Jaarverslag Stichting Vrienden 2020
1. Algemene gegevens
Adres Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

KvK-nummer
Bankrelatie
Fiscaal nummer
Website
Email
Telefoonnummer
ANBI-status

Bosboomstraat 1
Postbus 80250
3508 TG Utrecht
41185611
Van Lanschot Bankiers
803541740
www.diakonessenhuis.nl/vrienden
vrienden@diakhuis.nl
088-2509705
verkregen in 2014

2. Beleid Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis heeft als statutaire doelstelling ‘het aan de stichting
Diakonessenhuis ter beschikking stellen van middelen voor de bekostiging van voorzieningen en
activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Tot de
doelstelling behoort niet het verstrekken van financiële middelen ter vereffening van
exploitatietekorten van het Diakonessenhuis’.
Voor de verwezenlijking van haar doelstelling geeft de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis
uitvoering aan:
a. Fondsvermogen beheer;
b. Het verkrijgen van giften, legaten en erfstellingen;
c. Het verkrijgen van bijdragen en subsidies en al wat verder op wettige wijze wordt verkregen.
Werkwijze
De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis wil haar doelstelling bereiken door het werven van
‘Vrienden’ (particuliere donateurs en bedrijven en het verkrijgen van subsidies). Van Vrienden wordt
verwacht dat zij (liefst voor een periode van ten minste drie jaar) een vast bedrag overmaken aan de
Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis. Het is mogelijk een algemene gift te geven of een
(deel)project te adopteren.
Projecten
De projecten van de Stichting vrienden hebben tot doel:
 het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënt of
 zorginnovatie en –vernieuwing of
 klinisch wetenschappelijk onderzoek of
 het creëren van verbondenheid van het Diakonessenhuis met specifieke groepen bewoners in
haar verzorgingsgebied zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking.
De Raad van Bestuur van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis neemt aan de hand van
een vastgesteld toetsingskader, een besluit over projecten en/of mede financiering van klinisch
(medisch) wetenschappelijk onderzoek waaraan middelen ter beschikking worden gesteld en maakt
dit besluit bekend aan de Raad van Bestuur van de Stichting Diakonessenhuis. De route voor het
indienen van een aanvraag is in 2020 herijkt. Hiermee organiseren we vanaf 2021 een eenduidige
besluitvormingsroute en afweging.

In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de projecten en/of mede financiering van
klinisch (medisch) wetenschappelijk onderzoek waaraan door de Stichting Vrienden middelen ter
beschikking zijn gesteld in 2020.

3. Financieel beleid
Het boekjaar van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is gelijk aan het kalenderjaar. De
Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is niet omzetbelastingplichtig. Het eigen vermogen van
de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis bestaat uit een algemene reserve en een aantal
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis
ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. De Stichting
Vrienden van het Diakonessenhuis hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte
van potentiële sponsoren en/of subsidieverstrekkers. De jaarrekening 2020 is opgemaakt, de
specifieke toelichting is in de jaarrekening per paragraaf opgenomen.

4. Governance
De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis kent een Raad van Bestuur en een Raad van
Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de
stichtingsstatuten. De besluitvorming over de jaarlijkse besteding van middelen is de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid.
De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en drie leden.
Voor de gegevens van genoemde personen wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.
Er zijn geen bestuurskosten.
Bij alle activiteiten worden de vereiste transparantie en vertrouwelijkheid in acht genomen worden
evenals de privacy vereisten vanuit de AVG.
De komende jaren zal een plan worden gemaakt over governance, (perspectieven op)
fondsenwerving en doelbesteding. Dan zal duidelijk worden of de stichting in de huidige vorm zal
worden voortgezet.

5. Activiteiten Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis 2020
In 2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd, gefinancierd door de Stichting Vrienden.
Bedtimestories
Het Diakonessenhuis wil de zorg voor ouderen zo goed mogelijk inrichten, op een slimme manier, mét
persoonlijke aandacht. Het initiatief Bedtimestories draagt daar aan bij en voegt daarmee waarde toe
voor onze patiënten. 300 oudere patiënten op verschillende afdelingen krijgen voorleessessies
aangeboden. Het voorlezen wordt als zeer positief ervaren. Even een momentje vergeten dat je in een
ziekenhuis bent en het geeft ruimte voor een gesprek. Voor 2019/2020 en 2020/2021 co-financierde
Stichting Vrienden de Bedtimestories. Omdat Bedtimestories een meer structureel karakter krijgt,
wordt vanaf 2021 gezocht naar andere financieringsmogelijkheden.
Pleo (dinosaurus robot ) voor de kinderafdeling
De Kinderafdeling heeft een sociale robot (Pleo) kunnen aanschaffen. Pleo wordt als hulpmiddel
ingezet in het maken van contact bij kinderen, waarbij het contact moeizamer gaat. Zodat de medisch
pedagogisch zorgverlener ook in staat is om deze kinderen te kunnen begeleiden en afleiden bij
ingrepen. Kinderen vinden spelen met Pleo bovendien heel erg leuk. Zo ervaren ze minder stress en
bieden ze minder weerstand tijdens spannende ingrepen. Ook het ‘gewoon’ spelen en verzorgen is
helpend voor de kinderen, omdat ze iets voor iemand anders kunnen doen: het sterkt hun
eigenwaarde en richt hun aandacht op iets positiefs.

