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Agenda 
• 26 juni Duckrace
• 24 september Doe een Plezier Rit 
• 8 december Night of Science

Beste vrienden,
Ik ben vereerd enige woorden tot u te richten via deze eerste- ook- fysieke nieuwsbrief van het 
Kinder onderzoekfonds Limburg. En dat in mijn hoedanigheid als vrijwilliger en als Voorzitter 
van de Vrienden van het fonds. 

Jaren geleden mocht ik mede aan de wieg staan van dit fonds. De aanleiding was de geboorte 
van mijn bonus- kleinkinderen en eeneiige tweeling Signe en Phyre- nu 14 jaar geleden- die na 
25 weken op de wereld kwamen. Ze moesten vechten voor hun leven. En dankzij het fantastische 
werk van artsen en verpleging van de afdeling neonatologie in het Maastricht UMC+ bleven  
ze in leven. Maar ook doordat artsen ingrepen toepasten die ontdekt waren in eerder gerealiseerd 
onderzoek. De blijdschap over hun leven en de dankbaarheid daarvoor wilde ik omzetten in iets 
tastbaars, vandaar mijn inzet voor dit fonds en het genereren van steun, in woord en daad.  
Ik gun, net als u, ieder kind een goede start en een goed leven. Er is een bestuur geformeerd, er 
zijn adviseurs en al heel veel mensen, zowel particulieren als bedrijven, zijn Vriend geworden. 

Ik ben blij met uw Vriendschap en hoop dat u meehelpt om deze club te vergroten en zo doende 
wezenlijk bij te dragen aan fundraising. En daardoor indirect aan die goede start. 

 Welkom! 
   
 Gert Geluk
 Voorzitter 
 Friends for Kids 
 Kinder onderzoekfonds Limburg

Magazine van Kinder onderzoekfonds Limburg

Welk  m!o
VOOR EEN GEZONDE START VAN IEDER KIND



INTRODUCTIE PASCAL MEIJER

Pascal Meijer

SIGNE EN PHYRE

De zwangerschap verliep voorspoedig tot 
wij een telefoontje kregen dat de a.s. moeder 
met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. 
Ze had bloedingen en kreeg onderzoeken, 
terwijl ze net ruim 19 weken zwanger was. 
De conclusie was dat ze in het ziekenhuis 
moest blijven en getracht werd de kinderen 
zo lang als mogelijk in de baarmoeder te 
houden. De medicijnen voor het tegenhouden 
van de bevalling mochten ook niet te lang 
geslikt worden en men ging proberen te 
rekken tot minimaal week 28.

Op 21 maart werden wij echter gebeld dat 
de bevalling begonnen was en toen we 
aankwamen was de tweeling al geboren, na 24 
weken en 3 dagen, 800 en 765 gram, 2 meisjes. 
Het werd ons snel duidelijk dat beide 
kinderen levensvatbaar waren maar ook een 
even grote kans hadden te overlijden. Verder 
kregen we te horen dat indien de kinderen 
zouden overleven de kans klein was dat ze 
volledig gezond zouden zijn.

Genoeg om ons zorgen over te maken.... 
Maar ook om verwonderd te staan over de 
zorg en de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van nieuwe technieken en nieuwe medicijnen.
Signe en Phyre pasten als een handschoen 
in mijn hand, zo breekbaar en klein; de 
vingers waren flinterdun en de aderen zag 
je overal lopen. Deze kleine jonggeborenen 
werden gekoesterd en verwarmd, maar 
ook blootgesteld aan allerlei medicijnen 
en een vijandige omgeving, althans wat 
groeimogelijkheden betreft. De longen, de 

hersenen, alles moest nog groeien, nu in een 
glazen kistje, terwijl dat normaliter gesproken 
in de baarmoeder gebeurt. Deze couveuses 
van glas oogden al even breekbaar als de 2 
kleine meisjes, die iedere minuut voor hun 
leven vochten. Als leeuwinnen.

