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1. Bestuursverslag

Wie zijn wij

De stichting Catharina Onderzoeksfonds is op 16 februari 2016 ontstaan door statutaire wijziging van
Stichting Wetenschappelijk Fonds voor het Catharina-Ziekenhuis, opgericht op 13 september 1988, in
Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis. In 2019 is de naam statutair gewijzigd in Stichting
Catharina Onderzoeksfonds.

De stichting Catharina Onderzoeksfonds heeft ten doel het bevorderen, initiëren en stimuleren van
klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Catharina Ziekenhuis, alsmede activiteiten die daarmee
verband houden op medisch en verpleegkundig vlak. Daarnaast heeft de stichting ten doel bij te
dragen aan de bevordering van het welzijn van patiënten van het ziekenhuis door het mede mogelijk
maken van hoogwaardige zorg. Deze zorg is gebaseerd op de modernste wetenschappelijke inzichten
en op een aantrekkelijke, mensvriendelijke omgeving, die kwaliteit van het leven verhoogt voor alle
patiënten van het ziekenhuis.

De stichting Catharina Onderzoeksfonds is een zelfstandige organisatie gelieerd aan het Catharina
Ziekenhuis.

Het Catharina Onderzoeksfonds wil de verbinding maken tussen het ziekenhuis en de samenleving
door particulieren, het bedrijfsleven en instellingen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. De
stichting werft middelen voor wetenschappelijk onderzoek die niet uit de reguliere budgetten kunnen
worden gefinancierd.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Schenken aan een ANBI-stichting is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Bestuurssamenstelling op 31 december 2021

- de heer D.P.W. Bosman, voorzitter
- Prof. dr. N.J.M. van der Meer, secretaris
- Drs. L.A.J. Janssen, penningmeester
- Prof.dr.ir.  A.C.P.M. Backx, bestuurslid
- Drs. E.S.T. Knots, bestuurslid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. . In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de
bestuurssamenstelling voorgedaan. Het Catharina Ziekenhuis draagt de lasten van de personele
ondersteuning.
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Hoe kijken we terug op 2021?

Het was wederom een bijzonder jaar. Voor het tweede jaar op rij hadden we te maken met Covid-19
en dat had een flinke impact op de activiteiten rond het werven van nieuwe donateurs en sponsoren.
Veel activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden, waardoor de beoogde financiële
doelstellingen om fondsen te werven niet zijn gehaald.

GEREALISEERDE ONDERZOEKEN

Jaarlijks worden fondsen geworven waarmee subsidies aan goedgekeurde onderzoeksvoorstellen
worden toegekend. Ieder jaar wordt het budget voor toe te kennen onderzoeksvoorstellen door het
bestuur vastgesteld aan de hand van de jaarlijkse inkomsten uit fondsenwerving.

In 2021 konden wetenschappers een aanvraag indienen ter subsidiering van hun onderzoek. De
eerste mogelijkheid was van januari tot juni en de tweede mogelijkheid van juli tot december.

In totaal zijn de volgende 11 onderzoeken gehonoreerd voor een gezamenlijk bedrag van € 222.941:

2021-1 Onderzoek: PEACH- Post bariatric Early discharge Controlled by Healthdoth
Toegekend bedrag: € 22.667,-

2021-2 Onderzoek: Sneller, maar veilig patiënten ontslaan uit COVID-19 isolatie
Toegekend bedrag: € 28.018,-

2021-3 Onderzoek: Ureum-monitoring in zweet bij het vervolgen van patiënten tijdens hemodialyse
Toegekend bedrag: € 15.200,-

2021-4 Onderzoek: Clinical implications of the IDEA trial results in the Netherlands: compliance of the
adjuvant 3 months axaliplatin containing regimen (CAPOX) in locally advanced colon cancer
Toegekend bedrag: € 17.708,-

2021-5 Onderzoek: The development of a clinical assessment tool for measuring health-related quality
of life in patients with Barrett’s esophagus, part 2
Toegekend bedrag: € 26.120,-

