geannuleerd. De grote  
kunstbeurs TEFAF sloot halverwege de week als gevolg van COVID 19. Daarnaast was het vanwege de beperkende  
coronamaatregelen lastig om een fysieke bijeenkomst te organiseren met het thema schenken en nalaten. 

Opbrengst
In 2020 was de totale opbrengst ¤ 625.315,-.
 
Doelbesteding
Voor de onderstaande vier onderzoeksprojecten werd geworven:
1. Prof. dr. G. Bos e.a.: Alloreactive NK cell therapy in breast cancer, a phase 1 study;
2. Dr. M. Smidt e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of the axilla using gadofosveset;
3.  Prof. dr. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer (LHCC) cohort study: integrating molecular 

insight and lifestyle to optimize public health and clinical practice;
4.  Prof. dr. R. van der Hulst, dr. Stephania Tuinder: Improving the quality of life of breast cancer patients by restoring 

the sensation of the reconstructed breast: A randomized controlled trial;
5.  Prof. dr. D. de Ruysscher e.a. “Optimaliseren van immuun stimulatie van radiotherapie met protonentherapie versus 

fotontherapie bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker.

Voor onderstaand project geldt een toezegging voor 4 jaar van een grote gever maar wordt ook actief voor geworven:
 6.  Dr. K. Smits e.a.: Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and risk-stratification of 

renal cell carcinoma (gelabeld).
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Alzheimer onderzoekfonds Limburg zet zich in om meer aandacht te vragen voor de problematiek rondom de ziekte en 
het belang van meer geld voor onderzoek in Limburg. Want in Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie. Alzheimer 
onderzoekfonds Limburg (AOL) heeft eigenlijk maar één grote wens: zolang er geen medicijn bestaat om dementie te 
stoppen, is maar één antwoord mogelijk: proberen om dementie te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat de kennis 
over preventie van dementie verspreid wordt in Limburg en de rest van Nederland, zodat dementie patiënten en hun 
familie steun en begrip ervaren vanuit hun eigen omgeving. AOL maakt zich sterk voor onderzoek en de ontwikkeling 
van e-Health toepassingen van Alzheimer Centrum Limburg. De activiteiten van het fonds richten zich op het werven van 
gelden en op het informeren van een breed publiek over dementie en de gevolgen van dementie binnen de familie. 

In 2020 was het doel ¤ 170.000, - te werven voor vier onderzoeksprojecten. 
Voor het behalen van deze doelstelling werden diverse activiteiten ondernomen.

Donateurs en relaties
In 2020 heeft Alzheimer onderzoekfonds Limburg 150 structurele donateurs. Deze mensen ontvangen één keer per jaar 
een papieren nieuwsbrief en een keer in de twee maanden een digitale nieuwsbrief met daarbij informatie over de lopen-
de onderzoeken, activiteiten en events van het fonds. Eind 2020 had het fonds 2337 relaties, waarvan 127 donateurs.

Acties derden
In april 2020 zou de 4e editie van het Alzheimer Benefiet Gala in Echt-Susteren plaatsvinden. 
Helaas is dit event door de coronacrisis verplaatst naar het najaar. Echter is in oktober 
2020 besloten om dit event te verschuiven naar 2021.

Ook zou in 2020 het 1e lustrum van het Midzomer Golftoernooi op ‘De Herkenbosche’ 
plaatsvinden. Dit sportieve en gezellige evenement wordt al vijf georganiseerd door 
stichting Midzomer Onvergetelijk. Het golftoernooi was elk jaar een leuke en succesvolle 
dag, mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers, zangeres Beppie Kraft en andere 
artiesten uit Limburg. Nadat in de zomer de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn, 
heeft in september 2020 een medewerker van Alzheimer Centrum Limburg samen met het 
fonds een 3e actie opgezet en is in één week 200 kilometer gaan skaten om geld op te halen 
voor het Adoptieproject. Dit was een leuke en geslaagde actie. 

Alzheimer onderzoekfonds
Limburg

Quote van kinderen over het Adoptieproject: 

“Mensen met dementie weten vaak niet meer wat ze gisteren gedaan hebben, maar ze 
weten wel veel over vroeger. Je moet dingen vaker herhalen, beter luisteren en zacht 

praten. Ik wil wel nog een keer terugkomen.” 

“Het was leuk vandaag. We hebben 
geschilderd en een kaartspel 

gedaan. De mensen deden goed 
mee maar soms luisteren ze niet of 
het kan ook zijn dat ze je niet horen. 
De ouderen zeggen vaak dat ze het 
leuk vinden dat er kinderen zijn.”

Quote van kinderen over het Adoptieproject:
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Evenementen
Journalist Jos Frusch heeft in het verleden al vaker Alzheimer onderzoekfonds Limburg gesteund. Hij draagt het fonds 
een warm hart toe. Zo heeft hij in 2020 een oratorium ‘Alzheimer’ geschreven, een muzikale voorstelling belicht vanuit 
de patiënt, de mantelzorger, de wetenschapper en de zorgprofessional. Om deze theaterproductie mogelijk te maken, 
zijn we gezamenlijk op zoek naar subsidiegevers en sponsoren, zodat deze voorstelling in september 2021 in zeven 
theaters in Limburg kan plaatvinden. 

In december 2020 zou het jaarlijkse muzikale benefiet evenement Teeke Zingen met Beppie Kraft en Angelina Meijer 
plaatsvinden. Om dit jaarlijks terugkerend event toch te laten plaats vinden, zijn we op zoek gegaan naar andere, veilige 
mogelijkheden, zoals een buitenconcert in de openlucht. Uiteindelijk is vanwege COVID-19 en de voorspelde slechte 
weersomstandigheden besloten Teeke Zingen te annuleren en te verschuiven naar 2021.

Grote gevers/ (particuliere) fondsen
In 2020 heeft het fonds zich ook gericht op het werven van financiële middelen door het aanschrijven van (particuliere 
c.q. familie) fondsen en organisaties. Toch zijn er via het eigen netwerk een aantal substantiële bedragen binnengeko-
men, waaronder een familie die een Fonds op Naam heeft opgericht. Hier wordt jaarlijks een bedrag aan gedoneerd.

Doelbesteding
Alzheimer onderzoekfonds Limburg steunt het onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van dementie 
binnen Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+.
Deze onderzoeken richten zich op drie thema’s:
1.  Risico en preventie;
2.  Diagnostiek en ziektemechanismen;
3.  Psychosociale innovaties.

De afgelopen jaren heeft Alzheimer onderzoekfonds Limburg geworven voor onderzoeksprojecten met betrekking 
tot preventie van dementie, dementie op jonge leeftijd en ondersteuningsprogramma’s voor mantelzorgers. Voor de 
onderstaande onderzoeksprojecten werd geworven:

1.  dr. Kay Deckers, drs. Irene Heger, dr. Martin van Boxtel, dr. Sebastian Köhler en prof. dr. Marjolein de Vugt: 
Verbetering en uitbreiding app ‘Mijn Breincoach’: ontwikkeling van MijnBreincoach 2.0;

2.  dr. Heidi Jacobs en prof. dr. Frans Verhey: Hersenonderzoek met nieuwe hersenscans en hersenstimulatie van lorus 
coeruleus;

3.  dr. Stephanie Vos en prof. dr. Frans Verhey: Diagnostische en prognostische waarden van biomarkers in vroege 
stadia van de ziekte van Alzheimer;

4.  drs. Fania Dassen, prof. dr. Frans Verhey en prof. dr. Marjolein de Vugt: Het Adoptieproject, maatschappelijk project 
waarbij kinderen uit groep 7 en 8 gastlessen krijgen over dementie en op bezoek gaan bij mensen met dementie.

Opbrengst
In 2020 was de totale opbrengst voor Alzheimer onderzoekfonds Limburg ¤ 89.713,-.

Alzheimer onderzoekfonds
Limburg



14  HFL bestuursverslag 2020

Jonge brein  
onderzoekfonds Limburg 
Jonge brein onderzoekfonds Limburg steunt mensen met neurologische en psychische klachten en hun naaste familie. 
Meestal gaat het hier om jongeren die in de bloei van hun leven ernstig ziek worden. De activiteiten van Jonge brein 
onderzoekfonds Limburg richten zich op het werven van onderzoeksgelden en op het informeren van een breed publiek 
over neurologische en psychische aandoeningen en de gevolgen hiervan. Het bouwen van een community en het creëren 
van meer openheid over deze ziekten en klachten blijft uiterst belangrijk in de communicatie van het fonds. 

In 2020 was het doel ¤ 130.000, - te werven voor vijf onderzoeksprojecten. 
Voor het behalen van deze doelstellingen werden de volgende activiteiten ondernomen.

Donateurs/relaties
Alle relaties en donateurs worden regelmatig geïnformeerd over de onderzoeksprojecten, de activiteiten en events. Ze 
kregen een keer dit jaar een gedrukte nieuwsbrief en ontvingen een keer per twee maanden een digitale nieuwsbrief. Dit 
heeft er mede voor gezorgd dat de community rondom het fonds groter is geworden.

Evenement
In februari 2020 is de eerste Carnavals Roei Estafette op de Maastrichtsche Watersport Club ofwel roeivereniging MWC 
georganiseerd. Dit event was een groot succes en heeft een aanzienlijk bedrag voor het project @ease (een huiskamer 
voor jongeren die kampen met problemen) in Maastricht opgeleverd. Ook waren er dit jaar plannen om de derde editie 
van het Jonge Brein College te organiseren. In verband met COVID-19 is dit event gecanceld. Het plan is nu om deze 
colleges in de vorm van een webinar aan te bieden. In oktober 2020 was de officiële opening van @ease in Heerlen.  
Dit werd een online opening. De opname vond bij @ease in Heerlen plaats. Deze opening kreeg veel lokale en regionale 
publiciteit.

Acties derden en giften
In 2020 zijn er twee acties georganiseerd door derden die zeer succesvol waren: 
de verkoop van het boek “Liergaank Mestreechs” en de “Nuijen Taookelender van t 
Mestreechs”. Beide acties leverden een groot bedrag op ondanks de coronacrisis. 
Bovendien ontving het fonds in 2020 een aantal substantiële giften, o.a. door deze twee 
acties en het netwerk van onderzoekers en leden van de Klankbordgroep en Stuurgroep 
kwamen een aantal grote bedragen binnen. Hieruit blijkt wederom hoe belangrijk het 
is om de rol en belang van Jonge brein onderzoekfonds Limburg en de essentie van de 
onderzoeksprojecten bij de media onder de aandacht te blijven brengen.
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Grote gevers/ (particuliere) fondsen
In 2020 heeft het fonds zich met name gericht op het werven van middelen uit het eigen netwerk of door het aanschrijven 
van particuliere c.q. familie fondsen en organisaties. Steeds blijkt dat als een onderzoeksproject veelvuldig in de media 
komt, dit een subsidieaanvraag ten goede komt. De officiële opening van @ease in Heerlen en het succes van @ease (een 
plek waar jongeren met mentale problemen laagdrempelig terecht kunnen) is bijvoorbeeld zo’n win-win situatie. Ook de 
start van een telefonische noodlijn voor @ease tijdens de coronacrisis heeft een aantal substantiële subsidiebedragen 
opgeleverd.

Doelbesteding 
Voor de onderstaande onderzoeksprojecten werd geworven:

1. Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort: Inloophuis @ease door onderzoeksteam; 
2. Prof. dr. Bart Rutten :Weerbaarheid & veerkracht door onderzoeksteam; 
3. Prof. dr. Jeroen Vermeulen: Diepe hersenstimulatie bij kinderen met cerebrale parese door onderzoeksteam; 
4. Prof. dr. Philippe Delespaul/PsychoseNet o.l.v. prof. dr. Jim van Os: User Research Centre;
5. Dr. Rob Rouhl : Diepe hersenstimulatie bij patiënten met epilepsie. 

Opbrengst
In 2020 was de totale opbrengst voor Jonge brein onderzoekfonds Limburg ¤ 138.480,-.

Quote bezoeker @ease

Hoe kwam @ease in beeld?
Daniel vertelt: “In mijn eerste studiemaanden zag ik 
een poster van @ease op de faculteit. Op dat moment 

had ik niet kunnen bedenken dat ik er ooit naartoe 
zou gaan. Negen maanden later bezocht ik @ease 

om over mijn liefdesverdriet te praten.”

Wat leverde het bezoek aan @ease op?
Daniel vervolgt: “Ik kon mijn verhaal echt kwijt bij 
de vrijwilligers. Het hielp om tot de bodem te gaan, 
alles eruit te gooien. Ik had het gevoel dat iemand 

me bij de hand nam, dat ik niet meer alleen was met 
mijn gedachten. Na het open gesprek voelde ik me 

een stuk lichter.”
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Kinder onderzoekfonds
Limburg
Voor het vierde jaar zette Kinder onderzoekfonds Limburg zich samen met de artsen, onderzoekers en ambassadeurs in 
voor drie onderzoeksprojecten van de afdeling Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+; Astma, COACH Maastricht 
en Neonatologie. Onderzoeken naar nieuwe behandelingsmethoden, manieren om sneller diagnoses te stellen en betere 
zorg te kunnen opleveren.

In 2020 was het doel een bedrag van ¤ 140.000,- te werven voor drie onderzoeksprojecten. Voor het behalen van deze 
doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen.

Acties derden 
Ondanks de onzekere tijd die ook Kinder onderzoekfonds Limburg door de uitbraak van het Corona-virus dat ons allen 
parten speelde, kent 2020 een aantal mooie acties en onlineactiviteiten.
Acties geïnitieerd door particulieren, bedrijven en een collecte in samenwerking met personeel van de afdeling 
Kindergeneeskunde van het Maastricht UMC+ en onderzoekers van de Maastricht University. Samen met 
laatstgenoemden werd gedurende de hele maand december een online-collecte gehouden met als doel geld te werven 
voor het onderzoek om vroeggeboorte te voorkomen.
Tevens werd er online een Kunst door Kids Museum geopend waar kinderen hun mooiste kunstwerk online konden 
verkopen of laten schenken aan een verpleeg- en verzorgingstehuis. 
Het onderzoekfonds was ook regelmatig begunstigde van verjaardagen, afscheid, carnavalsvereniging of jubilea. 
Ondanks een tijdelijke stop vanwege corona, werd bij het UM Sport Centre nog steeds gedoneerd onder het motto: 
Handdoek vergeten, betekent doneren!

Quote van dr. Tim Wolfs, hoofd laboratorium  
Kindergeneeskunde Maastricht UMC+: 

“Relevant onderzoek met een grote impact, ook 
economisch. Op termijn bespaart een samenleving 

vele miljarden euro’s als we onze kinderen een 
gezonde start geven.”
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Evenementen 
 
Tour de Lique 2020
Eind september 2020 vond de sponsorfietstocht Tour de Lique weer plaats. Dit keer volledig coronaproof in het 
Gooi (thuisbasis van initiatiefnemer én vader van Lique) op een zondag. Deze Tour de Lique met als toevoeging 
editie Midden-Nederland had zoals ieder jaar het doel om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor het 
wetenschappelijke onderzoek naar zuurstoftekort in de hersenen bij vroeggeboorte, ook wel cerebrale parese 
genaamd. 

Helaas hebben niet alle kinderen een goede start in het leven. Ongeveer 8% wordt te vroeg geboren. Daarnaast wordt 
er bijna dagelijks een kind geboren met zuurstofgebrek. Kinderen met een slechte start door vroeggeboorte en/of 
zuurstofgebrek lopen risico op hersenschade of longproblemen, vaak met verstrekkende gevolgen. Zo ook voor Lique 
(dochter van genoemde initiatiefnemer), die geboren werd met een zuurstoftekort. Voor haar kwam deze preventieve 
zorg te laat en is zij afhankelijk van diverse zorginstellingen. 

GaiaZOO 
Helaas heeft dit jaarlijkse evenement voor alle (ex-) patiëntjes en hun gezin die in 2019 betrokken zijn geweest bij 
de (verpleeg)afdeling Kindergeneeskunde en/of Neonatologie in het Maastricht UMC+ vanwege corona geen plaats 
kunnen vinden in 2020. De onvergetelijke avond met een feestelijk programma vol spel, speuren, dieren, muziek 
en actie om de (ex-)patiëntjes en hun familie de ziektes en/of opname even te doen vergeten is noodgedwongen 
doorgeschoven naar 2021.
Het doel van deze avond is altijd tweeledig; enerzijds de kinderen en hun directe familie een onvergetelijke avond 
bezorgen, anderzijds door middel van lotenverkoop geld op te halen en met bijdragen van sponsoren geld te werven 
voor medisch wetenschappelijk onderzoek. 

Doelbesteding
Voor de onderstaande drie onderzoeksprojecten werd in 2020 geworven:

1.  Dr. T. Wolfs e.a.: onderzoek naar preventie van longziekten en hersenafwijkingen bij pasgeborenen dat zich richt op 
de kwaliteit van leven door bij pasgeborenen of te vroeg geborenen meteen in kaart te brengen welke afwijkingen 
mogelijk de levenskwaliteit negatief kunnen beïnvloeden;

2.  Prof. dr. E. Dompeling e.a.: door het vroegtijdig diagnosticeren van astma kunnen later veel problemen worden 
vermeden; met behulp van een innovatieve condensor kan op kindvriendelijke wijze in de uitademinglucht gemeten 
worden welke ontstekingsstoffen aanwezig zijn die aangeven in welke mate een kind astma heeft;

3.  Dr. A. Vreugdenhil e.a.: COACH is een leefstijlprogramma om daadwerkelijk iets te doen aan het grote aantal 
kinderen en jongeren met overgewicht of zelfs obesitas. 

Opbrengst 
In 2020 was de totale opbrengst ¤ 111.250,-.
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HFL EN FINANCIËN
In het Beleidsplan van 2020 werd een opbrengst van ¤ 1.700.500.- begroot. De uiteindelijke opbrengst viel als gevolg 
van COVID-19 lager uit en werd ¤ 1.292.390,-. De opbrengst van de verschillende fondsen waarvoor HFL de werving 
volledig uitvoert, zijn in de volgende tabel weergegeven. De giften van onze donateurs worden besteed aan van tevoren 
gedefinieerde onderzoeksprojecten.

BINNENGEKOMEN BIJ HFL KOFL TOTAAL

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg (HVOL) 326.978,- 326.978,-

Kanker (inclusief Kankeronderzoekfonds Limburg) (KOFL) 625.315,- 625.315,-

Alzheimer onderzoekfonds Limburg (AOL) 89.713,- 89.713,-

Jong brein onderzoekfonds Limburg (JOBL) 138.480,- 138.480,-

Diabetes onderzoekfonds Limburg (DOFL) 654,- 654,-

KinderOnderzoek fonds Limburg (KIFL) 111.250,- 111.250,-

TOTAAL 667.075,- 625.315,- 1.292.390,-

In de jaarrekening van HFL worden alleen de inkomsten vermeld die daadwerkelijk bij HFL op de rekening 
binnengekomen zijn (1e kolom). De gelden die bij Kankeronderzoekfonds Limburg binnengekomen zijn, staan in de 
2e kolom. In kolom 3 staat het totaalbedrag vermeld: een optelsom van zowel de gelden die op rekening van HFL 
binnenkwamen, alsook de inkomsten die binnenkwamen op de rekening van de Stichting Kankeronderzoekfonds 
Limburg. Met het Maastricht UMC+ zijn goede afspraken gemaakt over de bestemming van de totaalbedragen per fonds.

