Uw
vriendschap
is onmisbaar
Steun Vrienden
van MST

U draagt
met uw
donatie bij
aan
datgene
dat u een
warm hart
toedraagt

Enorm dankbaar voor
uw donatie
We weten allemaal hoe ingrijpend een opname in het
ziekenhuis kan zijn en hoe belangrijk een goede gezondheid
is. Om net dat extraatje te kunnen bieden aan onze patiënten,
of wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat bijdraagt
aan betere zorg, is de hulp van onze vrienden onmisbaar.
Daarom is het zo fijn dat u overweegt om te doneren aan
stichting Vrienden van MST.
Of het nu extra patiëntenvoorzieningen zijn die u belangrijk vindt, educatie
rondom gezondheid of wetenschap en innovatie, u draagt met uw donatie bij
aan datgene dat u een warm hart toedraagt. Voor alle donaties, die structureel
of eenmalig binnenkomen, zijn wij erg dankbaar. Daarom blijven wij graag met
onze donateurs in contact. Door bijvoorbeeld te laten zien welke projecten
gerealiseerd zijn, projecten die zonder de hulp van onze vrienden niet mogelijk
waren geweest.

Jan den Boon

In deze brochure leest u hoe waardevol uw bijdrage is als u besluit om te

Voorzitter Raad van Bestuur

doneren aan stichting Vrienden van MST. Ontzettend bedankt dat u hierover

Medisch Spectrum Twente (MST)

nadenkt.
Jan den Boon

Over Stichting
Vrienden
van MST
Nu de zorg steeds meer geld kost, staan
extra voorzieningen voor patiënten vaak
onder druk. Stichting Vrienden van MST
zet zich juist hiervoor in.
We investeren in patiëntenvoorzieningen en
patiënteneducatie en in onderzoek en wetenschap
in MST. Zo zorgen we voor een aangenamer verblijf
voor patiënten in MST, verbeteren we de zorg en
stimuleren we de gezondheid binnen en buiten
Twente.
We richten ons bijvoorbeeld op:
• extra voorzieningen voor patiënten die het verblijf

In deze brochure
leest u meer over
onze projecten en
de mensen die al
doneren aan
Medisch Spectrum
Twente.

in MST veraangenamen;
• initiatieven die het ziekenhuis openstellen voor de
inwoners uit de regio
• educatieve projecten die bijdragen aan een beter
begrip over het ontstaan, behandelen en de
gevolgen van een ziekte, of het verbeteren van
het leven met een (chronische) ziekte.
• ondersteunen van wetenschap en onderzoek.

Thuis zitten door mijn
ziektes is vreselijk
Niet één, maar twee chronische ziektes.
Marco heeft de ziekte van Crohn én
PSC, een chronische galwegontsteking.
Al bijna tien jaar lang gaat hij het
ziekenhuis in en uit. “Onze kinderen
weten niet anders dan dat ik ziek ben.”

een vaste MDL-verpleegkundige waar ik altijd
contact mee kan opnemen. De MDL-afdeling
is heel fijn. Iedereen maakt altijd een praatje,
van schoonmakers tot verpleegkundigen en
roomservicemedewerkers.”
Soms gaan de twee kinderen van Marco en

Marco en zijn vrouw Daniek leidden voorheen

Daniek mee naar het ziekenhuis. Ze zijn dan

een zorgeloos leven. “We keken uit naar de komst

ook heel blij met de binnentuin bij MST. “Hier

van ons eerste kindje”, vertelt Marco. Zes weken

kunnen ze even kind zijn. Het is er minder eng

na de geboorte van hun dochter in 2011 sloeg

dan binnen de ziekenhuismuren. Ze rennen en

het geluk ineens om. Met pijn ging Marco naar de

spelen verstoppertje. En zelf ga ik wel eens met de

huisarts. Daar werden hoge ontstekingswaardes

infuuspaal naar buiten als ik weer ben opgenomen.

geconstateerd, maar in het ziekenhuis konden

Even van de afdeling af.”

ze niet vinden wat de oorzaak was. Met twee
maagbloedingen kwam Marco opnieuw in het

Marco vertelt dat hij in zijn hoofd gezond is,

ziekenhuis terecht, daar verbleef hij eerst op de

ondanks zijn klachten zoals moeheid, buikpijn en

IC en later een lange tijd op de MDL-afdeling.

misselijkheidsaanvallen. “De ziekte zelf vind ik niet

Ondertussen werden er twee diagnoses gesteld:

eens het ergste, maar thuiszitten vind ik vreselijk. Ik

Marco bleek de ziekte van Crohn te hebben en PSC:

mis een ritme en afwisseling. Gelukkig ben ik wel

een chronische galwegontsteking.

nuchter ingesteld. Ik leef met de dag en geniet van
alle mooie momenten met mijn gezin.”

