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Jaarverslag 2016
De Sophia Stichtingen spannen zich in ten behoeve van
het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam,
met als doel bevordering van wetenschappelijk
onderzoek en welzijn van zieke kinderen.
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Beste vrienden,
In mijn vorige, eerste voorwoord als voorzitter van onze

Over Feyenoord gesproken. Wij kijken met veel plezier

prachtige Stichting Vrienden van het Sophia en Stichting

terug op de mooie actie voor Sophietje en haar patiëntjes

Sophia Kinderziekenhuis Fonds, sprak ik over het jaar

bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag

2015 als een overgangsjaar. Inmiddels kunnen we vast-

in het najaar van 2016. Het was absoluut fenomenaal om te

stellen dat het jaar 2016 voor ons heel goed is geweest.

zien dat die patiëntjes door de supporters van ADO werden

Een jaar waarin we flink hebben kunnen zaaien, maar ook

getrakteerd op een ware knuffelregen, neerdalend vanuit

goed hebben kunnen oogsten. Een jaar vol met allerlei

het uitvak in de Kuip. Wat een heerlijk en hartverwarmend

activiteiten. Natuurlijk de vele, succesvolle activiteiten

gebaar. Het Sophia kinderziekenhuis stond weer op een

die u al jaren van ons kent. Maar ook veel nieuwe

prachtige manier in de schijnwerpers. Dank u Feyenoord,

activiteiten. En dat allemaal met als doel (en resultaat!)

dank u ADO Den Haag.

een flink hogere opbrengst uit de fondsenwerving, een
nog betere band met de groeiende groep mensen en

In 2016 zijn we aan de slag gegaan om, samen met

bedrijven die ons steunt en een nog grotere betrokken-

de medewerkers van ons bureau, ons werk verder te

heid bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

professionaliseren, te vernieuwen en te versterken. Met als
doel de fondsenwervende capaciteit van de Vrienden van

Dat smaakt naar meer. Veel meer.

het Sophia structureel te verhogen. Sophia is nog steeds

Het is een enorm voorrecht om een bijdrage te mogen

een absoluut A-merk en de publieke bereidheid om voor

leveren aan een van de mooiste instellingen van Rotterdam.

zieke kinderen in actie te komen en te geven is groot, maar

Om samen met de andere bestuursleden, onze loyale

de concurrentie op het gebied van fondsenwerving is

medewerkers en de vele vrijwilligers het prachtige werk dat

hevig en we mogen en kunnen niet stil zitten. Ons hoofd

in het Erasmus MC-Sophia wordt gedaan te mogen onder-

Fondsenwerving, Inge Valkis, zegt verderop in dit verslag

steunen. Graag doen we met de Vrienden ons uiterste best

meer over waar we zoal mee bezig zijn en hoe we u, de

om zoveel mogelijk geld te werven voor wetenschappelijk

Vrienden en donateurs, nog actiever willen betrekken bij

onderzoek en de zorg voor de patiëntjes in het kinder-

wat wij met elkaar voor het Sophia willen, mogen en ook

ziekenhuis. Om met de kersverse landskampioen - en de

wel een beetje moeten doen.

trots van Rotterdam - Feyenoord te spreken: geen woorden,
maar daden! Ook wij willen met de Vrienden van het
Sophia naar de Coolsingel! En we gaan daar geen 18 jaar op
wachten!
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Ik sluit af met het allerbelangrijkste. Namens het bestuur
van de Sophia Stichtingen en de medewerkers van ons
bureau wil ik iedereen die het Sophia steunt van harte
bedanken. Als vrijwilliger, als vriend, als donateur, als
bedrijf, als sporter, of op welke manier dan ook.
Natuurlijk kan ik niet laten u op te roepen om het Sophia
ook in de toekomst onverminderd te blijven steunen. Wij
helpen u daar graag bij. De artsen, verpleegkundigen en
onderzoekers in het ziekenhuis zijn dat meer dan waard.
En dat geldt al helemaal voor de patiëntjes en hun ouders.
Want daar doen we het tenslotte allemaal voor!

Namens het bestuur en de medewerkers
Joan van Marwijk Kooy
Voorzitter Stichting Vrienden van het Sophia
Voorzitter Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds

6

Jaarverslag 2016

7

De Sophia Stichtingen
Als een kind wordt opgenomen in een ziekenhuis is dat niet niks. Weg van huis en de vertrouwde omgeving. Even geen
normale routine, maar je dagelijks bezig houden met het ziek zijn. Dat vergt veel van kinderen en hun naaste familie.
Daarom doen de mensen van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam er alles aan om naast het geven van
de best mogelijke zorg, het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun
ouders, broertjes en zusjes.

De Sophia Stichtingen: Stichting
Sophia Kinderziekenhuis Fonds en
Stichting Vrienden van het Sophia

alle kosten, dus ook alle kosten van de fondsenwerving.

Fondsenwerving en het Erasmus MC-Sophia zijn onlos-

Vrienden geworven gelden voor de volle 100% ten gunste

makelijk met elkaar verbonden. De overheid en de

komen van de doelstelling.

publiciteit voor het werk van het Erasmus MC-Sophia. Het
Sophia Fonds is de werkgever van de medewerkers van
het bureau en draagt uit (de opbrengst van) haar vermogen
Een belangrijk gevolg daarvan is dat alle door Stichting

zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij aan de
financiering van behandelingen. Maar voor een optimale
begeleiding van patiëntjes, onderzoek naar oorzaken
van ziekten en nieuwe behandelmethoden, onderwijs en
ontspanning, zijn aanvullende middelen nodig.
Wij onderscheiden twee aparte stichtingen:
· Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
(het Sophia Fonds) en
· Stichting Vrienden van het Sophia (Stichting Vrienden).
Het Sophia Fonds bestaat al meer dan veertig jaar en
beschikt over een aanzienlijk vermogen, waarvan de
oorsprong ligt in de verkoop, in de zestiger jaren van de
vorige eeuw, van het oude Sophia Kinderziekenhuis aan

