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2020 was een bijzonder jaar voor iedereen, 

zowel privé als zakelijk. Een jaar dat werd 

gedomineerd door de coronapandemie 

met grote impact op de samenleving en 

ook op de goede doelen sector. En nu 

we op het afgelopen jaar terugblikken 

in dit jaarverslag is dit nog niet veel 

veranderd. Het is een tijd die vraagt om 

nieuwe benaderingen, wendbaarheid en 

creativiteit. Maar ook een tijd die zorgt 

voor saamhorigheid en bereidheid om 

elkaar te helpen. Men beseft des te meer 

dat gezondheid een groot goed is, wat 

bijdraagt aan de relevantie van de missie 

van de Stichting Vrienden van het Sophia. 

Dankzij onverminderde steun van onze 

trouwe donateurs en inzet van het team 

kan er met tevredenheid terug gekeken 

worden op een fondsenwervingsresultaat 

van bijna 3 miljoen euro, conform de 

begroting. Dankzij dit mooie resultaat kon 

de Stichting Vrienden van het Sophia ook 

in 2020 weer vele projecten realiseren in 

het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis 

die buiten de reguliere zorgdekking vallen. 

We konden in het eerste kwartaal de 

zeer succesvolle campagne voor het 

nieuwe Kinderhersencentrum afronden. 

En vervolgens starten met een campagne 

voor het Sophia Moeder en Kind Centrum. 

Om innovaties op het gebied van zorg voor 

de allerkleinsten, zelfs al in de baarmoeder, 

mogelijk te maken. 

De goede samenwerking met de 

fondsenwervende stichtingen van de 

andere Nederlandse kinderziekenhuizen 

werd geïntensiveerd. Er zijn mooie plannen 

gemaakt die in 2021 tot uitvoering komen. 

Een positieve ontwikkeling die bij zal 

dragen aan de gezamenlijke doelstelling; de 

allerbeste zorg voor de zieke kinderen in de 

kinderziekenhuizen! 

De zorg voor ernstig zieke kinderen in 

Nederland is van wereldklasse. Maar het 

kan nog beter. En daar hebben we uw hulp 

hard bij nodig. Steun van donateurs blijft 

enorm belangrijk, om de ambities van het 

Sophia op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek en innovaties in de zorg voor 

kinderen ook in de toekomst te kunnen 

blijven verwezenlijken.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage 

hieraan en hopen op uw steun te 

mogen blijven rekenen. 

Inge Valkis

Directeur Stichting Vrienden van het Sophia

Beste Vrienden van het Sophia,
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1. De beste 
zorg voor zieke 

kinderen

6



Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis (het Sophia) 

is een academische wereld waar zorg, onderzoek 

en onderwijs samengaan. Waar kinderen écht 

centraal staan. Het Sophia bevindt zich in het hart 

van Rotterdam. Het maakt deel uit van het Erasmus 

Medisch Centrum en is verbonden aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. 

In het Sophia wordt zorg verleend aan kinderen met 

zeldzame en complexe aandoeningen waarvoor 

meer of specifiekere zorg nodig is dan een algemeen 

ziekenhuis kan verlenen. Denk aan zeldzame hart- en 

longziekten waarvoor in Rotterdam alle expertise 

aanwezig is. Kinderen vanuit het hele land en soms ook 

patiënten uit het buitenland worden doorverwezen 

naar het Sophia.

>  Neem hier een kijkje in de 

 bijzondere wereld van het  

 Erasmus MC Sophia 

 Kinderziekenhuis

Geen woorden 
maar cijfers 

157 jaar 
in 2020 en daarmee het oudste kinder-

ziekenhuis van Nederland

34 
verschillende specialismen

3.345 
medewerkers

6.500 

kinderen per jaar opgenomen

103.350
 polikliniekbezoeken

350
lopende onderzoeksprojecten
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https://youtu.be/lfweIEOWQik
https://youtu.be/lfweIEOWQik
https://youtu.be/lfweIEOWQik
https://youtu.be/lfweIEOWQik
https://www.youtube.com/watch?v=lfweIEOWQik
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De Sophia Stichtingen
De Stichting Vrienden van het Sophia en de Stichting 

Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Sophia Fonds) 

zijn twee onafhankelijke stichtingen verbonden aan 

het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Hun missie 

is het zorgen voor financiering van wetenschappelijk 

onderzoek en projecten die het verblijf in het 

ziekenhuis veraangenamen. Ook dragen zij bij aan 

projecten om innovaties in de zorg mogelijk te maken. 

Hierdoor blijft het Sophia binnen Europa als 

kinderziekenhuis voorop lopen. 

De Stichting Vrienden van het Sophia werft 

fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, 

innovatieve behandelmethoden en projecten 

die het verblijf van kinderen en hun familie 

in het Sophia veraangenamen. De Stichting 

Vrienden richt zich hiervoor tot particulieren, het 

bedrijfsleven en (vermogens)fondsen. De Stichting 

Vrienden is door het Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF) erkend en heeft een ANBI-status. 

Het Sophia Fonds heeft een vermogen dat haar 

oorsprong vindt in de verkoop van het oude 

kinderziekenhuis aan de Gordelweg in Rotterdam, in 

de tweede helft van de vorige eeuw. De inkomsten 

vanuit het vermogen worden door het Sophia Fonds 

ter beschikking gesteld voor wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten in het Sophia door middel van 

een jaarlijkse subsidieronde.

“De inkomsten van 

de Stichting Vrienden 

van het Sophia worden via 

het Sophia Fonds uitgegeven aan 

de projecten in het Erasmus MC 

Sophia Kinderziekenhuis. In het 

fonds monitoren we de uitgaven 

én voortgang van de gesteunde 

projecten. Zo zorgen we ervoor dat 

iedere euro goed besteed wordt!”

Laura van Roon, manager 

bedrijfsvoering

Fondsenwerving: 
broodnodig
De overheid en de zorgverzekeraars dragen 

voor een groot deel bij aan de financiering 

van behandelingen. Voor onderzoek 

naar oorzaken van ziekten, faciliteiten 

voor een zo aangenaam verblijf en 

nieuwe behandelmethoden zijn echter 

aanvullende middelen nodig. De Sophia 

Stichtingen dragen bij aan deze extra 

financiële ondersteuning. 

De Sophia Stichtingen 
ondersteunen de visie 
van het Sophia:

Elk kind, ziek, 
of gezond met 
een beperking, 
heeft recht op de 
allerbeste zorg die 
er is 
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2. Fondsenwerving 
in 2020 in 

vogelvlucht
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Het jaar 2019 en het eerste kwartaal van 2020 stonden 

in het teken van fondsenwerving voor de realisatie van 

het nieuwe Kinderhersencentrum. Er werd hiervoor 

een fantastische opbrengst van ruim 3,2 miljoen euro 

gegenereerd. De recordopbrengst van ruim een half 

miljoen euro van het evenement Sporten voor Sophia 

droeg daaraan bij evenals een bijzondere grote gift en 

enorm veel support vanuit de regio. 

> Bekijk hier de onthulling van de opbrengst

In de tweede helft van 2020 werd gestart met een 

campagne voor het Sophia Moeder en Kind Centrum. 

Om innovaties op het gebied van zorg voor de 

allerkleinsten, zelfs al in de baarmoeder, mogelijk 

te maken. Na de succesvolle oprichting van een 

Foundersclub voor het Kinderhersencentrum is ook 

aan het Sophia Moeder en Kind Centrum met succes 

een speciale Foundersclub gekoppeld bestaande uit 

donateurs en bedrijven die de ontwikkelingen en 

innovaties op het gebied van zorg voor de allerkleinsten 

graag ondersteunen en op de voet volgen. 

Verder kwamen er ingegeven vanuit de bijzondere 

situatie urgente wensen vanuit het Sophia met 

betrekking tot gevolgen van de intrede van het 

coronavirus. Waarvoor we direct enthousiaste support 

ontvingen van onze donateurs. 

