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Het was een bevlogen jaar, waarin het coronavirus centraal 
stond. De invloed hiervan was groot. Ons (sociale) leven stond 
op een laag pitje. Tegelijkertijd draaiden de ziekenhuizen 
overuren. We hebben in deze periode veel steun ontvangen 
van onze donateurs. Hier zijn we iedereen enorm dankbaar 
voor. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om deze 
prachtige projecten te realiseren. We noemen er een aantal 
voor u op.

Op de afdeling Verloskunde zijn co-sleepers aan ziekenhuis-
bedden bevestigd. Voor moeders die een keizersnede 
hebben gehad, is het lastiger om dicht bij de baby te zijn 
(bekijken of aanraken). Dankzij jullie, konden wij het contact 
tussen moeder en kind op deze manier verbeteren. 

Veel soorten chemotherapie zorgen voor volledige haaruitval. 
Patiënten die met chemotherapie behandeld worden, krijgen 
voor, tijdens en na de behandeling een koude kap op hun 
hoofd (hoofdhuidkoeler). Dit maakt de kans op haaruitval 
kleiner. Een mooie toevoeging in de behandeling van kanker. 

Op beide ziekenhuislocaties zijn verschillende wachtruimtes 
sfeervol ingericht. Zo kunnen patiënten en bezoekers 
in een prettige omgeving wachten op hun afspraak. 

Mooi nieuws: Franciscus Foundation
Was het u opgevallen dat het jaarverslag er anders uitziet  
dan voorgaande jaren? We hebben namelijk prachtig nieuws! 
In 2022 bundelen wij de krachten van Franciscus Vrienden-
fonds en Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis.  

Wij gaan verder onder 1 naam en 1 stichting:  
de Franciscus Foundation. In dit jaarverslag hebben we  
daarom de projecten van beide stichtingen samengevoegd.
Bij regiospecifieke projecten kunt u de oude namen nog 
steeds blijven tegenkomen.

Hans Schrijver, voorzitter Franciscus Vrienden- 
fonds: ‘Wij zijn trots op deze mooie mijlpaal.  
Ik kijk ernaar uit om als Franciscus Foundation 
een bijdrage te leveren aan het bevorderen  
van het welzijn van onze patiënten, nu en in  
de toekomst.’ 

Cor Lamers, voorzitter Stichting Vrienden 
Vlietland Ziekenhuis: ‘Ook ik ben trots op dit 
resultaat na onze jarenlange samenwerking.  
Uiteraard blijven we wel oog houden voor  
de lange historie van de 2 stichtingen en  
het karakter van de verschillende regio´s  
waar we in werken.´ 

Op naar een jaar vol mooie projecten en nieuw perspectief! 
Veel leesplezier en onthoud: 

Samen maken we het verschil!

VOORWOORD



FEITEN EN CIJFERS
Vaste donateurs  

       Particuliere vrienden

        Stichtingen en fondsen

273
2

4
3

Aantal gerealiseerde projecten

    Aantal giften en acties (zakelijke) donateurs

Totaal ontvangen in donaties € 23.988,-
   Totaal besteed aan projecten € 41.581,-

Eenmalige donateurs  

             Particuliere vrienden

              Stichtingen en fondsen

2 19
1

6
1

         Aantal gerealiseerde projecten

    Aantal giften en acties (zakelijke) donateurs

    Totaal ontvangen in donaties € 22.974,- 
Totaal besteed aan projecten € 112.024,-

800

Aantal gezamenlijk 
gerealiseerde projecten

Aantal gezamenlijke 
giften en acties 

(zakelijke) donateurs

6

1



Buitenbeleving Franciscus  
Willemsplein
Op onze poliklinieklocatie Franciscus 
Willemsplein, zijn een aantal kamers 
zonder direct licht van buiten.  
Daarom zijn hier LED panelen geplaatst, 
zodat er toch een zonnige ‘buiten
beleving’ ontstaat voor onze patiënten, 
bezoekers en medewerkers. Het is een 
prettigere en gezondere omgeving 
geworden om in te verblijven. 
Franciscus Willemsplein

Dankzij de steun van onze 
donateurs hebben wij in 2021 
prachtige projecten gerealiseerd. 
Bedankt, wij zijn trots!  

Wachtkamer en loungeruimte 
Dagbehandeling
Op de nieuwe Dagbehandeling zijn 
de wachtkamer en loungeruimte 
sfeervol ingericht met nieuw  
meubilair. Patiënten kunnen hier in 
een prettige en huiselijke omgeving 
wachten op hun behandeling of 
afspraak.  
Franciscus Gasthuis

Hoofdhuidkoelers 
Oncologiecentrum
Veel soorten chemotherapie 
zorgen voor volledige haaruit
val. Voor veel patiënten is  
dat erg vervelend. Door de 
hoofdhuid te koelen met een 
hoofdhuidkoeler, wordt de kans  
op haaruitval kleiner. 
Franciscus Vlietland