Wetenschappelijk onderzoek:
basis voor de beste behandelingen
en nazorg
Kinderen ontwikkelen zich snel, krijgen andere ziekten
en reageren anders op medicijnen en behandelingen
dan volwassenen. Daarom is specifiek medisch wetenschappelijk onderzoek nodig, afgestemd op de leeftijd
van het kind. In het Erasmus MC-Sophia doen artsen
voortdurend onderzoek naar de oorzaken van ziekten en
de beste behandelmethoden bij kinderen. Omdat voor
dit onderzoek vanuit de overheid steeds minder geld
beschikbaar gesteld wordt, is extra geld hard nodig.

de Gordelweg in Rotterdam. Stichting Vrienden bestaat
al ruim twintig jaar. Dit is de fondsenwervende instelling
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Het wetenschappelijk onderzoek in het kinderziekenhuis

die extra gelden werft voor financiële steun aan allerlei

wordt van oudsher gesteund vanuit de opbrengst van

projecten in het Sophia. Stichting Vrienden genereert ook

het vermogen van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis

Fonds. Het Sophia Fonds geeft daarnaast subsidies aan

een financieel-administratief medewerker.

bijzondere leerstoelen en buitenlandse stages voor jonge
onderzoekers.

Zorg voor patiëntjes

De besturen van deze stichtingen vormen een personele
unie; de bestuursleden fungeren in die hoedanigheid
bij beide stichtingen. Hoewel de beide stichtingen een
onderling zeer verschillend karakter hebben, worden zij

Patiëntjes zijn gebaat bij een prettige omgeving en afleiding

in de praktijk zo veel mogelijk als één geheel bestuurd. De

tijdens hun ziek zijn. Stichting Vrienden werft daarom niet

stichtingen zijn ingeschreven bij het Stichtingenregister

alleen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam

ook voor patiëntenzorgprojecten. Een breed scala van

onder nummer 41134459 respectievelijk nummer 41127788.

projecten valt onder deze noemer: van speelgoed voor de
poliklinieken tot muziekinstrumenten, van Sophia TV en
evenementen voor de kinderen tot boeken en iPads voor

Goed-geld-garantie

de bibliotheek. Maar ook de inrichting van speelkamers en

Stichting Vrienden heeft in 2016 de CBF-Erkenning

innovatieve apparatuur binnen het ziekenhuis.

ontvangen. Deze is in de plaats gekomen van het zoge-

De organisatie

naamde Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), waarover Stichting Vrienden al vele jaren
beschikte. Het CBF is een onafhankelijke stichting die

Het bestuur van Stichting Vrienden en het Sophia Fonds

toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede

bestaat op dit moment uit zes leden uit diverse maatschap-

doelen. Eén van de belangrijkste taken van het CBF is het

pelijke geledingen in Rotterdam en omgeving (zie verder

beoordelen van fondsenwervende instellingen. De CBF

de slotpagina). De bestuursleden worden geadviseerd

Erkenning staat voor verantwoord omgaan met giften.

door de afdelingshoofden Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van

Het Sophia Fonds en Stichting Vrienden hebben beide

het Erasmus MC-Sophia. Het hoofd fondsenwerving zorgt

de ANBI-status. Dit betekent dat de donateur zijn of haar

samen met het fondsenwervingsteam bestaande uit een

giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan

medewerker communicatie en fondsenwerving, een mede-

aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

werker relatiebeheer en twee projectmedewerkers voor de
dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van Stichting
Vrienden. De financieel manager zorgt voor een goede
begeleiding van de activiteiten van de Stichting Vrienden
en het Sophia Fonds en wordt daarbij ondersteund door
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Fondsenwerving in 2016
Aan het einde van verslagjaar 2016 kan gezegd worden dat een goede voortgang is geboekt met de in 2015 ingezette
koers. Belangrijke onderdelen hiervan zijn professionalisering, zichtbaarheid, samenwerken en verbinden en beter
informeren en bedanken van donateurs en betrokkenen. We zijn dankbaar voor het feit dat de steun en bekendheid voor
het werk nog steeds toeneemt. Dat sluit aan bij de behoefte die leeft in de samenleving bij particulieren en bedrijven om
te geven aan concrete projecten met weinig overhead die er écht toe doen.
In het kader van de doelstelling ‘zichtbaarheid in het

een nieuw en fris jasje. Ook is er steeds meer aandacht voor

Sophia’ wordt het Sophia Superaapje uitgedeeld aan

terugkoppeling van projecten waarvoor is gedoneerd.

opgenomen patiëntjes en is er een set ansichtkaarten van
Sophietje ontwikkeld die patiënten en hun ouders mee

Uiteraard blijven we de drie succesvolle vaste acties,

naar huis krijgen. Daarnaast blijven we samenwerking en

Sporten voor Sophia, Sophietjes Verjaardag en de Licht-

verbinding zoeken met de medewerkers van het Sophia.

jesactie nog verder verbeteren en professionaliseren. Een

Zij werken mee aan mooie filmpjes om projecten waar

belangrijke ontwikkeling daarbij is de transitie naar online

Stichting Vrienden voor gaat werven nog beter voor het

fondsenwerving. Waar we voor Sophietjes Verjaardag nog

voetlicht te brengen en zetten zich in als ambassadeur

vasthouden aan de traditionele mailing met acceptgiro,

door het geven van presentaties en hun aanwezigheid op

maar in een nieuw jasje, werpt het online donatieplatform

en deelname aan events.

