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Beste lezer,
Vaak beseffen we pas hoe kostbaar onze gezondheid
is, als we te maken krijgen met ziekte. Dankzij medisch
wetenschappelijk onderzoek is onze gezondheidszorg
anno nu zo hoogstaand. Maar dat kan altijd beter. Er zijn
nog tal van zaken rondom ziekte en behandeling die we
onvoldoende begrijpen. Alleen met behulp van wetenschappelijk onderzoek kunnen de
behandelmethoden en medische zorg nog verder verbeterd worden.
En dat is hard nodig. Eén op de drie mensen krijgt kanker, één op de vier hart- en
vaatziekten en één op de vijf krijgt een vorm van dementie. Dit zijn getallen waar je stil
van wordt én getallen die ons sterk motiveren.
Stichting Health Foundation Limburg werft geld om belangrijk medisch-wetenschappelijk
onderzoek in Limburg mogelijk te maken. Dankzij donaties kunnen onderzoekers onze
kwaliteit van leven verbeteren. Voor de generaties van nu én morgen.
Ineke Griede
Directeur Health Foundation Limburg
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Onze vijf fondsen
We richten ons op een vijftal onderzoeksgebieden in het Maastricht UMC+, die elk
de volle aandacht krijgen met behulp van een eigen fonds. Gevers kunnen schenken
of nalaten aan Health Foundation Limburg of aan een specifiek onderzoekfonds dat
hen het meeste aanspreekt.

Prof. dr. Marjolein Smidt
hoogleraar chirurgische
oncologie:

“Ons onderzoek draagt bij
aan de verbetering van
de behandelmethoden en
de kwaliteit van leven, zowel
op de korte als lange termijn.
Daarvoor is steun van mensen
zoals u echt onmisbaar.”
Op deze wijze leggen we de verbinding tussen de arts, de wetenschap en de gever.
We laten zien waaraan het geld besteed wordt en zorgen voor continue voortgangs
rapportages van de onderzoeken.
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“Al twintig jaar zet Alzheimer
Centrum Limburg zich in voor
meer levenskwaliteit van mensen
met dementie en helpt familie
en mantelzorgers hoe zij in
balans kunnen blijven ondanks al
hun zorgtaken. Met een recent
ontvangen nalatenschap van een
dankbare patiënt kunnen we drie
vervolgonderzoeken starten. Telkens
wanneer gevers ons onderzoek
financieel steunen, ook na hun leven,
zijn we diep onder de indruk.”

Prof. dr. Marjolein de Vugt,
hoogleraar psychosociale
innovaties bij dementie en
hoofd Alzheimer Centrum
Limburg van het MUMC+

Fien Opreij,
ambassadeur Hart- en Vaat
onderzoekfonds Limburg

“In 2010 kreeg mijn man een hartinfarct.
Dat is een moment in het leven, waarop
de wereld stil staat. Een wereld van
angst en onzekerheid, die overwonnen
moet worden. Dankzij de goede
begeleiding en medische zorg van de
hartspecialisten van het Maastricht
UMC+ ziet de toekomst er weer beter
uit.
In die tijd vernamen wij ook het
bestaan van stichting Health
Foundation Limburg, die zich onder
meer bezighoudt met de onderzoeken
naar hart- en vaatziekten. Jaarlijks
worden de resultaten en vooruitgangen

“Wij voelen ons
verbonden met
het onderzoek”

gepresenteerd op hun congres
‘RESCAR’. Een mooie gelegenheid
voor samenkomst voor mensen met
hartklachten en hun partner. Wij
hebben beseft, dat al die onderzoeken
handenvol geld kosten. Maar de
noodzaak blijft.
Een van de goede doelen, die wij dan
ook zeker willen blijven steunen is
stichting Health Foundation Limburg.
Ook na ons overlijden willen wij iets
betekenen voor dit goede doel.”

Fien Opreij

Prof. dr. Bart Rutten,
psychiater en hoogleraar
verbonden aan het Hersen+
Zenuwcentrum MUMC+

“Van alle kinderen in Nederland
wordt ruim 7 % te vroeg geboren.
Wij onderzoeken de onderliggende
mechanismen van orgaanschade
bij vroeggeboorte, dat leidt tot
een betere diagnostiek en nieuwe
behandelmethoden zodat we schade
aan longen, hersenen en darmen na
vroeggeboorte kunnen beperken met
als doel levenslange gezondheidswinst
voor het kind.”