Het Sophia wordt breed gedragen door de samenleving, 

maar op inkomsten vanuit acties derden werd gezien 

de omstandigheden helaas fors ingeleverd. Traditionele 

wervingsacties als de mailing voor Sophietjes 

Verjaardag in mei en de Lichtjesactie in december 

konden echter rekenen op enorme support van onze 

achterban en eindigden zelfs met een hogere opbrengst 

dan de jaren ervoor. Ook zagen we een groei in de 

inkomsten vanuit vermogensfondsen. 

Veel fondsenwervende evenementen werden helaas 

geannuleerd waardoor er op andere manieren steun 

gezocht moest worden voor projecten. Zo kon Varen 

voor Sophia niet doorgaan evenals de jaarlijkse 

Lichtjestocht van de scholen en het Lichtjesdiner. Veel 

bedrijven en particulieren doneerden echter alsnog 

https://youtu.be/2x6XtW3eTVQhttp://


Opbrengst Stichting Vrienden van het Sophia

Totaal: € 2.981.909
Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening.

het bedrag voor de gereserveerde couverts of tafel 

van het Lichtjesdiner en werden hiermee founder van 

het Sophia Moeder en Kind Centrum. Een fantastisch 

gebaar. 

Ook lanceerden we  een nieuw evenement ingegeven 

door de anderhalve meter afstand-maatregel: 

Hoelahoepen voor Sophia. Dit bracht naast veel plezier 

en prachtige beelden ruim €40.000,- op voor het Sophia 

Moeder en Kind Centrum. 

Alle fondsenwervingsinspanningen leverden in 

2020 een bedrag van bijna 3 miljoen euro op voor 

wetenschappelijke onderzoeks- en welzijnsprojecten 

in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Mede 

dankzij een zorgvuldig beleggingsbeleid gericht op de 

lange termijn, konden we ondanks een tegenvallend 

financieel resultaat, ook in 2020 wetenschappelijk 

onderzoek ondersteunen vanuit het Sophia Fonds.

Eigen campagnes/
events
€ 1.085.852

Nalatenschappen 
€ 428.867

Giften
€ 329.999

Verkoop 
(aapjes en beeldjes)

€ 41.014

(Bedrijfs)vrienden
€ 112.694

Fondsen en Founders
€ 779.635

Acties van derden
€ 203.848

12

https://vriendensophia.nl/jaarverslagen/
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Fondsenwervende acties in 2020

In februari (vlak voor het coronavirus zijn intrede deed 

in Nederland) vond de drukst bezette fietsmarathon 

ooit plaats in het Topsportcentrum Rotterdam. Ruim 

2200 sportievelingen en zo’n 100 vrijwilligers werkten 

zich een weekend lang letterlijk in het zweet om de 

realisatie van het Kinderhersencentrum mogelijk te 

14

maken. Dit alles leverde een 

recordopbrengst op van 

maar liefst € 628.019,-. Veel 

dank aan alle sporters en 

donateurs!

Recordopbrengst Sporten voor Sophia
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Zangeres Davina Michelle met de pop Sophia

De heupen los voor het Sophia 
Moeder en Kind Centrum
Op een sfeervolle locatie, aan de voet van de 

Erasmusbrug in Rotterdam, vond op zaterdag 

19 september onder een stralende najaarszon 

een uniek en ‘corona-proof’ evenement plaats: 

“Hoelahoepen voor Sophia”. Het bleek een groot 

succes. De bijna 170 deelnemers hoepelden samen 

ruim € 38.400,- bij elkaar voor het Sophia Moeder 

en Kind Centrum.

De pop Sophia
In samenwerking met kinderlabel Little Dutch is 

de pop 'Sophia' ontwikkeld. Het roodharige meisje 

in gestippelde pyjama, vergezeld door haar kleine 

knuffelaapje, stal direct de harten van een hoop 

kinderen én hun ouders. 

 

Met de aankoop van 'Sophia' steunt men 

wetenschappelijk onderzoek en kindgerichte 

behandelmethoden in het Sophia 

Kinderziekenhuis. De pop is onder andere 

verkrijgbaar in de webshop van de Stichting 

Vrienden van het Sophia , maar ook in winkels in 

Nederland en Europa. De verkoop heeft in 2020 

geleid tot een donatie van maar liefst € 53.000,- die 

ten goede komt aan projecten binnen het Sophia 

Moeder en Kind Centrum.

> Bekijk hier het introductiefilmpje van Sophia

Coronaproof verjaardagsfeestje
Een feestje in de hal van het Sophia was gezien de 

omstandigheden helaas niet mogelijk, maar toch 

lieten we de traditie van Sophietjes Verjaardag 

niet ongemerkt voorbij gaan. Medewerkers 

en patiënten ontvingen een leuke attentie 

en Kinderlabel Little Dutch kwam het Sophia 

verblijden met prachtige verjaardagscadeaus. 

https://youtu.be/uxBLQgwsZQw
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De prachtige kerstboom werd geschonken door 

Kroondomein ‘t Loo en door sponsor Mammoet 

vervoerd naar Rotterdam. Hartelijk dank hiervoor!

  

  

Lichtjesactie
De maand december stond traditiegetrouw geheel 

in het teken van de Lichtjesactie. We ervaarden 

wederom ontzettend veel steun van onze trouwe 

achterban. Heel veel mensen kochten symbolisch 

lichtjes in de kerstboom voor het Sophia. En er was 

mede dankzij sponsoren veel exposure voor de 

Lichtjesactie. Zoals op abri’s en digitale banners in 

regio Rotterdam, op RTV Rijnmond en de speciale 

radiocommercial die te beluisteren was op BNR 

en Q Music. Samen met de mailing naar onze 

achterban en berichten op onze social media 

kanalen leverde dit een mooie kruisbestuiving 

aan aandacht op en maar liefst € 299.971,-. Een 

resultaat om trots op te zijn!

Hart voor de zorg
Speciaal voor het Sophia heeft kunstenares 

Corry van Ammerlaan-van Niekerk een nieuw 

Sophia beeldje ontworpen. Het hart in Sophietjes 

handen symboliseert haar liefde voor de patiënten 

én alle mensen die het Sophia steunen. Het beeldje 

is te verkrijgen in onze webshop.

De website in een nieuw jasje
Begin december was het zover: de nieuwe website 

van de Stichting Vrienden van het Sophia ging live! 

Met een fris uiterlijk. Bovendien functioneel op 

mobiel en tablet. 

>  Neem zelf maar 

 eens een kijkje: 

 www.vriendensophia.nl

16

www.vriendensophia.nl
www.vriendensophia.nl
www.vriendensophia.nl
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Nalaten
Actief communiceren over de mogelijkheid om na te 

laten aan het Sophia Kinderziekenhuis blijft één van 

de speerpunten van de Stichting Vrienden van het 

Sophia. Wij zetten ons graag in om uw idealen voort te 

laten leven door een nalatenschap aan het Erasmus MC 

Sophia Kinderziekenhuis. Er is hiervoor een speciale 

brochure ontwikkeld en een pagina op de website met 

meer informatie. Via een advertentiecampagne op 

onze social media kanalen brachten we het onderwerp 

onder de aandacht van onze achterban. Alsmede 

door publicaties in diverse magazines en deelname 

aan www.toegift.nl, een landelijke campagne die 

informeert en inspireert over het nalaten aan goede 

doelen.

Vermogensfondsen 
Het contact met vermogensfondsen wordt 

intensiever en we zien een groei in ons netwerk. 

In 2020 waren de aanvragen vooral gericht op 

deelprojecten binnen het Kinderhersencentrum 

en het Sophia Moeder en Kind Centrum. Er is 

een mooie groei te zien in de honoreringen. In 

totaal is een bedrag van € 194.135,- toegekend. 

Een betekenisvolle bijdrage aan de innovatieve 

ontwikkelingen op het gebied van zorg en 

wetenschappelijk onderzoek in het Sophia. 

www.toegift.nl
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Van Groningen naar 
Maastricht
Esther nam de boodschap dat wandelen 

goed is voor je gezondheid heel serieus. 

Vanuit haar geboorteplaats Groningen liep 

zij via het Pieterpad naar Maastricht, een 

afstand van maar liefst 490 kilometer! Met 

haar actie haalde ze ruim € 2000,- op voor 

het Sophia Moeder en Kind Centrum.