Kentaa zijn vruchten af voor de andere acties. Dankzij dit
platform delen actievoerders hun actie actief op social

Daarnaast zoeken we meer verbinding met bedrijven en

media waardoor er substantieel meer sponsorgeld en

andere stichtingen om samenwerking te intensiveren en ge-

aandacht voor het goede doel wordt gegenereerd.

zamenlijk het resultaat van de fondsenwerving te verhogen.
Zo werd er samengewerkt met de Nederlandse Energie-

Ook werden de acties dit jaar uitgebreid. Aan Sporten

maatschappij voor een mooie social media campagne voor

voor Sophia werden de sporten schaatsen en curling

de Lichtjesactie, waarbij mensen lichtjes konden kopen en

toegevoegd. De Lichtjesactie werd uitgebreid met een side

een jaar lang gratis energie konden winnen.

event in de vorm van de LichtjesRun, georganiseerd door
de Rotterdam Running Crew: een geweldig publieksevent

Communicatie richting de (potentiële) gevers blijft een

om nog meer zichtbaarheid te creëren voor de campagne.

speerpunt. Dit is onder meer gerealiseerd door de orga-

Ook de verkoop van het speciale Sophietje Lichtjesspeldje

nisatie van de twee ambassadeursdagen, frequentere

bleek een geslaagde pilot om de actie meer zichtbaarheid

berichtgeving online en verspreiding van de nieuwsbrief in

te geven.
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Sporten voor Sophia
De actie Sporten voor Sophia bracht dit jaar het schitterende
bedrag van ruim € 293.262 op; dit bedrag wordt benut voor
betere kansen voor vroeg geboren kinderen.

Sophietjes Verjaardag
Sophietje werd op haar verjaardag verwend met het mooie
bedrag van bijna € 74.000, bestemd voor het centrum voor
kinderen met aangeboren afwijkingen.

12

[Foto laurenskerk + kerstsophietje]

Lichtjes van Sophia & Lichtjesdiner
De opbrengst van de actie Lichtjes voor Sophia was in
2016 bestemd voor onderzoek naar Sikkelcelziekte, een
vooralsnog ongeneeslijke bloedziekte. De opbrengst van
de Lichtjesactie kwam in totaal op € 343.323.
Een tweede succesvolle editie van Sophia Lichtjesdiner vond in 2016 plaats in de sprookjesachtig verlichte
Laurenskerk. De opbrengst van € 233.085 is bestemd voor
onderzoek om kinderen met aangeboren en erfelijke
afwijkingen een beter toekomstperspectief te bieden.
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Een belangrijk onderdeel van de inkomsten van Stichting Vrienden vormen verder de vele gulle gaven van particulieren,
bedrijven en fondsen, variërend van giften naar aanleiding van openingen van bedrijven, jubilea, geboorten en verjaardagsfeestjes tot sportwedstrijden. Ook staat de agenda elk jaar weer vol met allerlei evenementen die voor het Erasmus
MC-Sophia georganiseerd worden. Samen met de Sophia ambassadeurs vanuit het kinderziekenhuis, maar ook met vele
andere vrijwilligers, zet Stichting Vrienden zich graag in om deze evenementen te ondersteunen of faciliteren.

Vriend worden van het Sophia
Zowel particulieren als bedrijven worden gestimuleerd

Totaal opbrengst
Fondsenwerving 2016

om het Erasmus MC-Sophia structureel te steunen door
(bedrijfs)vriend van het Erasmus MC-Sophia te worden.

Al deze inspanningen leverden in 2016 het mooie

Particulieren doneren per jaar minimaal € 16 of storten

bedrag van ruim €1,5 miljoen op, een stijging van bijna

maandelijks een vast bedrag. Bedrijfsvrienden doneren

€ 280.000 ten opzichte van 2015. Dit bedrag wordt volledig

jaarlijks een bedrag van minimaal € 250. De (bedrijfs)

toegewezen aan wetenschappelijke onderzoeks- en

vrienden ontvangen tweemaal per jaar ‘Het Vrienden-

patiëntenzorgprojecten in het Erasmus MC-Sophia. Als

nieuws’. Hiermee worden zij op de hoogte gehouden van

gezegd, dit is mogelijk omdat de door Stichting Vrienden

de activiteiten en de bestedingen.

gemaakte kosten voor fondsenwerving volledig betaald
worden door het Sophia Fonds.
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Ontwikkelingen 2017
In 2017 wordt een belangrijke stap gezet in het relatiebeheer door de invoering van een CRM systeem. Daarnaast zal de
focus liggen op het verder uitbreiden van het aantal bedrijfsvrienden en de werving van extra geld om meer belangrijk
wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
Voor 2017 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Fondsenwervingsdoelstellingen:
- implementatie van een CRM systeem ten behoeve van beter relatiebeheer en hogere efficiency;
- verrijken van data om betere donateursprofielen te creëren;
- investeren in (nieuwe) bedrijfsrelaties door actieve follow-up van donaties;
- investeren in de relatie met de scholen door middel van een nieuwe actie;
- intensiveren van de samenwerking met andere fondsenwervende stichtingen en vermogensfondsen,
binnen en buiten het Erasmus MC;
- werving van extra geld voor (meerjarige) wetenschappelijke onderzoeksprojecten die door de Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR) van het Sophia Fonds als goed zijn beoordeeld, maar niet gesubsidieerd konden worden door het
Sophia Fonds in verband met het beperkte beschikbare budget.
• Communicatiedoelstellingen:
- bekendheid blijven geven aan Stichting Vrienden binnen het ziekenhuis, zowel bij ouders en familie van patiënten als bij
het ziekenhuispersoneel;
- middels een campagne het Sophia Superaapje meer bekendheid geven bij zowel bedrijven als particulieren;
- goede follow-up van giften, waaronder betere terugkoppeling van gerealiseerde projecten,
in samenwerking met het ziekenhuis;
- het maken van een bedrijfsfolder/-propositie waarmee nieuwe grote bedrijven kunnen worden verbonden aan het werk
van de stichting;
- het Erasmus MC-Sophia verder op de kaart zetten als autoriteit op het gebied van kind en gezondheid, mede door de ondersteuning van initiatieven als het Kinderthoraxcentrum, het centrum voor aangeboren afwijkingen en andere expertisecentra binnen het Erasmus MC-Sophia, die in eerdere jaren ruim door het Sophia Fonds zijn gesteund.
• Financiële doelstelling:
De financiële doelstelling voor fondsenwerving in 2017 is € 1,6 miljoen euro.
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Ansichtkaarten
van Sophietje