2021-6 Onderzoek: 3D Biplane vs conventional 2D ultrasound Guided internal jugular vein cannulation
in Cardiothoracic surgery patients
Toegekend bedrag: € 5.288,-

2021-7 Onderzoek: Computer aided diagnosis for discriminating benign from malignant ovarian tumors
on CT scans
Toegekend bedrag: € 25.000,-

2021-8 Onderzoek: Preoperative BAMCOG en Cortisol en postoperatieve Deltascan bij AVR
Toegekend bedrag: € 29.959,-

2021-9 Onderzoek: Laparoscopic sterilization under general anesthesia or consious sedation, a
randomized controlled trial
Toegekend bedrag: € 18,478,-

2021-10 Onderzoek: Impact V-study; Implementation of plasic reconstructive surgery and clinical
outcomes Trial in Vulvar carcinoma
Toegekend bedrag: € 28.000,-

2021-11 Onderzoek: Effectiviteit verpleegkundige interventies bij de behandelvorm hemodiafiltratie
(HDF) online
Toegekend bedrag: € 6.505,-
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ACTIVITEITEN

Fondsenwervende activiteiten:

De activiteiten die het afgelopen jaar ontplooid zijn om fondsen te werven, waren gericht op
particulieren en het bedrijfsleven.

In 2021 ondersteunden gemiddeld 2.072 donateurs het fonds op reguliere basis. Ook hier is de
invloed van de Covid crisis duidelijk merkbaar. Het aantal particuliere donateurs liep terug, doordat we
niet meer actief konden werven voor het fonds bij de ingang van het ziekenhuis. Ook konden er in
2021 geen particuliere geldinzamelingsacties plaats vinden en kwamen de activiteiten voor het
regionale bedrijfsleven als gevolg van Covid nagenoeg stil te liggen. Wij zijn verheugd dat ondanks de
Covid pandemie het totale bedrag aan ontvangen giften van particulieren in 2021 nagenoeg stabiel is
gebleven.

Activiteiten die wel doorgang hebben gevonden:

Alle donateurs (zowel particulier als zakelijk) ontvingen in april een nieuwsbrief met een update over
de verstrekte subsidies, actualiteit over diverse onderzoeken en activiteiten die georganiseerd worden
ten bate van het Catharina Onderzoeksfonds.

Vooruitblik 2022

De inspanningen zullen zich voornamelijk richten op het binden van het bedrijfsleven aan het
Catharina Onderzoeksfonds, het vergroten van het aantal particuliere donateurs en op het
ondersteunen van initiatieven vanuit deze twee doelgroepen.

Hieronder de begroting voor 2022.

2022
€

BATEN
Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis 100.000
Bijdrage contract research 50.000
Baten van particulieren 291.000
Baten van bedrijfsleven 115.000
Giften nalatenschap fondsen uitvaart 8.000
Som der baten 564.000

Besteed aan doelstellingen
Bijdrage onderzoekskosten 201.500

Werving baten
Kosten eigenfondsenwerving 337.000

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 25.500

Som der lasten 564.000

Saldo van baten en lasten 0



6

Toelichting kosten eigenfondsenwerving:

De kosten bestaan uit wervingskosten (de werving van baten), personeelskosten en kosten voor
communicatie.  De wervingskosten zijn kosten voor het werven van nieuwe particuliere donateurs en
bedrijven. Bij fondsenwerving van het Catharina Onderzoeksfonds is het van groot belang om een
grote groep trouwe donateurs te hebben die jaar na jaar bijdraagt aan de doelstelling van de
organisatie. Deze donateurs hebben vaak een machtiging afgegeven en zijn tevens een belangrijke
doelgroep voor periodiek schenken, major donors en nalatenschappen.

De personeelskosten zijn de kosten van een vaste relatiemanager. De personeelskosten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt en vormen samen met de wervingskosten de grootste
kosten van eigenfondsenwerving.

