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Samenwerken met Bontius Stichting loont 
 

De Bontius Stichting heeft in 2014 meer dan een 
miljoen euro aan donaties ontvangen voor 
wetenschappelijk onderzoek in het LUMC. De 
stichting heeft het afgelopen jaar van alles 
georganiseerd voor haar donateurs. Van fietstochten 
tot festivals en netwerkbijeenkomsten. 
Relatiemanagement is het codewoord, aldus 
Annemieke Biesheuvel, secretaris van de Bontius 
Stichting. “We werken niet met fondsenwervers, 
maar gebruiken het enthousiasme van onze eigen 
onderzoekers en artsen. Zij zijn onze ambassadeurs. 
Je doet dit eigenlijk met z’n drieën; de arts heeft de 
contacten, de onder zoeker kan als beste uitleggen 
waar zijn onderzoek over gaat en de Bontius Stichting 
onderhoudt de relaties en regelt administratieve en 
financiële zaken.” 
Dr. Wilma Mesker is zo’n ambassadeur. Als 
onderzoeker bij Heelkunde ontwikkelt ze met haar 
team een bloedtest voor de vroege opsporing van 
kanker. Dat onderzoek wordt nu gefinancierd door 
een groep enthousiaste donateurs. “Het begon met 
tien voortrekkers, die elk op hun beurt weer tien 
andere mensen aantrekken die vijf jaar lang willen 
doneren. Door die constructie krijgen we in vijf jaar 
tijd € 750.000 bij elkaar”, legt ze uit. 

Het land door 
Mesker is het afgelopen jaar samen met Biesheuvel 
het hele land doorgetrokken en heeft voordrachten 
gehouden voor groepen geïnteresseerden. “Ik moest 
in het begin echt uit mijn comfortzone stappen, maar 
het levert zo ontzettend veel op. Mensen reageren 
heel positief en denken mee. Er komen veel tips, maar 
ook de kritische vragen helpen me verder. Ook 
daardoor zet ik enorme stappen om mijn onderzoek 
klaar te maken voor de maatschappij. En dat is echt 
van onschatbare waarde.” 
Biesheuvel vertelt dat donateurs langskomen om te 
kijken wat er in het LUMC gebeurt. “Je krijgt heel veel 
dynamiek door die contacten. Sommige gevers zijn zo 
enthousiast dat ze naast de financiële bijdrage ook 
hun kennis en tijd ter beschikking stellen.” Janneke 
Aalberts is daarvan een mooi voorbeeld. Zij is 
donateur, maar helpt ook als vrijwilliger met de 
organisatie van allerlei praktische zaken voor het 
onderzoek. “Ik geloof echt in deze formule. Het feit 
dat elke euro daadwerkelijk voor het onderzoek 
wordt gebruikt trekt gevers ook over de streep. Ze 
betalen niet mee aan overheadkosten.” (CW) ■ 
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