We gaan weer 
kroelen!
In de maand december brach-

ten de zingende buschauffeurs 

het lied ‘We gaan weer kroelen’ 

uit. Ze riepen iedereen op om te 

doneren aan het Sophia. De feel 

good actie leverde naast veel 

luisterplezier het mooie bedrag 

van € 2.686,- op. 

>  Benieuwd naar het lied? 

 Luister het hier

Super Monkey Challenge
Toen Wendy’s zoontje Raff in het Sophia 

verbleef voor een operatie en zij de in-

tensieve zorg van dichtbij meemaakte 

ontstond het idee voor een Super Monkey 

Challenge weekend. Een benefietwedstrijd 

voor honden met tal van activiteiten en 

verkoop van de superaapjes en Sophia 

poppen. Het resultaat was verbluffend! Er 

werd namelijk ruim € 17.710,- opgehaald. 

In actie
voor Sophia

Het afgelopen jaar kwamen ondanks de 
aanwezigheid van het coronavirus en de 
beperkte mogelijkheden toch een aantal 
mensen in actie voor het Sophia. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL0gM9TYsbs
https://www.youtube.com/watch?v=EL0gM9TYsbs
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In liefdevolle herinnering
Leon en Rineke verbleven 2,5 maand in 

het Sophia Kinderziekenhuis met hun 

zoontje Tijme vanwege een zeldzame af-

wijking in zijn nek. Verdrietig genoeg ging 

het steeds slechter met Tijme en is hij in 

mei 2019 overleden. Ondanks het enor-

me verdriet kwamen familie, vrienden 

en kennissen in actie. Er werden taarten 

gebakken, mondkapjes verkocht, mara-

thons gelopen en tal van andere acties 

opgezet. Met maar één doel; een bijdrage 

voor het ziekenhuis waar zij zo prettig zijn 

opgevangen, het Sophia. Dit leverde een 

totaalbedrag van maar liefst € 12.372,- op. 

Wij zijn ‘Team Tijme’ dankbaar voor alle 

inzet en wensen hen veel sterkte met het 

grote verlies. 

Qalkoen
In december was het Sophia, 

samen met 3 andere kinder-

ziekenhuizen, als goede doel 

verbonden aan de Qalkoen 

kerstactie. Een culinaire actie die 

draaide om de verkoop van kal-

koenen die met de feestdagen bij 

de mensen thuis volledig bereid 

thuisbezorgd werd. Het initiatief 

werd gestart vanuit Deli33 en de 

Vleeschmeesters, onder leiding 

van chefkoks Herman den Blijker 

en Peter Lute. Uit de verkoop ont-

vingen we een donatie van  

€ 1450,- die is besteed aan knuf-

felaapjes voor de patiënten.

Team Tundra reed naar de Noordkaap
Teus en Petra hebben helaas meegemaakt hoe heftig het 

is als een dierbare ernstig ziek is. Zij wilden daarom heel 

graag iets betekenen voor de kinderen en hun ouders in het 

Sophia. Het duo reedt in 7 dagen van Nederland naar de 

Noordkaap in Noorwegen, een echte monstertocht. Met als 

resultaat een donatie van maar liefst € 7000,-. 
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3. Gesteunde 
projecten
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Terugblik 2020: 
2,5 miljoen euro aan bestedingen

Dankzij de vele schenkingen van donateurs konden wij 

ook in 2020 belangrijke projecten mogelijk maken op 

het gebied van onderzoek, innovatie en welzijn om zo 

bij te dragen aan de beste zorg voor zieke kinderen. 

De focus die in 2019 is ingezet, en we ook in 2020 

hebben doorgezet, ligt onder meer op het leveren van 

een betekenisvolle bijdrage aan de expertisecentra 

van het Sophia; het Kinderthoraxcentrum, 

Kinderhersencentrum, Centrum voor Zeldzame Ziekten 

en het Moeder en Kind Centrum. Met deze centra 

wil het Sophia zich nu en in de toekomst blijvend 

Wetenschappelijk
onderzoek
€ 1.959.988

Ongeoormerkte
giften 
€ 351.695

Patiëntenzorg

€ 213.902

Totaal: € 2.525.585

Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening.

onderscheiden, op nationaal en internationaal niveau. 

Het betreft zorggebieden waarin het Sophia uitblinkt 

en waarbij zij actief de verbinding tussen zorg en 

onderzoek opzoekt. Door de wetenschap nog directer 

te betrekken bij de zorg zet het Sophia een belangrijke 

stap in het realiseren van gezondheidswinst voor haar 

patiënten. 

Vanwege de bijzondere situatie werd daarnaast ook 

geworven voor urgente wensen die voort kwamen 

vanuit de intrede van het coronavirus.

https://vriendensophia.nl/jaarverslagen/
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Realisatie van het 
Kinderhersencentrum 
In 2019 en het begin van 2020 stonden bijna 

alle acties in het teken van de realisatie van het 

Kinderhersencentrum. Hier wordt alle aanwezige 

expertise in het Sophia gebundeld op het gebied 

van kinderen met aandoeningen aan het hoofd, de 

hersenen en zintuigen. Door de wetenschap directer te 

betrekken bij de zorg kunnen nieuwe behandelingen en 

inzichten snel bij de patiënt en ouders gebracht worden 

en wordt een belangrijke stap gezet in het realiseren 

van gezondheidswinst voor deze kinderen. 

 

Er werd hiervoor een fantastische opbrengst van maar 

liefst 3,2 miljoen euro gegenereerd. Dit werd mogelijk 

gemaakt door de inzet van vele actievoerders en bijdra-

gen van donateurs en founders. Maar ook door steun 

van diverse vermogensfondsen waaronder Stichting 

Theia, de Janivo Stichting en stichting Physico. Wij 

danken iedereen enorm voor de waardevolle bijdragen. 

De realisatie van dit nieuwe expertisecentrum van het 

Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis is daarmee een 

feit. Het Kinderhersenlab dat onderdeel uitmaakt van 

het Kinderhersencentrum, zal in het najaar van 2021 

feestelijk geopend worden.

>  Bekijk hier het filmpje  

‘We zijn gestart’ 

Het Sophia Moeder en Kind 
Centrum; hoe eerder beter, hoe 
beter!
In de tweede helft van 2020 werd gestart met een 

campagne om innovaties op het gebied van zorg voor 

de allerkleinsten, zelfs al in de baarmoeder, mogelijk te 

maken. 

Een gezond kind, geen vanzelfsprekendheid

In de meeste gevallen eindigt een zwangerschap met de 

geboorte van een gezond kind. Maar dit is helaas geen 

vanzelfsprekendheid. Gemiddeld 1 op de 20 kinderen 

komt met een ziekte of afwijking ter wereld. En onge-

veer 1400 kinderen per jaar overlijden in de periode 

rondom de geboorte. Een dramatische gebeurtenis voor 

de ouders en de omgeving. In het Sophia Moeder en 

Kind Centrum is alle expertise aanwezig om de beste 

zorg aan moeder en kind te leveren. 

De beste zorg voor kinderen al vóór de geboorte

Er is inmiddels veel kennis die erop wijst dat gezond 

zwanger worden sterk bepalend is voor de gezondheid 

van het kind na de geboorte. Zo ook de ontwikkeling 

en groei van het kindje in de baarmoeder. Het Sophia 

Moeder en Kind Centrum gaat zich in de toekomst 

richten op behandelingen van kinderen in de 

baarmoeder. Een grensverleggende stap waarmee het 

moment van diagnose en behandeling van de zieke of 

bedreigde baby verschuift van ná de geboorte naar vóór 

de geboorte.

https://youtu.be/RHABx0FO9YU
https://youtu.be/RHABx0FO9YU
https://youtu.be/RHABx0FO9YU
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 “Zwanger worden, zwanger zijn 

en geboorte. In die fases van het 

leven wordt de basis voor een 

gezondere generatie gelegd. 