De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn dit jaar ¤ 667.075,- (2019: ¤ 903.546,-). 

In 2020 heeft HFL een bedrag van ¤ 625.339,- besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De besteding van ¤ 621.189,- 
heeft betrekking op gelden ontvangen in voorgaande jaren. De overige ¤ 4.150,- heeft betrekking op gelabelde gelden  
die zijn ontvangen in 2020 en ook in datzelfde jaar afgeroepen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

De organisatie van HFL bestaat uit 5,1 fte voor de werving voor de vijf fondsen van HFL. In 2020 werd 0,9 fte 
gesubsidieerd door een samenwerkingspartner en een medewerker (1 fte.) is in dienst bij een samenwerkingspartner. 

In de voortgangsrapportages onderzoeksprojecten (zie de hiernavolgende bijlage) is gedetailleerd beschreven welke 
projecten in 2020 zijn uitgevoerd mede dankzij steun van alle gevers aan de fondsen van HFL. HFL heeft als doelstelling 
lange onderzoekslijnen te steunen en zo de impact voor de patiënt te bevorderen.
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Toekomstplannen 2021 en verder
De gevolgen van het coronavirus hebben hun effect op de wijze van fondsenwerving en hiermee ook op de inkomsten. 
In maart 2020 dachten we dat dit een paar maanden zou gaan duren. Maar al snel zagen we dat dit een omvangrijk 
en wereldwijd probleem werd. We hopen in de tweede helft van 2021 weer aan de slag te kunnen met de geplande 
activiteiten al dan niet in aangepaste vorm. De gevolgen van deze crisis zijn voor 2021 en daarna niet goed in te schatten. 
Wat wordt het “nieuwe normaal”, welke economische gevolgen heeft deze crisis en wat gaat dit betekenen voor de 
fondsenwerving.

Afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen, maar ook van het effect van de coronacrisis op onze gevers 
kunnen we te zijner tijd aangeven wat het coronavirus voor de Health Foundation Limburg en haar achterban betekent. 

De inkomsten zijn in 2020 met name teruggelopen als gevolg van het afgelasten of verplaatsen van een groot aantal 
acties en evenementen. In 2020 hebben we veelvuldig online fondsenwervende technieken ingezet. Een nieuwe wijze van 
werken die we zeker in 2021 zullen voortzetten. Maar we hebben ook gezien hoe kwetsbaar het kan zijn als de inkomsten 
voor een belangrijk deel uit evenementen en (grote) acties van derden komen.
Intern kijken we voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen op gebied van de fondsenwerving en waar mogelijk starten we 
met het inzetten van andere vormen van werven. We gaan ervan uit dat een mix van online en offline werving de komende 
jaren de meest effectieve aanpak zal zijn.

Als gevolg van social distancing zijn de contacten met ons netwerk, de community en de mensen die ons helpen bij de 
werving tot nu toe beperkt. Dit zal zeker ook een effect hebben op de inkomsten van 2021. Zodra het kan, zullen we weer 
op pad gaan om contacten te leggen en netwerken te bezoeken.

Via (digitale) nieuwsbrieven blijven we in contact met de community. Regelmatig wordt er contact onderhouden met onze 
stakeholders, gevers en ambassadeurs.

In 2021 gaan we over naar een nieuw CRM systeem. Het huidige systeem dateert uit 2007. Voor het inzetten van online 
fondsenwerving is een modern systeem van groot belang. Een goed databestand is in deze tijd nog belangrijker dan voor 
COVID-19.

Voor de jaren 2020-2022 staat de Stichting Sint Annadal garant voor het dragen van de bureaukosten van de Stichting 
Health Foundation Limburg op het moment dat dit noodzakelijk is. 

In 2021 zal een verkenning plaatsvinden over de wijze waarop HFL vanaf 2022 gecontinueerd zal worden. Diverse 
mogelijkheden worden onderzocht. HFL zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de centra van het Maastricht UMC+. 
Voor een deel van de centra is dit reeds van toepassing. Denk aan het Oncologie Centrum, het Hart + Vaat Centrum en 
het Moeder en Kind Centrum.

In januari 2021 is de samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding en HFL (fondsenwervende uitvoerder voor Maastricht 
UMC+) beëindigd. Het voornemen bestaat om het Kankeronderzoekfonds Limburg te laten fuseren met de stichting 
Health Foundation Limburg.
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Het Bestuur   Woonplaats  Functie
Drs. G.J.H.C.M. Peeters  Swalmen  Voorzitter
Drs. J.L.J. Habets RC  Maastricht  Penningmeester 

Tot slot hebben we de afgelopen jaren gezien dat HFL een podium biedt aan artsen/onderzoekers die hun onderzoek 
willen delen met onze gevers. Artsen/onderzoekers participeren in activiteiten die worden georganiseerd door de 
fondsen van HFL. Gebleken is dat participeren in deze activiteiten niet als verplichting wordt gezien maar als bonus. 
Op deze manier komen de artsen/onderzoekers in contact met donateurs en patiënten. Deze bijeenkomsten worden 
als plezierig, leerzaam en waardevol ervaren door zowel artsen/onderzoekers als donateurs. Dit is belangrijk voor 
onderzoekers, zeker aangezien het in het huidige onderzoeksklimaat steeds gebruikelijker wordt om je als onderzoeker 
te verantwoorden naar je subsidiegevers en te interacteren met je doelgroep, de patiënt.

Risico
Er zijn geen substantiële risico’s, met uitzondering van de risico’s die voortkomen uit de corona crisis, herkenbaar daar 
Stichting Health Foundation Limburg geen financiële verplichtingen is aangegaan m.b.t. het leveren van een bijdrage aan 
medisch onderzoek. Bij tegenvallende inkomsten worden de kosten gedekt uit de eigen vermogenspositie.



Voor de 
generaties 
van nu en 
morgen

Voortgangsrapportages 
onderzoeksprojecten
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Titel onderzoek

Vrouwelijke vorm van hartfalen eerder ontdekken.
Participanten: Dr. V. van Empel, Prof dr. B. Schroen

Doel van het onderzoek
Diastolisch hartfalen in vroeg stadium opsporen, zodat we de ziekte kunnen behandelen, en verdere progressie van de 
ziekte kunnen voorkomen.

Wat is in de afgelopen periode gerealiseerd
Ons onderzoek naar de vrouwelijke vorm van hartfalen (HFpEF) zijn we aan het afronden.  Op dit moment hebben we de 
data ge-analyseert en hebben we de conclusies uit dit onderzoek opgeschreven in een wetenschappelijk artikel. N.a.v. de 
eerste analyses hebben we ook nieuwe onderzoeksvragen gekregen die we nu ook aan het analyseren zijn. 
 
Nieuwe projecten 
Momenteel gebruiken we MRI scans om de microcirculatie te meten, maar dit is duur, tijdrovend, en belastend voor de 
patiënt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om de kleine bloedvaten in beeld te brengen. Dit doen we 
in samenwerking met de Maastricht Studie. Hier hebben we onderzoeken ontwikkeld om naar de kleine bloedvaatjes in 
het oog en in de huid te kijken. Dit zijn we al aan het toepassen in vrouwen met HFpEF. Dit project is momenteel al ver op 
weg, waarbij we 75% van alle patiënten alle metingen hebben verricht. 

Arantxa Barandiaran heeft haar promotie onderzoek afgerond, wat in een ontzetten mooi proefschrift geresulteerd heeft. 
Op 26 maart 2021 heeft zij haar proefschrift met succes verdedigd en heeft ze hiermee de doctors titel behaald.  

Plannen voor de komende periode
In 2021 zullen we verdere analyses uitvoeren op alle gegevens van ons onderzoek, deze onderzoeksresultaten 
presenteren op zullen een internationaal congres en zullen we een (of meerdere) wetenschappelijke artikelen dit jaar 
afronden. Deze gegevens zullen helpen met het finaliseren en indienen van vervolgaanvragen voor onderzoek subsidies. 

Plannen voor de komende periode
In 2021 zullen we verdere analyses uitvoeren op alle gegevens van ons onderzoek, deze onderzoeksresultaten 
presenteren op zullen een internationaal congres en zullen we een (of meerdere) wetenschappelijke artikelen dit jaar 
afronden. Deze gegevens zullen helpen met het finaliseren en indienen van vervolgaanvragen voor onderzoek subsidies. 
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Titel project

Reanimatieonderwijs.
Terugblik Academisch jaar 2019 - 2020
De focus lag op de volgende punten:
• Reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs   
• Reanimatieonderwijs tijdens de Coronacrisis
•  Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd – opleiden mbo-hbo studenten verpleegkunde en sportdocent tot reanimatie-

instructeur

Doel van het onderzoek
Het voornaamste doel van Taskforce QRS Maastricht is het opleiden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 2019-
2020 hebben 12 scholen in Limburg deelgenomen aan het reanimatieonderwijsprogramma. Er waren dit jaar 18 scholen 
gepland, helaas hebben we de laatste 6 scholen moeten afzeggen wegens de corona pandemie. 
In totaal zijn er 4383 leerlingen opgeleid. Hierdoor is er sinds de start van Taskforce QRS Maastricht in 2006 in totaal 
meer dan 70.000 keer een training aan een leerling gegeven. Dit zijn zowel nieuwe als herhaaltrainingen, zie hiervoor 
onderstaande tabel. 

Totaal aantal getrainde leerlingen

Academisch jaar 2019-2020: Aantal personen: Totaal vanaf 2006 t/m 31-08-2020
Nieuwe training 2142 Unieke personen 28869
Herhaaltraining 2241 Totaal aantal trainingen 74482

Reanimatieonderwijs tijdens de Corona-crisis 
Tussen 16 maart 2020 en september 2020 konden er geen lessen worden gegeven wegens de eerste lockdown. Dit houdt 
in dat een aanzienlijk deel van de geplande lessen niet door is gegaan.  

Reanimatie-instructeurs 
Taskforce QRS Maastricht heeft zich in dit jaar ingespannen nieuwe instructeurs te werven. Als resultaat hebben wij 
14 nieuwe instructeurs kunnen verwelkomen. Vier studenten hebben vanwege COVID-19 alleen het eerste deel van 
opleiding kunnen volgen; zij zullen de opleiding in het academisch jaar 2020-2021 afronden.

Actueel academisch jaar 2020-2021
Voor aanvang van dit academisch jaar zijn de les-draaiboeken zodanig aangepast dat er - volgens de richtlijnen van 
de RIVM en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) – weer reanimatie-lessen konden worden gegeven in september. 
Voorheen werd er één standaard les aangeboden per leerjaar, maar met Covid zijn er twee verschillende lesplannen 
ontwikkeld voor de middelbare scholen om zo in verschillende fases van de Covid-pandemie les te kunnen geven.

De lessen worden gegeven met mondmaskers en handschoenen, tevens wordt de 1,5 meter afstand tussen instructeurs 
onderling en tussen instructeur en leerling gehandhaafd. 

Ook zijn er uitgebreide schoonmaak instructies geschreven. Beademingen worden op de middelbare school helaas 
niet geoefend, dit om verspreiding van het virus te voorkomen. De beademingen worden nog wel geoefend door de 
Geneeskunde studenten, om dit mogelijk te maken zijn er nieuw ‘Little Anne’ poppen aangeschaft zodat iedereen een 
eigen pop heeft tijdens de cursus. De lessen aan studenten zijn doorgegaan tot 12 december 2020. Voor de middelbare 
scholen stopten de lessen helaas in de eerste week van oktober. 
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Ook is er in het begin van het academisch jaar gestart met de 
inhaallessen voor studenten die tijdens het academisch jaar 2019-
2020 geen reanimatie-les hebben gekregen i.v.m. de intelligente 
lockdown.

Deze maatregelen zijn gehanteerd in de periodes buiten de Covid 
lockdown om, waarbij de lessen nog wel gegeven mochten worden. 
Met ingang van de lockdown zijn alle lessen, zowel op middelbaar 
onderwijs als op de universiteit, stilgelegd.  

We zetten nu actief in op fondsenwerving, zodat er voldoende geld 
beschikbaar is om - zodra het weer kan - een inhaalslag te maken 
met de reanimatielessen op de diverse scholen.  

Plannen voor de komende periode
De voortgang van de reanimatielessen voor het aankomende academisch jaar, 2021-2022, zal voornamelijk afhankelijk 
zijn van de dan geldende Covid-maatregelen en richtlijnen. Ervan uitgaande dat het jaar goed kan worden opgestart in 
september 2021 - met de benodigde voorzorgsmaatregelen - ziet het er gunstig uit voor het animo van de lessen op de 
middelbare scholen. 

Meerdere middelbare scholen hebben al aangegeven dat ze graag de reanimatielessen willen aanbieden aan de 
leerlingen. Ook is er al op twee scholen lesgegeven met de aangepaste lessen en hierover is zeer positieve feedback 
ontvangen. De Taskforce schat dat er in 2021- 2022 op 10-14 middelbare scholen les gegeven kan worden, mits er 
weer lessen mogen worden gegeven en de scholen hun normale openingstijden kunnen hanteren. Alle scholen zijn 
enthousiast. 
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Titel onderzoek

Exploring the ‘scene of calamity’ to predict onset,  
progression and complications of atrial fibrillation.
Participanten: Drs. M.J.W. van Mourik (arts-onderzoeker Cardiologie), Dr. D.K. Linz (Cardioloog), 
Prof. dr. H.J.G.M. Crijns (Cardioloog).

Doel van het onderzoek
De diverse onderzoeken binnen dit project richten zich op het optimaliseren van de risicostratificatie van patiënten 
met (toekomstig) atriumfibrilleren. Hierbij belichten we diverse invalshoeken, van niet-invasieve imaging 
beeldvormende technieken tot patiëntperspectief. Binnen de indepth imaging richten we ons op de toegevoegde 
waarde van geavanceerde echocardiografie voor het in beeld brengen van de hartkamers en boezems. Nieuwe 
technieken zoals speckle-tracking echocardiografie (STE) en tissue velocity imaging (TVI), maken het mogelijk om de 
functionele kenmerken van zowel boezems als kamers in meer detail te kunnen analyseren. Hiermee kunnen subtiele 
veranderingen, bijvoorbeeld door ziekte, in een vroeg stadium zichtbaar gemaakt worden. Hoewel deze technieken 
steeds vaker worden gebruikt voor het beoordelen van de hartkamers (onderzoek 1-3), zullen wij ons daarnaast 
focussen op de boezems (‘the scene of calamity’) (onderzoek 4-5) en de nauwe onderlinge relaties, om atriumfibrilleren 
beter te begrijpen. Daarnaast hebben we deze onderzoeken uitgebreid naar het niveau van patiëntenzorg (onderzoek 
6-7). Om uiteindelijk resultaten van deze en vele andere onderzoeken te kunnen implementeren in de dagelijkse zorg 
is het belangrijk om samenwerking tussen de patiënt, de huisarts en de cardioloog te optimaliseren. Enerzijds kijken 
we binnen deze onderzoeken naar hoe de patiënt zijn ziekte ervaart, de symptoombeleving. Anderzijds brengen we de 
wensen van patiënten en zorgverleners ten aanzien van (toekomstige) transmurale zorg in kaart, waarbij we ons tevens 
richten op het integreren van digitale applicaties.

Wat is in de afgelopen periode gerealiseerd? En wat verwachten wij in de toekomst?
In het afgelopen jaar hebben wij een deel van de eerste onderzoeken kunnen afronden (onderzoek 1-5). Hieronder 
worden de resultaten van deze onderzoeken besproken. Twee onderzoeken zijn gepubliceerd in internationale 
tijdschriften (onderzoek 1 en 3) en we verwachten dat de andere onderzoeken spoedig zullen volgen.

Daarnaast hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor de onderzoeken waarin de patiënt als individu centraal 
staat. De patiënt neemt een centrale plek in het behandelplan, en is een belangrijke schakel in het behandelteam 
tussen de zorgverleners. Wij zijn van mening dat deze inzichten onmisbaar zijn voor het vertalen van onze eigen 
onderzoeksresultaten en die van vele andere, naar een effectieve (behandel)aanpak en een positief effect voor de 
patiënt. Na recente goedkeuring door de medisch-ethische toetsingscommissie zullen wij op korte termijn starten 
met applicatie-gestuurd onderzoek naar de symptoom beleving van patiënten met boezemfibrilleren (onderzoek 6). 
Daarnaast wordt de onderzoeksopzet voor het evalueren van het gebruik van digitale hartritmeregistratie in eigen 
beheer van de patiënt (onderzoek 7) op dit moment voorgelegd ter goedkeuring. Na goedkeuring verwachten wij 
aankomend jaar ook met dit onderzoek te kunnen starten.

Overzicht Resultaten
Speckle-tracking echocardiografie (STE) is een van de gebruikte echotechnieken in de onderzoeken. Dit is een 
geavanceerde echocardiografische functie waarmee de functionele karakteristieken (strain) van de hartkamers worden 
beoordeeld. 

Hoewel het een nauwkeurige techniek is gebleken, blijven er nog vragen bestaan voor het gebruik bij patiënt met 
boezemfibrilleren. In het eerste onderzoek (onderzoek 1) hebben wij al kunnen aantonen dat STE nauwkeuriger de 
littekens van een doorgemaakt hartinfarct van de kamers opspoort dan alleen een visuele beoordeling (figuur 1). In 
aansluiting daarop hebben wij onderzocht in hoeverre er sprake is van subklinische dysfunctie van de hartkamers bij 
patiënten met ‘gezond’ boezemfibrilleren zonder ander hartlijden of typische risicofactoren (o.a. hartinfarct of een hoge 
bloeddruk) (onderzoek 2). De voorlopige resultaten laten zien dat er bij deze geselecteerde groep geen sprake is van een 
verminderde functie van de linkerhartkamer.



26  HFL bestuursverslag 2020

Figuur 1. Voorbeeld strainanalyse van de linkerkamer middels STE (links). Kwantificatie maakt onder-
scheid tussen normaal en geïnfarceerd weefsel op basis van verminderde en vertraagde functie. In dit 
voorbeeld worden geïnfarceerde segmenten (helder rood gekleurd) geïndentificeerd (rechts).