Sophietjes verlanglijst
in uitvoering

Iedereen binnen het Erasmus MC-Sophia heeft inmiddels

Met het geld dat Stichting Vrienden ophaalt en (de

kennis gemaakt met het leuke Sophia Superaapje. De

opbrengsten van) het vermogen van het Sophia Fonds

aapjes worden verkocht voor € 9,95 en worden ook

kunnen projecten op Sophietjes verlanglijst mogelijk

gesponsord en cadeau gegeven aan opgenomen

worden gemaakt. Projecten die zich in de eerste plaats

patiëntjes om hen zo een steuntje in de rug te geven. De

richten op wetenschappelijk onderzoek binnen het

volledige opbrengst van de verkoop van deze aapjes

Erasmus MC- Sophia en daarnaast op patiëntenzorg.

gaat naar wetenschappelijk onderzoek in het Sophia
Kinderziekenhuis.
Bij ontslag van de patiëntjes wordt sinds vorig jaar ook een
kaartenset meegegeven. Deze bestaat uit 4 leuke ansichtkaarten van Sophietje. De kaarten kunnen gebruikt worden
om iemand in het ziekenhuis te bedanken, een ander
kind beterschap te wensen, of bijvoorbeeld naar een jarig
vriendje te sturen. Daarnaast kan één kaart vrijblijvend
ingevuld worden als ouders of familie Vriend willen
worden van het Sophia.
Inmiddels zijn er ruim 5.000 kaartensets uitgedeeld.
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Wetenschappelijk Onderzoek
Medewerkers van de medische afdelingen in het Erasmus

In 2016 ontving het Sophia Fonds 29 aanvragen vanuit het

MC-Sophia kunnen aanvragen voor subsidiëring van

Erasmus MC-Sophia, daarvan werden er 20 voorgelegd aan

wetenschappelijke onderzoeksprojecten indienen bij het

de WAR. De kwaliteit van de aanvragen was volgens de

Sophia Fonds. Deze aanvragen worden eenmaal per jaar, in

WAR in het algemeen wederom (zeer) goed. Het bestuur

november, op hun wetenschappelijke waarde beoordeeld

heeft in december 2016 aan de acht best beoordeelde

door de internationaal samengestelde Wetenschappelijke

nieuwe wetenschappelijk onderzoeksprojecten een

Adviesraad (WAR) van het Sophia Fonds. De aanvragers

subsidie toegekend. Voor vier door de WAR subsidiabel

krijgen de gelegenheid hun onderzoeksvoorstel in de

geachte projecten was in 2016 geen geld beschikbaar.

Engelse taal voor de WAR te presenteren tijdens een

Enkele projecten zullen alsnog mogelijk gemaakt worden

tweedaagse sessie in het Erasmus MC-Sophia, waarna de

door middel van fondsenwerving.

WAR een advies aan het bestuur geeft. Een spannende aan-

De kwaliteit en de effectiviteit van 34 lopende projecten

gelegenheid, vooral voor de jonge onderzoekers die voor

werden aan de hand van voortgangs- en eindverslagen

het eerst meedingen naar subsidiëring. Zij krijgen de kans

eveneens door de WAR onder de loep genomen en

zich verder te ontwikkelen als onderzoeker. De opvatting

beoordeeld.

dat de jeugd de toekomst heeft wordt ook op onderzoeks-

Zeventien lopende projecten ontvingen het groene licht

gebied door de Sophia Stichtingen onderschreven.

van de WAR om door te gaan. 17 eindverslagen werden

Het bestuur van het Sophia Fonds biedt aan de best
beoordeelde projecten vaak meerjarige financiële

besproken welke voor het merendeel tot tevredenheid
stemden; in enkele gevallen wil de WAR volgend jaar

ondersteuning. Andere goede projecten die net

graag nadere resultaten en/of publicaties zien. Het

niet voor subsidiering in aanmerking komen (er

bestuur van het Sophia Fonds heeft de adviezen

is geen onbeperkt budget), komen op de ver-

van de WAR overgenomen en vervolgsubsidies

langlijst van Sophietje en Stichting Vrienden gaat

beschikbaar gesteld.

daarvoor werven.
Uit het verleden stammen nog vier specifieke
Aan de jonge onderzoeker die de beste presentatie en verdediging geeft van haar of zijn
onderzoek wordt de Jan Molenaarprijs uit-

aandachtsgebieden (zogenaamde Endowed
Chairs van derden, of EC’s), waarvoor binnen
het Sophia Fonds gelden zijn afgezonderd. In

gereikt, genoemd naar het oud-afdelingshoofd

totaal is ten laste van deze EC’s in 2016 € 110.308

van de afdeling Kinderchirurgie in het Erasmus

uitgegeven. Het bestuur van het Sophia Fonds heeft

MC-Sophia.