Onderzoek én zorg die gericht 

zijn op die perioden zullen dan 

ook de meeste gezondheidswinst 

opleveren.”

Eric Steegers, Hoofd Verloskunde   

en Gynaecologie

> Neem een kijkje in het  

Moeder en Kind Centrum!

Na de succesvolle oprichting van een Founderclub voor 

het Kinderhersencentrum is ook aan het Sophia Moeder 

en Kind Centrum met succes een speciale Founderclub 

verbonden. Dankzij de steun van de founders, 

donateurs, actievoerders en vermogensfondsen 

waaronder het Vaillantfonds, de Pieter de Joode 

Stichting en de Stichting de Dutch4Kids werden onder 

meer de volgende projecten mogelijk gemaakt: 

Mini-placenta’s kweken in het laboratorium 

Groeivertraging in de baarmoeder is een van de 

hoofdoorzaken van het overlijden van baby’s rondom 

de geboorte. Ieder jaar overlijden in Nederland ruim 

1.000 in aanleg gezonde kinderen rond de geboorte 

door een probleem met de functie van de placenta. Nog 

eens 8.000 kinderen worden geboren met een ernstige 

foetale groeiachterstand. Waarvan ruim 500 kinderen 

met minder dan 1 kg geboortegewicht intensieve zorg 

op een Intensive Care Neonatologie nodig hebben, vaak 

met levenslange gevolgen voor de gezondheid. 

Tot voor kort was het pas ná de geboorte mogelijk 

om kinderen te behandelen aan de gevolgen van een 

slecht werkende placenta. Door voortschrijdende 
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medische kennis en technologische innovaties kan 

nu groeiachterstand al vóór de geboorte beter in 

kaart gebracht worden en is de weg vrijgemaakt 

voor behandeling in de baarmoeder, met betere 

vooruitzichten. 

Er is een enorme doorbraak gerealiseerd door in het 

Erasmus MC de eerste ‘mini-placenta’ in het lab te 

kunnen laten groeien vanuit levend placentaweefsel 

uit een vlokkentest, afgenomen aan het begin van 

de zwangerschap. In de toekomst kan men tijdens 

de zwangerschap een lichaamseigen ‘mini-placenta’ 

laten groeien voor moeders met een kindje met 

foetale groeiachterstand. Met als doel om zo op veilige 

wijze nieuwe placenta-specifieke geneesmiddelen te 

kunnen ontwikkelen en testen en een behandeling op 

maat aan te kunnen bieden. Mede dankzij de mooie 

opbrengst van de Lichtjesactie en de steun van het Elise 

Mathildefonds kan Gynaecoloog Bas van Rijn hiermee 

verder aan de slag. 

Een betere start voor te vroeggeboren baby’s door de 

Concord opvangtafel

Het belangrijkste moment van de geboorte is 

misschien wel het moment dat de baby bij de moeder 

wordt gelegd. Wanneer de baby ernstig ziek of te 

vroeg geboren wordt, kan dit niet. De baby gaat dan 

direct naar een opvangkamer zodat de ademhaling 

ondersteund kan worden. De Concord opvangtafel is 

een speciale tafel voorzien van alles wat er nodig is 

om een te vroeg geboren baby adequaat op te vangen. 

En maakt het zo mogelijk om de pasgeborene dichtbij 

de moeder en aan de navelstreng op te vangen en te 

stabiliseren, zodat het gezin samen kan blijven.

De aanschaf van deze speciale opvangtafel is mede 

mogelijk gemaakt door de steun van de Numansdorpse 

Truckshow en Stichting Zabawas.

Sophietjes wens: een mobiele Intensive Care

Te vroeg geboren kinderen komen vanuit 

streekziekenhuizen in Zuid-Holland, Zeeland en 

een deel van Noord-Brabant naar het Sophia om de 

specialistische zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dit 

vervoer gaat per ambulance, maar voor optimale zorg 

was een speciale transportcouveuse nodig. Een warme, 

veilige omgeving voor deze kwetsbare baby’s voorzien 

van allerlei apparatuur waarmee intensieve zorg 

verleend kan worden.

De aanschaf van deze transportcouveuse hebben wij 

samen met onze Vriendenkring kunnen realiseren 

als cadeau voor Sophietjes Verjaardag. Het jaarlijks 

terugkerende moment waarop we samen met de 

patiënten en medewerkers de verjaardag van het Sophia 

vieren en onze Vriendenkring om een donatie vragen.

“Toen ik begon met mijn opleiding 

tot gynaecoloog, verdwenen 

de meeste placenta’s na de 

bevalling in de prullenbak. Maar 

tegenwoordig hebben we in de 

gaten dat die moederkoek een 

schat van informatie bevat!”

Bas van Rijn, 

Gynaecoloog



Extra steun in coronatijd 
Het coronavirus heeft in 2020 de wereld in zijn greep. 

Ingegeven door de bijzondere situatie ontvingen we 

vanuit het Sophia urgente wensen waarvoor we direct 

enthousiaste support ontvingen van bedrijven en 

particulieren. Hierdoor konden we deze aanvragen 

direct in vervulling laten gaan.

Longfunctie testen vanuit een veilige thuisomgeving

In verband met de corona uitbraak konden de 

medewerkers van het Kinderthoraxcentrum patiënten 

met ernstige longziekten zoals Cystic Fybrosis (ook wel 

bekend als taaislijmziekte) niet meer op reguliere basis 

zien in de polikliniek. Dankzij een mooie donatie van 

Arthur en Greet Bouw zijn mobiele longapparaatjes 

aangeschaft waarmee de longfunctie assistenten via 

een videoconsult de kinderen thuis de longfunctie 

kunnen laten blazen. Zo kan het Sophia goede 

zorg blijven bieden en deze patiënten goed blijven 

monitoren op afstand. De apparaatjes werden direct 

succesvol ingezet!

Onderzoek: De invloed van het coronavirus op het gezin

Artsen, virologen en onderzoekers in het Erasmus MC 

zijn intensief betrokken bij de wereldwijde respons 

op de corona-uitbraak. Omdat het een nieuw virus 

betreft, weten we er bij aanvang van de pandemie 

helaas nog weinig van. Ook in het Sophia is onderzoek 

gestart, specifiek naar de invloed van het coronavirus 

op gezinnen én kwetsbare kinderen. ‘’We willen 

Ook Tieme (12 jaar) heeft een 
longfunctieapparaatje thuis 
gekregen

Zijn vader vertelt: “Het longfunctieapparaat 

heeft meerdere voordelen. Het scheelt een 

hoop (reis)tijd en Tieme hoeft niet meer 

te veel van school te missen. Daarnaast 

kunnen we ten alle tijden de longfunctie 

van Tieme checken en zijn we niet 

afhankelijk van de controleafspraken. Als 

hij verkouden wordt, zitten we dus nog 

dichter op de bal. De longfunctietests 

zijn ook heel eenvoudig uit te voeren. 

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar 

met het beschikbaar stellen van het 

longfunctieapparaat voor Tieme!”

Longfunctie testen

25

onderzoeken hoe vaak het coronavirus voorkomt 

bij kinderen, hoe de verspreiding binnen het gezin 

verloopt en welke mogelijke risicofactoren er zijn 

zoals overgewicht en astma. Alleen door middel van 

onderzoek kunnen we begrijpen waarom sommige 

kinderen wel ziek worden en anderen niet en 
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aanknopingspunten vinden om kwetsbare kinderen en 

hun gezin te beschermen.‘’, vertelt kinderlongarts en 

onderzoeker Liesbeth Duijts. 

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door 

een prachtige donatie van €35.000,- vanuit 

energieleverancier Eneco en een bijdrage van het Elise 

Mathilde Fonds.

Grow it! app steunt jongeren tijdens coronacrisis

Onderzoekers van het Sophia Kinderziekenhuis en 

de Erasmus Universiteit lanceerden, onder leiding 

van kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Manon 

Hillegers, in mei de ‘Grow It!’ app. Met deze app krijgen 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar meer inzicht 

in hoe ze zich voelen en krijgen ze dagelijks een leuke 

challenge ter afleiding van de dagelijkse stress tijdens 

de coronacrisis. ‘Grow It!’ werd hiermee de eerste 

gamified smartphone app in Nederland die jongeren 

gericht steunt bij gevoelens van angst, somberheid, 

eenzaamheid en stress tijdens de coronacrisis. 