Figuur 2. Illustratie van de variatie van linkerkamer strainmetingen (i.e. GLS myocardial, 
y-as) op basis van variatie in de duur van de voorafgaande hartslag (i.e. preceding cycle 
lengt, x-as) in tien verschillende patiënten (subject 1-10)

Hoewel het meten van strain in de linkerkamer veelvuldig is onderzocht bij patiënten in sinusritme, zijn er geen gegevens 
over deze metingen tijdens boezemfibrilleren. Wij hebben onderzocht wat de invloed is van dit hartritme is ten tijde 
van de meting op de uitkomst en betrouwbaarheid hiervan (onderzoek 3). Wij hebben onze klinische resultaten verder 
kunnen bestuderen door gebruik te maken van computer modellering in samenwerking met de afdeling Biomedische 
Technologie. In dit onderzoek wordt de variatie in strainmetingen tijdens hartslagen van verschillende duur geïllustreerd 
(figuur 2). Dit inzicht is van belang voor het uitvoeren van deze metingen welke dagelijks worden uitgevoerd bij routine 
echocardiografie. Verder onderzoek zal moeten worden gedaan om te bepalen hoe deze meting het beste uitgevoerd kan 
worden.
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Quote van de onderzoeker

“Visualizing the invisible at the scene  
of calamity in atrial fibrillation”.

Figuur 3. Linkerboezemfunctie (y-as) met speckle-tracking echocardiografie (STE)  
neemt geleidelijk af naar maar er sprake is van meer risicofactoren (x-as).  
LASr = linker boezemfunctie gedurende reservoir fase.

Daarnaast zijn er diverse onderzoeken lopende gericht op het in beeld brengen van de boezems, daar waar de 
hartritmestoornis ontstaat. Hiervoor hebben wij twee technieken gebruikt, STE en tissue velocity imaging (TVI). In 
samenwerking met de afdeling Cardiologie van het UMCG hebben we de boezemfunctie onderzocht door middel van 
strainmetingen in een grote prospectieve observationele onderzoeksgroep (onderzoek 4). Resultaten laten zien dat 
de boezemfunctie nauw verbonden is met het risicoprofiel van de patiënt, hoe meer risicofactoren hoe slechter de 
boezemfunctie (figuur 3). Dit geeft mogelijk aanleiding voor een nauwkeurige analyse van de boezemfunctie in een vroeg 
stadium bij patiënten met boezemfibrilleren. Een andere gebruikte techniek is TVI. Met deze doppler-echocardiografie 
techniek kunnen tijdens boezemfibrilleren elektromechanische weefselkarakteristieken in beeld worden gebracht. In 
een eerder onderzoek hebben we laten zien dat bij het gebruik van amiodaron, een van de veelgebruikte antiaritmische 
medicijnen, specifieke elektromechanische veranderingen van de boezemwand kunnen worden gemeten (onderzoek 
5). Deze weefselkarakteristieken blijken voor aanvang van medicatie ook voorspellend voor de kans op succes bij 
het gebruik van dit medicijn. Beide technieken laten de toegevoegde waarde van de boezemfunctie zien. Daar waar 
risicofactoren een belangrijk invloed hebben op het gehele lichaam, is dit effect meetbaar in de boezems.
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Titel onderzoek

Killer cellen tegen kanker.
Participanten: Dr. V. van Empel, Prof dr. B. Schroen

Doel van het onderzoek
In eerder onderzoek konden wij aantonen dat donor Natural Killer (NK) cellen muizen borstkanker kunnen genezen. 
Tevens lieten wij in een ander muizen model zien dat het geven van menselijke donor killer cellen een vertragend effect 
heeft op het ontwikkelen van menselijke beenmerg kanker (ziekte van Kahler). Om het effect van behandeling met 
killer cellen bij patiënten te kunnen onderzoeken zijn grote aantallen cellen nodig. Bovendien moeten de killer cellen 
voldoende geactiveerd zijn om weerstand te bieden aan de remmende werking tumor omgeving. In het huidige project 
wordt onderzocht hoe we killer cellen dusdanig kunnen activeren dat ze optimaal in staat zijn om kanker cellen aan te 
vallen.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Om killer cellen te activeren hebben we in de loop der jaren verschillende strategieën ontwikkeld. 
De eerste is doormiddel van genetische modificatie waarbij we zogenaamde “CAR-NK cellen” genereren. CAR-NK 
cellen hebben een extra receptor op hun oppervlakte waardoor ze tumor cellen beter herkennen. In 2019/20 hebben 
wij de methodiek om CAR-NK cellen te maken verder geoptimaliseerd. In 2020 is een manuscript met onze bevinding 
dat statines het maken van deze cellen kan bevorderen gepubliceerd (Gong, Mol Ther Methods Clin Dev.). Tevens heeft 
promovendus Ying Gong de GROW posterprijs gewonnen voor zijn CAR-NK cel werk.

De tweede strategie is het combineren van NK cellen en antistoffen en wij konden aantonen dat deze strategie voor 
borstkanker werkt (manuscript in voorbereiding). In 2020 heeft Femke Ehlers (promovendus op het killer cel project) 
met een TEFAF fellowship een half jaar onderzoek kunnen doen op het lab van Prof. Coussens (Oregon Health and 
Science University, Portland, VS). Met behulp van een daar aanwezige unieke microscopie-techniek heeft zij in zeer 
veel detail in kaart kunnen brengen hoe NK cellen in de borstkanker omgeving eruit zien. In 2021 zullen de data verder 
geanalyseerd worden hetgeen mogelijk nieuwe aangrijpingspunten kan opleveren om de anti-tumor functie van NK 
cellen te optimaliseren. 

In 2019, hebben wij de, door ons centrum gecoördineerde landelijke klinische studie, afgerond waarbij patiënten een 
z.g.n. haploidentieke stamcel transplantatie krijgen en deze studie is in 2020 gepubliceerd (v. Elssen, Ann Hematol. 
2021). Uit de studie bleek dat de behandeling haalbaar en relatief veilig is maar niet superieur t.o.v een gewone stamcel 
transplantatie. Op basis van deze data en onze eerdere preklinische data zijn wij een vervolg studie aan het voorbereiden 
waarbij de transplantatie gecombineerd zal worden met het geven van gekweekte NK cellen en een antistof.  
In eerder onderzoek hebben wij aangetoond dat Vitamine C een gunstig effect heeft op immuun cellen. Tevens toonden 
wij aan dat leukemie patiënten vaak een verlaagde Vitamine C spiegel hebben. Om te onderzoeken of deze patiënten baat 
zouden kunnen hebben bij het geven van extra Vitamine C, hebben wij eind 2019 een klinische studie geïnitieerd waarbij 
patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan extra vitamine C toegediend krijgen waarbij wij verwachten dat 
Vitamine C een gunstig effect op aantallen en functie van immuun cellen na stam cel transplantatie heeft. 

Ondanks vertraging als gevolg van de COVID-19 situatie heeft in 2020 meer dan de helft van het aantal geplande 
patiënten deelgenomen in de studie. 

Plannen voor de komende periode
 • Testen van de effectiviteit van de CAR-NK cellen
• Vervolg studies om de invloed van de remmende invloed van de tumor omgeving op te heffen
• Vervolg Vitamine C studies
•  Vormgeven van de samenwerking met Catharina Ziekenhuis, Eindhoven en UMC-Utrecht op gebied van killer cellen 

en immunotherapie.

Quote van de onderzoeker

“Killer cellen vallen kanker cellen aan, 
in ons onderzoek bestuderen wij hoe 

we de unieke eigenschappen van killer 
cellen optimaal kunnen gebruiken in de 

strijd tegen kanker”.
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Titel onderzoek

Niet-invasieve lymfeklierstadiëring van de oksel bij 
borstkankerpatiënten met behulp van de hybride PET-MRI scan.
Participanten: C.M. de Mooij, PhD student; R. Granzier, PhD student; dr. T. Van Nijnatten, AIOS Radiologie en Nucleaire 
Geneeskunde; dr. M. Lobbes, radioloog; prof. dr. M. Smidt, chirurg.

Doel van het onderzoek
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld. De behandeling bestaat 
vaak uit verschillende onderdelen zoals een operatie, bestraling en systemische therapie. Door deze behandelingen en 
door positieve invloeden van het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker is de afgelopen jaren de prognose 
van borstkankerpatiënten sterk verbeterd. Als gevolg hiervan is er meer aandacht voor bijwerkingen van de operatieve 
behandeling, bijvoorbeeld van de schildwachtklierprocedure. Deze operatie wordt uitgevoerd bij patiënten bij wie geen 
klinische verdenking is op uitzaaiingen in de oksel. Echter, de schildwachtklierprocedure is in 80% van de patiënten 
negatief, hetgeen betekent dat er geen uitzaaiing(en) in de lymfeklier(en) gevonden wordt en de operatie dus feitelijk 
overbodig is. De schildwachtklierprocedure kan echter wel gepaard gaan met bijwerkingen, zoals lymfoedeem, 
arm- en schouderpijn, veranderd gevoel aan de binnenzijde van de bovenarm en schouderstijfheid. Momenteel is er 
geen beeldvormende techniek die lymfeklieruitzaaiingen in de oksel voor de operatie met zekerheid kan uitsluiten, 
waardoor de schildwachtklierprocedure dus (nog) niet veilig achterwege gelaten kan worden. Als we erin slagen een 
niet-invasieve manier, zoals een verbeterde beeldvormende techniek, te ontwikkelen om lymfeklieruitzaaiingen in 
de oksel uit te sluiten, dan kan de schildwachtklierprocedure veilig achterwege gelaten worden bij patiënten zonder 
lymfeklieruitzaaiingen.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Momenteel focust onze onderzoeksgroep zich op de hybride PET-MRI scanner. Hierbij kan de anatomische 
nauwkeurigheid van het MRI-onderzoek gecombineerd worden met informatie over de stofwisseling van de lymfeklieren, 
zoals te bestuderen middels PET-onderzoek. Na een eerdere pilotstudie van onze onderzoeksgroep met de hybride PET-
MRI scanner, welke aantoonde de lymfeklieren in de oksel accuraat in beeld te kunnen brengen, zijn we begonnen met 
een grotere validatiestudie. De resultaten zullen geanalyseerd en gepubliceerd worden zodra er 125 klinisch lymfeklier 
negatieve patiënten hebben meegedaan met het onderzoek. 

Helaas heeft de COVID-19 pandemie ook grote gevolgen gehad voor de huidige studie. In 2019 hebben er in totaal 25 
patiënten deelgenomen aan de studie. Ten gevolge van COVID-19 hebben er in 2020 slechts 5 patiënten aan de studie 
deelgenomen, waardoor er nu in totaal 40 van de beoogde 125 patiënten hebben deelgenomen. Het grote verschil in 
deelnemende patiënten tussen 2019 en 2020 is in zijn geheel te wijten aan de COVID-19 pandemie. Gedurende een aantal 
maanden heeft het onderzoek geforceerd stilgelegen en momenteel zien we door een afgeschaald bevolkingsonderzoek 
een duidelijke afname in patiënten voor wie deze studie van toepassing is.

Plannen voor de komende periode
Sinds vorig jaar zijn wij bezig om de studie vanuit Maastricht 
uit te breiden naar meerdere ziekenhuizen in zowel het 
binnen- als het buitenland. Zodoende kunnen er eerder 125 
patiënten gescand worden waardoor de resultaten sneller 
bekend zullen worden. Inmiddels is het opstarten van dit 
onderzoek in met name het Erasmus MC in Rotterdam in 
een vergevorderd stadium. De eerste proefpersonen zijn 
daar gescand en hebben de gewenste resultaten opgeleverd 
waardoor de studie in het Erasmus MC op korte termijn 
gestart kan worden. Dit alles om bij een positieve uitkomst 
van het onderzoek, de schildwachtklierprocedure te kunnen 
voorkomen bij klinisch lymfeklier negatieve patiënten, 
volgens de resultaten van de hybride PET-MRI scan.

Quote van de onderzoeker

“Gerichte PET_MRI is een nieuwe 
beeldvormende techniek die potentieel 

de schildwachtklierprocedure in de 
toekomst kan vervangen. Hierdoor wordt 

bij patiënten zonder uitzaaiingen in de 
lymfekliereen een – nu nog nodige maar 

in de toekomst – overbodige operatie 
met verhoogde kans op bijwerkingen 

voorkomen”. 
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Titel onderzoek

De rol van voeding, voedingssupplementen en vitaminestatus bij 
aanhoudende vermoeidheid onder dikke darmkanker survivors in de 
EnCoRe prospectieve cohortstudie (00005739).
Participanten: Annaleen Koole, Matty Weijenberg, Martijn Bours, José Breedveld-Peters, Eline van Roekel, Jolanda Nelissen, 
Manon van Engeland, Stéphanie Breukink,  Maryska Janssen-Heijnen, Jeroen Vogelaar, Michel Aquarius, Eric Keulen, Jan Stoot.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de rol van supplementgebruik en vitamine D en B-vitamines (zowel status als inname) in relatie 
tot de kwaliteit van leven en vermoeidheid in de groeiende populatie van overlevers van dikkedarmkanker, vanaf diagnose tot 
2 jaar na afloop van de behandeling. Het onderzoek maakt deel uit van de EnCoRe-studie, een prospectieve cohortstudie in 
Limburg. Voor sommige vraagstellingen in dit project wordt gebruik gemaakt van het FOCUS-consortium waar de EnCoRe-
studie een onderdeel van is.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Binnen het FOCUS-consortium bleek een betere vitamine B6 status, gemeten via twee bloedbiomarkers, significant 
geassocieerd te zijn met een betere kwaliteit van leven zes maanden na diagnose. De overige onderzochte B-vitamines – 
bloedbiomarkers voor folaat, vitamine B2 en B12 – waren niet geassocieerd met kwaliteit van leven zes maanden na de 
diagnose. Deelnemers die stopten met het gebruik van B-vitamine supplementen rapporteerden 6 maanden na de diagnose 
meer vermoeidheid in vergelijking met niet-gebruikers. Het bijbehorende artikel verschijnt binnenkort in The American Journal 
of Clinical Nutrition.

De resultaten voor de associatie tussen een betere vitamine D-status en een betere kwaliteit van leven tussen 6 en 24 
maanden na het einde van de behandeling zijn  gepubliceerd (https://doi.org/10.1158/1055-9965.epi-19-1522). Tevens zijn er 
met de data uit onze studie en in het kader van dit project een drietal andere artikelen gepubliceerd waar KOFL bij is vermeld. 
Er zijn metabolieten geïdentificeerd, zoals citrulline en histidine, die gerelateerd zijn aan specifieke stadia van darmkanker 
en daarmee mogelijk aan de progressie van de ziekte (https://doi.org/10.1002/ijc.32666). Hoewel folaat en foliumzuur 
concentraties in het bloed niet significant geassocieerd waren met het risico op het terugkomen van de kanker of om eraan 
te overlijden, is er voorzichtigheid geboden, want hoge concentraties foliumzuur in het bloed zouden mogelijk gerelateerd 
kunnen zijn aan het terugkomen van de kanker (https://doi.org/10.1093/jncics/pkaa051). Tot slot blijkt een hoge mate van licht 
intensieve lichamelijke activiteit geassocieerd te zijn aan een betere kwaliteit van leven en minder vermoeidheid tot twee jaar 
na afloop van de therapie, en dit blijkt onafhankelijk te zijn van de hoeveelheid hogere intensive lichamelijke activiteit van de 
survivors (https://doi.org/10.1007/s11136-020-02566-7). Het proefschrift van Annaleen Koole is afgerond en in december 2020 
met succes verdedigd. 

Plannen voor de komende periode
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de metingen van de EnCoRe-
studie in maart 2020 tijdelijk stil komen te liggen. In oktober 2020 hebben we 
toestemming gekregen van de Medisch Ethische Commissie om door te gaan met 
de follow-up metingen van de patiënten die reeds in de studie zitten via de post. 
Deze metingen zijn opgestart en verlopen voorspoedig. Zodra het weer veilig is in 
verband met COVID zullen we de inclusie van nieuwe deelnemers weer opstarten 
en de thuismetingen weer continueren. 

We zijn onder andere voornemens om voedings- en beweegpatronen gerelateerd 
aan circadiaanse ritmes te identificeren en te onderzoeken in relatie tot slaap 
en vermoeidheid. We proberen hierbij de achterliggende mechanismen, zoals 
neuro-endocriene mechanismen waarbij tryptofaan en kynurenine een rol spelen, 
te ontrafelen. Hiermee zetten we onze zoektocht voort om steeds meer aanknopingspunten te vinden voor het opstellen van 
geïndividualiseerde leefstijladviezen ter verbetering van de kwaliteit van leven van survivors van dikke darmkanker. 

Quote van de onderzoeker

“Wij zetten onze zoektocht 
voort om steeds meer 
aanknopingspunten te 

vinden voor het opstellen 
van geïndividualiseerde 

leefstijladviezen ter verbetering 
van de kwaliteit van leven van 

survivors van dikke darmkanker”.
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Titel onderzoek

Verbetering van de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten 
door herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst. 
Vrouwen van 18 jaar of ouder die een enkel- of dubbelzijdige DIEP-lapborstreconstructie ondergaan na borstamputatie 
voor oncologische of preventieve redenen. Vrouwen loten tussen de standaard DIEP-lap borstreconstructietechniek 
zonder zenuwaansluiting of met zenuwaansluiting. De verwachting is dat zenuwherstel de kwaliteit van leven na 
borstreconstructie significant verbetert. In totaal nemen 118 patiënten, 59 per groep, deel aan deze studie.

Participanten: Prof. dr. R. van der Hulst, dr. S.M.H. Tuinder e.a.

Doel van het onderzoek
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die na borstamputatie een DIEP-lapborstreconstructie 
ondergaan door middel van herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
•  Er zijn 80 patiënten geïncludeerd (68%). Hiermee lopen we zo’n 3 à 6 maanden achter op de tijdsplanning; dit is geheel 

te wijten aan de maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie. 
•  Er zijn vier studiepatiënten lost to follow-up geraakt doordat zij niet meer mee wilden doen. Hiermee is de follow-up 

rate tot nu toe 95%. 
• De eerste patiënte heeft haar vierde follow-up gevoelsmeting gehad (1,5 jaar na de operatie). 
•  We hebben van de Raad van Bestuur van het MUMC+ toestemming gekregen om een nieuw en beter meetapparaat 

voor gevoelsmetingen te gaan gebruiken in de studie (Pressure-Specified Sensory Device™). Toestemming van de 
METC volgt nog. 

• Er is per 1 februari 2021 een nieuwe arts-onderzoeker aangenomen op dit project.

Plannen voor de komende periode
•  We gaan hard ons best doen om de inclusie in 2021 rond te 

krijgen. Dat betekent dat er dit jaar 38 patiënten moeten worden 
geïncludeerd. Vóór de COVID-19 pandemie werden er gemiddeld 
2 tot 3 DIEP-lapborstreconstructies per week gedaan; als wij 
snel weer genoeg mogen opereren, moet dit in de komende 11 
maanden tijd (2 x 4 x 11 = 88) dus makkelijk lukken.