Dagelijks, nee uur voor uur blijven leven, 
was winst; ook de groei van de longetjes 
en de cystes in de hersenen baarde 
ons en de neonatoloog grote zorgen.. 
Maar daar kregen ze medicijnen voor... 
Maar door een wonder, en door goed 
ingrijpen van de artsen en verpleegkundigen 
op de neonatologie afdeling, bleven ze leven, 
hoewel de ouders vaak opgeroepen werden 
om snel naar het ziekenhuis te komen omdat 
de toestand van beide kinderen kritiek was.
Ze werden al vroeg gedoopt in de couveuse- 
levensvooruitzichten waren nog steeds 
niet florissant- tijdens een ontroerende 
bijeenkomst, waar ik als peetoom van Signe 
meer dan bewust bij was. Zo kropen dag voor 
dag en week voor week voorbij en het wonder 
geschiedde: ze bleven in leven en groeiden. 
De ouders kangoeroe-den met de twee om 
vooral het gevoel van dichtbij, vertrouwen 
en warmte te realiseren. Ze bivakkeerden 
meer in het ziekenhuis dan thuis. Het 
moment kwam dichterbij dat ze naar huis 
zouden mogen en op 4 juli was het dan zo 
ver: eindelijk kwamen de kleintjes naar huis, 
na 105 dagen in het ziekenhuis te hebben 
gelegen. Dat is nu al 14 jaar geleden en ze 
zijn opgegroeid tot fijne, prachtige kinderen 
met vele bijzondere kwaliteiten, eigenlijk 

teveel om op te noemen. In de loop van hun 
opgroeien begon ik me te realiseren wat voor 
een inspanning en topprestatie de artsen en 
verplegend personeel geleverd hadden. Mede 
dankzij apparatuur & medicijnen.

Met één van de neonatologen die het leven van 
onze (bonus)kleinkinderen redde, maakten we 
per toeval kennis tijdens een doopfeest. Naast 
een boeiend gesprek en een groot dankjewel 
van ons aan hem, namen we afscheid. De 
dagen erna kreeg ik het gevoel dat ik iets 
moest doen om deze afdeling neonatologie, 
kindergeneeskunde en onderzoek te steunen. 
Een soort dankbaarheid tonen...
In deze periode werd bij Health Foundation 
Limburg het Kinder onderzoekfonds Limburg 
opgericht, een fonds dat gelden werft voor 
een gezonde start van ieder kind.

Samen met o.a. de hulp van een aantal externe 
(vrijwillige) adviseurs en onze ambassadeurs 
zet ik mij als voorzitter van de Vriendenclub 
Friends for Kids in om zoveel mogelijk 
opbrengsten te generen voor levensreddende 
medicijnen en nieuwe behandelmethoden.

Ieder kind verdient immers de beste zorg 
om een gelukkige maar bovenal gezonde 
toekomst tegemoet te gaan.”

Drie jaar geleden nodigde Tim Wolfs 
(Hoofd laboratorium Kindergeneeskunde) 
mij uit om naar onderzoek te komen kijken 
dat uniek is in de wereld. In het Maastricht 
UMC+ wordt onderzoek gedaan om ieder 
kind een gezonde start van leven te bieden. 

Bij dit onderzoek worden complicaties rond 
de geboorte nagebootst om de gevolgen 
in het verdere leven daarvan in kaart 
te kunnen brengen. Door dit onderzoek 
kunnen latere complicaties bij mensen, 
die een problematische geboorte hebben 
gehad, voorspeld en voorkomen of op tijd 
behandeld worden. Dit is slechts één van de 
onderzoeken waar Kinder onderzoekfonds 
Limburg geld voor werft. 

Ik ben voorheen 23 jaar huisarts geweest 
in Maastricht en inmiddels al 29 jaar 
cosmetisch arts en mede-eigenaar van 
Kliniek aan de Maas. De vrouw van Tim 
heeft mijn huisartspraktijk overgenomen. 

Ik wilde meer tijd hebben voor onze 
tweeling die in september 2018 tien weken 
te vroeg geboren werd. Dochter Julie 
deed het meteen perfect. Zoon Philipe 
ontwikkelde echter een forse klaplong op 

de dag na de geboorte terwijl hij ook nog 
twee gaatjes in zijn hart had. Hij verkeerde 
twee weken in levensgevaar en lag ruim 
drie maanden in het ziekenhuis. Hiermee 
is duidelijk hoe belangrijk de onderzoeken 
van Tim en zijn team zijn. 