De app is oorspronkelijk ontwikkeld voor chronisch 

zieke kinderen en werd mogelijk gemaakt door 

de Lichtjesactie in 2018. Het is prachtig dat een 

doorontwikkeling van deze app ervoor heeft gezorgd 

dat deze tijdens de coronacrisis ook ingezet kon 

worden voor een bredere doelgroep. Inmiddels hebben 

meer dan 2000 jongeren gebruik gemaakt van de app 

en is hiermee waardevolle informatie verzameld voor 

wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over Grow It! 

via www.growitapp.nl

>  Bekijk hier het filmpje over de Grow It! app

Extra arbeidsvitaminen Sophietje

Om onze collega’s in het Sophia fit en gezond te houden 

in een tijd die veel van hen vraagt, bezorgden we 

in samenwerking met Fruitful Office met regelmaat 

heerlijke fruitmanden op de verschillende afdelingen 

met een kaart van Sophietje om hen een hart onder de 

riem te steken. 

Extra spelletjes en knutselmaterialen 

Kinderen in het Sophia konden vanwege de 

maatregelen omtrent het coronavirus maar beperkt 

bezoek ontvangen en veel activiteiten werden 

noodgedwongen stopgezet. Om de patiënten 

toch de nodige afleiding te kunnen bieden werd 

er ruim € 7.000,- opgehaald om extra speelgoed, 

knutselmaterialen en leesboeken te kopen voor de 

kinderen. Alles is aangeschaft bij kleine ondernemers, 

speelgoed- en boekwinkels in de regio, om ook hen te 

steunen in de lastige tijd.
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4. Betere 
diagnoses en 

behandelingen 
een stap dichterbij
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Ontwikkelingen in de medische wetenschap en de 

technologie gaan razendsnel. Elke dag komen betere 

diagnoses en behandelmethoden voor kinderziektes 

een stap dichterbij. 

Op het gebied van wetenschappelijke impact staat 

het Erasmus MC al jaren aan de top. Zo wordt 

Rotterdams onderzoek 100% vaker geciteerd 

dan het wereldgemiddelde over dezelfde 

onderwerpen. Wat betekent dat het Erasmus 

MC zich kan meten met internationale 

toppers zoals het Imperial College en de 

University of Cambridge. 

Op het gebied van internationale samenwerking 

zijn instellingen zoals Harvard University in 

Amerika, KU Leuven in België en Karolinska in Zweden 

belangrijke onderzoek partners. Hiernaast werkt 

het Erasmus MC intensief samen in onderzoek met 

ziekenhuizen en universiteiten in de regio. 

Omdat voor dit onderzoek vanuit de overheid steeds 

minder budget beschikbaar gesteld wordt, is extra 

steun hard nodig. Graag geven we u terugkoppeling 

over de NeoPInS app. Eén van de betekenisvolle, 

innovatieve projecten uit het Sophia dat mede mogelijk 

werd gemaakt door financiële steun van particulieren 

en bedrijven.

NeoPIns app helpt kinderarts bij 
vermindering antibiotica voor 
pasgeborenen 
Een baby geef je liever geen antibiotica, maar soms 

is het noodzakelijk om een bloedvergiftiging te 

voorkomen. Wanneer is het nodig en wanneer kun je 

stoppen? Een nieuwe app, ontwikkeld door kinderarts-

infectioloog/immunoloog prof. Dr. Annemarie van 

Rossum, helpt kinderartsen om antibioticagebruik 

onder pasgeborenen te minimaliseren. 

Het zekere voor het onzekere

Acht procent van de baby’s krijgt in de eerste drie 

levensdagen antibiotica, terwijl bloedvergiftiging 

optreedt bij slechts 0,1 procent van de baby’s. Een 

flinke overbehandeling, zag ook prof. van Rossum. 

‘’Begrijpelijk, want als arts wil je het zekere voor het 

onzekere nemen. De situatie van een kind 

met een bloedvergiftiging kan heel snel verslechteren 

en de baby kan zelfs sterven. Aan de andere kant 

hebben antibiotica nadelen. Het kind moet langer in het 

ziekenhuis blijven en heeft later een grotere kans op 

bijvoorbeeld eczeem, allergieën of ontstekingsziekten. 

Het liefst geef je dus zo weinig en zo kort mogelijk 

antibiotica.’’

NeoPInS app voorkomt onnodig antibioticagebruik

Op basis van gegevens over de gezondheid van 

moeder en kind, geeft de app NeoPInS advies aan 

de kinderarts over het wel of niet doorzetten van de 

antibioticabehandeling. De verwachting is dat het 

gebruik van deze app zal leiden tot minder onnodig 

antibioticagebruik onder pasgeborenen. De app wordt 

inmiddels gebruikt door kinderartsen in heel Europa. 

‘’De Sophia Stichtingen betekenen 

heel veel voor het werk in het 

Sophia. Ze geven samen met 

donateurs vaak een extra zetje 

of impuls aan innovatieve 

onderzoeken of projecten die 

een start-up nodig hebben. En 

dat extra zetje kan weer de weg 

openen naar bijvoorbeeld een 

grotere (Europese) subsidie.’’ 

René Wijnen, 

kinderchirurg en hoofd 

Kinderchirurgie 
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Subsidieronde Sophia Fonds
Het Sophia Fonds organiseert jaarlijks een 

subsidieronde, om wetenschappelijk onderzoek 

naar een nog betere diagnose en behandeling van 

zieke kinderen te ondersteunen. Een onafhankelijke, 

internationaal samengestelde Wetenschappelijke 

Adviesraad beoordeelt de ingediende 

onderzoeksprojecten op hun wetenschappelijke 

waarde en toetst lopende projecten op voortgang. 

Vaak betreft het innovatieve pilotstudies of een 

vooronderzoek, dat later in een grotere studie wordt 

voortgezet. Dankzij opbrengsten vanuit het vermogen 

van het Sophia Fonds kan de financiering van deze 

onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt  

worden. 

In 2020 heeft het Sophia Fonds een recordaantal 

van 52 aanvragen mogen ontvangen. Hieruit zijn 

door de Wetenschappelijke Adviesraad 21 projecten 

geselecteerd waarvan de onderzoeksleiders hun project 

mochten presenteren. 

Op basis van de beoordeling van de adviesraad en de 

beschikbare middelen heeft het Sophia Fonds in 2020 

aan de volgende zes projecten een subsidie toegekend:

Nierfalen tijdens de kinderleeftijd

Aangeboren afwijkingen aan de nieren en urinewegen 

zijn wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van 

nierfalen bij kinderen. Hoe ernstig de aandoening is 

hangt sterk af van het aantal nierfilters (nefronen) dat 

gevormd wordt tijdens de zwangerschap. Het doel 

van dit project is om met behulp van nierorganoïden, 

dit zijn driedimensionale structuren die in het 

laboratorium gemaakt worden met menselijke 

stamcellen, de mechanismen achter een normale 

en afwijkende nierontwikkeling te ontrafelen om zo 

nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Lab
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De impact van beperkte sociale interacties op de 

geestelijke Mentale gezondheid van jongeren

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de 

(geestelijke) gezondheid van jongeren. Scholen en 

sportclubs werden gesloten en contact met vrienden 

was beperkt toegestaan. Om jongeren hierbij te 

ondersteunen is de Grow It! app ontwikkeld. De app 

geeft inzicht in de dagelijkse emoties en ondersteunt 

jongeren door middel van leuke uitdagingen. In totaal 

hebben meer dan 2000 jongeren in de leeftijd van 

12 t/m 25 jaar deelgenomen. Met de opgehaalde data 

kunnen onderzoekers belangrijke kennis opdoen 

over de impact van minder sociaal contact op het 

emotioneel welbevinden van jongeren en het effect van 

een smartphone interventie.