•  We gaan door met de follow-up metingen en blijven proberen 
hierbij zo min mogelijk missing data te hebben.

•  We gaan het PSSD implementeren in de studie, hetgeen 
betrouwbaardere meetresultaten op zal leveren.

•  In januari/februari 2022 volgt een interim-analyse van de tot dan 
toe verkregen studiedata om te zien of er al een effect van het 
zenuwherstel waarneembaar is. 

Quote van de onderzoeker

“Verbetering van de kwaliteit van 
leven van borstkankerpatiënten 
door herstel van het gevoel van 

de gereconstrueerde borst”. 
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Titel onderzoek

Het herkennen van veranderingen van het afweersysteem in 
patiënten met stadium III niet kleincellig longkanker die worden 
behandeld met gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie en 
aanvullende immuuntherapie.
Participanten: Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, Dr. Lizza Hendriks, Prof. Dr. Marc Vooijs, Prof. Abhishek Garg 
en Drs. Rianne Vaes.

Doel van het onderzoek
Immuuntherapie verbetert de overleving van patiënten met stadium III niet-kleincellig longkanker (NSCLC) bij toediening 
na chemotherapie en radiotherapie. Radiotherapie met fotonen veroorzaakt veranderingen in het afweersysteem, maar 
het is onbekend welke deze zijn na protonentherapie, die volstrekt andere DNA-schade veroorzaakt dan fotonen. In 
deze studie onderzoeken wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door 
immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC. Het doel is om immuun-profielen te kunnen identificeren die in de 
toekomst kunnen helpen bij het opzetten van individuele immunologische behandelstrategieën. 

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
In november 2019 is dit project gehonoreerd door 
Kankeronderzoekfonds Limburg. In het afgelopen jaar hebben wij 
een onderzoeksprotocol opgesteld voor het kunnen uitvoeren van 
deze klinische studie. Het betreft een prospectieve multicenter fase 
II waarbij tijdens de behandeling op vooraf vastgestelde tijdspunten 
bloed zal worden afgenomen bij de patiënt. Deze bloedsamples 
zullen in een later stadium van deze studie uitgebreid worden geanalyseerd voor het identificeren van de behandeling-
geïnduceerde immuun veranderingen. In deze klinische studie zullen patiënten worden geïncludeerd bij Maastro, in het 
Erasmus MC (Rotterdam) en in het Catharina ziekenhuis (Eindhoven). Wij hebben onlangs goedkeuring gekregen om te 
kunnen starten met de inclusie van patiënten.

Plannen voor de komende periode
Wij verwachten in Q2 van 2021 te kunnen starten met de inclusie van patiënten. Parallel aan de opstartfase van deze 
klinische studie gaan wij het directe effect van radiotherapie op longtumor organoïden onderzoeken. Tumor organoïden 
zijn driedimensionale stamcelkweken waarvan de structurele en functionele eigenschappen van de oorspronkelijke 
tumor behouden blijven. Door deze tumor organoïden te bestralen kunnen we onderzoeken 1) welke factoren door de 
tumor worden uitgescheiden en 2) welke functionele effecten deze factoren hebben op immuun cellen. 

Quote van de onderzoeker

“Beliefs do not change facts. 
Facts should change beliefs”.
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Titel onderzoek

Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing 
diagnosis and risk-stratification of renal cell carcinoma.
Participanten: Dr. K.M. Smits, Dr. J.G. van Roermund, Dr. M.J. Aarts, Dr. L.J. Schouten, Dr. E. Oosterwijk, 
Drs. K. Lommen.

Doel van het onderzoek
Jaarlijks worden er bijna 3000 nieuwe gevallen van niercelkanker gediagnosticeerd in Nederland. Ongeveer de helft van 
de mensen met niercelkanker ervaart geen symptomen, en vaak worden tumoren per toeval gediagnosticeerd tijdens 
beeldvorming bedoeld voor andere klachten of pas in een laat stadium, als klachten wel optreden. Niercelkanker in 
een vergevorderd stadium, met uitzaaiingen, gaat gepaard met lage overlevingscijfers. Voor het verbeteren van de 
vooruitzichten bij niercelkanker is het van belang om de diagnostiek van niercelkanker te verbeteren en niercelkanker 
met een ongunstig beloop eerder te herkennen. De laatste jaren worden door de toename in het gebruik van medische 
beeldvorming (echo, CT scan etc.), steeds vaker per toeval kleine gezwellen gediagnosticeerd in de nier. Op basis 
van de huidige beeldvorming is het vaak moeilijk om vooraf het onderscheid te maken tussen een goedaardig en een 
kwaadaardig gezwel, en het huidige beleid is in de meeste gevallen een operatieve (gedeeltelijke) verwijdering van de 
nier. Achteraf blijkt echter slechts een deel van deze kleine gezwellen daadwerkelijk kwaadaardig te zijn.
In ons onderzoek gaan wij op zoek naar nieuwe specifieke biomarkers voor niercelkanker die gemeten kunnen worden 
in de urine van patiënten. Het doel hiervan is om de huidige manier van diagnosticeren van niercelkanker op een 
patiëntvriendelijke manier te verbeteren waardoor niercelkanker makkelijker te herkennen is, en vooraf een beter 
onderscheid te maken is tussen een goed- en een kwaadaardig gezwel. 

Wat is in de afgelopen periode gerealiseerd
Door de financiële steun van Kankeronderzoeksfonds Limburg hebben wij ook in 2020 weer een heel aantal zaken 
kunnen realiseren. Als uitbreiding van de al 150 geanalyseerde nierweefsels van kanker patiënten en gezonde personen, 
hebben we nog zo’n 100 weefsels van patiënten toegevoegd en hierin de biomarkers opnieuw geanalyseerd. Acht 
markers leken in het weefsel een goed onderscheid te kunnen maken tussen weefsel van kankerpatiënten en weefsel 
van gezonde personen; een combinatie van 3 biomarkers bleek in  staat een juiste uitslag te geven bij  80% van de 
niercelkanker patiënten, en 97% van de mensen zonder niercelkanker. Met deze markers kunnen we nu verder de slag 
in de experimenten met urine. 
Nadat we in 2018 en 2019 de meest optimale protocollen voor DNA isolatie uit urine ontwikkeld hadden, en de logistieke, 
opslag- en preservatieprotocollen voor urine geoptimaliseerd hadden, zijn we verder gegaan met het opzetten van de 
Maastrichtse Urine Biobank. Eind 2019 hebben we toestemming van de medisch-ethische commissie en de Raad van 
Bestuur gekregen voor het starten van deze Maastrichtse Urine Biobank. In 2020 is de logistiek binnen de afdelingen 
Pathologie en Urologie Maastricht UMC+ opgezet, en zijn er afspraken en werkprotocollen gemaakt met de Centrale 
Biobank UMC+. 

Het oorspronkelijke plan was om de Biobank te openen in maart/april 2020. Helaas werd door de COVID-19 crisis een 
tijdelijke stop ingevoerd voor het starten van nieuwe studies in het MUMC+. Uiteindelijk is de Maastrichtse Urine Biobank 
halverwege oktober officieel geopend. Helaas zijn er door de COVID-19 en de veranderingen in de logistiek van de 
reguliere zorg (met name door het veranderen van fysieke consulten naar telefonische consulten) nog geen patiënten 
geïncludeerd in de Urine Biobank.

Plannen voor de komende periode
Er zijn uitgebreide plannen gemaakt voor het komende jaar. Als eerste willen we vertaalslag van weefsel naar urine 
maken; we zullen de eerder in weefsel bestudeerde DNA biomarkers meten in urine en bestuderen of deze ook in urine 
in staat zijn om niercelkanker te herkennen. Omdat onze eigen Maastrichtse Urine Biobank nog geen urine samples 
bevat, hebben wij via een samenwerking met het Radboudumc een serie urines van niercelkanker patiënten verkregen 
zodat we die kunnen gebruiken voor de volgende fase van ons onderzoek.  

Quote van de onderzoeker

“Urine biomarkers zouden in de 
toekomst gebruikt kunnen worden als 

ondersteuning bij het stellen van de 
diagnose niercelkanker”.
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Titel onderzoek

Diagnostische en prognostische waarde van biomarkers in vroege 
stadia van de ziekte van Alzheimer. Gepersonaliseerde criteria voor 
de ziekte van Alzheimer (IARC).
Participanten: dr. Stephanie Vos, dr. Inez Ramakers, dr. Pieter Jelle Visser en prof. dr. Frans Verhey e.a.

Doel van het onderzoek
De ziekte van Alzheimer kan tegenwoordig al in een vroeg stadium worden vastgesteld door middel van zogeheten 
biomarkers. Voor de ziekte van Alzheimer zijn dit bepaalde eiwitten in het hersenvocht en de krimp van specifieke 
hersendelen op een scan. Echter bij mensen van middelbare en oudere leeftijd spelen ook vasculaire problemen een 
belangrijke rol voor hersengezondheid. Zo is bekend dat hoge bloeddruk, diabetes overgewicht en roken slecht zijn voor de 
bloedvaten en hierdoor ook de hersengezondheid kunnen beïnvloeden. Het is echter nog onduidelijk hoe deze vasculaire 
problemen samenhangen met de ziekte van Alzheimer en hoe beide ziekteprocessen elkaar beïnvloeden. In dit onderzoek 
willen we bestuderen hoe de ziekte van Alzheimer en vasculaire problemen elkaar beïnvloeden. Omdat iedere patiënt uniek 
is, willen we tot een persoonlijk model komen om diagnostiek en beloop vast te stellen bij geheugenpoli patiënten.

Wat is in de afgelopen periode gerealiseerd
Na de start van het project hebben we een PhD studente aangesteld die aan dit project werkt als onderdeel van haar 
promotietraject. Afgelopen jaar hebben we in overleg met de geheugenpoli in Aken, waarmee in dit project samengewerkt 
wordt, de relevante variabelen en patiëntenpopulatie geselecteerd uit ons geheugenpoli databestand, aangevuld en 
voorbereid voor data analyses die ondertussen worden uitgevoerd. Hieronder wordt dit in meer detail beschreven.
Klinische data: De klinische data zijn nu geharmoniseerd tussen beide centra zodat gezamenlijke analyses uitgevoerd 
kunnen worden. Data en definities voor variabelen zijn bestudeerd en zorgvuldig gekozen na overleg binnen het projectteam. 
Additionele data zijn opgezocht in bronbestanden waar dat nodig was om zo de uiteindelijke complete IARC dataset te 
vormen. De finale dataset bevat data van maar liefst 846 personen van de geheugenpoli’s in Maastricht en Aken. Van deze 
personen zijn demografische gegevens, diagnose, neuropsychologische testresultaten, en informatie over medicatiegebruik, 
vasculaire risicofactoren of vasculaire aandoeningen uit de medische voorgeschiedenis beschikbaar. Daarnaast beschikken 
we ook over data van biomarkers 
in hersenvocht en hersenscans bij deze personen om de daadwerkelijke schade in het brein te bestuderen.
Hersenscan analyses: afgelopen jaar zijn de hersenscans (MRI) van beide centra door twee onafhankelijke beoordelaars 
uit Aken en Maastricht van een dubbele visuele beoordeling voorzien voor vasculaire schade in het brein en voor atrofie in 
gebieden die aangetast zijn bij de ziekte van Alzheimer. Deze nieuwe gegenereerde data zijn toegevoegd aan de datasets. 
Hiermee is onze eerste mijlpaal bereikt.
Preliminaire data analyses: Ondertussen zijn ook de eerste data analyses uitgevoerd. Daarvoor is recente literatuur 
bestudeerd om zo concrete sub-vraagstellingen en analyses te definiëren of verfijnen. 

De algemene eigenschappen van de gecombineerde dataset zijn in kaart gebracht en de eerste data analyses naar de 
relatie tussen Alzheimer biomarkers, vasculaire schade, en cognitief functioneren zijn uitgevoerd (zie onder). Dit zal verder 
bestudeerd worden het komende jaar. 

Wat zijn de eerste resultaten en (geplande) disseminatie ervan?
De eerste preliminaire analyses zijn nu afgerond en hierover zal een deel gecommuniceerd worden via abstract en poster 
op onze jaarlijkse onderzoeksinstituut dag in maart 2021 (zie poster in Annex 1). Voor onze eerste cognitie analyses hebben 
we ons beperkt tot vasculaire maten op de hersenscans. Wanneer we enkel naar baseline data keken, vonden we dat 
vooral Alzheimer biomarkers samenhangen met cognitief functioneren maar onze longitudinale analyses tonen aan dat 
ook vasculaire schade samenhangt met verminderend executief functioneren en globale cognitief functioneren over de tijd. 
Ook vonden we dat sommige effecten van Alzheimer biomarkers en vasculaire processen op cognitief beloop door elkaar 
beïnvloed werden. Zo vonden we dat enkel bij personen met amyloïde ophoping in het brein en ook microbloedingen in 
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het brein geheugen sterker achteruitgaat vergeleken met 
personen met amyloïde ophoping zonder microbloedingen. 
Ditzelfde effect zagen we ook bij mensen met atrofie in 
gebieden typisch voor de ziekte van Alzheimer, zowel voor 
geheugen als ook voor executief functioneren. Verder vonden 
we dat bij personen met atrofie in gebieden typisch voor de 
ziekte van Alzheimer en ook witte stof schade in het brein, 
aandacht sterker achteruitgaat over de tijd, vergeleken met 
personen met atrofie in gebieden typisch voor de ziekte 
van Alzheimer zonder witte stof schade. Al deze onderlinge 
relaties willen we nog verder gaan uitzoeken maar deze 
bevindingen geven alvast aan dat het belangrijk is om 
Alzheimer biomarkers en vasculaire schade in relatie tot 
elkaar te bekijken.
Na het verder vormgeven van onze analyses zullen de 
bevindingen ook op een internationaal congres worden 
gepresenteerd, op sociale media worden gedeeld, en 
met clinici en andere geïnteresseerde disciplines worden 
gedeeld. Dr. Vos heeft eveneens in 2020 een interview 
gegeven over de resultaten in het magazine Nummer1, een 
uitgave van het Limburgs Dagblad de Limburger met een 
oplage van 135.000 exemplaren. 

Plannen voor de komende periode
Wij gaan verder bestuderen aan de hand van onze data en van literatuur hoe vasculaire schade op basis van risico factoren, 
ziektes, en pathologie het best gedefinieerd en geïntegreerd kan worden. De data analyses zullen verder verfijnd en 
uitgebreid worden om beter inzicht te krijgen in hoe vasculaire schade samenhangt met biomarkers voor de ziekte van 
Alzheimer en cognitief beloop. Wij voorzien gezien de coronacrisis geen 
problemen om deze analyses af te ronden en deadline te behalen. De gegenereerde inzichten zullen ons helpen om 
individuele vasculaire risico scores te berekenen. Meer naar het einde van het project toe hopen we dan Alzheimer-
vasculaire profielen te kunnen definiëren en plannen we op basis daarvan een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen 

die iemands vasculaire 
risicoscore/pathologie 
aantoont in relatie tot 
klinische en Alzheimer 
biomarker gegevens. Deze 
score kan dan bij individuele 
patiënten op de geheugenpoli 
toegepast worden om zo een 
beter beeld te krijgen van 
de onderliggende oorzaak 
van de symptomen en het 
beloop van de ziekte bij de 
individuele patiënt beter in 
kaart te brengen.

Results
o Cortical microbleeds were significantly more common in the AD group (18.9%) compared to the non-AD 

(11.0%) and normal (13.2%) groups. Subcortical microbleeds (5.1-10.5%) and WMH burden (19.4-27.5%) did not 
significantly differ between groups (Figure 1).

o AD and non-AD groups had worse MMSE, memory and language scores compared to the normal group 
(p < 0.01). ATN groups did not differ on other cognitive domains.

o Cortical and subcortical microbleeds, WMH and vascular composite score were not associated with 
cognitive performance. Also, no interactions between ATN groups and vascular burden on cognition were found, 
indicating that the effect of vascular burden on cognition was similar for all ATN groups.

The association between ATN Alzheimer biomarkers and MRI vascular burden on cognition

Veerle van Gils1, Inez Ramakers1,2, Leonie Banning1, Domantė Kučikienė2,3, Ana Sofia Costa2,3, Jörg B. Schulz2,3, Frans Verhey1, Kathrin Reetz2,3, Stephanie J. B. Vos1

1Department of Psychiatry and Neuropsychology, School for Mental Health and Neuroscience, Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands;
2 Department of Neurology, University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany. 
3 JARA Institute Molecular Neuroscience and Neuroimaging, Forschungszentrum Jülich and RWTH Aachen University, Aachen, Germany.

Background
In 2018, an Alzheimer biomarker framework has been proposed 
based on amyloid (A), tau (T) and neurodegeneration (N) 
classification 1. It remains unclear whether adding cerebrovascular 
burden (V), given its prevalence in this population, to this 
framework would improve diagnosis or prognosis of memory-clinic 
patients. The effects of MRI vascular markers and ATN biomarkers 
as well as their interaction on cognition remain unclear 2.3.

Objectives
o To investigate the prevalence of vascular MRI burden in ATN 

biomarker groups among memory-clinic patients

o To investigate the relationship of vascular burden on MRI and  
ATN biomarker groups on cognition

Conclusions
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Methods
Participants
756 patients from Maastricht and Aachen university memory 
clinics were included. Patients < 45 years or patients with an 
alcohol or prion-related syndrome or any other non-dementia 
related diagnoses were excluded. 11 outlier cases were excluded 
due to an excessive number of microbleeds (> 20).
Definition ATN

Ø A: baseline cerebrospinal fluid (CSF) amyloid beta(Aβ)42 
or Aβ 42/40,

Ø T: CSF phosphorylated tau,

Ø N: MRI medial temporal atrophy (MTA).

ATN groups
Patients were classified in four groups based on the presence of 
ATN biomarker abnormality (based on local cut-offs and MTA≥2):

Ø Normal (A-T-N-), 
Ø Non-AD (A-T-N+, A-T+N-, A-T+N+), 

Ø AD pathophysiological change (A+T-N-, A+T-N+),

Ø AD (A+T+N-, A+T+N+).

Measures of MRI cerebrovascular burden
Ø Periventricular white matter hyperintensities (WMH, 

Fazekas ≥2), 

Ø Subcortical and cortical cerebral microbleeds (MB, ≥1),
Ø A composite score (score 0 to 2, based on Fazekas ≥2 

and/or total microbleeds ≥1). 

Figure 1. Frequency of MRI vascular burden across ATN biomarker patient groups. 
Shown is the prevalence of (A) cortical microbleeds (B) subcortical microbleeds and (C) white matter 
hyperintensities (WMH) between patients classified in the normal, non-AD, AD pathophysiological and 
AD groups based on presence of the AD ATN biomarkers. *p<0.05, **P<0.01.

