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Ook bedrijven zijn van harte welkom! 
Als bedrijfsvriend helpt u om het doel van de stichting Vrienden 
Beatrix Kinderziekenhuis te bereiken. Verbind uw bedrijf aan vrienden 
Beatrix Kinderziekenhuis omdat het zieke kind beter verdient. 
 

Word bedrijfsvriend! 
Het bezorgt ons allemaal een glimlach op het gezicht. 
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Beatrix Kinderziekenhuis 
Het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de 4 grootste kinderziekenhuizen in Nederland en onderdeel van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het richt zich op hoogwaardige medische diagnostiek en 
behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Het Kinderziekenhuis is een dynamische, 
maar ook een complexe organisatie, waar meer dan twintig kinderspecialismen nauw samenwerken aan de 
behandeling van ernstig zieke kinderen. Onder deze specialismen verstaan we o.a. chirurgie, neurologie, 
reumatologie, oncologie, KNO, neonatologie, hart-, nier-, long- en stofwisselingsziekten. Tevens wordt er 
wetenschappelijk onderzoek gedaan met als doel steeds betere resultaten in de behandeling te kunnen 
realiseren. 
Het Beatrix Kinderziekenhuis is het enige kinderziekenhuis in Nederland gespecialiseerd in lever-, dunne 
darm- en longtransplantaties bij kinderen en worden kinderen met deze aandoening uit heel Nederland in 
Groningen opgenomen. 
 
Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft 3 verpleegafdelingen met in totaal 74 bedden, 1 afdeling 
dagbehandeling/ kort verblijf (maandag-vrijdag) met 24 bedden, Special Care (6 bedden), 1 Intensive Care 
voor pasgeborenen (24 bedden) en 1 Intensive Care voor kinderen (18 bedden), een functie afdeling, 2 
poliklinieklocaties met een eigen spoedeisende hulp voor kinderen en een groot onderzoeklaboratorium.  
 
Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft ca 6.500 opnames per jaar en per jaar bezoeken  ca 20.000 unieke 
kinderen de poli van het Beatrix Kinderziekenhuis. 
 
Aandacht voor welzijn en het leefklimaat 
Naast goede medische en verpleegkundige zorg voor het zieke 
kind, is het ook heel erg belangrijk dat er niet alleen naar de 
ziekte van het kind wordt gekeken, maar ook naar hoe het kind 
zich ontwikkelt en hoe hij/zij kan blijven meedoen aan de 
samenleving nu en later. Kinderen moeten zich zowel lichamelijk 
als geestelijk blijven ontwikkelen om mee te kunnen met hun 
omgeving. Door hun ziekte mag deze ontwikkeling niet in het 
geding komen en om dat te verzekeren zijn er in het 
Kinderziekenhuis speciale mensen hiervoor aangesteld. 
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Het is daarom belangrijk dat er o.a. veel aandacht is voor het welzijn en de begeleiding van kinderen en hun 
ouders tijdens en na een opname in het kinderziekenhuis. Een goed leefklimaat in ons kinderziekenhuis 
draagt bij aan dit welzijn. Ook activiteiten gericht op ontspanning van de kinderen en hun ouders zijn van 
wezenlijk belang. 
 
Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn, het hele leven staat even op zijn kop. Het 
vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden.  
De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zet zich in om het verblijf van kind en ouder in het Beatrix 
Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.  
 
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om samen met haar donateurs projecten te financieren 
waarmee de verblijf- en speelomgeving van de patiënten en ouder wordt verbeterd. Tevens financiert zij 
medisch wetenschappelijk onderzoek. Daar waar het ziekenhuis en de overheid onvoldoende middelen 
hebben, werft de stichting fondsen om verbeteringen mogelijk te maken. De fondsen worden besteed aan 
kleine en grote projecten, zoals familiefaciliteiten, onderzoek, kunst en cultuur, psychosociale 
ondersteuning, theater en muziekoptredens. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek laat de 
stichting zich adviseren door een wetenschapscommissie. 

 
 

Voor zieke kinderen tellen ander dingen dan voor zieke volwassenen 
Probeert u maar eens voor te stellen dat uzelf als kind, bijvoorbeeld met een chronische ziekte, opgenomen 
wordt in het ziekenhuis. Je bent even alle houvast kwijt, alle dingen die voor jou belangrijk zijn, zoals je 
eigen kamer met je eigen bed, je broertjes, zusjes, vriendjes , en soms ook je ouders, moet je dan missen. 
Als wij hen dat houvast kunnen bieden in het ziekenhuis, blijven zieke kinderen zich ontwikkelen – iedere 
dag – zodat zij kunnen uitgroeien tot ‘gewone’ volwassenen. 
 
Steun onmisbaar 
Om de projecten van vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te verwezenlijken, is steun onmisbaar. Een klein 
gebaar, een grote gift, het bezorgt niet alleen ons een glimlach op ons gezicht, maar ook zeker op het 
gezicht van ons patiëntjes. Met hulp is het mogelijk om vele plannen te realiseren en het verblijf voor 
kinderen en hun ouders zo aangenaam mogelijk te maken. 
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Voor velen is het onbekend dat we in Groningen een zeer gespecialiseerd kinderziekenhuis hebben en niet 
zomaar een kinderafdeling in het UMCG zijn zoals in de regionale ziekenhuizen. Daarnaast verwachten 
mensen dat de extra’s die zó belangrijk zijn voor kinderen, betaald worden uit reguliere 
ziekenhuisbudgetten. Maar deze extra’s, die het verblijf voor kinderen en ouders aangenamer maakt, vallen 
buiten deze ziekenhuisbudgetten en is het Beatrix Kinderziekenhuis geheel afhankelijk van de steun van de 
stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.  

Kinderen hebben meer nodig dan alleen gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Kinderen 
blijven kinderen ook al zijn ze ziek. Ze willen zich ontwikkelen, spelen en vermaken. 

Word bedrijfsvriend 
Ook bedrijven zijn natuurlijk van harte welkom om Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te steunen. Als 
bedrijfsvriend helpt u om het doel van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te bereiken: een zo 
aangenaam mogelijk verblijf voor kind, ouder én broertjes en zusjes in het Beatrix Kinderziekenhuis.  
 
Uw bijdrage 
Bedrijfsvrienden steunen Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis met een vaste bijdrage per jaar, voor een 
periode van minimaal 2 jaar. Uw bijdrage kunt u als bedrijf aftrekken van de belasting; de Stichting 
Vrienden van het BKZ heeft de ANBI status. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een 
N.V., B.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. Meer informatie kunt u vinden op 
de website van de Belastingdienst 
 
Voordelen 
• Directe en structurele bijdrage aan het welzijn van onze patiëntjes 
• 1 a 2 uitnodigingen per jaar voor een Bedrijfsvrienden Netwerk Event 
• Gebruik van het Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis logo 
• Een speciale nieuwsbrief voor bedrijfsvrienden 
• Vermelding en doorverwijzing naar uw bedrijfspagina 
• Band met het werk van Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
• Presentatie over de Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis voor uw eigen werknemers 
 
Ondernemen en zieke kinderen helpen gaan prima samen. Verbind uw bedrijf aan Vrienden Beatrix 
Kinderziekenhuis omdat het zieke kind beter verdient. Wilt u zich aanmelden als bedrijfsvriend van de 
stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis? Vul dan het formulier Bedrijfsvriend in. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met: Barbara Baijens-Vrij (Coördinator Fondsenwerving),  050 – 3614830  of  
b.p.baijens-vrij@umcg.nl 
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