Het behandelen van infecties in de longen bij Cystic 

Fibrosis (CF)

Een goede diagnose en behandeling bij infecties 

in de longen bij kinderen met Cystic Fibrosis (CF) is 

belangrijk, omdat schade aan de longen door infecties 

de levensverwachting vermindert. In het Sophia 

Kinderziekenhuis is een nieuwe snelle test ontwikkeld 

die infecties kan opsporen. In dit project willen 

onderzoekers deze test toepassen bij kinderen met CF 

en onderzoeken of dit bijdraagt aan betere opsporing 

van infecties in de longen. 

Het identificeren van darmaandoeningen

Bij patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa 

is het afweersysteem ontregeld waardoor de darm 

chronisch ontstoken is. De ernst van de aandoening 

verschilt sterk per patiënt waardoor niet iedereen even 

goed reageert op een behandeling. In dit project wordt 

onderzocht of een nieuwe afweermeting onderscheid 

kan maken welke patiënten met de ziekte van Crohn 

of colitis ulcerosa een ernstiger ziekte ontwikkelen 

en mogelijk bij diagnose al anders behandeld moeten 

worden

Hartfalen bij kinderen behandelen met gekweekte 

hartspieren

Aangeboren hartafwijkingen komen voor bij ruim 1% 

van alle pasgeborenen. Kinderen die behandeld zijn 

aan hartafwijkingen hebben 25% kans op hartfalen en 

hartritmestoornissen. In deze studie gaan onderzoekers 

een nieuwe techniek gebruiken om hartspiercellen en 

hartspierweefsel te kweken en de hartspier daarmee 

te versterken. De uitkomsten kunnen leiden tot een 

revolutionaire nieuwe therapie om hartafwijkingen bij 

kinderen beter te kunnen behandelen.

ADHD medicatie en hersenontwikkeling

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

komt voor bij ongeveer 5% van de Nederlandse 

kinderen en wordt gekenmerkt door symptomen van 

aandachttekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Veel 

van deze kinderen krijgen medicatie en alhoewel deze 

middelen goed werken houden een aantal symptomen 

vaak aan. Onderzoekers willen in een klinische studie 

onderzoeken hoe ADHD-medicatie de hersengroei en 

ADHD symptomen beïnvloedt, om zo te bekijken of 

deze kinderen een beter behandeling kunnen krijgen. 

Documentaire: ‘Kinderen met psychiatrische 

ziekte lopen vast in het systeem’

Los van de subsidieronde voor wetenschappelijk 

onderzoek honoreert het fonds soms ook andere 

projecten die we belangrijk achten voor de toekomst 

van de zorg. Zo ontvingen we een aanvraag voor de 

financiering van een documentaire, waarmee aandacht 

wordt gevraagd voor het vastgelopen systeem van 

de Jeugd-GGZ. ”Sinds de zorg voor kinderen met 

psychiatrische problemen is overgeheveld naar 

de gemeente, is het systeem 

vastgelopen. Dit wordt nu 

tijdens de coronacrisis 

helaas nog 

duidelijker.”, vertelt 

Manon Hillegers, 

afdelingshoofd 

Kinderpsychiatrie 

in het Erasmus 

MC Sophia 

Kinderziekenhuis.

>  Bekijk de documentaire op   

 de website van Amazing Erasmus

https://amazingerasmusmc.nl/actueel/kinderen-met-psychiatrische-ziekte-lopen-vast-in-het-systeem
https://amazingerasmusmc.nl/actueel/kinderen-met-psychiatrische-ziekte-lopen-vast-in-het-systeem
https://amazingerasmusmc.nl/actueel/kinderen-met-psychiatrische-ziekte-lopen-vast-in-het-systeem
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organisatoren van de Truckshow Numansdorp konden 

we de speeltuin op deze dag officieel openen. Het is een 

heerlijke plek geworden, voorzien van speeltoestellen 

toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. 

Gezellige familiekamers op de 
afdeling intensive care
Als een kind op de Intensive Care opgenomen wordt 

heeft dat vaak ook een grote impact op familieleden. 

De afdeling beschikt over twee familiekamers waar zij 

een moment van rust en ontspanning kunnen vinden 

Als een kind opgenomen wordt in een ziekenhuis 

is dat niet niks. Weg van huis en de vertrouwde 

omgeving. De Stichting Vrienden van het Sophia 

ondersteunt projecten die het verblijf van kinderen en 

hun verzorgers zo aangenaam mogelijk maken. Het is 

belangrijk dat een gezin zo goed mogelijk kan blijven 

functioneren in het ziekenhuis. En dat kinderen 

zich op intellectueel en psychosociaal vlak kunnen 

ontwikkelen terwijl ze (vaak voor lange tijd) in het 

ziekenhuis liggen. Het aanbieden van speelplekken en 

activiteiten draagt daaraan bij. 

Het afgelopen jaar hebben we dankzij de steun van 

onze donateurs weer veel projecten mogelijk gemaakt 

die het ziekenhuisverblijf van de patiëntjes en hun 

ouders zo aangenaam mogelijk maken. We lichten een 

aantal projecten uit:

What Matters To You? Buitenspelen!
Wat in 2019 tijdens de ‘What Matters To You?’ dag 

begon als een wens werd in juni werkelijkheid; een fijne 

plek waar de patiëntjes van het Erasmus MC-Sophia 

Kinderziekenhuis buiten kunnen spelen en samen 

met hun familie kunnen genieten van de frisse lucht. 

Vanuit de opbrengst van ondermeer de REHAB Sneakers 

van Nicolette van Dam & Bas Smit en onze trouwe Familiekamer



in de spannende en onzekere tijd. De inrichting van 

deze kamers was nodig aan vervanging toe en dankzij 

financiële steun van meerdere gulle gevers zijn de 

familiekamers, met nieuw meubels en een speelhoek, 

weer een prettige plek waar ouders en kinderen zich 

even terug kunnen trekken. 

Sophia TV & Evenementen 
Sophia TV & Evenementen is in het leven geroepen om 

de kinderen in het Sophia voor even te laten vergeten 

dat ze in het ziekenhuis zijn. Talrijke onderzoeken 

hebben duidelijk aangetoond dat afleiding 

bijvoorbeeld in de vorm van muziek of theater de 

patiënten ontspanning biedt, angst, stress en pijn kan 

verminderen, de immuun-response doet verhogen 

en daarmee ook een genezend karakter kan hebben. 

In de eigen TV-studio worden 2 keer per week live 

uitzendingen gemaakt voor en door patiënten.  

Er worden de gekste grappen uitgehaald en er worden 

met grote regelmaat bijzondere gasten ontvangen. Zo 

zijn Ali B, Koningin Máxima en Davina Michelle en Maan 
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al langs geweest. Maar ook minder bekende mensen 

die een speciaal beroep hebben zoals een cellist uit een 

orkest of een chefkok van een toprestaurant. 

Verder worden er naast activiteiten aan het bed met 

regelmaat leuke activiteiten georganiseerd in de hal van 

het Sophia. Er vinden theatervoorstellingen plaats, er 

worden met regelmaat workshops georganiseerd en er 

kan geknutseld en geschilderd worden. Aan het einde 

van het jaar vindt traditioneel de talentenshow Sophia’s 

Got Stars plaats, waarbij de patiënten als ware sterren in 

de spotlights staan.

Een knuffel voor iedere patiënt 
Boegbeeld Sophietje neemt haar aapje overal mee naar 

toe, want het aapje heeft superkrachten: hij troost en 

knuffelt Sophietje wanneer zij dat maar nodig heeft. 

En natuurlijk willen veel meer kindjes dat! Bedrijven en 

particulieren kunnen daarom aapjes kopen en doneren 

aan de patiëntjes in het Sophia Kinderziekenhuis. De 

aapjes worden ook los verkocht. De gehele opbrengst 
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komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek in 

het Sophia. Ook in 2020 konden we alle opgenomen 

kinderen blij maken met een Superaapje dankzij steun 

van particulieren en bedrijven. 

