
Dankzij de steun van vele particulieren, organisaties en bedrijven 
hebben we al veel kunnen bereiken voor patiënten in MST en inwoners 
van Twente. Graag willen we nog veel meer mogelijk maken. Daarvoor 
hebben we ook uw steun nodig. Word daarom vriend van MST. 

U kunt vaste donateur worden en ons jaarlijks steunen met een donatie, 
maar ook uw eenmalige bijdrage is van harte welkom! 

Contact
www.vriendenvanmst.nl
info@vriendenvanmst.nl 

Steunt u ons ook?

Doneer direct!

Stichting Vrienden van MST zet zich in voor het welzijn van alle 
patiënten in MST, jong en oud, en hun families. Daarnaast wil Stichting 
Vrienden van MST inwoners van de regio nog meer betrekken bij 
hun zorg en ziekenhuis. We ondersteunen projecten en initiatieven 
die hieraan bijdragen, maar niet gefi nancierd kunnen worden uit het 
ziekenhuisbudget.

We hebben uw steun nodig om nog veel meer mogelijk te maken. 
Hiermee kunnen we bijdragen aan:

 patiëntgerichte voorzieningen voor een prettiger verblijf in MST;
 patiëntgericht onderzoek voor nog betere zorg;
 educatieve projecten om kennis te delen.

Vrienden van MST
Word vriend!

Doneer direct!

Meer informatie: 
www.vriendenvanmst.nl 

147908 MST a5 flyer vrienden van het MST.indd   2 30-04-18   08:47



Medische 
Publieksacademie Twente

Leren van topdokters hoe 
het lichaam werkt, dat is 
het idee van de Medische 
Publieksacademie Twente. 
Tijdens openbare, gratis 
bijeenkomsten delen 
specialisten van MST hun 
kennis over het menselijk 
lichaam en veel voorkomende 
ziektes. Ze doen dat zonder 
witte jas, op een begrijpelijke 
manier.

Stiltecentrum 
MST Enschede

In het stiltecentrum kunnen 
patiënten en familieleden 
tot zichzelf komen en 
belangrijke beslissingen 
rustig overdenken. Het is een 
plek die troost kan bieden en 
waar ze een kaars kunnen 
opsteken als teken van hoop 
en moed houden. Hier kan 
men even op adem komen.  

Wetenschapsfonds

Het Wetenschapsfonds 
is opgericht om 
wetenschappelijk onderzoek 
binnen MST te stimuleren. 
Met de resultaten kunnen 
de behandeling van en de 
zorg voor de patiënten van 
MST verbeterd worden. 
Het gaat om onderzoek op 
allerlei vlakken; medisch, 
technisch-geneeskundig, 
verpleegkundig en 
paramedisch. 

Cultureel Erfgoed

In 1889 werd een klein 
ziekenhuis opgericht, 
dat onbewust de eerste 
stap bleek te zijn naar het 
huidige MST. Nu is er veel 
veranderd. Door de inzet van 
de vrijwilligers van Cultureel 
Erfgoed blijft de historie van 
MST in beeld. Zij bewaren 
zorgvuldig oude apparatuur 
en foto’s van toen. 

Mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Vrienden van MST  
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