A
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Outcome measures - cognitive performance
Ø global cognition (MMSE), 

Ø Neuropsychological domains: delayed memory, attention, executive functioning (EF) and language
Statistics
Ø Pearson chi-squared test was used to test differences in prevalence of MRI cerebrovascular burden between the ATN 

groups

Ø Linear mixed models were used to assess the relationship between ATN groups, vascular measures, and cognition at 
baseline, adjusted for age, gender and education, and random intercept for center.

o The current study indicates that cortical microbleeds co-exist with AD pathology 
in the brain. 

o AD pathophysiology shows effects independent of cortical and subcortical 
microbleeds and WMH on cognition in memory clinic patients.

o Effects of other MRI vascular burden measures on AD biomarkers and 
cognition needs to be further examined.
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Table 1: demographical information.

Mean (SD) / Percentage
Age (N=756) 69.6 (9.2)

Male (N=756) 54%

Education years (N=723) 11.6 (3.3)

Normal / non-AD / AD change / 

AD (N=687)

38% / 27% /      

6% / 29%

SCD / MCI / dementia (N=756) 12% / 49% / 39%

MMSE (N=714) 24.8 (4.5)

Memory, z-score (N=656) -1.71 (1.43)

Attention, z-score (N=381) -0.73 (1.40)

EF, z-score (N=332) -0.87 (1.51)

Language, z-score (N=668) -1.40 (1.24)

Abnormal amyloid (N=751) 35%

Abnormal p-tau (N=749) 47%

MTA ≥2 (N=691) 19%

Cortical MB ≥1 (N=659) 13%

Subcortical MB ≥1 (N=659) 7%

WMH, Fazekas ≥2 (N=724) 21%

Table 2: Mixed model outcomes on the effect of ATN group and MRI vascular 
burden on cognition.
Predictor variables β

MMSE Memory Attention EF Language
ATN groups:
- non-AD (vs normal)

- AD change (vs normal)
- AD (vs normal)

-1.14**
0.19

-2.19**

-0.60**
-0.32

-0.90**

-0.11

0.37

0.03

-0.18

0.61

-0.32

-0.32**
-0.26

-0.34**

Cortical MB -0.59 0.30 -0.06 0.29 -0.19

Subcortical MB -0.37 0.43 0.20 0.04 -0.06

WMH 0.37 -0.07 -0.21 -0.14 0.03

Composite -0.03 0.08 -0.12 0.07 -0.02

ATN x cortical MB n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

ATN x subcortical MB n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

ATN x WMH n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

ATN x composite n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

**
*
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**p<0.01

Quote van de onderzoeker

Stephanie Vos: “Het verloop van de 
ziekte van Alzheimer voorspellen is 
één onderzoeksdoel, preventie een 

tweede. ‘Als we weten wat de invloed van 
vaatziektes is, dan is het ook mogelijk om 

vroegtijdig al dan niet een aangepaste 
behandeling te starten. Met medicijnen 
tegen hoge bloeddruk bijvoorbeeld of 

met cholesterolverlagende middelen. Of 
om de leefstijl aan te passen. Stoppen 

met roken, afvallen; stuk voor stuk goed 
voor hart en bloedvaten. En hopelijk 

hoogstwaarschijnlijk ook voor de 
hersenen. Zo kunnen we een steentje 
bijdragen aan het terugdringen van 

Alzheimer en andere aandoeningen die 
dementie veroorzaken. Nu al hebben 
250.000 Nederlanders dementie, daar 
komen er elk jaar 15.000 bij. De impact 
is dus enorm, ook op de uitgaven in de 

gezondheidszorg”.

Annex 1
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Titel onderzoek

Use It Or Lose It.
Participanten: Dhr. Lukas Duffner, dr. Kay Deckers, dr. Sebastian Köhler, prof. dr. Marjolein de Vugt.

Doel van het onderzoek

Achtergrond
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leven er momenteel 50 miljoen (280.000 in Nederland) mensen met dementie. 
Dit getal zal de komende decennia verder stijgen tot 83 miljoen in 2030 en zelfs 150 miljoen (500.000 in Nederland) in 2050. 
Wat veel mensen niet weten is dat het risico om dementie te ontwikkelen niet vastgelegd is. Volgens recent onderzoek is 
maar liefst 40% van het risico beïnvloedbaar door een gezonde leefstijl en vermijding van chronische ziekten. Dit bevat onder 
andere voldoende beweging, een gezonde voeding, en het controleren van een te hoge bloeddruk en bloedsuikerspiegel. 
Recente bevindingen wijzen ook in de richting van een positief effect van sociale en cognitieve vrijetijdsbesteding. Zo hebben 
studies van Alzheimer Centrum Limburg gevonden dat een cognitief actieve leefstijl tot 17% van het beïnvloedbare risico 
uitmaakt. Ondanks die mogelijkheden is er tot nu toe op dit gebied weinig onderzoek gedaan. “Het Nieuwsgierige Brein” 
(Nederlandse projecttitel) zal bijdragen om dit beter in kaart te brengen door onderzoek te doen naar de effecten van 
sociale en cognitieve activiteiten op het brein, cognitief functioneren en het risico op dementie. Het uiteindelijke doel is 
de bevindingen bruikbaar te maken om het risico voor dementie in de algemene bevolking te verlagen. Figuur 1 bevat een 
overzicht van het project.

Figuur 1. Overzicht “Het Nieuwsgierige Brein”

Het project
Voor dit project maken we gebruik van de bestaande literatuur in vorm van een uitgebreid overzichtsartikel over de huidige 
stand van kennis omtrent sociale en cognitieve activiteit op breinniveau, alsmede meerdere grote bevolkingsstudies: de 
Maastricht Aging Study (MAAS), English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) en De Maastricht Studie (DMS). Onderaan geven 
we een overzicht over de lopende studies en een uitblijk over de komende studies.

Literatuuronderzoek
Een uitgebreid literatuuronderzoek vormt de basis van het project. Het doel van deze studie is om specifieke cognitieve en 
sociale activiteiten te identificeren, die invloed hebben op de hersenstructuur. Hiervoor hebben we met een interdisciplinair 
team de beschikbare literatuur in vier wetenschappelijke databanken systematisch doorzocht en 6115 potentieel relevante 
artikelen geïdentificeerd en gescreend. Op dit moment zijn we bezig met het extraheren van gegevens uit 78 geselecteerde 
artikelen die aan onze inclusiecriteria voldoen. De gegevens zullen worden opgeschreven in een wetenschappelijke 
publicatie. Dit eerste onderdeel van het project is in voorjaar van 2021 afgerond. Een gedetailleerde beschrijving van dit 
onderzoek is ook beschikbaar op: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=193278.



HFL bestuursverslag 2020 37 

ELSA
Parallel wordt gewerkt aan een studie in internationale 
samenwerking met het University College London (UCL). 
Zij zijn de beheerders van gegevens van de English 
Longitudinal Study of Ageing (of ELSA; https://www.elsa-
project.ac.uk/). Op basis van deze Engelse populatiestudie 
van 7.000 deelnemers van 50 jaar en ouder, willen we 
onderzoeken of mensen die veel cognitief en/of sociaal 
actief zijn een lager risico op dementie hebben. Verder 
willen we weten of cognitieve en sociale vrijetijdsbesteding 
andere risicofactoren voor dementie (zoals een lagere 
opleiding of een lager inkomen) kunnen beïnvloeden. Met 
andere woorden: we willen weten of het protectief effect 
van cognitieve en sociale activiteiten de mogelijkheid 
bieden om voor schadelijke risicofactoren te compenseren. 
Na een planningsfase zijn we nu begonnen met de gegevensanalyse en verwachten binnenkort al eerste resultaten. Deze 
zullen dan ook worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Voorlopige resultaten van dit onderzoek laten 
zien dat cognitieve maar ook sociale activiteiten het risico op dementie gunstig beïnvloeden. Eerste bevindingen werden 
gepresenteerd tijdens het jaarlijks (virtueel) congres van de International Psychogeriatric Association (IPA) op 2 oktober 
2020.

Plannen voor de komende periode

DMS vanaf 2021
De Maastricht studie (DMS; https://www.demaastrichtstudie.nl/) is een lopend onderzoek van de Limburgse bevolking naar 
determinanten van verschillende chronische ziekten. DMS bevat onder andere gegevens over leefstijl en verschillende 
fysische metingen zoals structurele hersenscans, zogenoemde “Magnetic Resonance Imaging” of MRI-scans. In een 
studie met DMS-gegevens van ruim 5.000 deelnemers 40 t/m 75 jaar willen we graag het verband tussen een cognitief en 
sociaal actieve leefstijl en veranderingen in het brein op kaart brengen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook worden 
gepubliceerd in een nationaal of internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

MAAS vanaf 2022
De Maastricht Ageing Study (MAAS; https://breinweb.nl/maas/) is een lange-termijn onderzoek gedurende 25 jaar naar 
bepalende factoren van vergrijzing en is begonnen in 1993. De steekproef bestaat uit 1.823 mensen 24 t/m 81 jaar en is 
representatief voor de algemene Limburgse bevolking. Metingen (medisch onderzoek, vragenlijsten over leefstijl en cognitie) 
vinden herhaaldelijk plaats in afstanden van enkele jaren. Door het analyseren van MAAS-gegevens willen we graag het 
risico op dementie in verband met cognitieve en sociale activiteiten verder onderzoeken. Naast de diagnose van dementie 
willen we ook het functioneren op cognitieve taken verder bekijken. Ook bij deze studie is het de bedoeling specifieke 
activiteiten te identificeren die cognitieve achteruitgang positief kunnen beïnvloeden. 

MijnBreincoach vanaf 2023
De bevindingen van alle bovengenoemde studies zullen uiteindelijk worden gebruikt om de bestaande MijnBreincoach app 
(https://www.mijnbreincoach.eu/) aan te passen. 
De app geeft inzicht in het persoonlijke dementie risicoprofiel van de gebruiker, gebaseerd op een uitgebreid vragenlijst over 
11 risicofactoren. Tot nu toe zijn sociale activiteiten nog geen onderdeel van MijnBreincoach. Gebaseerd op de resultaten 
van Het Nieuwsgierige Brein zal deze dus worden aangepast. De bruikbaarheid van deze aanpassingen zal vervolgens 
worden onderzocht door een zogenoemd “proof of principle” studie. Hierdoor willen we bekijken of het gebruiken van 
MijnBreincoach ook echt leidt tot veranderingen van het gedrag.

Quote van de onderzoeker

Sebastian Köhler: “Het Nieuwsgierige 
Brein zal bijdragen aan een beter begrip 

van de invloed van mentale en sociale 
activiteiten op het voorkomen van 

cognitieve achteruitgang en dementie. 
Ons doel is om de heterogeniteit 

tussen individuen en verschillende 
populaties beter te begrijpen om 
zo nieuwe primaire, secundaire 

en tertiaire preventie strategieën 
te kunnen ontwikkelen. Door een 
praktische aanpak willen we de 

bevindingen vertalen naar een bruikbare 
preventiemethode en zo een mentaal 

actieve leefstijl verder promoten.” 
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Titel onderzoek

Op zoek naar de eerste hersenveranderingen van  
de ziekte van Alzheimer.
Participanten: dr. Heidi Jacobs, prof. dr. Frans Verhey, e.a.

Doel van het onderzoek
Het aantal mensen met dementie neemt snel toe. De oorzaak van de ziekte van Alzheimer wordt gelinkt aan de ophoping 
van twee giftige eiwitten in de hersenen. Deze eiwitten zijn reeds te zien 20-30 jaar voordat een diagnose gesteld wordt. 
Alzheimer Center Limburg heeft nieuwe beeldvormende methoden (MRI) ontwikkeld waarmee we het kleine gebiedje waar 
de eerste eiwitten zich opstappelen te bestuderen. Het doel van dit project is te ontdekken wanneer precies de eerste 
hersenveranderingen van de ziekte van Alzheimer zich voordoen en welke persoonlijke of levensstijlfactoren hier een 
invloed op hebben. 

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Afgelopen jaar hebben we succesvol vele mensen kunnen contacteren en hebben we de inclusie van gezonde deelnemers 
voortgezet. Door middel van verschillende interviews met Dr. Jacobs in lokale bladen, mede mogelijk gemaakt door de 
Health Foundation Limburg, hebben vele vrijwilligers zich aangemeld voor deelname aan onze studie. Hieruit hebben we 
op het moment 100 deelnemers geïncludeerd en uitgenodigd voor de eerste visite. Daarnaast hebben we tijdens de wereld 
Alzheimer week met hulp van de Health Foundation Limburg een presentatie gegeven over ons project voor klanten van ING 
private banking waardoor ons onderzoek breed onder de aandacht staat. 

Plannen voor komende periode
Het komend jaar zullen we verder doorpakken met als doel 
uiteindelijk 160 gezonde mensen te includeren tussen de 
30-95 jaar. De focus zal in de komende periode zich vooral 
richten op de 30 tot 50-jarige en de mensen ouder dan 80. 
Al deze mensen zullen we uitnodigen om cognitieve testen 
ondergaan, vragenlijsten rond levensstijl invullen en bloed 
laten prikken. Ook zullen alle vrijwilligers deelnemen aan een 
gespecialiseerde MRI-scan.

Quote van de onderzoeker

Heidi Jacobs: “De ziekte van 
Alzheimer begint vroeger dan we 
dachten, waarschijnlijk 20-30 jaar 

voor de eerste symptomen. Met 
geavanceerde beeldvormende 
technieken kunnen we nu de 

allereerste hersenveranderingen 
opsporen. Deze informatie is cruciaal 

om straks tijdig deze ziekte te 
vertragen en mogelijk te voorkomen.” 
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Titel onderzoek

Adoptieproject: Jong adopteert Oud.
Participanten: dr. Fania Dassen, dr Niels Jansen, prof. dr. Marjolein de Vugt projectleider,  
en prof. dr. Frans Verhey Lid projectgroep.

Doel van het onderzoek
Het adoptieproject is ontwikkeld door Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+. Binnen het Adoptieproject - 
ook wel “Jong adopteert Oud” genoemd - worden jonge en oude generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht. Leerlingen 
van groep 7 en 8 van diverse basisscholen ontvangen een gastles over dementie, alvorens ze structureel in kleine groepjes 
op bezoek gaan bij ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen en om die reden in een zorgcentrum 
verblijven. Tijdens de bezoeken ondernemen ze samen alledaagse activiteiten zoals een spelletje spelen, de krant (voor)
lezen of een wandeling maken. Dit project heeft tot doel: 1) kinderen kennis te laten maken met de leefwereld van mensen 
met dementie en ze te leren hoe ze ermee kunnen omgaan, om zo bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving; 
2) het taboe rondom dementie te doorbreken; en 3) het welbevinden van ouderen met dementie in een zorgcentrum te 
verbeteren. Sinds 1 oktober 2018 is Alzheimer Nederland mede-eigenaar van het Adoptieproject, en in samenwerking met 
hun grote bestand aan voorlichters zijn we bezig om we het project verder over het land uit te rollen.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
•  Het project is in het huidige schooljaar 2020-2021 wederom op vijftien basisscholen in Limburg van start gegaan, waarbij 

er een gastles in de klas of op locatie in de zorginstelling werd gegeven en er structurele bezoeken aan het verpleeghuis 
werden georganiseerd. 

•  Helaas kwam er in maart 2020 een abrupt einde aan de bezoekjes van de kinderen door covid-19. Hierdoor zijn alle 
projectactiviteiten noodzakelijk even gepauzeerd. Er was in deze periode geregeld mail en bel-contact tussen de 
coördinator en deelnemende scholen en zorginstellingen. ACL heeft in het kader van COVID-19 een bericht uitgestuurd 
om extra aandacht te vragen voor hoe je in deze tijden in contact blijft. De voorlichters Adoptieproject van Alzheimer 
Nederland en de adoptie-ambassadeurs ontvingen hierbij een boekenbon en het boek ‘Herinnering’ van Jos Frusch, als 
bedankje voor hun inzet het afgelopen jaar en ter stimulatie van hun inzet in de toekomst.

•  Lokale deelnemende scholen ontvingen de tip om aan gratis online tekenworkshops van de Limburgse kunstenaar Luke 
Sky deel te nemen, georganiseerd door Kinder onderzoekfonds Limburg.

•  Op Wereld Alzheimer Dag 21 september bezocht de projectcoördinator alle deelnemende scholen om per klas 5 
werkboeken “Chaos in de Bovenkamer” en 2 leesboeken “Mijn oma is kwijt” af te geven, om de leerkracht de kans te 
bieden zelf iets met het thema te doen in tijden van covid-19, en aan te kondigen dat we met iedereen persoonlijk in 
gesprek zouden gaan over mogelijkheden in de huidige covid-omstandigheden. De gastles heeft in de periode september-
november 2020 op een viertal scholen plaats kunnen vinden. Waar mogelijk is het project tijdens de kersttijd op een 
hybride manier uitgevoerd, met bezoekjes op afstand (bijvoorbeeld vanuit de binnentuin of achter het raam voor de 
bewoners zingen, sturen van kaartjes, knutselen van kerstversieringen, bakken van wafels, opnemen van filmpjes voor 
elkaar). Zuyerland heeft een promotiefilmpje van een bezoek door twee kinderen opgenomen en op Wereld Alzheimer 
Dag 2020 op alle locaties vertoond: https://vimeo.com/458575054/7a75f24c44

•  Er werden 23 voorlichters Adoptieproject in het landelijk vrijwilligerssysteem van Alzheimer Nederland geregistreerd, 
en er zijn 6 adoptie-ambassadeur benoemd, de regio-coördinatoren van Alzheimer Nederland, die samen een landelijk 
dekkend netwerk vormen. Het project is sinds de start van de samenwerking in 2018 al in 26 gemeentes daadwerkelijk 
van start gegaan. Dit behelst naast de provincie Limburg ook de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-
Holland. In deze 26 gemeentes namen tot op heden +/- 40 basisscholen en zorginstellingen deel.

•  In samenwerking met Alzheimer Nederland hebben we 4 online trainingsbijeenkomsten (train-de-trainer) voor nieuwe 
voorlichters Adoptieproject gegeven. 

•  Zomer 2020 is er door ACL en AN subsidie aangevraagd bij ZonMw in het kader van de Ondersteuning maatschappelijke 
beweging tegen eenzaamheid, om het project verder uit te breiden en door te ontwikkelen. Deze subsidie is op 7 
december 2020 toegewezen, voor een bedrag van ¤ 39.860,- Het voorstel werd beoordeeld als zeer goed en zeer relevant. 
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Plannen voor de komende periode
De startdatum van de uitbreiding en doorontwikkeling van het 
Adoptieproject is 15 januari 2021 met een looptijd van 18 maanden. 
De 1e kick-off bijeenkomst met de adviesgroep vond op 4 februari 
2021 plaats in digitale vorm. De projectgroep en adviesgroep 
wordt gevormd door personen afkomstig van welzijnsorganisaties, 
ouderenvertegenwoordigers, zorginstellingen, expertisecentra, private 
organisaties, ervaren voorlichters binnen Alzheimer Nederland en 
ervaringsdeskundigen.