besloten de EC’s af te bouwen.
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“Zonder externe financiering, kunnen we bepaalde
ontdekkingen niet doen”
“Dankzij de financiële steun van de Vrienden van het

helaas niet op langere termijn. Het beter in kaart brengen

Sophia hebben wij in 2016 een belangrijke ontdekking

van T-cellen voor en na therapie zou kunnen helpen om

gedaan in het onderzoek naar de behandeling van

deze verschillen tussen patiënten beter te begrijpen. Echter,

kinderen met Inflammatory Bowel Disease (IBD), oftewel,

een hapje uit de darm nemen voor nader T-cel onderzoek is

chronische inflammatoire darmontsteking”, vertelt

vervelend, en dat wil je het liefst niet vaak herhalen.”

arts-onderzoeker Linda Joosse. Het Erasmus MC-Sophia
Kinderziekenhuis heeft 300 kinderen met IBD onder

Linda en haar collega-onderzoekers vroegen zich daarom

behandeling.

af of ze de T-cellen ook in het bloed konden meten, en dat
bleek te kunnen. In 2016 maten zij het bloed van circa 60

“Als onderzoekers hebben wij geen vaste contracten,

patiënten, op het moment dat ze de diagnose IBD kregen

omdat we volledig afhankelijk zijn van de giften van

en drie maanden daarna, als ze al behandeld waren met

derden om ons onderzoek voort te kunnen zetten”, steekt

medicatie. Hiermee toonden ze aan dat je per patiënt, via

Linda Joosse van wal. “Als de geldstroom stopt, worden

het bloed, dus op een niet-ingrijpende manier, een weefsel-

bepaalde waardevolle ontdekkingen dus niet gedaan. Dat

specifieke meting kunt doen.

is natuurlijk eeuwig zonde.”
“De subsidie van de Vrienden van het Sophia heeft dit
Gelukkig konden Linda en haar collega’s van het labo-

mogelijk gemaakt. De vervolgstap is om de T-cellen in

ratorium Kindergeneeskunde het onderzoek voortzetten

grotere groepen patiënten in kaart te brengen, zodat we

dat al eerder waardevolle resultaten had opgeleverd

patronen kunnen vinden waarmee we de patiënten die

over de darm T-cellen, die verantwoordelijk zijn voor het

goed op de behandeling reageren, kunnen onderschei-

chronische karakter van IBD.

den van diegenen die dat niet doen. We hopen dat er

Linda: “Om de symptomen te bestrijden, krijgen de

voldoende giften komen om hiermee verder te kunnen”

patiënten nu T-cel remmende medicatie, maar bij een

zegt Linda tot besluit.

aanzienlijk deel van de patiënten werken deze medicijnen

18
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Patiëntenzorg
Projectaanvragen op het gebied van patiëntenzorg worden

Nieuwe patiëntenzorgprojecten in 2016

door het bestuur beoordeeld. Na positief advies van een

• koelwiegje

van de drie afdelingshoofden van het Erasmus MC-Sophia

• educatief speelgoed

en goedkeuring door het bestuur komen de projecten op

• App antibiotische behandeling voor pasgeboren

de verlanglijst van Sophietje.

• multimediaproject (iPads, Xbox en PSP-spelers)
• voorlichtingsfilm stamceltransplantatie

De vele gulle giften die Stichting Vrienden in 2016 mocht

• voorlichtingsmateriaal Pijnpoli

ontvangen maakten het mogelijk dat in het Erasmus

• inrichting ouder-speelkamer

MC-Sophia allerlei projecten konden worden gestart,

• inrichting huiskamer

verder uitgevoerd en afgerond, bij elkaar voor een bedrag

• behandelstoelen voor infuustherapie op de

van € 216.391.

dagverpleging
• Masimo-NIRS systeem (zuurstofmeting in de hersenen bij

Daarnaast biedt het Sophia Fonds hulp aan minder draag-

zwangere vrouwen met zwangerschapsvergiftiging)

krachtige ouders/verzorgers die hiermee de mogelijkheid

• babybadje

krijgen hun zieke kind tijdens de behandelperiode in het

• interactieve speelvloer

Erasmus MC-Sophia zo goed mogelijk te begeleiden. Het

• TV/DVD-spelers voor de echokamers ter afleiding van

gaat hier in de eerste plaats om reis- en verblijfkosten

patiëntjes

(Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam). Medische
kosten zijn uitgezonderd. De aanvragen lopen via de

Jaarlijks terugkerende wensen

afdeling medisch maatschappelijk werk in het Erasmus

• Sophia TV / Sophia Producties

MC-Sophia.

• duurzaam speelgoed
• nieuwe boeken patiëntenbibliotheek
• (prik-)cadeautjes
• kindvriendelijk maken/opknappen behandel-, speel- en
wachtkamers
• aankleding – bloemen Stiltecentrum
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Overige projecten, in uitvoering of afgerond in 2016
• voorlichting en kwaliteit CF (Cystic Fibrosis)
• Roparun Kanjerketting
• Inrichting van de afscheidsruimte
• kook- en bakbenodigdheden
• pijnteam (onderzoek naar - voorkoming van - chronische pijn)
• speelmatten
• lectuur poliklinieken
• Crocokids (Crohn Colitis Kids)
• voorlichtingsfilm sikkelcelziekte
• ENCORE voorlichtingsmateriaal
• troost- en ondersteuningsartikelen
• feestdagenproject

Jaarverslag 2016
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Patient and family centered care: zullen we het samen doen?
Het Sophia heeft verschillende initiatieven genomen om patiënt en familie steeds meer zorg op maat te kunnen geven en
ze zoveel mogelijk regie te laten houden over het eigen zorgproces. Internationaal wordt dit ook wel ‘patient and family
centered care’ genoemd. In het Sophia noemt men dit ‘samenzorg’. Volgens deze benaderingswijze staan, behalve de
lichamelijke zorg, de psychosociale en ontwikkelingsbenodigdheden centraal, en heeft de aanwezigheid van het gezinssysteem een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de patiënt.
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Simone de Vries-Roord, senior verpleegkundige zorg: “Laatst was er een moeder waarvan haar dochter voor langere tijd
werd opgenomen in het Sophia. Zij had ook nog een baby’tje dat borstvoeding kreeg en waar ze geen opvang voor had.
Wat was ik blij dat we haar een eenpersoons patiëntenkamer konden bieden, waar ze alle dagen met haar baby bij haar
zieke dochtertje kon verblijven.”

