
Met een groot team van  specialisten, promovendi en laboratorium-
medewerkers in het Maastricht UMC+ is Tim Wolfs op zoek naar 
behandelingen om de schadelijke gevolgen van vroeggeboorte te 
voorkomen. ‘Zo komt elke dag in Nederland een kind zó veel te vroeg 
ter wereld dat het hersenverlamming oploopt. De impact is groot, 
direct en indirect. Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben 
vaak hun leven lang klachten. De gevolgen hiervan zijn enorm. 
Natuurlijk allereerst emotioneel, voor kind, ouders en familie. Het 
verdriet en de ongerustheid voor ouders, opa’s en oma’s, broertjes 
en zusjes is groot. Daarnaast zijn de gezondheidskosten die een 
vroeg geboren kind met zich meebrengt vele malen groter dan 
een  gemiddeld mensenleven. Onderzoek levert nieuwe inzichten 
en technieken op. Het toepassen van deze inzichten en technieken 
zal verdriet en emotionele spanning voor naasten verlichten en 
op termijn ook de gezondheidskosten voor de maatschappij fors 
verminderen. Door dit onderzoek hopen we de risico’s verbonden 
aan vroeggeboorte alsmaar kleiner te maken en deze kinderen een 
gezonde toekomst te bieden.’

STAMCELTHERAPIE
‘In de medische wereld is geld een factor. We willen de kosten in de 
gezondheidszorg terugdringen. Daarvoor zijn middelen cruciaal. We 
zijn bijvoorbeeld bezig met stamceltherapie rondom de geboorte. 
We zijn ver met biomarkers waarmee we bij aanstaande moeders 
vroegtijdig infecties kunnen opsporen die vroeggeboorte kunnen 
veroorzaken. Collega’s werken aan een test om astma in een heel 
vroeg stadium op te sporen. Met het programma COACH beogen 
andere collega’s de levensstijl van kinderen met overgewicht te 
verbeteren om obesitas en de nadelige gevolgen hiervan terug te 
dringen. 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.

IMPACT VAN DE CRISIS
De coronacrisis zet alles op losse schroeven. Net zoals veel andere 
organisaties en bedrijven komt Kinder onderzoekfonds Limburg 
deze crisis niet zonder kleerscheuren door. Veel evenementen zijn 

geannuleerd of uitgesteld. De Duckrace bijvoorbeeld, waarvan Kinder 
onderzoekfonds Limburg dit jaar een van de goede doelen was, 
wordt uitgesteld tot volgend jaar. Ook het project De Wereld van 
Kunst en Kids is uitgesteld tot 2021. Een project waarbij leerlingen 
van  basisscholen in Limburg samen kunstwerken maken die worden 
opgehangen en geveild in het Bonnefantenmuseum. Basisscholen 
kunnen zich inschrijven voor volgend jaar door een e-mail te sturen 
naar info@kinderonderzoekfondslimburg.nl. 

BRONNEN
Vooral nu is het dus lastig om aan bronnen te komen om dit cruciale 
wetenschappelijk onderzoek te financieren. Toch schrijft Tim Wolfs 
met groot enthousiasme een volgende subsidieaanvraag, wetende 
dat de kans op succes vaak maar vijf procent of soms nog minder 
is. ‘Stug doorgaan, uiteraard’, zegt hij. ‘Moeilijk in deze hectische tijd 
waarin de wereld op zijn kop staat. Los daarvan, ik ben geweldig 
blij met het Kinder onderzoekfonds Limburg. We zijn nu drie jaar 
actief bezig en langzaam maar zeker krijgen we bekendheid. Onze 
publieksacties slaan aan, bedrijven sluiten zich aan 
als sponsor, het aantal donaties groeit. We trekken 
ons op aan de andere vier wervingsfondsen binnen 
de Health Foundation Limburg die een veelvoud 
binnenhalen. Dat gaat ons ook lukken.’

PUBLICITEIT
Optimisme dus bij Tim Wolfs, ondanks de 
permanente struggle. Gert Geluk, vrijwilliger van 
het eerste uur, sluit zich daar graag bij aan. ‘We 
hebben een vijfjarenplan opgesteld en lagen 
goed op schema. We staan op de kaart, we hoeven 
steeds minder uit te leggen wie we zijn en wat 
we doen. De volgende stap is om bedrijven en 
organisaties zover te krijgen dat ze zélf acties gaan houden om ons 
fonds te steunen. Denk aan een schenking met een bedrijfsjubileum, 
een sportief evenement, een gouden bruiloft met een donatie aan ons 
in plaats van een cadeau. Of acties op scholen.’

