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Stichting Dr. Sjeng Tans Fonds 



1. Inleiding 
 

Alzheimer Centrum Limburg bundelt de wetenschappelijke activiteiten van de 
Universiteit Maastricht en de zorgactiviteiten van het MUMC+ voor mensen met 
dementie. Daarnaast is het een kennis- en servicecentrum om de kennis, die opgebouwd 
is in gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek, direct ten dienste te stellen van 
hen die dat nodig hebben. Speciaal voor deze activiteiten heeft het Alzheimer Centrum 
Limburg de Stichting Dr. Sjeng Tansfonds opgericht. 
 
Deze stichting is genoemd naar de Maastrichtenaar Dr. Sjeng Tans (1912-1993), de 
bevlogen katholiek-socialistische politicus en oprichter van de Universiteit Maastricht, 
maar ook de laatste jaren Alzheimerpatiënt. Alzheimer Centrum Limburg heeft dit fonds 
naar hem vernoemd, omdat in zijn persoon de wetenschap, de zorg en de 
maatschappelijke betrokkenheid vertegenwoordigd waren. 
 
Het fonds heeft als doel het ondersteunen en verwerven van middelen voor de 
maatschappelijke producten en werkzaamheden van het Alzheimer Centrum Limburg.  
 
 
2. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een vice-voorzitter en 
een secretaris 
 
- Prof.dr. F.R.J. Verhey, voorzitter 
- Dhr. N. Hamers, vice-voorzitter 
- Dhr. A. Leysner, secretaris 
 
 
3. Activiteiten 2020 

De stichting is ter ondersteuning van de maatschappelijke activiteiten die samenhangen 
met de projecten van het Alzheimer Centrum Limburg, zoals: 
 - Samen dementievriendelijk 
 - INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Using Current Technology) 
 - E-health activiteiten: het onderhoud en de implementatie van de websites zullen 
 deels gedekt worden vanuit de Stichting dr. Sjeng Tans Fonds. 
 - Senior Friendly Communities EU Prevent: de projectactiviteiten zijn 
 geconcentreerd rond drie grote actiegebieden: sociale inclusie, mantelzorg en 
 preventie van zorgafhankelijkheid (zorgpreventie)in het euregionale gebied.  
 -  COGNISANCE-project (CO-desiGning demeNtia dIagnoSis ANd post-diagnostic 
 CarE): met dit project worden de ervaringen met het diagnostisch en 
 postdiagnostische proces onderzocht.  
 
 
- Cliëntpanel 
In 2020 zullen er 2  bijeenkomsten van het Cliëntpanel gepland worden. 
 
 

https://www.alzheimercentrumlimburg.nl/2019-cognisance
https://www.alzheimercentrumlimburg.nl/2019-cognisance


- Jong adopteert Oud 
In dit project wil het Alzheimer Centrum Limburg basisschoolkinderen in contact 
brengen met dementerende ouderen die in een zorgcentrum of verpleeghuis verblijven. 
Actief burgerschap en solidariteit tussen generaties is de rode draad.  
Met het adoptieproject wordt getracht het taboe rondom dementie te doorbreken, 
kinderen te leren de wereld van de dementerende medemens te begrijpen, het 
welbevinden van de mensen met dementie te verbeteren. 
 
- Dialogen rond Dementie 
Ook in 2020 zullen er weer 4 bijeenkomsten worden georganiseerd. 
 
- Herziening brochure Alzheimer Centrum Limburg 
In 2020 wordt er een nieuwe versie van de ACL-brochure uitgebracht. De huidige versie dateert 
al van 2013 en was inhoudelijk verouderd. 
De kosten voor het updaten en herdrukken van deze brochure zullen gedekt worden vanuit de 
Stichting dr. Sjeng Tans Fonds. 
 
 
4. Wijze van werving van gelden 

Eigen middelen uit eerdere werving. 
 

 