• Fase 1 Procesevaluatie januari - juni 2021:
Verbeterpunten en ideeën identificeren waarmee het Adoptieproject 
verder doorontwikkeld kan worden, rekening houdend met actuele 
overheidsmaatregelen (‘Covid-19 proof maken’), en met aandacht 
voor duurzame implementatie. Hiervoor zullen we in gesprek 
gaan met diverse doelgroepen (basisschoolkinderen, leraren, 
medewerkers zorginstelling en voorlichters Adoptieproject). Hierbij 
zal ook kritisch naar de bestaande projectmaterialen gekeken worden 
(draaiboek, gastles, flyer) en deze zullen aan de hand van de feedback 
geoptimaliseerd worden. 

• Fase 2 Opschalen Alzheimer Nederland start januari 2021:
In de tweede fase in het project is het doel om het project verder 
verspreiden naar nieuwe regio’s en binnen de bestaande regio’s in 
heel Nederland. Om dit te bereiken zullen we nieuwe voorlichters 
Adoptieproject binnen Alzheimer Nederland werven en opleiden, de 
landelijke bekendheid van het project vergroten, en nieuwe wervende 
materialen ontwikkelen. 
• Fase 3 Exploratieve effectstudie start feb 2021, start 

dataverzameling september 2021:
Er zal een exploratieve effectstudie worden uitgevoerd met als hoofddoel 
het onderzoeken of het Adoptieproject kennis en attitude over dementie 
vergroot bij kinderen en het welbevinden vergroot en gevoelens van 
eenzaamheid verminderd bij mensen met dementie woonachtig in een 
zorginstelling. Voor deze effectstudie zullen de mensen met dementie 
en de kinderen het uitgangspunt vormen en zullen de gegevens zowel 

kwalitatief als kwantitatief verzameld worden.
Daarnaast houden we in de regio 

Limburg nauw contact met onze 
koppelingen en proberen zoveel 
mogelijk activiteiten tijdens 
covid-19 te realiseren, en waar het 
kan alsnog voor het einde van het 
schooljaar de gastles te verzorgen. 
Zo bereiden we momenteel samen 

met een stagiaire psychologie een 
dansactiviteit op afstand voor. 

Quote van de onderzoeker

Alice, voorlichter Adoptieproject:
Wat ik iedere keer teruggekoppeld 

krijg van zowel leerlingen als 
begeleiders is dat de gastlessen 
als zeer positief worden ervaren. 

Ook de zorginstellingen geven 
aan het fijn te vinden dat 

leerlingen toch een beetje weten 
over dementie maar zeker ook 
dat ‘hoe ga je met elkaar om’ 
vooraf goed wordt besproken. 
En dat het meerwaarde heeft 

voor beiden is zeker. Natuurlijk 
voor de bewoners die genieten 
van de onbevangenheid van de 
kinderen, maar ook zeker van 
hun enthousiasme en dat ze er 
zonder vooroordelen naar toe 
gaan. De kinderen zien hen nu 

en hebben geen verwachtingen; 
behalve een leuk moment te gaan 

beleven samen. “Dat vinden ze 
leuk dat ze dit mogen doen met 
ons”; zei laatst een glunderende 

bewoonster. Het is moeilijk te 
verwoorden hoe de meerwaarde 

voor de bewoners zich uit, maar je 
ziet het aan ze en je voelt het.

De leerlingen willen echt allemaal 
graag gaan en komen weer de klas 
in met enthousiaste verhalen hoor 
ik van de leerkrachten. Soms op 

de weg ernaartoe wat gespannen 
maar altijd terug met een “het 
was echt leuk” en respectvolle 
verhalen over wat ze hebben 

meegemaakt waarbij humor (en 
dat mag) niet ontbreekt! 

Kortom: zeker een waardevol 
project zowel voor bewoners als 

voor leerlingen. De gastlessen zijn 
waardevol en zijn een mooie (en 

noodzakelijke) voorbereiding op de 
ontmoetingen.”
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Titel onderzoek

@ease.
Participanten: S. Leijdesdorff MSc en prof. dr. T. van Amelsvoort.

Wat is @ease
Bij @ease richten we ons op jongeren tussen 12 en 25 jaar die behoefte hebben aan een luisterend oor. Via een gesprek 
met leeftijdsgenoten kunnen vragen en zorgen besproken worden: altijd gratis, anoniem als jongeren dat willen en zo 
laagdrempelig mogelijk. Daarmee zetten we in op preventie van psychische en sociale problemen bij jongeren. Jongeren 
kunnen in 2020 terecht in Maastricht, Amsterdam, Heerlen en Rotterdam. Naast de gesprekken op locatie heeft @ease een 
chatfaciliteit, zodat jongeren ook online een luisterend ‘oor’ vinden. Wetenschappelijk onderzoek is een vast onderdeel van 
de @ease methodiek. 

Bij @ease behandelen we niet. We luisteren naar jongeren en kunnen in overleg gebruik maken van een kortdurende 
oplossingsgerichte werkwijze (in tegenstelling tot probleemgerichte of klachtgerichte therapie) om samen met jongeren te 
werken aan hun problemen. Jongeren bepalen zelf wanneer zij in het @ease centrum langs willen komen, en hoeveel tijd er 
tussen hun bezoeken in zit. Er is geen maximumaantal contacten. Een jongere die al in zorg is kan blijven langskomen voor 
gesprekken. Lotgenotencontact kan spontaan ontstaan in de @ease centra waar jongeren elkaar treffen en spreken. Indien 
de psychische klachten complexer zijn, vormt @ease een brugfunctie naar instanties in de omgeving. Op www.ease.nl is 
meer informatie te vinden. 

Doel van @ease
Onze missie is jongeren een veilige plek te bieden waar ze zich gehoord voelen en waar ze terecht kunnen als ze ergens mee 
zitten. Onze werkwijze is zo ingericht dat we: 
• de drempel verlagen om hulp te zoeken voor jongeren met (beginnende) psychische en sociale problemen; 
• het verergeren van bestaande (psychische) klachten tegengaan; 
• de eigen kracht en zelfstandigheid van jongeren stimuleren en 
• jongeren maatwerk bieden: we normaliseren waar mogelijk en interveniëren alleen als dat nodig is.

Wat is in de afgelopen periode gerealiseerd
Na een intensieve periode van voorbereiding in 2017, stond 2018 in het teken van het openen van de eerste @ease 
vestigingen (Maastricht en Amsterdam). In 2019 merkten we dat we als hulpinstantie in het verzorgingsgebied van onze 
vestigingen een vaste plek kregen. In 2020 worden we ook landelijk gezien als een professionele en (wetenschappelijk) goed 
onderbouwde organisatie met een duidelijke toegevoegde waarde. Minister President Mark Rutte noemde @ease zelfs in één 
van zijn Covid-19 persconferenties. 

Er is veel interesse om op nieuwe plekken in Nederland te starten met @ease: zo openden we in 2020 onze deuren in 
Heerlen en Rotterdam en werd de opening van @ease Groningen concreet voorbereid. Door de Covid-19 lockdown in het 
voorjaar van 2020 besloten we over te stappen naar online contact en telefoongesprekken met jongeren. De behoefte aan 
online contact was (en is) groot. 

Sinds mei 2020 maken we gebruik van een professionele en gebruiksvriendelijke chatapplicatie, ontwikkeld en ondersteund 
door Serviant. Dit volledig volgens de @ease normen: laagdrempelig, veilig en anoniem. De @ease chatmethodiek maakt 
sinds 2020 deel uit van de @ease training voor vrijwilligers en professionals. 
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Onderzoek is @ease 
Om ons werk binnen @ease te evalueren en te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek vanaf het begin een vast onderdeel 
van @ease. Jongeren die @ease bezoeken worden gevraagd om aan het einde van hun gesprek een korte anonieme 
vragenlijst op een IPad invullen. Veruit de meeste jongeren werken hieraan mee. Hier zijn we erg blij mee omdat het ons 
inzicht geven in de @ease bezoekers en hun situatie, waardoor wij nog beter kunnen aansluiten op hun behoeftes. De @ease-
vragenlijst is samengesteld uit drie wetenschappelijk gevalideerde korte vragenlijsten (de Core-10, de Sofas en de Euroqol) 
aangevuld met vragen die wij belangrijk vinden. Een overzicht van de aantallen en achtergronden (peildatum 31/12/2020):

In totaal zijn er sinds de start 604 (eind 2019 was dit 304) gesprekken geregistreerd waarvan 365 eerste gesprekken en 239 
follow-up gesprekken. Daarnaast is de follow-up vragenlijst, die onze bezoekers via mail/whatsapp ontvangen 3, 6 en 12 
maanden na hun laatste @ease-bezoek, tot nu toe 145 keer ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 21 jaar, 66% 
is vrouw. 43% is geboren in het buitenland, alle continenten zijn vertegenwoordigd. 83% doet een opleiding, 7% heeft geen 
werk en volgt geen opleiding. 

De meeste jongeren willen praten over hoe ze zich voelen, sommige jongeren komen voor advies of willen hulp bij een 
doorverwijzing naar zorg. De mate van psychische stress werd gemeten door middel van de CORE-10. Dit is een vragenlijst 
met 10 stellingen die door de jongere zelf wordt ingevuld. De CORE-10 meet psychische problemen zoals angst, depressie, 
trauma’s, maar ook lichamelijke problemen, het steunsysteem, sociale omgang, algemeen functioneren en risicogedrag. 
Daarnaast is een deel van de vragen positief geformuleerd, wat door jongeren als prettig wordt ervaren. De gemiddelde 
Core10-score bij @ease is matig tot matig ernstig. Ook het sociaal functioneren, gemeten met de SOFAS, en de kwaliteit van 
leven, gemeten met de EuroQoL laten zien dat de problemen van @ease bezoekers nog niet escaleren maar dat zij hier wel 
al duidelijk hinder van ondervinden in hun dagelijks leven.

1/3 geeft aan ten minste een ouder met een psychische stoornis te hebben. Deze groep jongeren heeft door een mogelijke 
genetische belasting en een mogelijk verstoorde opgroeicontext een verhoogde kans (tot wel 50%) om zelf psychische 
problemen te ontwikkelen. Daarmee is deze groep zeer belangrijk voor preventie, vroege detectie en interventie van 
psychische problemen. We zijn blij deze jongeren al bij @ease te zien, en willen onderzoeken hoe we nog beter kunnen 
aansluiten bij hun behoeftes.

Van de @ease bezoekers had 29% gedachten aan zelfdoding, en 11% had specifieke plannen gemaakt over hoe zij een einde 
aan hun leven zouden maken. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om er voor deze jongeren te zijn, en om zelfdoding in ieder 
gesprek bespreekbaar te maken. Jongeren zijn tevreden tot zeer tevreden met @ease.

In verband met Covid-19 kon @ease in 2020 tijdelijk geen face-to-face gesprekken aanbieden. Daarom zijn we direct met een 
chatfunctionaliteit via onze website gestart. Ook na de eerste lockdown (maart–mei 2020) bleef de chat populair. 

Output/disseminatie
In 2020 werd het eerste artikel over @ease data gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift “Journal 
of Mental Health” (Leijdesdorff et al., 2020). Dit artikel beschrijft de kwaliteit van leven en maatschappelijke kosten van 
psychische problemen bij jongeren die @ease bezoeken. Tevens rondde promovendus Sophie Leijdesdorff haar proefschrift, 
getiteld “Ain’t no mountain high enough: how to improve access to youth mental health care” af. 

Plannen voor de komende periode
Sophie Leijdesdorff zal haar proefschrift op vrijdag 9 april 2021 verdedigingen aan Maastricht University. In dit proefschrift 
staan naast bovenstaand artikel een artikel over de @ease werkwijze en beschrijving van de bezoekers, en een 
interviewstudie waarin @ease bezoekers aangeven welke drempels en helpende factoren zij hebben ervaren bij het zoeken 
van hulp.
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De komende twee jaar zet Sophie haar onderzoek bij de vakgroep 
Psychiatrie en Neuropsychologie (Universiteit Maastricht) en @
ease door als postdoc onderzoeker. Zij zal hierbij samenwerken 
met onderzoekers bij de nieuwe @ease vestigingen. Een van de 
nieuwe projecten waarop zij zich richt is het ‘Everybody @ease-
project’, gefinancierd door FNO. Binnen dit project gaat @ease 
met lokale jongerenwerkers de wijk in om de meest kwetsbare 
groepen jongeren te bereiken en meer kennis te verzamelen over 
hun problemen en behoeften. 

Uiteraard willen we @ease steeds blijven toespitsen op de 
behoeften van jongeren. Ook willen we dat nog meer jongeren 
@ease weten te vinden én gemakkelijk kunnen binnenlopen 
wanneer ze iemand nodig hebben om mee te praten. Voor de 
komende periode hebben we de volgende ambities:

Openen van nieuwe @ease vestigingen in Nederland. 
Meer bekendheid onder jongeren. We willen onze 
sociale mediakanalen verder professionaliseren en 
communicatiemiddelen ontwikkelen die meer op de jongere 
doelgroep zijn gericht.
Bestendigheid in de (landelijke) financiering van @ease.
Verder laten groeien van de @ease community!

Quote van de onderzoeker

Prof. Dr. Thérèse van Amelsvoort, 
Hoogleraar Transitiepsychiatrie 

Maastricht UMC+ en mede-
initiatiefnemer @ease: “Geen enkele 
jongere mag er alleen voor staan als 

het (l)even niet lekker loopt. @ease wil 
bijdragen aan een zorgaanbod, waarin 
iedere jongere zich gehoord voelt als 
het lichamelijk, mentaal of sociaal 

minder goed gaat”.



44  HFL bestuursverslag 2020

Titel onderzoek

Mentale veerkracht bij vroege tegenslag.
Participanten: prof. dr. Bart Rutten, dr. Sinan Guloksuz, prof. dr. Jim van Os, dr. Lotta Pries, dr. Els van der Ven, dr. 
Laurence de Nijs e.a.

Doel van het onderzoek
Vergroten en verdiepen van kennis van de mechanismen die betrokken zijn bij mentale veerkracht en kwetsbaarheid. Dit is 
een observationeel onderzoek bij mensen naar gedrag, ervaringen mentaal gezondheid in relatie tot blootstelling aan stress 
en trauma en in relatie tot de biologie en nieuwe technologie. Tevens wordt een directe vertaling gemaakt naar en vanuit 
experimentele studies bij cel modellen, zodat naar nieuwe interventies gezocht kan worden. Deze studies zijn onderdeel van 
de innovatie-cirkel m.b.t. mentale fitheid bij ernstige stress.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd

1. Stressvolle levensgebeurtenissen en gezondheid

Waarom dit onderzoek?
Stressvolle levensgebeurtenissen zoals het verlies van een familielid of financiële problemen kunnen een grote impact 
hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Echter, niet iedereen ervaart dezelfde last van stressvolle 
levensgebeurtenissen. Risicofactoren voor geestelijke gezondheidsproblemen (zoals genetica en omgeving) kunnen 
de reactie van een individu op stress beïnvloeden. Zowel genetica en omgevingsfactoren (zoals jeugdtrauma en 
cannabisgebruik) zijn niet geassocieerd met één specifieke psychische stoornis, maar met verschillende psychische 
stoornissen. Het is de vraag in welke mate een brede uitkomst van de geestelijke gezondheid in de bevolking afhankelijk is 
van stressvolle levensgebeurtenissen en risicofactoren voor misschien een van de ernstigste en meest chronische vormen 
van psychische stoornissen, ‘schizofrenie’.

Onderzoeksvraag
Zijn risicofactoren (genetica en omgeving) voor ernstige psychische stoornissen zoals schizofrenie geassocieerd met de 
reactie van het individu op stressvolle levensgebeurtenissen?

Hoe werd dit onderzocht?
We gebruikten gegevens van vier meetpunten van een longitudinaal onderzoek in de Nederlandse algemene bevolking 
(NEMESIS-2). De stressvolle levensgebeurtenissen werden op elk meetpunt gemeten. Om het risico verhogende effect van 
de omgeving te analyseren berekenden we een somscore (‘exposoomscore’), gevalideerd in eerder onderzoek en met de 
volgende risicofactoren: jeugdtrauma, cannabisgebruik, doofheid en geboorte tijdens de winter. Daarnaast werd er een 
genetische risicoscore (polygenetische risicoscore; PRS) voor schizofrenie berekend, op basis van informatie uit meta-
analysen. De geestelijke en lichamelijke gezondheid werd op elke meetpunt beoordeeld via de 36-Item Short Form Health 
Survey.

Belangrijkste resultaten
De exposoomscore en de genetische risicoscore waren beide geassocieerd met variatie in geestelijke gezondheid in de 
algemene bevolking. De exposoomscore was tevens geassocieerd met variatie in lichamelijke gezondheid. 

Daarnaast was de associatie tussen stressvolle levensgebeurtenissen en gezondheidsuitkomsten afhankelijk van de 
exposoomscore, maar niet van de genetische risicoscore voor schizofrenie.

Consequenties voor de toekomst
In overeenstemming met eerdere stresstheorieën levert deze populatie gebaseerde cohortstudie nieuw bewijs dat vroege 
omgevingsfactoren die geassocieerd zijn met schizofrenie invloed hebben op latere stressreactiviteit in de algemene 
bevolking.
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Een ongunstige vroege omgeving maakt mensen gevoeliger voor een negatieve mentale en lichamelijke respons op 
omgevingsstress. Deze bevindingen onderstrepen het belang
van public-health benaderingen van modificeerbare contextuele gezondheidsrisico’s.

2. Biologie van kwetsbaarheid en veerkracht

Om meer te weten over de moleculair biologische mechanismen die betrokken zijn bij de reactie op stressvolle 
levensgebeurtenissen hebben we tevens dieper moleculair biologisch onderzoek gedaan: we hebben minuscule onderdelen 
van het menselijke RNA in het bloed en in urine opgespoord. Deze RNA deeltjes hebben een belangrijke rol in de regulatie 
van gen expressie, d.w.z. zij regelen hoeveel producten worden gemaakt van verschillende genen, en zij spelen hiermee 
een essentiële functie in de flexibiliteit van cellen en het aanpassingsvermogen om met bepaalde omgevingsfactoren om 
te gaan. Erg interessant hierbij is dat dit RNA in de hersenen kan worden aangemaakt maar detecteerbaar is in het bloed. 
Ons onderzoek heeft deze minuscule RNA deeltjes afkomstig uit de hersenen maar detecteerbaar in het bloed gemeten 
bij mensen met post-traumatische stress stoornis (PTSS) en hen vergeleken met mensen die aan dezelfde trauma’s zijn 
blootgesteld maar daarbij mentaal fit bleven. Een deel van deze bevindingen is gepubliceerd in een wetenschappelijk 
tijdschrift.

