Verslag van activiteiten stichting Máxima
Naam, zetel en duur
De stichting is genaamd: Stichting Máxima
Zij is gevestigd te Veldhoven
De stichting is opgericht op 06-08-2009
Doel
De stichting stelt zich ten doel:
• De gezondheid van mensen in de regio Groot Eindhoven te vergroten en het
ziekenhuis Máxima Medisch Centrum te ondersteunen bij haar kernactiviteiten in het
gezond houden en het beter maken van mensen.
• Het stimuleren van de betrokkenheid van mensen bij hun eigen gezondheid en die
van anderen.
• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke activiteiten
vanuit Máxima Medisch Centrum.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
• Het werven van fondsen onder de burgers van Groot Eindhoven en het Nederlandse
bedrijfsleven.
• Het geven van voorlichting aan burgers en bedrijfsleven over gezondheid en
activiteiten van de stichting.
• Het realiseren van extra faciliteiten voor de zorg evenals het ondersteunen van
medisch wetenschappelijk onderzoek.
Bestuur
• De heer F.A.A.M. Croiset van Uchelen, voorzitter
• De heer M.A.H.M. Wiegerinck, bestuurslid
• De heer P.H.C.M. van Vroenhoven, penningmeester
• De heer M.A.G. Westbroek, secretaris
In de Nederlandse gezondheidszorg gaat veel geld om, daar wordt immers de medische zorg
van betaald, ook in Máxima Medisch Centrum (MMC). Voor extra’s in de zorg zijn echter
beperkte financiële middelen beschikbaar. Als je ziek bent zijn het echter juist de kleine
dingen die het hem doen: nét dat beetje meer comfort, nét iets meer te doen hebben. Om dit
mogelijk te maken in het grootste ziekenhuis van regio Eindhoven is stichting Máxima
opgericht.
Stichting Máxima is er voor iedereen maar richt zich specifiek op drie groepen patiënten:
mensen met borstkanker, patiënten die afhankelijk zijn van nierdialyse en de zorg voor vrouw,
moeder en kind. Stichting Máxima is er dus voor en door de mensen in regio Eindhoven:
voor U.
Er is nóg een reden waarom stichting Máxima is opgericht: wetenschappelijk onderzoek.
Máxima Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis waarin veel medici worden opgeleid
en waar veel onderzoek wordt gedaan. Onderzoek naar het voorkómen van ziekte. En naar
betere behandelingen natuurlijk. Ook hiervoor is extra geld nodig. Want kennis maakt soms
letterlijk beter.
In 2014 heeft Máxima Medisch Centrum hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe
visie en ambitie van het ziekenhuis. Stichting Máxima ontwikkelt haar activiteiten in het
verlengde daarvan; om nét dat beetje extra zorg te kunnen bieden die de patiënten zo
waarderen.
Het jaar 2013 was een overgangsjaar voor de stichting. Hetzelfde gold voor 2014; diverse
soorten aanvragen werden ingediend, kritisch beoordeeld en gelukkig werden ook diverse
verschillende soorten activiteiten ontplooid. Dit jaar kiest de stichting ervoor om geen

jaarverslag te publiceren, maar een verslag van activiteiten. Uiteraard gecombineerd met de
jaarrekening.
De giften die we nog steeds ontvangen van zowel particulieren als bedrijven maken
het mogelijk om de patiënt net dat beetje extra’s te kunnen bieden. Gelukkig
realiseren nog steeds veel mensen zich dat zij morgen óók patiënt kunnen zijn.
dr. Fred Croiset van Uchelen
Voorzitter Stichting Máxima

Overzicht belangrijkste activiteiten
Ontwikkeling innovatie biomarkers
De stichting ontving een subsidieverzoek voor een AIO-project, gericht op de ontwikkeling
van biomarkers als innovatie. Er werd advies ingewonnen van de wetenschapscommissie van
MMC. Deze adviseerde positief, waarna besloten werd om dit project te ondersteunen met
een bijdrage verdeeld over vier jaar. De bijdragen zullen worden gereserveerd in de komende
begrotingen van de stichting.
Dialysevakantie
De afdeling Dialyse van MMC organiseert jaarlijks een vakantie voor de dialysepatiënten.
Tijdens deze vakantie gaan ook verpleegkundigen mee, zodat de patiënt kan genieten van en
onbezorgde vakantie. Voor deze vakantie is een subsidieverzoek aangevraagd. De stichting
heeft besloten om het subsidieverzoek gedeeltelijk toe te kennen. Daarbij is de aantekening
gemaakt dat de stichting een aantal jaren deze subsidie heeft verstrekt en dat het de laatste
keer is dat deze financiële ondersteuning wordt toegekend, zodat tijdig naar nieuwe
sponsormogelijkheden kan worden gezocht.
USB-sticks voor de NICU
Vanuit de afdeling Kindergeneeskunde kwam het verzoek om USB-sticks, waarbij werd
uitgegaan van ongeveer 400 opnames per jaar op de afdeling.
Uit het netwerk van het ziekenhuis kwam IT-partner Acknowledge naar voren, die gratis 400
USB-sticks heeft geleverd, met de toezegging om hetzelfde te doen voor 2016.
Laptops voor Dialyse
Dialysepatiënten moeten vaak lang wachten tijdens hun behandeling. Daarom krijgen de
patiënten laptops waar ze tijdens de dialyse gebruik van kunnen maken. Van de afdeling
ontving de stichting het verzoek om een bijdrage te leveren aan nieuwe laptops.
In het netwerk van het ziekenhuis werd gezocht naar een mogelijke leverancier van deze
laptops. In korte tijd werd deze ook gevonden bij een grote speler in deze regio en inmiddels
zijn er maar liefst veertig laptops geleverd en gereviseerd, zodat niet alleen de afdeling
dialyse maar ook andere afdelingen in het ziekenhuis konden worden verblijd met deze
laptops.
Onderzoek naar inspanningsvermogen
Van cardioloog dr. H. Kemps ontving de stichting een subsidieverzoek in het kader van een
onderzoek naar determinanten van het inspanningsvermogen bij patiënten met chronisch
hartfalen. Dit subsidieverzoek werd gedeeltelijk toegewezen; conform de richtlijnen van de
stichting worden geen personele kosten vergoed, wel worden de laboratoriumkosten vergoed.

Het bestuur van stichting Máxima kwam in 2014 vier keer bijeen.