Familiekamers

Samenzorg

Dankzij giften van Stichting Vrienden zijn al een familie-

Ook de communicatie met de ouders wordt anders

kamer, een transitiekamer en vier nieuwe, ruimere patiënten- aangepakt. Meerdere keren per week komt het behandelkamers gerealiseerd. In de familiekamer is een eet- en woon-

team dat bij de patiënt is betrokken aan het bed en vraagt

gedeelte en een kleine keuken. “De sfeer in de ruime, lichte

eerst aan de ouders hoe zij het vinden gaan met hun kind

familiekamer is heel fijn, het is er gezellig”, vertelt Simone. “

en welke vragen ze hebben. Door goed te luisteren naar

Er staan mooie fauteuils, je kunt er lekker naar buiten kijken,

de familie is de communicatie heel open en respectvol.

tijdschriften lezen en er is een oven om maaltijden op te

Vervolgens wordt de situatie en de behandeling van het

warmen.”

kind openlijk met het team van artsen, verpleegkundigen en
ouders besproken in een gezamenlijk overleg.

De transitiekamer is een mini-appartement waar gezinnen
voor een aantal dagen gebruik van kunnen maken als hun

Simone: “We zorgen door deze initiatieven voor de hele

zoon of dochter bijna met ontslag mag. In deze ruimte

familie van de patiënt. Dit voegt echt wat toe. Dat blijkt ook

kunnen ze oefenen of ze de vaardigheden machtig zijn om

uit de enthousiaste reacties van ouders. Maar zonder de

hun kind thuis te verzorgen. En in de ruimere patiënten-

input vanuit de Kinder- en Adviesraad was dit nooit zo goed

kamer kunnen twee familieleden (of vriendjes) van de patiënt geslaagd. Zij praten onder andere mee over de verbouwing
‘s nachts blijven slapen tijdens de spannende periode van

en nieuwbouw van het ziekenhuis en geven feedback en

ziekenhuisopname.

verbeterpunten door. De kinderen hebben bijvoorbeeld nog
op hun verlanglijstje staan: Netflix voor in het ziekenhuis en
leukere operatiepyjama’s.”

Jaarverslag 2016
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Trouwe lopers voor het Sophia op Goeree-Overflakkee
Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee

Organisator Willem-Jan Kom vertelt: “Ieder jaar zorgen we

vindt ieder jaar De Omloop plaats. Dit is een unieke en

ervoor dat de wandelaars zich laten sponsoren voor het

uitdagende wandeltocht waarbij deelnemers maar liefst

goede doel. Tot 2015 kozen we telkens voor een ander goed

110 kilometer afleggen in 24 uur. De tocht start ’s avonds

doel en was het vaak lastig om sponsors te vinden. Toen

en gaat over stranden, door duinen, dorpen, over buiten-

we kozen voor het Sophia Kinderziekenhuis, merkten we

dijken en door natuurgebieden die normaal voor publiek

hoeveel mensen willen bijdragen aan dit goede doel. De

zijn gesloten. De Omloop begon 28 jaar geleden als grap

deelnemers aan De Omloop kunnen zich per kilometer

van een paar vrienden. Inmiddels is het een spectaculaire

laten sponsoren of gewoon met losse bedragen. We

wandeltocht waaraan zo’n 1000 deelnemers meedoen.

hebben geen standaard format en dat geeft mensen de
ruimte voor de meest leuke initiatieven om geld in te
zamelen.”
Naast de monstertocht van 110 kilometer zijn er ook kortere
afstanden van 15 tot en met 55 kilometer. “En veel schoolklassen doen mee aan de kidsloop van 5 en 10 kilometer”
vervolgt Willem-Jan. “Er is zelfs een estafetteloop en een
Kennedymars van 80 kilometer. Door deze verschillende
afstanden kan iedereen meedoen aan De Omloop. De deelnemers komen dan ook zowel uit binnen- als buitenland,
omdat deze tocht zo uniek is.”
Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis zorgt voor
kinderen met afwijkingen aan de bovenste luchtwegen.
Helaas blijft, ook na operatie, bij veel van deze kinderen
de bovenste luchtweg te nauw of te slap. Ze zijn hierdoor
vaak ernstig beperkt in hun dagelijks leven, omdat
elke ademteug moeite kost. Hierdoor kunnen ze niet
meespelen met hun leeftijdsgenootjes zonder benauwd
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te worden en zijn ze vaak ziek. Dankzij de sponsor-

Willem-Jan: “We dragen het Sophia echt een warm hart toe

acties van de deelnemers aan De Omloop, die maar liefst

en de samenwerking met de Stichting Vrienden van het

€ 22.985 opbrachten, kan onderzoek plaatsvinden naar het

Sophia bevalt erg goed. Ook wil ik graag nog even ‘mijn

verbeteren van de behandeling bij deze kinderen om zo

eiland’ promoten, want niet alleen wandelliefhebbers

levenslange benauwdheid te voorkomen.

kunnen tijdens de Omloop terecht op Goeree-Overflakkee. Het is namelijk een leuk event voor iedereen. Je kunt