Onze kinderen zijn ook te vroeg geboren 
met alle risico’s van dien. Ik zet me dan 
ook graag in als vriend voor het Kinder 
onderzoekfonds Limburg en heb nu 
een bestuursfunctie met het doel een 
geldstroom te genereren die de bijzondere 
onderzoeken voor kinderen kan blijven 
financieren. 

Ik probeer mensen met mijn verhaal en 
uitleg te motiveren om ook een steentje 
bij te dragen aan essentieel onderzoek bij 
kinderen.

Philipe & Julie

Signe, Phyre en Gert

“In oktober 2007 werd ons het blijde nieuws verteld dat wij (bonus)opa en oma zouden worden 
van een tweeling. Voor mij sowieso bijzonder omdat ik nooit het geluk heb gehad om zelf 
kinderen te krijgen. Ik mocht wel ruim 400 kinderen lesgeven als onderwijzer- die dan een jaar 
‘mijn kinderen’ waren maar daarna gaf ik ze ‘door’ aan mijn collega’s.



Een gezonde start van het leven is helaas
niet voor ieder kind vanzelfsprekend
Jaarlijks wordt nog steeds 8% van de kinde-
ren te vroeg geboren. Vroeggeboorte, zuur-
stofgebrek of infecties van het vruchtwater 
vergroten hierbij het risico op o.a. hersen-
schade of longproblemen met enorme ge-
volgen.

Voor een aantal ernstige ziektes bestaan
nog geen of onvoldoende behandelings-
methoden
Kinder onderzoekfonds Limburg zet zich 
samen met de kinderartsen, onderzoe-
kers, haar ambassadeurs en Vriendenclub  
Friends for Kids in om gelden te werven voor
deze levensreddende medicijnen en nieuwe
behandelmethoden. Ieder kind verdient im-
mers de beste zorg om een gelukkige maar 
bovenal gezonde toekomt tegemoet te gaan!

Samen willen wij zoveel mogelijk eendjes
verkopen om ieder kind een gezonde start
van het leven te bieden!

Met onze speciale QR-code vragen wij
iedereen eendje...of meer eendjes à €5,- 
online te kopen! Of via de link:
https://koopjeduck.nl/onderzoekfonds

Deel het bericht, koop er eendje of meer...
en doe met ons mee want alle Kinder onder-
zoekfonds Limburg eendjes zwemmen dan 
op zondag 26 juni in het water!

De opbrengst van dit snaterende event
gaat rechtstreeks naar het veelbelovende
onderzoek dat nieuwe behandelingsmoge-
lijkheden mogelijk maakt om vroeggeboorte 
te voorkomen!

Doe mee met Duckrace Maastricht!
HEB JIJ ER AL EENDJE?
Kwakend van trots hebben wij onlangs bekend mogen maken dat de Ronde  
Tafel 174 Maastricht Kinder onderzoekfonds Limburg heeft gekozen als één van de twee 
goede doelen tijdens de Nh1816Duckrace Maastricht op zondag 26 juni a.s.!



Vrienden Liesbeth en Mark Post 
(Mosameat)

Onze ambassadeurs!
EMMA 
KOK
“Ik weet als geen ander hoe het is om 
dagelijks met een ziekte te leven. 
Vanaf 9 maanden na mijn geboorte ben ik 
afhankelijk van sondevoeding. Mijn maag 
werkt niet goed en daardoor kan ik niet 
veel eten en drinken. Ik krijg mijn voeding 
dan ook via twee pompen die ik iedere dag 
bij mij draag. 

Ook ben ik al heel vaak geopereerd en is 
er een groeiachterstand. Toch heb ik een 
leuk leven hoor en kan ik best veel. Naast 
school speel ik viool, zing ik in een koor en 
heb ik zangles,”

MARTIN 
HURKENS
“Als vader en opa weet ik als geen ander 
hoe belangrijk het is dat kinderen én 
kleinkinderen in een toekomst kunnen 
opgroeien die gezond en onbezorgd is. 

Daarom steun ik de innovatieve en 
waardevolle onderzoeksprojecten in het 
Maastricht UMC+ die bijdragen aan een 
dergelijke toekomst!”