Dr. Tim Wolfs, hoofd Laboratorium
Kindergeneeskunde MUMC+
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“Veel meer jongeren dan wij denken,
krijgen in de bloei van hun leven
te maken met psychische klachten
of ernstige psychiatrische en/of
neurologische aandoeningen.
Ze maken hun school of studie niet
af, zijn niet in staat om te werken en
verliezen vaak hun vrienden. Dit heeft
een enorme maatschappelijke impact. “
Jonge brein onderzoekfonds Limburg
steunt medisch wetenschappelijk
onderzoek en nieuwe behandel
methoden zodat deze jongeren weer
meer grip op hun leven krijgen.
Daarnaast steunt het onderzoekfonds
de inloophuizen van @ease in Limburg.
Hier kunnen jongeren met problemen
gratis en anoniem terecht voor een
luisterend oor en hulp.

Nalaten aan Health
Foundation Limburg
U kunt de medische wetenschap in
Limburg vooruithelpen door baanbrekend
onderzoek in de toekomst mogelijk te
maken. Via uw testament kunt u Health
Foundation Limburg op een aantal
manieren steunen. Zo kunt u een legaat
opnemen in uw testament, waarmee u
een vast geldbedrag nalaat aan Health
Foundation Limburg, of de stichting
als mede-erfgenaam benoemen en zo
bepalen hoe uw erfenis verdeeld moet
worden. Natuurlijk kunt u er ook voor
kiezen uw volledige erfenis na te laten
aan de stichting en haar doelstelling: een
leven in goede gezondheid voor iedereen.

Een executeur zorgt voor de afwikkeling
van het testament conform uw wensen.
Nalaten zonder erfbelasting
Health Foundation Limburg is door de
Belastingdienst aangemerkt als een
ANBI-instelling. Dit betekent dat Health
Foundation Limburg geen erfbelasting
betaalt over uw nalatenschap. Uw
nalatenschap komt daarmee 100% ten
goede aan medisch-wetenschappelijk
onderzoek in Limburg.

Uw nalatenschap komt te goede aan
het onderzoeksklimaat in Limburg,
wat talentvolle onderzoekers aantrekt,
waarmee Limburg een belangrijke rol
kan spelen in het verder verbeteren van
gezondheidszorg.
De notaris is de aangewezen partij om
uw testamentaire wensen vast te leggen.
Ook kan deze u informeren over de
mogelijkheden een goede doeleninstelling
aan te wijzen als executeur voor uw
testament.
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Meer informatie?
Maggie Kooman, Senior Fondsenwerver
M: +31 (0)6 46 42 25 33

Heeft u na het lezen van deze brochure nog
vragen over nalaten aan Health Foundation
Limburg? Neem dan vrijblijvend contact
met ons op. U kunt ons op werkdagen
bereiken via (043) 407 73 63 of per
e-mail info@hfl.nl. Ook kunt u contact
opnemen met een van onze fondsen
wervers, zij helpen u graag verder.

Paula Snijders, Senior Fondsenwerver
M: + 31(0)6 50 73 98 31
Of u kunt de bijgevoegde antwoordkaart
invullen en opsturen. Wij komen graag met
u in gesprek.

Antwoordkaart

(meerdere antwoorden mogelijk)

 G
 raag wil ik een vrijblijvend gesprek over nalaten.
Neem telefonisch contact met mij op.
 Ik ben van plan Health Foundation Limburg in mijn testament op te nemen.
 Ik heb Health Foundation Limburg al in mijn testament opgenomen en wil
graag mijn wensen kenbaar maken.
 Ik heb een andere vraag, namelijk:					
		
				

Steun baanbrekend
wetenschappelijk
onderzoek in
Limburg.
Voor leven in goede
gezondheid.
Voor de generaties
van nu én morgen.
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Naam:		

M/V

Straatnaam + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:

Telefoon*:

 J a, Health Foundation Limburg mag mij per telefoon benaderen
voor meer informatie over nalaten.
E-mail*:

 Ja, via e-mail word ik graag …. x per jaar op de hoogte gehouden van
nieuwe projecten en/of onderzoeken van Health Foundation Limburg.

Na ontvangst van uw reactie via dit formulier legt Health Foundation Limburg uw gegevens vast om u in de
toekomst te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dat
bij ons melden. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement op de website www.hfl.nl.
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Health Foundation Limburg
Gaetano Martinolaan 85 (1e etage)		
6229 GS Maastricht
T: +31 (0)43 407 73 63

Antwoordnummer 1105
6200 VB Maastricht

E: info@hfl.nl
www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl
W: www.hfl.nl					
www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl
KvK 41077893
www.jongebreinonderzoekfonds.nl
IBAN NL09 INGB 0000 0062 60
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI 807328194
www.kinderonderzoekfondslimburg.nl
Drukwerk mogelijk
gemaakt door

Postzegel
niet nodig

Stichting Health Foundation Limburg
Antwoordnummer 1105
6200 VB Maastricht