Marco komt vaak naar het ziekenhuis voor
bijvoorbeeld de dagbehandeling. “In MST heb ik

Marco

Door de
binnentuin in
MST kan ik
even van de
afdeling af
Marco

Extra aandacht en
voorzieningen voor
de patiënt
Een ziekenhuisopname is meestal geen
pretje. Juist daarom doen we in MST ons
uiterste best om een patiëntvriendelijk
en aangenaam klimaat te scheppen. Een
luisterend oor, een prettige omgeving,
extra aandacht en wat afleiding vinden
wij heel belangrijk.

waarheid kan worden. Ook draag ik bij aan het

Het betekent een aangenamer verblijf in het

Ook hiervoor zijn financiële middelen nodig en

ziekenhuis en een positieve invloed op het

is niet alles via de reguliere subsidiewetgeving te

genezingsproces van de patiënt. Helaas is er steeds

bekostigen.

wetenschapsfonds. Wetenschappelijk onderzoek
is de basis voor verbetering voor (chronische)
patiënten. Zonder onderzoek staan ontwikkelingen
stil. Dus stellen we daar hoge eisen aan, waarbij

Rianne Ligtenberg

we samenwerken met patiënten, behandelaars en

Relatiebeheerder / Fondsenwerver

onderzoeksinstellingen.

minder geld beschikbaar voor niet-medische en
verpleegkundige zaken.

Daarom vragen wij uw hulp. Of liever gezegd:
uw vriendschap. Door vriend te worden helpt

In mijn rol als fondsenwerver in MST houd ik

u de stichting om deze extra voorzieningen of

me bezig met het werven van fondsen voor

wetenschappelijk onderzoek te realiseren.

projecten voor MST. Ik geniet ontzettend van mijn
werk, vooral omdat ik medewerkers en patiënten
mag stimuleren om te dromen dat hun wens

Een luisterend
oor, een prettige
omgeving, extra
aandacht en wat
afleiding is heel
belangrijk

Rianne Ligtenberg

Een glimlach
maakt het
verschil
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij
brengen net dat extraatje voor patiënten
waar zorgverleners door de hectiek van
de dag niet altijd aan toekomen.

Bijzondere gesprekken
op de golfkar in MST
Veel mensen vinden het
spannend om naar het
ziekenhuis te komen.
Dat ik wat stress weg kan nemen door

Via mijn vrouw, die
vrijwilliger was bij de
kinderopvang in MST, ben ik
aanraking gekomen met het
vrijwilligerswerk.

ze op de juiste plek te brengen, doet
me erg goed. Ik probeer altijd goede

Rijden op de golfkar sprak mij direct

Patiënten gaan zo vaak iets minder gespannen

afspraken met mensen te maken over

aan. Het contact met de mensen en ze

hun afspraak of behandeling tegemoet. Die ene

bijvoorbeeld hoe laat ik iemand weer

een helpende hand bieden door ze op

glimlach of arm om de schouder maakt het verschil.

ophaal. Ik merk dat dat rust brengt

hun plek van bestemming te brengen,

Het klinkt misschien vreemd, maar de vrijwilligers

en gewaardeerd wordt. Sommige

geeft veel voldoening. We hebben

in MST proberen het thuisgevoel te creëren bij

mensen zie je vaak terug komen, dat

vaak mooie gesprekken en sommige

patiënten. Ze zijn ontzettend betrokken en kunnen

zijn inmiddels bekende gezichten.

mensen zou ik bijna kennissen

zich goed inleven in een ander. Dat is niet alleen

Je bouwt tijdens die korte ritjes

noemen, die zie ik vaak. Door de

belangrijk voor het contact met patiënten, maar ook

toch best een band met elkaar op.

praatjes die we maken leren we elkaar

op de verschillende afdelingen waar vrijwilligers

Heel bijzonder.

steeds een beetje beter kennen.