Afleiding voor kinderen  
met VR-bril
Op de Kinderafdeling worden de 
patiëntjes afgeleid door middel van 
een VRbril. De kinderen zijn hier
door voor even in een totaal andere 
omgeving. Dit helpt om de aanwe
zige stress te verminderen en zorgt 
voor meer ontspanning tijdens 
spannende ingrepen.  
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Direct contact door co-sleeper 
Op de afdeling Verloskunde zijn  
cosleepers aan de ziekenhuisbedden 
gekoppeld. Moeders die een keizer
snede hebben gehad, kunnen vaak nog 
niet zelfstandig hun kindje oppakken. 
Met een wieg naast hun eigen bed 
hebben zij toch direct contact met  
hun kindje. Dit komt de binding tussen 
moeder en kind ten goede. 
Franciscus Gasthuis & Vlietland



Sfeervolle huiskamer Interne 
Geneeskunde
Op de afdeling Interne Genees
kunde is een fijne huiskamer. 
Naast revalidatie, ontspanning 
en gezelligheid worden patiënten 
hier ook in beweging gebracht. 
Hierdoor wordt het herstel  
bevorderd. 
Franciscus Vlietland

Kunst in het Scopiecentrum 
In het nieuwe Scopiecentrum 
worden een aantal mooie schil
derijen opgehangen en planten 
neergezet. Zo krijgen de ruimtes 
een meer huiselijke sfeer. 
Franciscus Vlietland

Aandacht voor patiënten  
op bijzondere dagen
Bijzondere dagen zoals Moederdag, 
Sinterklaas en Valentijnsdag zijn 
niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Patiënten ontvingen wat lekkers  
en extra aandacht.  
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Narcissen voor personeel
Voor het paasweekend hebben  
alle medewerkers van het  
ziekenhuis bolletjes narcissen  
ontvangen, als dank voor hun  
enorme inzet tijdens de corona
crisis.  
Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Vertalers Kinder-
geneeskunde
Op de afdeling Kindergenees
kunde zijn 2 vertaalapparaat
jes aangeschaft. Ouders en 
zorgverleners kunnen elkaar 
zo beter begrijpen als er 
sprake is van een taalbarrière.   
Franciscus Vlietland

Ontspanningsruimte Chirurgie
Op de afdeling Chirurgie is een 
ontspanningsruimte gecreëerd 
voor de patiënten. Het is fijn  
voor de patiënt om rust en  
afleiding te kunnen zoeken in  
een ontspannen omgeving.  
Franciscus Gasthuis



Donatie Bloodbrothers voor 
Oncologiecentrum 
De broers Kruyt hebben een  
fiets labyrinth voor het Oncologie
centrum gefinancierd. Een aantal 
jaren geleden is leukemie vast
gesteld bij één van de broers, 
waarna zij een stichting hebben 
opgezet. Hiermee is een bedrag 
van €10.000, ingezameld.  
Meneer Kruyt is inmiddels  
gelukkig genezen.  
Franciscus Vlietland

Ook hebben wij veel hart-
verwarmende gebaren en giften 
van (zakelijke) donateurs  
ontvangen. Bedankt voor de  
steun en betrokkenheid. 

Sportieve actie levert mooi  
bedrag op
Tijdens de Marathon Rotterdam 
heeft Thomas de With ruim  
€ 4.100, opgehaald voor de  
afdeling Neonatologie. Met dit 
prachtige bedrag worden voor
lichtingsfilms gemaakt over  
hoe om te gaan met een gezin  
met een te vroeg geboren kindje. 
Franciscus Gasthuis

Knuffels van stichting DaDa  
voor patiëntjes 
Ook dit jaar hebben wij de  
bekende giraf knuffels ontvangen 
voor onze kleinste patiëntjes.  
De knuffels worden uitgedeeld 
wanneer een kind naar de 
Spoedeisende Hulp moet.    
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Benefietvoorstelling dansschool 
Schiedam
Door middel van een livestream 
uitzending is in de zomer van 2021 
een benefietdansvoorstelling  
gehouden in samenwerking met  
het Theater a/d Schie. De opbrengst, 
een bedrag van ruim € 11.000, is 
onder andere besteed aan VRbrillen 
op de Kinderafdeling.   
Franciscus Vlietland

Kiwanispoppen voor patiëntjes 
De Kinderafdeling heeft een groot 
aantal Kiwanispoppen ontvangen 
van Kiwanis Club Rotterdam Zuid 
en Waterweg Noord. De poppen 
worden gebruikt om patiëntjes uit 
te leggen wat er precies gaat 
gebeuren. Zo krijgen zij een goed 
beeld van de behandeling en wordt 
(iets van) de angst weggenomen.  
Franciscus Gasthuis & Vlietland



Dank aan iedereen die aan ons heeft gedacht. 
Dankzij onze donateurs werd het mogelijk deze belangrijke projecten te realiseren. 

Draagt u ons ziekenhuis ook een warm hart toe?
 

Word vandaag nog Vriend of doe een eenmalige gift en steun een mooi project. 

BEDANKT

Franciscus Vriendenfonds
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
fondsenwerving@franciscus.nl
010 893 4105

Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam
fondsenwerving@franciscus.nl
010 893 4105

http://www.franciscus.nl/vrienden 


Franciscus Vriendenfonds en Vrienden Vlietland Ziekenhuis 
hebben als doel het verblijf van patiënten te veraangenamen 
in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ook wordt er een bijdrage 
geleverd aan zorginnovaties. 

Wij zijn door de Belastingdienst aangewezen 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling 