Wilt u ook aapjes doneren? Kijk dan op 

> www.vriendensophia.nl/geefeenknuffel 

Kleurrijke kinderambulance
Speciaal voor het vervoer van vroeg geboren baby’s en 

ernstig zieke kinderen is een speciale kinderambulance 

in gebruik genomen door het Sophia. De ambulance 

werd opgevrolijkt met stickers van Sophietje en haar 

superaapje. 

>  Ook RTV Rijnmond besteedde aandacht aan deze 

 speciale kinderambulance

www.vriendensophia.nl/geefeenknuffel
https://www.rijnmond.nl/nieuws/203260/Sophia-Kinderziekenhuis-in-zijn-nopjes-met-versierde-kinderambulance?fbclid=IwAR0IYBCZiaIkkcCSzRqBzSyX0Q_Lh71vquh7MOqRdvWYW7iQyopRJX3j4R8
https://www.rijnmond.nl/nieuws/203260/Sophia-Kinderziekenhuis-in-zijn-nopjes-met-versierde-kinderambulance?fbclid=IwAR0IYBCZiaIkkcCSzRqBzSyX0Q_Lh71vquh7MOqRdvWYW7iQyopRJX3j4R8
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Alle fondsenwervingsinspanningen leverden in 

2020 een bedrag van bijna 3 miljoen euro op voor 

wetenschappelijke onderzoeks- en welzijnsprojecten 

in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. 

Mede dankzij een zorgvuldig beleggingsbeleid 

gericht op de lange termijn, konden we ook in 2020 

wetenschappelijk onderzoek blijven ondersteunen 

vanuit het Sophia Fonds. Steun van donateurs, 

fondsen en giften van particulieren en bedrijven blijft 

ontzettend belangrijk om alle plannen op het gebied 

van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg 

in het Sophia ook in de toekomst te kunnen blijven 

verwezenlijken.

We gaan zorgvuldig om met elke euro en kijken kritisch 

naar onze kosten. We zijn onze samenwerkingspartners 

dankbaar voor hun bijdragen in natura waardoor we 

onze kosten zo laag mogelijk kunnen houden.

Voor meer uitvoerige cijfers verwijzen wij naar 

de officiële jaarrekeningen van het Sophia Fonds 

en Stichting Vrienden van het Sophia, die door de 

accountant zijn goedgekeurd.

Van elke euro die Stichting Vrienden van het Sophia uitgaf in 2020 werd 79 cent besteed aan de 

doelstelling; projecten in het kader van innovatie in de zorg, welzijn van patiënten en ouders 

en onderzoek.. 13 cent werd besteed aan het werven van donateurs en het communiceren over 

ontwikkelingen en projecten binnen het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. 8 cent ging naar 

beheer en administratie, en andere personeels- en kantoorkosten. De Stichting Vrienden van het 

Sophia ontvangt geen subsidie van de overheid.

Besteding per euro 
Stichting Vrienden van het Sophia in 2020

Missie ‘De beste zorg 
voor zieke kinderen’
€ 0,79

Werven donateurs 
en communicatie

€ 0,13

Beheer en administratie /
andere personeels- en 
kantoorkosten
€ 0,08
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Opbrengsten en bestedingen Stichting Vrienden van het Sophia
   

 Realisatie 2020 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

   

Opbrengsten € € € 

Opbrengsten van particulieren  1.857.461   2.524.867   962.853 

Opbrengsten van bedrijven  833.792   1.105.871   1.209.275 

Opbrengsten van loterijorganisaties  3.030   2.468   386.380 

Opbrengsten van andere organisaties zonder winststreven  235.321   278.298   89.453 

   

Totaal geworven opbrengsten  2.929.604   3.911.504   2.647.961 

   

Opbrengsten verkoop (aapjes en beeldjes)  262   40.615   41.376 

Financiele baten  -    -    681 

Vergoeding kosten fondsenwerving door Sophia Fonds  256.519   866.324   783.702 

   

Totale opbrengsten  3.186.385   4.818.443   3.473.720 

   

Uitgaven   

Besteed aan doelstellingen:   

 - Wetenschappelijk onderzoek  1.959.988   2.230.683   1.806.158 

 - Patientenzorg  213.902   264.804   382.760 

 - Ongeoormerkte giften   351.695   1.456.631   501.101 

Kosten fondsenwerving  404.280   613.383   600.473 

Kosten beheer en administratie*  256.519   252.942   183.228 

   

Totale uitgaven  3.186.385   4.818.443   3.473.720 

*  Deze kosten worden gedragen door Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds

 Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening

https://vriendensophia.nl/jaarverslagen/
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Opbrengsten en bestedingen Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
   

 Realisatie 2020 Realisatie 2019 Realisatie 2018 

   

Opbrengsten € € € 

Opbrengsten van fondsenwerving door Stichting Vrienden   2.525.585   3.952.121   2.690.019 

Opbrengsten van andere organisaties zonder winststreven  19.156   5.020   5.470 

Overige opbrengsten  55.000   98.495   409.200 

   

Totale opbrengsten   2.599.741   4.055.636   3.104.689 

   

Uitgaven   

Verstrekte subsidies    

 - Wetenschappelijk onderzoek  4.829.111   3.245.792   2.229.771 

 - Patientenzorg  231.571   266.620   445.133 

 - Kosten fondsenwerving incl. personeel  240.521   836.409   764.758 

  5.301.203  4.348.821   3.439.662 

   

Personeelskosten Sophia Fonds 27.968   291.921   249.277 

Overige lasten   79.528   105.752   295.170 

   

Totale uitgaven  5.408.699   4.746.494   3.984.109 

   

Financiële baten en lasten   

Financiele lasten   -1.893.191   -192.307   -1.241.451 

Financiële opbrengsten   778.261   3.770.217   560.018 

   

Saldo van financiele baten en lasten  -1.114.930   3.577.910   -681.433 

   

Saldo van baten en lasten  -3.923.887   2.887.052   -1.560.853 

   

Toevoeging/onttrekking aan:   

 - Continuiteitsreserve  -619.948   -98.330   622.220 

 - Bestemmingsreserve  -3.300.754  2.990.600   -2.088.259 

 - Bestemmingsfondsen  -3.186   -5.218   -94.814 

Bestemming saldo van opbrengsten en uitgaven -3.923.887  2.887.052   -1.560.853  

 

Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening 

https://vriendensophia.nl/jaarverslagen/


7. Vooruitblik
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Het blijft spannend wat 2021 ons gaat brengen. 

Veel ondernemers en bedrijven zijn getroffen door 

de economische gevolgen van het coronavirus en 

iedereen snakt naar een beter perspectief. Veel mooie 

initiatieven om de samenleving door de coronacrisis 

heen te helpen laten zien dat goede doelen relevanter 

zijn dan ooit. De vraag die leeft is hoe het nieuwe 

normaal er straks uit gaat zien. 

Focus op expertisecentra
Binnen het meerjarenplan 2021-2024 dat eind 2020 is 

gepubliceerd blijft de focus van de fondsenwerving 

op een betekenisvolle bijdrage aan de expertisecentra 

van het Erasmus MC Sophia waarmee het ziekenhuis 

behoort tot de wereldtop op het gebied van zorg en 

onderzoek. In het eerste kwartaal van 2021 vervolgt 

de Stichting Vrienden van Sophia de campagne voor 

het Sophia Moeder en Kind Centrum. Waarna in 

december 2021 met een campagne ten behoeve van 

de realisatie een sport- en spelcentrum binnen het 

Kinderthoraxcentrum gestart wordt. 

Bijdragen aan de renovatie van het 
Sophia Kinderziekenhuis
Het Sophia werkt aan een nieuwe toekomst. In 2022 

start een grootscheepse renovatie die in 2027 klaar 

moet zijn. In een vernieuwd gebouw kan het Sophia 

haar patiënten beter huisvesten en zorg nog verder 

verbeteren. Het Erasmus MC en de overheid zijn 

verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en inrichting 

van de verpleegafdelingen. De Sophia Stichtingen 

willen de realisatie van de herinrichting de 

komende jaren ondersteunen op het gebied 

van projecten die het verblijf in het nieuwe 

ziekenhuis voor kinderen en hun familie 

veraangenamen. En bijdragen aan de reductie 

van angst, pijn en stress. 