Er rijden vrijwilligers op de golfkar, maar we

Renée

Luuk

hebben ook mensen in bijvoorbeeld het Thorax

vrijwilliger

vrijwilliger

werken waar ze zorgverleners ondersteunen.

Centrum, op de kinderafdeling en in de kapel.
De vrijwilligersgroep in MST bestaat uit zo’n kleine
200 mensen. Stuk voor stuk mensen met het hart
op de goede plek.
Paul Davina
vrijwilligerscoördinator

Onze
projecten
Met uw bijdrage kunnen we veel extra’s bieden aan onze
patiënten. Dit is een greep uit de projecten die met hulp
van veel donateurs mogelijk konden worden gemaakt.

Wensboom
Wetenschapsfonds

Paviljoen met binnentuin

Sinds eind 2020 staat er een
grote wensboom in het C-atrium

Stiltecentrum

Het Wetenschapsfonds is

in onze locatie in Enschede. Hier

opgericht om wetenschappelijk

kunnen patiënten, bezoekers

onderzoek binnen MST te

en medewerkers een wenskaart

In de zomer van 2020 is de

bijvoorbeeld hebben nu

binnentuin bij onze locatie

de mogelijkheid om onder

in Enschede geopend en het

verpleegkundige begeleiding

In het Stiltecentrum en de

stimuleren. Met de resultaten

ophangen en een gift geven om

patiëntenpaviljoen in gebruik

even naar buiten te kunnen.

kapel in onze locatie in

kunnen de behandeling van

nog meer prachtige wensen en

genomen. Het is een prachtige

Dankzij giften van particulieren

Enschede kunnen patiënten en

en de zorg voor de patiënten

projecten te kunnen realiseren.

plek waar veel patiënten,

en instellingen, bedrijven die

familieleden tot zichzelf komen

van MST verbeterd worden. Het

De maatschappelijke organisatie

bezoekers en medewerkers

gratis manuren en materialen

en belangrijke beslissingen rustig

gaat om onderzoek op allerlei

Wish3 heeft dit project op zich

gebruik van maken. Mensen

hebben geleverd, sponsoracties

overdenken. Het is een plek

vlakken; medisch, technisch-

genomen en een prachtig

kunnen er ontspannen in een

van medewerkers van MST

die troost kan bieden en waar

geneeskundig, verpleegkundig

ontwerp laten maken. Dit in

rustige, groene omgeving

en een nalatenschap zijn het

ze een kaars kunnen opsteken

en paramedisch.

samenwerking met AssortiMens,

en de buitenlucht heeft een

paviljoen en de binnentuin

als teken van hoop en moed

een organisatie die werkt met

helende werking. IC-patiënten

mogelijk gemaakt.

houden. Mensen kunnen hier

mensen met een afstand tot de

even op adem komen.

arbeidsmarkt.

Betere zorg voor patiënten
door wetenschappelijk
onderzoek
Al vele jaren doneer ik aan verschillende
goede doelen, samen met mijn vrouw.
We vinden het fijn dat we op deze
manier een steentje bij kunnen dragen
aan allerlei mooie initiatieven. Dat zijn
veel gezondheidsgerelateerde goede
doelen, zoals Vrienden van MST en het
Longfonds.

Mijn vrouw en ik praten daar af en toe over, vaak als

Vrienden van MST en het daaronder hangende

Het zou fantastisch zijn als MST met het geld

wetenschapsfonds liggen mij nauw aan het hart.

vanuit het wetenschapsfonds meer onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg

kan verrichten. Een voorbeeld is ons onderzoek

in het ziekenhuis te kunnen verbeteren. Vanuit

naar het gebruik van een elektronische neus om

mijn functie als epidemioloog in MST weet ik hoe

verschillende ziektes op te sporen. We zijn al

belangrijk financiële ondersteuning daarbij is. MST

met een onderzoek bezig om te kijken hoe de

krijgt als niet-academisch ziekenhuis geen bijdrage

neus (e-nose) ons kan helpen bij het ruiken van

vanuit de overheid, dus de benodigde bedragen

longkanker. Dat is voor patiënten een prettige

moeten op een andere manier gerealiseerd worden.