SAM 
SCHRÖDER
“Als professioneel rolstoeltennisser met 
enkele beperkingen en na diverse operaties 
weet ik als geen ander hoe belangrijk het is 
voor ieder kind in een toekomst te kunnen 
opgroeien die gezond en onbezorgd is. 

Daarom steun ik de innovatieve en 
waardevolle onderzoeksprojecten in het 
Maastricht UMC+ die bijdragen aan een 
dergelijke toekomst!”

Liesbeth en ik zijn er trots op om Vrienden 
van Kinder onderzoekfonds Limburg te zijn. 
Giften aan goede doelen beschouwen wij als 
een privilege. Het betekent dat je wat kunt 
missen en dat kan nu eenmaal niet iedereen. 
Het is wel elke keer lastig welke goede 
doelen je kiest, want er zijn er zoveel. 

Van doelen dicht bij huis zoals Friends for Kids 
van Kinder onderzoekfonds Limburg weet 
je zeker dat geld optimaal ten goede komt 
aan het onderzoek en dat is een belangrijke 
overweging voor ons. Er zijn genoeg 
voorbeelden van filantropie die te weinig 
effectief zijn omdat er teveel organisatie en 
overhead tussen geldgever en behoeftigen 
zit. 

Gezondheid en medische zorg voor kinderen 
is een onderwerp dat ons na aan het hart 
ligt. Als ouders vinden we het moeilijk 
verteerbaar dat kinderen ernstig ziek worden 
en lijden en dit geldt waarschijnlijk voor 
elke ouder. Elke 2 jaar doe ik mee aan een  
benefiet fietstocht in Canada ten behoeve 
van Canada’s Childrens Wish, waarbij 

we onderweg geconfronteerd worden 
met hartverscheurende voorbeelden van 
ernstige en chronische zieke kinderen. Naast 
goede zorg, is wetenschappelijk onderzoek 
van groot belang. Er is in de afgelopen 
decennia veel vooruitgang geboekt in de 
kindergeneeskunde, denk alleen maar 
bijvoorbeeld aan de zorg voor prematuur 
geboren kinderen. Toch blijft maatschappelijke 
financiering voor kindergeneeskunde een 
beetje een ondergeschoven kindje. 

Er wordt heel veel meer subsidie toegekend 
aan typische ouderdomsziekten zoals kanker, 
hart- en vaatziekten en Alzheimer dan aan 
ziekten die vooral bij kinderen voorkomen. 
Donaties worden immers door volwassenen 
gedaan en deze ziekten zijn dichter bij het 
bed.  

Wat veel mensen niet weten, is dat 
wetenschappelijk onderzoek alleen kan 
worden verricht indien het op een of andere 
manier wordt gesubsidieerd. Dit kan via 
overheidskanalen zoals de Nederlands 
Wetenschappelijk Onderzoek Organisatie of 
door allerlei vormen van filantropie. 

Deze twee vullen elkaar aan en zijn beiden 
nodig om voor voldoende financiering van 
onderzoek te zorgen. De kinderen zijn ook op 
dit vlak afhankelijk van ons.
 

Liesbeth en Mark Post



SAM SCHRÖDER

WIE IS SAM SCHRÖDER?
Ik ben Sam, 22 jaar, professioneel rolstoelten-
nisser. Ik woon op dit moment nog thuis bij 
mijn ouders in Geleen. Ik ben geboren met het 
splithand/-foot syndroom hetgeen betekent 
dat ik aan elke hand maar één vinger heb en 
een groot deel van mijn voeten mis. 

Op mijn 18e kreeg ik daarnaast darm- 
kanker waarvoor ik ben behandeld met 
Chemo, bestraling en uiteindelijk het totaal 
verwijderen van mijn dikke darm zodat ik nu 
een blijvend dunne darmstoma heb. Ik ben in 
totaal ongeveer 35 keer geopereerd in mijn 
leven. Wat tennis betreft ben ik de huidige 
nummer 2 van de wereld in de single en de 
nummer 1 in de dubbel. Ik heb inmiddels  
2 grandslam titels in de single, US open 2020 
en Australian open 2022 en 2 in de dubbel 
Roland Garros 2020 en US open 2021. Daar-
naast heb ik afgelopen jaar goud gewonnen in 
de dubbel en zilver in de single op de Paraly-
mische spelen in Tokio

HOE ZIET EEN DOORDEWEEKSE DAG 
ERUIT?
Ik sta om 7 uur op om tegen 8 uur de deur uit 
te gaan. Tennistraining in Swalmen van 9 tot 
12. Daarna fitness training in Geleen en even-
tueel bezoek aan fysio of masseur. Verder 

spreek ik geregeld af met mijn mental coach. 
Ik train 6 dagen in de week.