BeleefTV Utrecht
In navolging van Zeist schafte ook ouderenzorg in Utrecht een BeleefTV aan. Door inzet van een
BeleefTV activeert Team Ouderenzorg Utrecht patiënten zo veel mogelijk om achteruitgang in het
ziekenhuis te beperken en/of complicaties te voorkomen, opdat zij sneller naar hun vertrouwde
thuisomgeving terug kunnen gaan. De BeleefTV is positief ontvangen. De patiënten hebben er veel
plezier van en de BeleefTV is heel breed inzetbaar.
Snuggles
De afdeling Neonatologie heeft in 2020 snuggles (nestjes) aan kunnen schaffen om de goede zorg te
optimaliseren door volledig aan te laten sluiten bij de ontwikkeling en de behoefte van neonaten.
Door toepassing van de nestjes worden de baby’s voldoende ondersteund in hun houding en ervaren
zij de juiste begrenzing. Dit draagt bij aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van zowel de hersenen
door verminderde stress als het optimaliseren van comfort waardoor er meer energie overblijft om te
groeien.
Muziek op de IC
Sinds augustus 2020 organiseren we 2 x per maand muzikale ontmoetingen om de impact van een IC
opname op het leven van de patiënt én familie te beperken.
Dit heeft een positieve invloed op het welzijn van de patiënten (en hun naasten) op de IC. Muziek
geeft verlichting, hoop en kracht in moeilijke tijden. En levert een positieve bijdrage aan het welzijn van
het IC personeel.
Stilteruimte locatie Utrecht
Veel mensen in een ziekenhuis zijn op zoek naar berusting in de breedste zin van het woord. Een plek
waar patiënten, bezoekers en medewerkers laagdrempelig binnen kunnen wandelen voor rust,
geestelijke verzorging of reflectie is van grote meerwaarde voor een ziekenhuis als het
Diakonessenhuis. Daarom investeert Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis in de realisatie van
een lang gekoesterde wens: een nieuwe stilteruimte voor het Diakonessenhuis in Utrecht.
In 2020 is samen met vertegenwoordigers van de gebruikers gewerkt aan het Definitief Ontwerp voor
de Stilteruimte. Deze is in de Stuurgroep Bouw geaccordeerd en on-hold gezet.
De huidige locatie kan een fysieke belemmering vormen voor de uitvoering van de projecten
Radiologie Nuc, nieuwbouw CSA, eventuele wijzigingen IC en renovatie poliklinieken. Daarom wordt
nu gekeken of een andere locatie mogelijk geschikter is.
Mobilisatiestoel
De IC heeft in 2020 financiering van aanschaf mobilisatiestoel toegezegd gekregen. De
mobilisatiestoel maakt op eenvoudige, veilige en comfortabele wijze vroegtijdige mobilisatie van ICpatiënten mogelijk om de zorg voor patiënten en medewerkers te optimaliseren.
Plafondposters
De recovery op het OKC Utrecht wordt ingericht met natuurlijke elementen op het plafond. Zo wil de
afdeling stress- en angstreductie bevorderen.
VR brillen
Door inzet van de Virtual Reality (VR)-bril willen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en
tegelijkertijd waar mogelijk zorgkosten verminderen (denk aan minder pijnmedicatie of minder inzet
van sedatie bij behandelingen). In 2020 is financiering voor een pilot toegezegd aan de afdeling
Kindergeneeskunde, Oncologie en Anesthesiologie.
Annuleringskosten Roparun
In 2020 kon de Roparun vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Stichting Vrienden vergoedt de
gemaakte voorbereidings- en annuleringskosten.

Projectleiding
Voor de begeleiding en realisatie van alle bovengenoemde projecten is in 2020 uit de gelden van de
Stichting Vrienden een projectleider gefinancierd.
Bevorderen en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek
Naast het welzijn van patiënten en het leveren van uitstekende patiëntenzorg is ook het onderzoek ter
verbetering van deze zorg van groot belang. De onderzoekslijnen van het Diakonessenhuis zijn
Oncologie, met focus op borstkanker en darmkanker, Geriatrie, Infectie en Vrouw en Kind.
Deze onderzoekslijnen sluiten aan bij de strategische thema’s van het Diakonessenhuis.
Stichting Vrienden heeft in 2020 financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de
SIR studie.
Daarnaast is voor een bedrag van € 62.100 aan wetenschapsbeurzen uitgereikt, gefinancierd vanuit
Stichting Vrienden. De wetenschapscommissie heeft, op basis van een aantal vastgestelde criteria, de
Raad van Bestuur geadviseerd welke onderzoeken een bijdrage zouden kunnen ontvangen.
De zeven onderzoeksbeurzen, gefinancierd door Stichting Vrienden, zijn toegekend aan de volgende
zeven onderzoeken:
• Snapshot of Incidence, Treatment and Outcome of Fractures and Dislocations of the Metacarpal
and Phalangeal Bones in the Netherlands
• DigiPOS – fysieke versus digitale preoperatieve screening – een gerandomiseerd onderzoek
• Sepsis en Antibioticagebruik op de Spoedeisende Hulp: een retrospectieve single-center studie
• Het effect van EMDR op buikpijn bij patiënten met Prikkelbare Darm Syndroom (EMDR4PDS)
• Het effect van chirurgisch herstel van Rectus Diastase op functionele klachten ten gevolge van
core instabiliteit (DiRect-I)
• Outcomes of trapeziectomy followed by Burton and Pellegrini procedure versus Hammock
procedure in patients with carpometacarpal joint osteoarthritis of the thumb
• Betrouwbaarheid en Validiteit van the Hernia Inguinalis Smartphone Applicatie voor Follow-up
na Liesbreuk Chirurgie