en snelle manier om de diagnose vast te kunnen

er iets belangrijks in ons leven gebeurt, bijvoorbeeld
het overlijden van een familielid. We hebben
besloten om wetenschapsfondsen van verschillende
ziekenhuizen op te gaan nemen in ons testament.
We hebben geen kinderen en beiden een fijne baan,
dus het voelt heel goed om op deze manier ons
geld te besteden als we er niet meer zijn.

Het voelt
goed om op
deze manier
ons geld te
besteden

stellen. Aan dit soort mooie ontwikkelingen dragen
Met wetenschappelijk onderzoek kan de zorg op

wij graag bij, nu en in de toekomst.

zoveel manieren verbeterd worden. Daarom doneer
ik met volle overtuiging aan Vrienden van MST.
Niet alleen nu, maar ook als ik er niet meer ben.

Job van der palen

Job van der Palen

Doneren aan Medisch
Spectrum Twente
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.
Wilt u meer weten over doneren aan MST? Of heeft u andere vragen?
We komen graag met u in contact.
Dit zijn onze contactgegevens:
Rianne Ligtenberg, fondsenwerver
Telefoon: (053) 4872000 / (06) 31675843
E-mail: bj.ligtenberg@mst.nl
Op www.mst.nl/vrienden leest u meer over onze stichting en de projecten.

Feiten en cijfers
Uit: Jaarbericht 2020

Samen naar een prachtig
paviljoen
Toen ons gevraagd werd mee te denken
over een paviljoen en een binnentuin
voor MST, waren we direct enthousiast.
Wij vinden het paviljoen een heel
mooi doel. Patiënten die langdurig zijn
opgenomen en dus veel binnen zijn,
krijgen zo de kans om even naar buiten
te kunnen. Of om hun huisdier weer te
zien. Daar wilden we heel graag onze
gesponsorde bijdrage aan leveren.

Zo’n tien collega’s hebben gewerkt aan de
uitvoering van het werk. In onze werkplaats
hebben timmermannen de wanden prefab gemaakt.
Vervolgens is in ongeveer twee maanden het
paviljoen gebouwd; in mei 2020 zijn we begonnen
en in de zomer werden het paviljoen en de
binnentuin geopend.
De opening was een bijzonder moment. Het is een
prachtige plek geworden. En we hebben dit samen
met veel mensen en sponsoren kunnen realiseren.

Het eerste ontwerp is door architect Kees de Wit

Veel bedrijven hebben iets bijgedragen. De eiken

gemaakt. Daar zijn wij mee aan de slag zijn gegaan,

wanden zijn bijvoorbeeld geleverd door houtzagerij

samen met collega-bouwbedrijven Haafkes en Siers.

Twickel en de Nederlandse Hout Coating.

We spraken maandelijks met elkaar en zochten

Die saamhorigheid tijdens het proces was heel erg

steeds naar goede oplossingen, zodat het ontwerp

prettig om te ervaren. Samen hebben we iets heel

omgezet kon worden naar een praktisch uitvoerbaar

moois neer gezet.

paviljoen. In de loop der tijd is het ontwerp ontstaan
voor het huidige paviljoen en de tuin. Het is open

Carla Bokdam

Het is open
geworden, dus
mensen kunnen
er echt van de
buitenlucht
genieten

geworden, dus mensen kunnen er echt van de
buitenlucht genieten. En er zit een groen dak op.
Zo’n duurzaam element, net als de eiken wanden,
vinden wij erg belangrijk.

Trebbe is één van de bouwbedrijven die
het nieuwe MST gebouw in Enschede
heeft gerealiseerd (opening in 2016). Sinds
de opening verzorgt Trebbe het dagelijks
onderhoud voor de drie locaties van MST.

Carla Bokdam
Hoofd Verbouw & Beheer Trebbe

Met dank aan
creative bastards, Drukkerij Meinema en
Jeroen Nieuwhuis Fotografie
www.mst.nl/vrienden