HOE BEREID JIJ JE VOOR OP EEN 
TOERNOOI?
In de weken voor een toernooi trainen we 
extra op bepaalde punten. Zal ik wat vaker 
naar de masseur gaan en spreek ik ook mijn 
mental coach wat vaker. Ik vertrek binnenkort 
naar Wimbledon en in voorbereiding daarop 
gaan we bijvoorbeeld trainen op gras.

HOE ZIET EEN TOERNOOI DAG ERUIT?
Als ik een vroege wedstrijd heb sta ik om 6.30 
op om te ontbijten. Daarna gaan we naar de 
baan om op te warmen en in te spelen. Vanaf 
een uur voor de wedstrijd trek ik me terug om 
me te concentreren. Mocht ik pas later op de 
dag een wedstrijd hebben dan zal er mogelijk 
nog een extra training zijn. Eten doen we 
normaal op het park en na de wedstrijd gaan 
we terug naar het hotel voor rust.

WAT IS JOUW MOOISTE EN MEEST 
DIERBARE OVERWINNING?
Dat is moeilijk kiezen. Mijn eerste grandslam 
overwinning was geweldig omdat ik met 
een wildcard was toegelaten dus er geen 
verwachting was dat ik zou winnen. De 
grandslam titel op de Australian Open was 

heel bijzonder omdat we daar voor een 
groot publiek en bijna vol stadion speelden 
en ik won van een Australiër die dus voor 
thuispubliek speelde.
De gouden en zilveren medaille in Tokio 
zijn heel bijzonder. Goud is het maximaal 
haalbare voor een speler maar Dat deden we 
uiteraard met z’n tweeën in de dubbel. Zilver 
is daarom misschien nog wel mooier omdat ik 
dat volledig op eigen kracht heb gedaan.

WAAROM BEN JIJ AMBASSADEUR 
GEWORDEN?
Als kind heb ik ontzettend vaak in het zieken-
huis gelegen en lang was onduidelijk wat er 
precies met me aan de hand was hetgeen 
veel onzekerheid gaf voor mijn ouders en ook 
voor mij. 

Ik gun elk kind dat er vroege diagnose kan 
plaatsvinden bij problemen die voor, tijdens 
of na de geboorte naar boven komen.

WAT WIL JIJ KINDEREN MEEGEVEN DIE 
TE MAKEN HEBBEN MET EEN ZIEKTE OF 
BEPERKING?
Laat je niet beperken en kijk naar wat er wel 
mogelijk is, dat is vaak veel meer dan je denkt.



KICK-OFF 
VRIENDENCLUB FRIENDS FOR KIDS
Donderdag 19 september was het zo ver... de officiële kick-off 
van Vriendenclub Friends for Kids! Na twee jaar wachten, i.v.m.  
corona, konden wij eindelijk de informele exclusieve ontmoeting voor  
Vrienden en geïnteresseerden organiseren.

Een inspirerende, informatieve en soms ontroerende bijeenkomst 
waarbij o.a. de onderzoeken werden toegelicht door Hoofd Laborato-
rium Kindergeneeskunde dr. Tim Wolfs, een vooruitblik werd gegeven 
qua plannen met het fonds en een kennismaking met ons Vrienden-
clubbestuur bestaande uit voorzitter Gert Geluk, Pascal Meijer en  
Angelique Paulussen en onze adviseurs Charles Beckers, Joep  
Gubbels en dr. Tim Wolfs.