De Vrienden van het Sophia zijn dankbaar dat De Omloop

er volop genieten van natuur, strand, cultuur en culinaire

in augustus 2017 voor het derde jaar achtereen het Sophia

hoogstandjes. Naast de wandeltocht is er op het eiland

Kinderziekenhuis steunt. In 2017 gaat de opbrengst naar

voor zowel eilanders als bezoekers genoeg te doen en te

het onderzoek van kindercardiologe Janneke Kammeraad,

beleven.”

gericht op erfelijke hartritmestoornissen bij kinderen.
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De cijfers
Alle fondsenwervingsinspanningen leverden in 2016 een

Voor meer uitvoerige cijfers verwijzen wij naar de officiële

bedrag van ruim € 1,5 miljoen op voor wetenschappelijke

jaarrekeningen van het Sophia Fonds en Stichting Vrienden,

onderzoeks- en patiëntenzorgprojecten. Dit is onder

alsmede de samengevoegde jaarrekening met toelichting,

meer het resultaat van de hogere baten uit de eigen

steeds met goedkeurende accountantsverklaring.

acties Sporten voor Sophia, het Lichtjesdiner en de

De jaarrekeningen zijn te vinden op onze website

Lichtjesactie. Dit betreft geoormerkte giften die

www.vriendensophia.nl/jaarrekeningen.

uitsluitend bestemd zijn voor een vooraf vastgesteld
project of specifieke afdeling. Daarnaast waren er in
2016 hogere inkomsten uit nalatenschappen. De baten
uit contributies, donaties en giften (zgn. ongeoormerkte
giften zonder vaste bestemming) waren in 2016 lager dan
in 2015, de overige inkomsten uit fondsenwerving liggen
in lijn met de jaren hiervoor.
De financiële positie van het Sophia Fonds blijft goed; het
Sophia Fonds kan haar doelstellingen op langere termijn
realiseren, mede dankzij incidentele baten (voorbeeld: een
in 2016 vrijgevallen nalatenschap waaruit het Sophia Fonds
ruim € 2,3 miljoen heeft ontvangen). Gegeven de lage rentestand, dient het Sophia Fonds de komende jaren rekening
te houden met lagere resultaten uit beleggingen. Steun van
donateurs en fondsen alsmede giften van particulieren en
bedrijven zijn daarmee nog belangrijker om alle plannen op
het gebied van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in het Erasmus MC-Sophia ook in de toekomst te
kunnen blijven verwezenlijken.

Jaarverslag 2016
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Samengevoegde staat van baten en lasten 2016 van de Sophia Stichtingen

Realisatie 2016
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

Begroting 2016

Realisatie 2015

€

€

€

Mailingacties

918.435

425.000

343.239

Contributies, donaties en giften

428.227

959.000

804.944

4.900

4.000

4.860

2.393.413

125.000

31.319

3.744.975

1.513.000

1.184.362

Schenking Fonds Jurrewitz
Nalatenschappen

Baten uit acties van derden
Resultaat beleggingen
Ongerealiseerde koerswinst/-verlies
Resultaat verkopen
SOM DER BATEN
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8.713

5.000

11.613

2.252.482

1.000.000

719.733

-861.295

pm

441.527

27.160

46.000

11.804

5.172.035

2.564.000

2.369.039

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

€
2.637.682

€
2.195.138

€
2.616.327

Patiëntenzorg

216.391

325.000

322.426

Uitvoeringskosten doelstelling

172.432

205.395

169.193

3.026.505

2.725.533

3.107.946

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Wetenschappelijk onderzoek

WERVING BATEN
Kosten beheer vermogen

130.114

80.700

75.634

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving (*)

420.378

402.833

391.674

51.603

40.153

76.215

SOM DER LASTEN

3.628.601

3.249.219

3.651.469

RESULTAAT

1.543.435

-685.219

-1.282.431

11,2%

26,6%

33,1%

81%

180%

262%

Beheer en administratie

Uitvoeringskosten in % uit eigen fondsenwerving
% besteed aan de doelstelling
Resultaatbestemming

2016

2015

naar vrij beschikbaar vermogen:

1.646.041

-1.070.746

naar vastgelegd vermogen (Endowed Chairs)

-102.604

-211.687

1.543.435

-1.282.432

TOTAAL

(*) Alle kosten welke zijn verbonden aan de fondsenwerving door Stichting Vrienden
worden volledig betaald uit het vermogen van het Sophia Fonds; de door Stichting
Vrienden geworven gelden komen aldus voor 100% ten goede aan de doelstelling:
projecten in het Sophia

Jaarverslag 2016
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Bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg
Wetenschappelijk onderzoek
€
Algemeen ter stimulering van onderzoek
Lezingen

-

Jonge onderzoekers naar het buitenland

5.250

Sporten voor Sophia 2016 - Generation-R

293.262

Kerstactie 2016 - Sikkelcelziekte

353.323

Aangeboren afwijkingen (o.a. Lichtjesdiner en Sophietjes Verjaardag 2016) 338.954
Kinderthoraxcentrum
Overig

279.189
3.037

Onderzoeksprojecten
Kindergeneeskunde

523.350

Kinderchirurgie

486.310

Kinder- en Jeugdpsychiatrie/-psychologie

173.000

Gecombineerd onderzoek Sophia afdelingen

10.000

Fellowprojecten
Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

48.000

Fellowprojecten door derden
EC Ropa (oncologie)
EC Step (chronisch zieke kinderen)

78.297
-

EC New Horizon

13.327

EC SAR/autisme en aanverwante stoornissen

18.685

Toewijzing 2016
Overschot afgelopen projecten

2.623.983
6
2.623.977

Wetenschappelijke Adviesraad
Uitvoeringskosten wetenschappelijk onderzoek
Totaal wetenschappelijk onderzoek