VASTE  WAARDE
Het Kinder onderzoekfonds Limburg zou zo een vaste waarde 
moeten worden in heel Limburg. Tim Wolfs: ‘Het zwaartepunt van de 
onderzoeken ligt weliswaar in Maastricht, maar we werken samen 
met alle andere ziekenhuizen in Limburg. Dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor de zorg voor vroeg geboren kinderen en de programma’s 
rondom astma en overgewicht. Alle kinderen in onze provincie maken 
gebruik van de kennis en kunde. Onderzoek en medische zorg komen 
uiteindelijk ten goede aan iedereen op deze aardbol.’

BONUSOPA
Gert Geluk kan meepraten over die zorg, zeker waar het vroeggeboorte 
betreft. ‘Twaalf jaar geleden ben ik bonusopa geworden van een 

Het Kinder onderzoekfonds Limburg is de vijfde en jongste pijler onder de Health Foundation Limburg. Officieel 
geformeerd in 2017 en gericht op fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek rond vroeggeboorte, kinderastma 

en overgewicht bij jonge kinderen. ‘Juist op jonge leeftijd kun je veel problemen voorkomen en dat is waar wij bij deze drie 
belangrijke thema’s voornamelijk op inzetten’, zegt onderzoeker Tim Wolfs van het Maastricht UMC+. ‘Gek genoeg is het 

onderzoeksgeld op dit vlak erg schaars.’
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Kinder onderzoekfonds Limburg wordt volwassen

‘We laten onze kinderen 
toch niet in de steek?’

tweeling, twee meisjes van de dochter van mijn partner. Ze waren 
precies vijfentwintig weken toen ze geboren werden. Veel te vroeg, ze 
wogen 765 en 800 gram, ze pasten bijna in je handpalm. Zó klein. De 
artsen en verpleging hebben alles uit de kast gehaald om hen in leven 

te houden. En dat is gelukt. Fantastisch werk hebben 
ze geleverd. Pas later ben ik me gaan realiseren dat 
ze het nooit gered zouden hebben zonder eerder 
wetenschappelijk onderzoek. Van Tim weet ik dat er 
medicijnen zijn ontwikkeld om de kwetsbare, niet 
volgroeide longetjes te ontwikkelen. En er is een 
noodzakelijk eiwit ontdekt dat de kinderen pas na 
achtentwintig weken gaan aanmaken. Dat hebben 
Signe en Phyre, zo heten ze, meteen gekregen. 
Anders hadden ze het niet gered.’

WINNEN
Tim Wolfs knikt. ‘Door deze wetenschappelijke 
doorbraken uit eerder wetenschappelijk onderzoek 

is de kritische leeftijd van vroeg geborenen van achtentwintig naar 
vierentwintig weken teruggebracht. Een paar jaar eerder had deze 
tweeling het echt niet overleefd. Er is echter nog zo veel te winnen. 
Vroeg geboren kinderen hebben vaak hun hele leven klachten. Soms 
heel ernstig, zodat ze gehandicapt blijven. Met stamceltherapie en 
andere behandelingen is veel mogelijk. Daarvoor is echter nog heel 
veel onderzoek nodig.’
‘Precies’, haakt Gert Geluk in. ‘Voor mij is dat de reden geweest om het 
Kinder onderzoekfonds Limburg mee op te zetten en door te laten 
groeien. We laten onze kinderen toch niet in de steek? De komende 
jaren maken we de slag naar een volwassen fonds. Met gedreven 
ambassadeurs en veel vrijwilligers. Overigens is hulp altijd welkom.’

Wilt u Kinder onderzoekfonds Limburg steunen? Dat kan door een bijdrage over te maken op bankrekening 
 NL64 INGB 0657 5494 52. Of kijk op www.actiekinderonderzoekfondslimburg.nl.
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De coronacrisis spaart ook het Kinder onderzoekfonds Limburg 
niet. Dat neemt niet weg dat er alsnog elke dag kinderen te 
vroeg geboren worden. Onderzoek voor deze groep is nog 
steeds broodnodig en blijft doorgaan door uw steun. Elke 
bijdrage is van harte welkom, groot of klein. Sponsoring en 
donaties aan het Kinder onderzoekfonds Limburg komen 
volledig ten goede aan de onderzoeken van de Vakgroep 
Kindergeneeskunde. Meer informatie over donaties en 
sponsoring op www.kinderonderzoekfondslimburg.nl of e-mail 
info@kinderonderzoekfondslimburg.nl of neem contact op met 
Caro Theunisz. Bel 043 - 407 73 62 of e-mail c.theunisz@hfl.nl.
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