Ook ambassadeurs Emma Kok, Martin Hurkens en Sam Schröder 
waren hierbij alle drie aanwezig. Emma en Martin vertelden niet  
alleen hun motivatie maar lieten natuurlijk ook muzikaal van zich horen.  
De reden waarom Sam zich heeft verbonden aan ons fonds leest u ver-
derop in een exclusief interview met hem. Als gastsprekers vertelden 
de kleindochters van voorzitter Gert Geluk, Signe en Phyre, hun aan-
grijpende verhaal in geheel eigen woorden. Ook hier leest u verderop 
meer over.

Gastspreker Melissa van Hoef, die 24 jaar geleden met 27 weken en 
slechts 500 gram wegend extreem te vroeg werd geboren, wist de 
aanwezigen ook met haar verhaal enorm te raken. Een Vriendenclub  
gelieerd aan Kinder onderzoekfonds Limburg die samen met de  
ambassadeurs, kinderartsen, onderzoekers en iedereen die het een 
warm hart toedraagt, gelden werft voor levensreddende medicijnen en 
nieuwe behandelmethoden in het Maastricht UMC+.

U wordt toch ook Vriend voor een gezonde start van ieder kind? 
• Als particulier bent U al Friend for Kids vanaf € 250,- per jaar,
• Als bedrijf bent U al Friend for Kids vanaf € 500,- per jaar.
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.

Voor de mogelijkheden omtrent Vriend worden kunt u contact 
opnemen met: 
Aileen Geelen 
T: 043 407 73 62 
E: a.geelen@hfl.nl 
of
Gert Geluk, voorzitter Friends for Kids
T: 06 836 755 37



Meer informatie
www.kinderonderzoekfondslimburg.nl
www.actiekinderonderzoekfondslimburg.nl
info@kinderonderzoekfondslimburg.nl
043-4077362

Volg ons op
Kinder onderzoekfonds Limburg
@kinderonderzoekfonds_limburg
Kinder onderzoekfonds Limburg

Een gezonde start
Ieder kind verdient een gezonde start om een gezonde en ombezorgde toekomst tege-
moet te gaan. Toch worden er jaarlijks meer dan 5.000 kinderen uit heel Limburg op 
de afdeling Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+ behandeld. Voor een aantal 
ernstige ziektes bestaan nog geen of onvoldoende behandelingsmethoden.

Veelbelovende en innovatieve onderzoeken
De artsen en onderzoekers in het Maastricht UMC+ zijn voortdurend op zoek naar 
levensreddende medicijnen en nieuwe behandelmethoden. Deze veelbelovende onder-
zoeksprogramma’s richten zich op een gezonde start van leven bij geboorte.

Samen sterker
Samen met haar ambassadeurs en vriendenclub Friends for Kids steunt Kinder onder-
zoekfonds Limburg deze veelbelovende en innovatieve onderzoeken zodat kinderen 
een gelukkige maar bovenal gezonde toekomst tegemoet gaan!

Steun Kinder onderzoekfonds Limburg 
Eénmalig, maandelijks of jaarlijks draagt u bij aan de beste zorg en behandeling  
die een kind verdient. Uw gift is van harte welkom! Voor de mogelijkheden omtrent  
doneren, schenken, nalaten, sponsoring of overige vragen kunt U contact opnemen 
met: Aileen Geelen | 043 407 73 62 | a.geelen@hfl.nl

COLOFON
Welkom! is een uitgave van 
het Kinder onderzoekfonds Limburg
Gaetano Martinolaan 85, 1e etage, 
6229 GS Maastricht T: + 31 (0)43 407 7362 
info@kinderonderzoekfondslimburg.nl 
www.kinderonderzoekfondslimburg.nl
Rekeningnummer: NL64 INGB 0657 5494 52

Indien u onze nieuwsbrief niet op prijs stelt, 
kunt u dit doorgeven per e-mail aan 
info@kinderonderzoekfondslimburg.nl

Aan dit nummer werkten mee: 
Gert Geluk, Pascal Meijer, Aileen Geelen, 
Sam Schröder, Liesbeth en Mark Post, 
Ontwerpstudio Dorenda te Meij, Photostique, 
Luc Hommes, Andi Smart Print Solutions

Bankrekeningnummer NL64 INGB 0657 5494 52

Drukwerk mogelijk 
gemaakt door: 