In onze laboratoria hebben we verder een model gebouwd waarin menselijke hersencellen kunnen worden geproduceerd 
en daarna onderzocht. Deze hersencellen zijn geproduceerd uit menselijke stamcellen. We hebben het model verrijkt door 
stress-moleculen aan deze cellen te geven en daarbij zien we dat de hersencellen duidelijke veranderingen laten zien (zoals 
celdood, degeneratie en andere veranderingen). Dit is een eerste stap bij het nabootsen van de effecten van ernstige stress 
op de hersenen bij levende mensen, en kan op termijn leiden tot een modelsysteem waarop mogelijke nieuwe medicijnen of 
voedingsbestanddelen kunnen worden getest.

3. Mentale stress van corona

Bij de aanvang van de coronacrisis hebben we hard gewerkt om de reeds bestaande Psymate App aan te passen en in te 
zetten ter versterking van de zelfregie van zorgmedewerkers die in de corona periode worden blootgesteld aan ernstige 
stress en aan traumatiserende omstandigheden. Tevens hebben we samen met vele andere onderzoekers, en ondersteund 
door de World Health Organisation (WHO), bijgedragen aan een groot internationaal netwerk om de impact van de corona-
crisis op het mentale welzijn te onderzoeken en daarin hopelijk zicht te krijgen op factoren die mentale veerkracht 
bevorderen (zie voor de beschrijving van de studie https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04352634). Dit zogenoemde HEalth 
caRe wOrkErS (HEROES) is een wereldwijde studie naar de uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid, gedrag en 
sociaal leven onder zorgmedewerkers in instellingen uit meer dan 32 landen op 5 verschillende continenten. In Nederland 
heeft de Universiteit Maastricht een coördinerende rol hierbij opgepakt. De longitudinale aard van de studie biedt ons de 
mogelijkheid om het traject van nadelige (en mogelijk voordelige) effecten door de tijd te bestuderen. Dit terwijl we rekening 
houden met de fase van de pandemie, de aard en de mate van veranderingen in de gezondheidszorg (bijv. overplaatsingen, 
toename van de werkdruk) om ons begrip van deze complexe fenomenen te begrijpen en beleid hierop aan te passen. 

Dit onderzoek wordt in Limburg mede gecoördineerd en gefaciliteerd door de OTO Limburg van het Netwerk Acute Zorg 
Limburg, zie ook https://www.nazl.nl/onderzoek-heroes, en meerdere zorginstellingen in Limburg dragen hieraan bij. 

Plannen voor de komende periode
We zullen de ‘exposoom score toepassen in andere populaties en testen of deze score toegepast kan worden in de klinische 
praktijk.
Tevens zullen we de rol van specifieke biologische processen bepalen bij de impact van omgevingsblootstelling op de 
mentale gezondheid van mensen. Zodoende hopen we meer zicht te krijgen op welke biologische processen we ons 
moeten gaan richten om de negatieve effecten van de blootstellingen tegen te gaan. Hierbij zullen we ook onze resultaten 
verbinden aan de huidige kennis vanuit de bioinformatica m.b.t. biologische regulatie van genen, en omgevingsfactoren, 
dit zal inzichten opleveren in mogelijke interventies om de effecten van de ernstige stress tegen te gaan. Verder zijn we 
bezig om de RNA bevindingen in een grote groep mensen te repliceren, en onderzoeken we ook of de RNA moleculen 
mogelijk een voorspellende waarde zouden kunnen hebben om daarmee aan mensen gerichte adviezen of interventies te 
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bieden voorafgaand aan een ernstige stressvolle periode. M.b.v. 
experimentele studies in het door ons ontwikkelde hersencel 
model zullen we fundamentele kennis opdoen en dit model 
uitbreiden met cellen van mensen die ernstige trauma’s hebben 
meegemaakt en waarvan een deel PTSS heeft gekregen.  
Hiermee hopen we reversibele processen te identificeren, die 
tot nieuwe interventiemogelijkheden zullen leiden die we in de 
klinische praktijk kunnen gaan toepassen.
Gezien het voortduren van de coronacrisis, zullen we zeker ook 
de onderzoekslijn, gerelateerd aan de coronacrisis, voortzetten 
en verdiepen. We zullen de bevindingen uit de studies gaan 
gebruiken om zorginstellingen en zorgprofessionals en de 
overheid een inzicht te geven in de impact van corona-crisis op 
de mentale gezondheid, en om hen adviezen te geven hoe de 
negatieve impact te reduceren.

Quote van de onderzoeker

Prof. dr. B. Rutten, hoofd van 
de afdeling Psychiatrie van het 

Maastricht UMC+:
”Tijdens deze coronacrisis worden 
patiënten, familieleden en naasten 

maar ook zorgmedewerkers 
blootgesteld aan potentieel 

traumatiserende situaties en 
gebeurtenissen. Onder het motto 
‘let ook een beetje op jezelf’ is het 
dan ook uitermate belangrijk dat 

iedereen, incl. de zorgmedewerkers, 
zicht houdt op zijn/haar eigen 
mentale fitheid en weet welke 
krachtbronnen en strategieën 

helpend zijn om met de stressoren 
van deze bizarre periode om te 
gaan. Om mentaal fit te blijven 
of te worden is het cruciaal om 

positieve gevoelens te genereren, 
bijv. door met vrienden in contact 
te blijven, door humor, door het 

vinden van ontspannende en prettige 
momenten”
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Quote van de onderzoeker

Dr. R. Rouhl: “Diepe 
hersenstimulatie bij epilepsie 
is een kansrijke behandeling 

voor mensen met epilepsie die 
al veel kansen hebben moeten 
laten liggen in het leven. Met 

dit onderzoek gaan we op zoek 
naar een nieuwe kans voor 
deze, vaak jonge, mensen”.

Titel onderzoek

Diepe hersenstimulatie bij epilepsie, op zoek naar de routekaart.
Participanten: dr. R.P.W. Rouhl, prof. Dr. Y. Temel, dr. L. Ackermans, Drs. F. Schaper.

Doel van het onderzoek
Het verbeteren van de behandeling diepe hersenstimulatie bij ernstige epilepsie door het maken van een individuele 
routekaart van de hersenen.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Op dit moment werken we nog aan het optimaliseren van de 
scanprotocollen om de routekaart goed in beeld te krijgen. Met de 
7T Scanner bij Scannexus kunnen we dit met hoge precisie en goede 
beeldkwaliteit voor elkaar krijgen.

Verder zijn we gestart met de studie, waarbij deze open is gesteld 
voor patiënten. Vanwege de corona-pandemie is het nog niet mogelijk 
geweest om patiënten te onderzoeken voor deze behandeling. 

Plannen voor de komende periode
Zo gauw de situatie m.b.t. de corona-pandemie het toelaat kan de 
studie definitief van start gaan. De onderzoekers staan klaar om 
de eerste patiënt te onderzoeken met de hoog-veld scanner van 
Scannexus. Wij gaan werken aan gepersonaliseerde routekaarten voor 
de stimulatie. Wij brengen hierin de (waarschijnlijke) zone waar de 
epileptische aanvallen starten in kaart en kijken naar de verbindingen 
van het diepe gebied waar de stimulatie wordt afgeleverd. Doel is 
om de stimulatie zo veel mogelijk te gaan richten naar de sterkste 
verbindingen van het diepe gebied met de zone waar de epileptische 
aanvallen vandaan komen.

Uiteindelijk zullen we gaan kijken of de patiënten die wij met 
de routekaart instellen ook beter af zijn: hebben deze patiënten 
daadwerkelijk minder aanvallen?
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Titel onderzoek

Kinderen met dyskinetische cerebrale parese.
Participanten: dr. R.P.W. Rouhl, prof. Dr. Y. Temel, dr. L. Ackermans, Drs. F. Schaper.

Doel van het onderzoek
Dystonie is een ernstige bewegingsstoornis die op de kinderleeftijd kan beginnen en die veel invaliditeit veroorzaakt. Bij 
dystonie treden klachten op van ongewenste bewegingen van armen, benen, nek en of romp.  Kinderen kunnen hierdoor 
minder goed functioneren in het dagelijks leven en worden belemmerd in hun zelfstandigheid en participatie. Zo kan 
handfunctie, het lopen maar zelfs ook de spraak worden beperkt.
Bij sommige kinderen wordt de dystonie veroorzaakt door een genetische afwijking. Dit noemen een primaire dystonie. Bij 
andere kinderen wordt de dystonie veroorzaakt door schade aan diep gelegen hersenkernen, de zogenaamde basale kernen. 
Dit noemen we een secundaire dystonie. Als de schade aan de basale kernen ontstaan is in de hersenen voor de eerste 
verjaardag noemen we dit een dyskinetische cerebrale parese. De beperking bij deze kinderen is vaak groot en veel van deze 
kinderen zijn rolstoel gebonden. De oorzaak van de beschadiging is onder andere zuurstoftekort rond de geboorte en een 
hyperbilirubinemie na de geboorte. Op latere leeftijd zijn bijna verdrinking en een verkeersongeval de meest voorkomende 
oorzaken. De vraag is overigens ook nog of er ook aan motorische banen (de piramidebaan) bijkomende schade is, die een 
deel van de verschijnselen kan verklaren.

Behandeling
Bij kinderen met een primaire dystonie wordt gestart met orale medicatie en lijkt een zogenaamde diephersenstimulatie 
(DBS) de beste behandeling. Echter, hierbij blijkt slechts 50% een optimaal effect te hebben. Bij een deel van deze kinderen 
is DBS niet effectief, waarbij de oorzaak van de falende therapie vaak onduidelijk is. Bij kinderen met een secundaire 
dystonie werkt orale medicatie maar heel beperkt (3, 4). Recent hebben wij bij kinderen met een ernstige dyskinetische 
cerebrale parese laten zien dat intrathecale baclofen (ITB) effectief is voor het behalen van individuele doelen (bijvoorbeeld 
aankleden en verplaatsen). Echter, bij een deel van de kinderen heeft ook ITB niet het gewenste effect. Daarnaast lijkt DBS 
gericht op de globus pallidus niet effectief.

Hypothese
De hypothese is dat de oorsprong van de afwijkende bewegingen bij dystonie ligt in verkeerde activiteit in een netwerk van de 
basale kernen waarbij er ook een rol is voor het cerebellum. De vraag is of bijkomende schade aan de motorische banen ook 
een rol speelt bij de dystonie.
In het ideale geval zou je bij ieder kind met dystonie de netwerkactiviteit in klaart willen brengen en dan beslissen in 
welk gebied een interventie nuttig kan zijn.  Dit vraagt echter om een neurochirurgische interventie waarbij elektrodes 
in het hoofd geplaatst worden. De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat deze afwijkende (cerebrale) 
netwerkactiviteit in de diep gelegen hersenkernen ook gevonden kan worden aan de buitenkant van de hersenen middels 
Elektro-encefalografie (EEG) en in de spieren middels Elektromyografie (EMG). Diepe hersenstimulatie is vaak een “last 
resort behandeling” waarbij de uitkomst op dat moment geenszins duidelijk is. 

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Door de Corona zijn de mogelijkheden voor onderzoek (met fysiek bezoek) ernstig beperkt. Om deze reden hebben de 
aanstelling van een onderzoeker uitgesteld tot 01-01-2021. En is de heer B. Martens aangesteld als onderzoeker (parttime 
voor de duur van 4 jaar). In 2020 hebben we wel pilotexperimenten gedaan om de start in 2021 zo optimaal mogelijk te laten 
zijn.

We hebben bij een 5-tal kinderen uitbreide analyses van de dystonie van met name de armen gedaan. Daarbij hebben 
gekeken welke metingen haalbaar zijn en nuttige informatie geven voor het behandeltraject (in eerste instantie botuline 
toxine).
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Gezamenlijk met de afdeling bewegingswetenschappen (hoofd dr K. Meijer) en dr Y Janssen-Potten 
(bewegingswetenschapper bij Adelante) zijn deze analyses verder uitgewerkt. Hierbij blijkt dat de bewegingen zeer 
inconsistent zijn. Om die reden zijn we ook heel blij dat met steun van de stichting Vooruit de gripforce kunnen ontwikkelen. 
Hiermee kunnen we namelijk ook bij kinderen/jongvolwassen patiënten met dystonie een min of meer gelijke activiteit met 
linkerhand en rechterhand registreren. We hebben gepland in 2021 de gripforce te ontwikkelen en de studie met gezonde 
controles te hebben afgerond zodat we voor patiënten ook normaalwaarden hebben.

Daarmee komt ook het doel van dit project in beeld om namelijk de spiernetwerken en hersennetwerken in beeld te brengen 
om beter te bepalen hoed de afwijkende spieractiviteit bij patiënten met dystonie wordt veroorzaakt, zodat we de behandeling 
per patiënt optimale kunnen laten zijn. 
 
Plannen voor de komende periode
We willen met EEG en EMG netwerken identificeren in de 
hersenen en spieren bij kinderen met dystonie. We kunnen 
spier (EMG) en hersen (EEG) netwerken van patiënten 
vergelijken met gezonde controles. Daarnaast willen wij kijken 
of de motorische aansturing (piramidebaan) vanuit de hersenen 
ook beschadigd is bij de patiënten. Dit willen we onderzoeken 
door middel van transcraniële magnetische stimulatie.

Stap 1. Gezonde vrijwilligers
Allereerst zullen wij bij 10 gezonde vrijwilligers (18-25 jaar) 
de motorische aansturing middels transcraniële magnetische 
stimulatie in kaart brengen. Daarna zullen wij met behulp van 
EEG de hersennetwerken en met EMG de spiernetwerken in 
beeld brengen. Om dat netwerk in beeld te brengen moeten de 
proefpersonen een speciale greep (gripforce) vasthouden.

Stap 2. Patiënten met dystonie
In totaal zullen we bij 10 kinderen met dystonie (8-25 jaar) de 
motorische aansturing middels transcraniële magnetische 
stimulatie in kaart brengen. Daarna zullen wij met behulp van 
EEG de hersennetwerken en met EMG de spiernetwerken in beeld 
brengen. 
Om dat netwerk in beeld te brengen moeten de patiënten een 
speciale greep (grip force) vasthouden. 

Stap 3 DBS-implantatie bij kinderen met dystonie
Bij de dystonie patiënten zal in het kader van hun (last resort) 
behandeling diepe hersenstimulatie aangeboden worden. 
Tijdens de operatie voor de diepe hersenstimulatie kunnen de 
netwerken van de basale kernen in beeld worden gebracht. Na de 
operatie zal het effect van de DBS geëvalueerd worden met o.a. 
de Dystonie Impairment Scale en individuele doelen. Daarnaast 
zullen opnieuw de hersen (EEG) en spier (EMG) netwerken in 
kaart worden gebracht. Daarbij wordt gekeken in hoeverre DBS 
deze netwerken bij de patiënten beïnvloedt. Daarnaast zal er een 
analyse plaatsvinden in hoeverre de netwerken van de basale 
kernen gekoppeld kunnen worden aan de spier (EMG) en hersen 
(EEG) netwerken.

Quote van de onderzoeker

De ouders de 16-jarige Julie, 
vinden hoop in de inspanningen 

van het Maastricht UMC+: 
“Kinderen met cerebrale 
parese verdienen meer 

aandacht. Onze dochter verrast 
ons iedere dag opnieuw. Een 
handicap kan iets moois en 
bijzonder zijn, iets dat we 

allemaal moeten koesteren. Wij 
zijn enorm trots op haar. Dokter 
Vermeulen stelde voor om deep 

brain stimulation aan onze 
dochter te geven. We hopen 

dat zij zo minder last heeft van 
de spanning in haar arm, en 
zo nog minder beperkingen 

ervaart in het dagelijks leven. 
Daarom willen wij dan ook alles 
wat mogelijk is haar aanbieden 

om onze dochter maximale 
kansen te geven”.
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Titel onderzoek

PsychoseNet.nl 
Participanten: Prof. dr. J. van Os, e.a. 

Doel van het project 
PsychoseNet.nl (hierna: PsychoseNet) is een online kennis- en 
ontmoetingspunt voor alle betrokkenen rondom psychose: patiënten, 
zorgverleners en andere mensen die in hun directe omgeving met 
psychose te maken hebben. Het platform is erop gericht bestaande 
stereotyperingen rondom psychose binnen de GGZ en in de samenleving 
te doorbreken en patiënten te ondersteunen in hun herstel. PsychoseNet 
is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en draagt bij aan 
dat patiënten sneller hun weg kunnen vinden naar de juiste zorg, 
aan snellere behandeling, beschikbaarheid van kennis over juiste 
behandeling, kostenbesparing in de zorg en verbetering van perspectief 
en kwaliteit van leven voor patiënten.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
PsychoseNet.nl heeft in 2020 een stabiele lijn in bezoekersaantallen 
laten zien. In 2020 door Psychosenet door bijna 1.5 miljoen unieke 
bezoekers bezocht. 

Ondanks een afname van de bezoekersaantallen vanaf maart 2020 
(vanaf de start van Coronaperiode) heeft PsychoseNet NL het jaar toch 
afgesloten met een toename in de bezoekersaantallen (+0.39%) en 
met ruim 4 miljoen paginaweergaven. PsychoseNet België trok in 2020 
225.000 unieke bezoekers. Daarnaast is PsychosisNet.com augustus 
2020 gelanceerd, deze pagina bevindt zich in een opstartende fase.   

Naast het verbeteren en onderhouden van de reeds bestaande 
onderdelen (eSpreekuur, forum, blogs, sociale kaart) is er het afgelopen 
jaar bij PsychoseNet gewerkt aan het professionaliseren van de redactie. 
Daarnaast is de chatfunctie van PsychoseNet verder opgezet en is het in 
2020 een vast onderdeel van PsychoseNet geworden. Het aantal blogs 
dat geplaatst werd is met 25% toegenomen. Om dat op te vangen werd 
een blog-team opgeleid. Tevens is de kwaliteit van de 200 informatieve 
pagina’s op de site verhoogd door het invoegen van o.a. personaliseerde 
headers en custom weblinks die de leesbaarheid en customer journey 
van de bezoekers ten goede komen. 
Qua bezoekersaantallen (+12.3%) blijft de kennisbank van PsychoseNet 
in populariteit stijgen bij onder bezoekers. Het aantal interacties binnen 
het eSpreekuur (2300 per jaar) bleef stabiel t.o.v. 2019. 

Plannen voor de komende periode
Het blijven uitbreiden van de redactie met (vrijwillige) redactieleden is een belangrijke stap om het platform te kunnen 
continueren en om aan de groeiende vraag en de informatiebehoefte te blijven voldoen van de bezoekers van de site. 
Het chat-team verder uitbreiden om de openingstijden te kunnen verruimen is een wens. Daarnaast zal er een webshop 
ontwikkeld worden om de producten van PsychoseNet professioneel, goed vindbaar en tegen vergoeding aan te kunnen 
bieden.