Kansen en samenwerkingen
Een speerpunt blijft om actief op zoek te gaan 

naar kansen en samenwerkingen die onze missie 

kunnen ondersteunen. In 2021 wordt een belangrijke 

stap gemaakt in een gezamenlijke profilering 

met de fondsenwervende stichtingen van de 

kinderziekenhuizen in Nederland om samen meer 

resultaat te boeken en aandacht te vragen voor het 

belangrijke werk dat in de kinderziekenhuizen wordt 

verricht. Ook bouwen we verder aan verbondenheid 

met het Erasmus MC en de Erasmus MC Foundation. 

Speerpunten 2021
De Stichting Vrienden van het Sophia heeft de 

afgelopen jaren haar eerste stappen gezet in de wereld 

van (vermogens)fondsen. En met succes een aantal 

acties in het leven geroepen gericht op het benaderen 

van zogenaamde major donors. We zullen in 2021 een 

strategie ontwikkelen om de jaren erna meer structuur 

aan te kunnen brengen in het relatiemanagement van 

deze grote gevers. Aansluitend hierop zullen we ook 

structureel aandacht besteden aan het onderwerp 

nalaten.

We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.  

En zullen verder bouwen aan activiteiten om onze 

missie te ondersteunen. Het komende jaar zal weer 

vol nieuwe uitdagingen zijn die wij met veel plezier en 

enthousiasme oppakken. 

“We geloven in het feit 

dat grote dromen ook 

grote potentie hebben. 

En zullen niet achterover 

leunen. Op zijn Rotterdams: 

geen woorden, maar daden!” 

Joan van Marwijk Kooy, 

voorzitter bestuur Sophia 

Stichtingen



8. De organisatie
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De Stichting Vrienden van het Sophia en het Sophia 

Fonds beschikken samen over een hecht en integer 

team. Kernwaarden binnen het team zijn openheid, 

aandacht, betrouwbaarheid en ambitie. Deze waarden 

komen tot uiting in de wijze waarop de Stichting 

Vrienden en het Sophia Fonds bestuurd worden, in de 

goede omgang en communicatie met relaties zowel 

binnen als buiten het Erasmus MC, de verantwoording 

die wordt afgelegd over bestedingen en voortgang 

van projecten en de wijze waarop de medewerkers 

zich inzetten voor de missie; de beste zorg voor zieke 

kinderen.

Binnen de Sophia Stichtingen waren eind 2020 negen 

personen werkzaam (6,8 FTE). Het team van de Stichting 

Vrienden van het Sophia wordt aangestuurd door Inge 

Valkis (Directeur). Het Sophia Fonds wordt aangestuurd 

door Laura van Roon (Manager Bedrijfsvoering). Vanuit 

het Sophia Fonds wordt jaarlijks een vergoeding aan 

Stichting Vrienden verstrekt. Tot en met 2019 was dit een 

vergoeding ter hoogte van zowel de wervingskosten als 

de kosten voor personeel & administratie. Vanaf 2020 is 

de vergoeding teruggebracht naar de vergoeding van de 

kosten voor personeel & administratie.

Carol

Merel Paulina

Madelief

Laura

Madhoe

Mariska

Inge

Chrisje

Het team van de Sophia Stichtingen
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Bestuur
Het bestuur van de Sophia Stichtingen kent een 

personele unie. De bestuursleden oefenen hun functie 

onbezoldigd uit. In 2020 was de samenstelling van het 

bestuur als volgt:

Joan van Marwijk Kooij

Functie in bestuur: Voorzitter

Datum in bestuur: 01-09-2014

Functie: General Counsel HAL Investments Rotterdam

Nevenfuncties: Voorzitter Rotterdamse Stichting 

Blindenbelangen

Frederique de Jong Schouwenburg – De Bruin

Functie in bestuur: Secretaris

Datum in bestuur: 01-09-2014

Functie: Investment Director Indofin

Nevenfuncties: Lid Hoofdbestuur Natuurmonumenten

en Comité van aanbeveling Open Monumentendag 

Rotterdam

Theo de Rooij

Functie in bestuur: Penningsmeester

Datum in bestuur: 26-06-2018

Functie: Advisor Youfone

Marlies Verschure

Functie in bestuur: Bestuurslid

Datum in bestuur: 09-02-2016

Functie: Adviseur Marketing en Strategie 

De Buitenboordmotor, Zelfstandig Ondernemer

Nevenfuncties: Voorzitter bestuur Stichting 

Kinderziekenhuizen van Oranje 

Anneke Sanderse

Functie in bestuur: Bestuurslid

Datum in bestuur: 01-01-2020

Functie: Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Gelre 

ziekenhuizen

In januari 2020 heeft bestuurslid Suzanne Dutilh-Mees 

afscheid genomen. Anneke Sanderse is in haar plaats 

toegetreden tot het bestuur. Anneke Sanderse is van 

2007 tot en met 2015 directeur van het Erasmus MC 

Sophia Kinderziekenhuis geweest. Daarna is zij lid 

van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis geworden. Deze functie heeft ze tot begin 

2021 vervuld.
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Adviseurs
Het bestuur van de Sophia Stichting wordt geadviseerd 

door drie afdelingshoofden. Om optimaal aan te sluiten 

bij de ontwikkelingen binnen het Erasmus MC is in 2020 

de themavoorzitter van het Sophia toegevoegd aan de 

adviseurs.

-  Prof. Dr. E.H.H.M. Rings, hoofd afdeling 

kindergeneeskunde Erasmus MC Sophia

-  Prof. Dr. M.H.J. Hilligers, hoofd afdeling kinder –  

en jeugdpsychiatrie Erasmus MC Sophia

-  Prof. Dr. R.M.H. Wijnen, hoofd afdeling 

kinderchirurgie Erasmus MC Sophia

-  Prof. Dr. E.A.P. Steegers, themavoorzitter  

Erasmus MC Sophia

Wetenschappelijke adviesraad
- Prof. dr. J.P. Mackenbach (Johan), Emeritus Hoogleraar 

Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, 

Rotterdam, Nederland – voorzitter WAR

- Prof. dr. S.D. Davis (Stephanie), Brewer Distinguished 

Professor, Chair of Pediatrics, Kinderlongarts, UNC 

Chapel Hill, North Carolina, Unites States

- Prof. dr. P. Shaw (Philip), Onderzoeker en hoofd 

Neurobehavioral Clinical Research Section, National 

Institute of Mental Health, Bethesda, USA 

- Prof. dr. B. Ure (Benno), Kinderchirurg en directeur 

Centrum voor Kinderchirurgie, Hannover,  

Duitsland

- Prof. dr. R. de Groot (Ronald), Emeritus Professor 

Kindergeneeskunde Radboud UMC, Nijmegen, 

Nederland

- Prof. dr. M. Vrijheid (Martine), Onderzoekersprofessor 

Global Health Institute (ISGlobal), Barcelona, Spanje

- Prof. dr. N. Modi (Neena), Arts en hoogleraar 

Neonatale geneeskunde

Transparantie en verantwoording 

De Stichting Vrienden van het Sophia is gevestigd 

te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41134459. We zijn door de 

belastingdienst erkend als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI). In 2018 heeft een positieve hertoetsing 

plaatsgevonden waarmee we voor de komende drie jaar 

behoud van de CBF erkenning hebben ontvangen. Met 

CBF erkenning en de lidmaatschap aan Goede Doelen 

Nederland laat de Stichting Vrienden van het Sophia 

zien te werken volgens codes, regels en richtlijnen 

omtrent het afleggen van verantwoording aan onze 

donateurs en de maatschappij over de besteding van de 

inkomsten.
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Stichting Vrienden van het Sophia
Wytemaweg 80

3015 CN Rotterdam

KvK 411 344 59
RSIN 8028.80.125

Rekeningnummer: IBAN NL53 INGB 0000 0701 67
www.vriendensophia.nl

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
Wytemaweg 80

3015 CN Rotterdam

KvK 41126788
RSIN 8032.77738

www.sophiafonds.nl
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