30

13.705
224.035
2.861.717

Patiëntenzorg
€
Voor alle afdelingen in het Sophia
Sophia TV

13.980

Duurzaam speelgoed

6.800

Voor specifieke afdelingen in het Sophia
Afd. Kindergeneeskunde - diverse projecten
Afd. Kinderoncologie - diverse projecten
Afd. Fysiotherapie - diverse projecten
Afd. Anaesthesie - diverse projecten
Afd. Klinische Chemie Sophia - diverse projecten
Afd. Verloskunde

48.140
4.171
1.692
34.375
3.900
20.446

Afd. Kinderorthopedie
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Kinderthoraxcentrum

24.481

Voorlichting en kwaliteit CF
Inrichting ouder-/speel-/huiskamers Dagverpleging
Overschot afgelopen projecten

5.201
34.500
21.238

Voor projecten in de regio Rotterdam
op het gebied van gehandicaptenzorg en het chronisch zieke kind
Stichting de Regenboogboom

1.500

Stichting Gebaar

2.000

Teddy Bear Hospital
Stichting TIK

168
1.250

Hogeschool Rotterdam - transitiepoli

9.998

Tyltylschool

4.655

Stichting Tekenen voor Kinderen

2.500

Kinderadviesraad Erasmus MC
Financiële hulp aan ouders van patiëntjes in het Erasmus MC
Overschot afgelopen projecten
Totaal patiëntenzorg

500
20.000
2.878
216.391
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De leden van het bestuur van Stichting Vrienden en het Sophia Fonds oefenen hun functie onbezoldigd uit. In 2016 was de
samenstelling van het bestuur als volgt (indien van toepassing, met vermelding van huidige werkkring):
Joan van Marwijk Kooy · general counsel HAL Investments Rotterdam, voorzitter
Marjolein Matthijssen-van den Bos · secretaris (tot 1 juli 2016)
Fréderique de Jong Schouwenburg–de Bruin · Investment Director Indofin, secretaris (m.i.v. 1 juli 2016)
Willem Briët · directeur Rotterdam ABN AMRO MeesPierson, penningmeester
Suzanne Dutilh-Mees · directeur Stichting Kinderopvang Kralingen
Jan van Gijn · emeritus-hoogleraar neurologie Universiteit Utrecht
Marlies Verschure · Digital director
Relevante nevenfuncties bestuursleden:
Joan van Marwijk Kooy · Voorzitter Rotterdamse Stichting Blindenbelangen, Rotterdam
Marjolein Matthijssen-van den Bos
Fréderique de Jong Schouwenburg-de Bruin · Lid Hoofdbestuur Natuurmonumenten
Willem Briët · Bestuurslid St. Fonds Nederlands Sanatorium Davos, Penningmeester Stichting Rotterdamsche Bond voor
Lichamelijke Opvoeding (RBLO), Bestuurslid Stichting Volksbond Rotterdam, Penningmeester Stichting Kindertehuizen Rotterdam
Suzanne Dutilh-Mees · Lid Raad van Toezicht TOS Rotterdam Kralingen-Crooswijk
Jan van Gijn · Voorzitter Dr. Jan Meerwaldt Stichting, Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, RIVM
Marlies Verschure
Adviseurs
Prof. dr. E.H.H.M. Rings · hoofd afdeling kindergeneeskunde Erasmus MC-Sophia
Prof. dr. F.C. Verhulst · hoofd afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC-Sophia
Prof. dr. R.M.H. Wijnen · hoofd afdeling kinderchirurgie Erasmus MC-Sophia
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Professor J.N. Constantino · (Washington/USA)
Professor P. De Coppi · (Londen/UK)
Prof. S.D. Davis · (Indianapolis/USA), replacing prof. Stick in 2016
Professor M. Offringa · (Toronto/Canada)
Professor P. Shaw · (Bethesda/USA), successor of prof. Constantino
Professor S.M. Stick · (Perth/Australië)
Professor J.M. Wit · (Leiden)
De leden oefenen hun taak onbezoldigd uit.
Medewerkers bureau Sophia Stichtingen:
Het bestaande team is in het najaar van 2016 uitgebreid met Paulina Wielaard in de functie van medewerker relatiebeheer en per
januari 2017 met Chrisje Seijkens in de functie van medewerker communicatie en fondsenwerving.
Daarmee ziet het team er per 1 januari 2017 als volgt uit:
Mw. Inge Valkis · hoofd fondsenwerving (1,00 fte)
Mw. drs. Jacqueline Steijger · manager (0,89 fte)
Mw. Madhoe Sankersing-Rambhajan · financieel administratief medewerker (0,89 fte)
Mw. Chrisje Seijkens · medewerker communicatie en fondsenwerving (0,89 fte)
Mw. Carol Smit-Sonneville · projectmedewerker (0,67 fte)
Mw. Paulina Wielaard-Groenenberg · medewerker relatiebeheer (0,56 fte)
Mw. Tanja de Koning · administratief medewerker fondsenwerving (0,56 fte)
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Colofon
Stichting Vrienden van het Sophia
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
telefoon

(010) 703 67 50/ 703 60 79

e-mail

info@vriendensophia.nl

website

www.vriendensophia.nl

Bankrelatie
ABN-AMRO NL21 ABNA 0707 0701 39
ING NL53 INGB 0000 0701 67
KvK Rotterdam 411 344 59
Redactie
Chrisje Seijkens
Jacqueline Steijger
Inge Valkis
Interviews
Marije van den Bovenkamp
Druk
Drukkerij G.B. ’t Hooft, Rotterdam
Vormgeving
maan.nl concept en creatie, Ulvenhout
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