Quote van de onderzoeker

“Enorm goed en belangrijk 
initiatief, deze website. Ik heb 

er als ‘moeder van’ al heel veel 
steun aan gehad”. 

“Ik ben heel blij met 
Pyschosenet, vind het een 

waardevolle informatiebron, 
snel en persoonlijk antwoord 

op vragen, kennis van cliënten 
en hulpverleners op één 
plek en een eigentijdse, 

vernieuwende en hoopvolle kijk 
op psychosegevoeligheid”. 

“Ik ben werkzaam als 
psychotherapeut in een FACT 
team en bekijk steeds vaker 

samen met de cliënt deze 
website (thuis zijn er vaak 

allerlei redenen om het niet te 
doen). Vandaag had een cliënt 

van mij tranen in zijn ogen toen 
wij samen naar één van de mini 
colleges en een animatiefilmpje 

keken. Hij was lang stil 
en vervolgde met zoveel 

herkenning en erkenning!!!”. Ik 
doneer graag een deel van mijn 

zorgbonus”.
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Een kwetsbaar begin van vroeggeborenen
Participanten: Dr. Tim Wolfs (Hoofd laboratorium kindergeneeskunde, Maastricht UMC+), Prof. dr. Luc Zimmermann (Hoofd 
kindergeneeskunde, Maastricht UMC+), Dr. Daan Ophelders (kindergeneeskunde, Maastricht UMC+), Dr. Matthias Hütten 
(kindergeneeskunde, Maastricht UMC+) en Dr. Reint Jellema (kindergeneeskunde, Maastricht UMC+).

Doel van het onderzoek 
Vroeggeboorte en schadelijke events rondom de zwangerschap zoals een infectie van het vruchtwater en zuurstofgebrek 
van de baby kunnen leiden tot schade en verstoring van de orgaanontwikkeling. Met een slechte start van het leven van 
een pasgeborene tot gevolg. Hierdoor lopen deze kinderen, na de geboorte maar ook op volwassen leeftijd, groot risico op 
verschillende ziekten.

Ook na de geboorte worden kinderen met een slechte start blootgesteld aan schadelijke events, o.a. door toediening van 
extra zuurstof of kunstmatige beademing.
Helaas zijn aan deze behandeling risico’s verbonden zoals het veroorzaken van verdere weefselschade.
Momenteel zijn er geen behandelingen beschikbaar die de orgaanontwikkeling bij deze kwetsbare kinderen kunnen 
bevorderen om daarmee de kans op ziekten na geboorte te verkleinen.

Om de gevolgen van complicaties rondom de zwangerschap te bestuderen, maken wij in het laboratorium gebruik van 
unieke onderzoeksmodellen.

In dit onderzoek willen wij onderzoeken of de toediening interventies waaronder humane stamcellen of voeding kunnen 
compenseren voor de slechte start van het leven.

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Ons eerder onderzoek laat zien dat voedingsinterventies en 
stamceltherapie veelbelovende behandelingen zijn bij deze kwetsbare 
neonaten. 
Om dit onderzoek verder uit te werken hebben we het afgelopen jaar 
veel nieuwe onderzoeksmodellen inclusief een longitudinaal preklinisch 
model ontwikkeld in het laboratorium die meer inzicht zullen geven in de 
werkingsmechanismen achter stamceltherapie. 
Om dit alles zo snel als mogelijk te realiseren hebben wij het afgelopen 
jaar een groot netwerk opgezet om dit vervolgonderzoek mogelijk te 
maken. 
Tevens hebben we belangrijke vooruitgang geboekt met de identificatie 
van biomarkers die een vruchtwaterinfectie kunnen voorspellen.

Plannen voor de komende periode
Op dit moment zijn we druk bezig om het aantal toepassingen voor met name stamceltherapie verder uit te breiden. Tevens 
willen we belangrijke stappen maken om de behandeleffecten van deze stamcellen verder te vergroten.

Dit onderzoek moet de komende periode resulteren in een 1e klinische studie die deze kwetsbare kinderen via beter 
functionerende organen een beter perspectief moet bieden.
Ook de biomarker studie (VOC profiel in uitademingslucht) krijgt een vervolg middels een klinische trial.

Quote van de onderzoeker

Dr. Tim Wolfs: “Het toepassen 
van stamceltherapie rondom 

vroeggeboorte zal een enorme 
doorbraak betekenen voor 

de behandeling van te vroeg 
geboren kinderen”.
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ADEM-onderzoek, besnuffelen uitademingslucht  
maakt vroege diagnose astma mogelijk. 
Participanten: Prof. dr. Edward Dompeling (kinderlongarts, Maastricht UMC+), Prof. dr. Onno van Schayck 
(huisartsgeneeskunde, Maastricht UMC+), Dr. Rijn Jobsis (kinderlongarts, Maastricht UMC+),  
Dr. M. Bannier (kinderlongarts, Maastricht UMC+), Drs. Sophie Kienhorst (kinderarts-onderzoeker)  
en mevrouw Karen Groot (onderzoeksverpleegkundige afdeling kinderlongziekten, Maastricht UMC+). 

Doel van het onderzoek 
Maar liefst 40% van alle jonge kinderen (< 6 jaar) heeft last van astmaklachten zoals benauwdheid, een zagende/
piepende ademhaling en hoesten. Het merendeel van deze kinderen heeft voorbijgaande luchtwegklachten veroorzaakt 
door bijvoorbeeld een virusinfectie en is klachtenvrij bij 6 jaar. Een derde van de kinderen heeft wel aanhoudende 
luchtwegklachten die wijzen op astma. Met de huidige diagnostische methoden is het niet mogelijk om astma vast te 
stellen. Het doel van het onderzoek is het stellen van een vroege diagnose van astma bij kinderen met luchtwegklachten 
met behulp van een niet-invasieve ademtest. Een vroege astmadiagnose verbetert de behandeling van jonge kinderen met 
luchtwegklachten. Het voorkomt overbehandeling en bijwerkingen bij kinderen met voorbijgaande klachten. Daarnaast 
voorkomt het onderbehandeling van kinderen met astma en daarmee zorgt het voor minder astma aanvallen, een betere 
astmacontrole en minder ziekenhuisopnames. 

Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Het afgelopen jaar zijn er veel positieve ontwikkelingen geweest: 
I.   Er is een nieuwe methode ontwikkeld voor de ademtest die geschikt 

is voor de toepassing bij jonge kinderen met astmaklachten. Het gaat 
om de SIFT-MS methode waardoor de ademtest wint in snelheid van 
de uitslag, eenvoud en productiekosten.

II.   Het is gelukt om naast Kinder onderzoekfonds Limburg een 
consortium van partijen op te richten die ons steunen en met ons 
meewerken. Dit zijn bijvoorbeeld het Longfonds, de topsector 
van het ministerie van Economische zaken (TKI-LSH), en ZonMW 
(Nederlandse overheidsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en 
innovatie). Daarnaast hebben wij contact met de zorgverzekeraars en 
het zorginstituut over de vergoeding en toepassing van de ademtest. 
Dit laatste is straks voor de landelijke invoering van de test erg 
belangrijk. 

III.  Ondanks de Covid-19 pandemie is het gelukt om de ADEM2 studie op te starten, een groot nieuw 4-jarig onderzoek bij 
220 jonge kinderen met astmaklachten. In dit onderzoek zal in diverse centra (RadboudUMC, UMC Groningen, Zuyderland 
ziekenhuis en diverse huisartsenpraktijken) onderzocht worden hoe de ademtest tot gezondheidswinst (minder 
longaanvallen, ziekenhuisopnames, en een betere kwaliteit van leven) en vermindering van zorgkosten kan leiden.

Plannen voor de komende periode
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen en landelijk implementeren van een handzame ademtest om een vroege 
astmadiagnose te stellen bij jonge kinderen met luchtwegklachten. Dit instrument en deze methode zullen met hulp van 
het opgezette consortium en de uitgeteste apparatuur worden ontwikkeld en uitgebreid worden gevalideerd in een grote 
groep jonge kinderen met luchtwegklachten in Nederland. Er zijn ook plannen voor toepassing in de EU en daarbuiten. 
Daarnaast zijn er ook plannen de ademtest toe te passen bij de andere longziekten zoals taaislijmziekte (cystic fibrosis, CF), 
bronchopulmonale dysplasie (BPD) en longkanker. 

Een ademtest is een innovatieve, niet-invasieve manier om astma vast te stellen. Dankzij een vroege diagnose kan astma 
goed worden behandeld en kan overbehandeling bij kinderen met voorbijgaande klachten voorkomen worden. 

Quote van de onderzoeker

Prof. Dr. Edward Dompeling: 
“Het toepassen van een niet-
invasieve ademtest zal een 

enorme doorbraak betekenen 
voor de vroegdiagnostiek en 
behandeling van astma bij 

kinderen”. 
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‘Changes in Free-Living Glycemic Profiles after 12 Months of Lifestyle 
Intervention in Children with Overweight and with Obesity’. Deze 
studie is uitgevoerd binnen het Centre for Overweight Adolescent and 
Childrens Healthcare (COACH), in het Maastricht UMC+. 
Participanten: Dr. K. Karnebeek, dr. J.M. Rijks, dr. E. Dorenbos, dr. W.M. Gerver, prof. dr. J. Plat en 
dr. A.C.E. Vreugdenhil.

Doel van het onderzoek 

Publicatie 
Dit onderzoek evalueerde het effect van 12 maanden leefstijlinterventie op glycemische profielen van kinderen met 
overgewicht of obesitas, en de associatie van deze profielen met veranderingen in cardiovasculaire risicoparameters.  
De glycemische profielen van kinderen met overgewicht verbeterden bij een daling van de BMI z-score. Dit was 
geassocieerd met een daling in LDL-cholesterol levels en een daling in de systolische en diastolische bloeddruk. Deze 
resultaten tonen dat de glucose homeostase kan verbeteren na één 
jaar leefstijlinterventie, waarbij deze verbetering geassocieerd is met 
verbeteringen in cardiovasculaire risicoparameters. 
 
COACH Maastricht 
Een goede gezondheid staat bovenaan ieders wensenlijst, toch is er nog 
een wereld te winnen. Zuid-Limburg is in Nederland koploper als het 
gaat om overgewicht en obesitas. 
Dit is een reden voor extra aandacht, te beginnen bij de kinderen.  
Steeds meer kinderen hebben overgewicht en hebben daardoor op jonge 
leeftijd al een groot risico op ziektes, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en leververvetting. Daardoor hebben ze een 
lagere levensverwachting, ook zijn ze vaak minder gelukkig dan leeftijdsgenoten zonder overgewicht. 
De oorzaak van het overgewicht is vaak een ongezonde leefstijl. Het is belangrijk om hier iets aan te doen en hierin loopt 
Zuid-Limburg voorop: de Limburgse bevolking gezonder maken.  
 
COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, is een centrum dat zich richt op de 
gezondheidszorg en langdurige zorg-op-maat begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen met overgewicht en obesitas. 
Veelal gaat het om aanpassing van leefgewoonten en pedagogische ondersteuning. Kenmerkend voor de begeleiding is dat 
er rekening wordt gehouden met de psychosociale situatie, waarbij er gekeken wordt naar de kansen, mogelijkheden en 
behoeften van elk gezin. 
 
In het begeleidingsprogramma wordt gezocht naar actieve werkvormen die bewustwording en gedragsverandering tot stand 
kunnen brengen. Zo volgen de kinderen buiten de ziekenhuismuren beweeg- en sportprogramma’s, kookworkshops en 
improvisatietheater. Daarnaast nemen niet alleen de kinderen deel aan het programma, ook ouders, broertjes en zusjes 
worden hierbij betrokken.  

Quote van de onderzoeker

Dr. Anita Vreugdenhil :”Ieder 
kind verdient een gelukkige en 

gezonde toekomst”.
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Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd
Zorg 
Er blijven continu nieuwe kinderen starten met de leefstijlbegeleiding bij COACH, gemiddeld zo’n twee nieuwe kinderen per 
week. Met de gegevens die worden verzameld tijdens de begeleiding wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Inmiddels 
zijn er al meer dan 800 kinderen en gezinnen gestart bij COACH. 
 
Tevens is COACH ook geïmplementeerd in andere regio’s, zoals in het VieCuri ziekenhuis te Venlo (COACH Noord-Limburg), 
waar kinderen en ouders dezelfde zorg als in COACH Maastricht krijgen. Ook hier worden gegevens verzameld voor 
wetenschappelijk onderzoek, naast de leefstijlbegeleiding die geboden wordt.

Tevens is COACH breder uitgezet naar de eerste lijn, in de vorm van Your Coach Next Door. In het afgelopen jaar zijn drie 
jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg als Centrale zorgverlener geschoold om leefstijlbegeleiding te geven 
aan kinderen binnen Your Coach Next Door. 
Daarnaast zijn in 2020 acht leefstijlcoaches gestart aan de opleiding tot kinderleefstijlcoach. Zij zullen in 2021 hun opleiding 
afronden.  
Het streven is dat de stichting in de toekomst een centraal aanmeldpunt in beheer heeft voor kinderen die in aanmerking 
komen voor YCND, wat de toeleiding naar opgeleide centrale zorgverleners verzorgt. Daarnaast zal de stichting zich 
bezighouden met evaluatie en monitoring van de zorg, met als doel de kwaliteit te bewaken. Ook adviseert en ondersteunt de 
stichting bij het opzetten van een netwerk. 
Als laatste heeft in 2020 het COACH Food programma een nieuwe doorstart gekregen, waarin kinderen in 12 weken over 
allerlei onderwerpen binnen gezonde voeding leren.
Ze krijgen informatie via werkboeken via de email en er wordt wekelijks via een live-sessie op social media een lekker en 
gezond recept gekookt. 
 
Wetenschap 
De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om verschillende wetenschappelijke onderzoeksvragen te beantwoorden 
met betrekking tot de oorzaken en gevolgen van overgewicht bij kinderen en het effect van leefstijlbegeleiding op de 
gezondheid. 
In 2020 hebben vijf PhD-studenten (drs. M. van Dam, mw. G. ten Velde (MSc), 
drs. Lisanne Arayess, drs. K. van de Pas en drs. J. Lubrecht) op verschillende gebieden onderzoek gedaan. 
Dr. Karnebeek rondde in 2020 haar promotietraject binnen COACH af. Deze kennis wordt regelmatig gedeeld op nationale en 
internationale congressen en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 
 
Tevens is er tijdens de eerste golf van COVID-19 een landelijke vragenlijststudie opgezet, die onderzoek doet naar het 
effect van de COVID-19 pandemie op de leefstijl van kinderen en ouders in Nederland (COVID-19, Obesity and Lifestyle in 
Children, ofwel COLC-studie). Hierbij wordt naar verschillende aandachtsgebieden gekeken, zoals de dagstructuur, voeding, 
eetgedrag, beweging, schermtijd en het psychisch welzijn. Tot nu toe hebben meer dan 450 kinderen en ouders uit heel 
Nederland meegedaan. De eerste artikelen uit dit lopende onderzoek zijn in 2021 gepubliceerd. 
 
In 2020 werden de volgende artikelen van COACH gepubliceerd: 
•  Karnebeek K, Rijks JM, Dorenbos E, Gerver WM, Plat J, Vreugdenhil ACE. Changes in Free-Living Glycemic Profiles after 

12 Months of Lifestyle Intervention in Children with Overweight and with Obesity. Nutrients. 2020 Apr 26;12(5):1228.  
•  Karnebeek K, Willebroordse M, Schayck O, Vreugdenhil A. Leefstijlinterventie voor kinderen met obesitas; hoe jonger, hoe 

beter. Tijdschrift voor Geneeskunde. 2020; 164, D4244.  
 
Media 
In 2020 kwam COACH regelmatig in de media: 
• Onderzoek naar effect corona-maatregelen op leefstijl kinderen;  
•  Anita Vreugdenhil kwam in het RTL nieuws: Kinderartsen waarschuwen voor tweede lockdown,  

want obesitas ligt op de loer; 
• Coronamaatregelen leidden tot ongezondere leefstijl bij kinderen. Medisch Contact 18-9-2020; 
• Maak kennis met NTVG 10-2-2020;  
•   Onderzoek naar invloed corona op leefstijl kinderen. Dagblad De Limburger 19-5-2020. 
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Plannen voor de komende periode
Ook in 2021 zullen er continu nieuwe kinderen starten die door het team van COACH langdurig worden begeleid, zowel in 
COACH Maastricht als in COACH Noord-Limburg. 
Ook wordt er continu gewerkt aan nieuwe samenwerkingen met partners in de regio.   
 
In 2021 zal het COACH Food programma verder uitgebreid worden. Naar aanleiding van de pandemie en de veranderde 
behoeften en wensen van onze patiënten, is het programma aangepast, en zal dit doorgezet worden. Dit betekent enerzijds 
dat er heel veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de activiteiten gebracht worden. Hierbij moeten we dan vooral 
denken aan hoe we de kinderen online gemotiveerd krijgen om gezond te eten en voldoende te bewegen. Anderzijds wordt 
de inhoud van het programma aangepast op de conclusies uit onze onderzoeken. Zo hebben we meer aandacht voor het 
thema ‘suiker en koolhydraten’ omdat één op de vijf kinderen meer dan drie suikerhoudende drankjes per dag drinkt terwijl 
dit vóór de coronapandemie nog één op de zeven was. 
Tot slot willen we onze focus verbreden, naast de al bestaande aandacht voor voeding en sporten. Hierbij denken we 
dan vooral aan aandacht voor slaap, structuur, mindfulness en het inzetten van talenten om gevoelens weer te geven, 
bijvoorbeeld via schilderen, gedichten en improvisatie theater.  
 
Dit laatste hebben we gerealiseerd in het initiatief ‘COACH Got Talent’, gecombineerd met het vieren van het 10-jarige 
bestaan van COACH. Met dit initiatief willen we elk talent van de COACH en YCND-kinderen in de spotlight zetten. Naast de 
positieve bekrachtiging van de talenten van onze kinderen, kunnen we met dit initiatief waardevolle informatie verzamelen 
over waar de interesses van onze kinderen liggen, en hoe we in volgende initiatieven hier beter aandacht aan kunnen 
besteden.  
 
Als laatste zal er voortdurend wetenschappelijk onderzoek gedaan blijven worden met betrekking tot de gezondheid van 
deze kinderen en naar het effect van het COACH programma. Ook de COLC-studie zal worden voortgezet in 2021. Daarnaast 
wordt er steeds opnieuw gekeken naar ontwikkeling in het onderzoeksveld, nieuwe onderzoeksvragen, dit allen in overleg en 
samenwerking met experts op het gebied.  