Dankwoord:

Het bestuur dankt alle donateurs en bedrijven voor hun bijdrage en stelt met tevredenheid dat het
verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 991.927. In het resultaat over 2021 is een
extra gift begrepen van het Catharina ziekenhuis van € 1.000.000. Exclusief deze extra gift had het
fonds een negatief resultaat over 2021 van € 8.073  (2020: een negatief resultaat van € 154.299). Het
positieve resultaat over het verslagjaar wordt in zijn geheel toegevoegd aan het eigen vermogen van
de stichting. Het eigen vermogen na resultaat bestemming bedraagt
€ 2.230.209 (2020: € 1.238.282).

Meer informatie: https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/



 

 

 

 
 

Aan: het Bestuur van Stichting Catharina Onderzoeksfonds 

 

 

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

 

De jaarrekening van Stichting Catharina Onderzoeksfonds is door ons samengesteld op basis van de van u 

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en 

lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van 

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”. Wij 

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 

verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Catharina 

Onderzoeksfonds. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 

de door u verstrekte gegevens. 

 

Nieuwegein,  28 juni 2022 

HLB Blömer accountants en adviseurs 

 

 

 

drs. J.N. Witteveen RA 
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3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vlottende activa
Vorderingen 1 1.025.852 1.603
Liquide middelen 2 2.113.678 2.144.443

Totaal vlottende activa 3.139.530 2.146.046

Totaal activa 3.139.530 2.146.046

Reserves en fondsen
Overige reserves 3 2.130.209 1.138.282
Bestemmingsfonds 4 100.000 100.000

Totaal Reserves en fondsen 2.230.209 1.238.282

Langlopende schulden
Toegezegde bijdragen onderzoek 5 403.556 421.583

Kortlopende schulden
Toegezegde bijdragen onderzoek 6 499.150 479.859
Overige kortlopende schulden 7 6.615 6.322

Totaal kortlopende schulden 505.765 486.181

Totaal passiva 3.139.530 2.146.046
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021

€ € €

BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk

Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis 8 1.117.500 100.000 117.500
Bijdrage contract research 9 50.000 50.000 50.000
Baten van particulieren 10 376.819 232.500 408.508
Baten van bedrijfsleven 11 22.144 172.550 55.654
Giften nalatenschap fondsen uitvaart 12 1.880 7.500 7.150

Som der baten 1.568.343 562.550 638.812

Besteed aan doelstellingen
Bijdrage onderzoekskosten 13 477.361 339.095 647.990

Werving baten
Kosten eigenfondsenwerving 14 82.709 210.870 136.011

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 15 16.346 12.585 9.146

Som der lasten 576.416 562.550 793.147

Saldo voor financiële baten en lasten 991.927 0 -154.335

Financiële baten en lasten 16 0 0 36

Saldo van baten en lasten 991.927 0 -154.299

Bestemming saldo

Toevoeging/onttrekking aan: 2021 2020

Overige reserves 991.927 -254.299
Bestemmingsfonds 0 100.000

991.927 -154.299

20202021
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3.3 Kasstroom overzicht over 2021

2021 2020
€ € € €

Saldo van baten en lasten 991.927 -154.299

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen -1.024.249 13.381
Kortlopende schulden 19.584 132.672

-1.004.665 146.053

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -12.738 -8.246

Mutatie in langlopende schulden -18.027 275.435

Netto kasstroom -30.765 267.189

Mutatie geldmiddelen

Stand per 1 januari 2.144.443 1.877.254
Stand per 31 december 2.113.678 2.144.443

Netto kasstroom -30.765 267.189
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3.4 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling

Stichting Catharina Onderzoeksfonds
Kamer van Koophandel nummer: 41091026

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor jaarverslaggeving (RJ) 650
"Fondsenwervende organisaties".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens geamortiseerde kostprijs, welke bij
benadering gelijk is aan de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen waaronder
bank- en spaarrekeningen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
Stichting.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overige kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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3.5 Toelichting op de balans

Eind 2021 stond er nog 1 bedrag open met betrekking tot de sponsoring.

De post nog te ontvangen bedragen betreft onder de andere de extra bijdrage van het Catharina
Ziekenhuis van € 1.000.000.

De liquide middelen worden gevormd door banksaldi en staan ter vrije beschikking aan de Stichting.

De overige reserves staan ter vrije beschikking van de Stichting om de doelstelling te realiseren.

1. Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Debiteuren 4.444 1.600
Nog te ontvangen bedragen 1.021.408 0
Nog te ontvangen rentebaten 0 3

Totaal 1.025.852 1.603

2. Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Rabobank - Rekening-courant 1.121.279 1.149.081
Rabobank - Spaarrekening 992.399 995.362

Totaal 2.113.678 2.144.443

3. Overige reserves

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand per 1 januari 1.138.282 1.392.581
Resultaatbestemming 991.927 -254.299

Stand per 31 december 2.130.209 1.138.282
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Het bestemmingsfonds betreft ontvangen bedragen welke specifiek door de schenker geoormerkt zijn
voor de aangegeven onderzoeken.

Een specificatie wordt weergegeven in de bijlagen 1 en 2.

Een specificatie wordt weergegeven in de bijlagen 1 en 2.

In de post nog te betalen kosten is een reservering opgenomen voor accountantskosten.

4. Bestemmingsfonds

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand per 1 januari 100.000 0

Onttrekking -100.000 0
Resultaatbestemming 100.000 100.000

Stand per 31 december 100.000 100.000

5.Toegezegde bijdragen onderzoek - lang

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Toegezegde bijdragen onderzoeksprojecten 120.256 134.223
Toegezegde bijdragen promovendi, etc 283.300 287.360

Stand per 31 december 403.556 421.583

6.Toegezegde bijdragen onderzoek - kort

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Toegezegde bijdragen onderzoeksprojecten 313.090 284.750
Toegezegde bijdragen promovendi, etc 186.060 195.109

Stand per 31 december 499.150 479.859

7. Overige kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren 0 1.089
Nog te betalen kosten 6.615 5.233

Totaal 6.615 6.322
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3.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Er is per 31-12-2021 geen sprake van niet uit de balans opgenomen verplichtingen en activa.

3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

De Stichting heeft voor de jaren 2022 – 2026 een toezegging ontvangen van een donateur voor een
jaarlijks bedrag van € 100.000. Dit bedrag zal worden aangewend ten behoeve van kankeronderzoek.
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3.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

Naast de jaarlijkse bijdrage van het Catharina Ziekenhuis aan het Onderzoeksfonds van
€ 100.000, heeft het Catharina Ziekenhuis een extra bijdrage gestort van € 1.000.000. Daarnaast is er
een extra bedrag van € 17.500 overgemaakt. Dit betreft de toegezegde vergoeding aan de dhr.
Korsten, waarvan hij afziet en schenkt aan het Onderzoeksfonds.

Met de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina U.A. is afgesproken dat vanaf 2020 een
vast bedrag van € 50.000 uitgekeerd wordt aan het Onderzoeksfonds.

Ondanks de Corona pandemie zijn de ontvangen giften van particulieren redelijk stabiel gebleven.

8. Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis

2021 2020
€ €

Bijdrage Stichting Catharina Ziekenhuis 1.117.500 117.500

Totaal 1.117.500 117.500

9. Bijdrage contract research

2021 2020
€ €

Bijdrage contract research 50.000 50.000

Totaal 50.000 50.000

10. Baten van particulieren

2021 2020
€ €

Particuliere giften 376.819 408.508

Totaal 376.819 408.508
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In 2021 zijn er diverse donaties van bedrijven binnen gekomen.

De stichting heeft in 2021 van verschillende uitvaarten donaties ontvangen.

De bijdrage onderzoekskosten betreft de reservering van kosten voor de toegekende
onderzoeksprojecten. In 2021 is voor nieuwe onderzoeksprojecten een bedrag van € 222,9 K
gereserveerd. Daarnaast is een bedrag van € 158,5 K toegekend als bijdrage voor onderzoekers.
Tevens is € 100 K toegewezen aan het CAIRO-6 project.

Door Corona heeft er geen nieuwe werving van donateurs plaats gevonden in het Ziekenhuis door
een extern buro. Derhalve zijn de kosten hiervoor lager dan 2020. In de kosten werving donateurs
zitten tevens de kosten van de relatiemanager verwerkt.

11. Baten van bedrijfsleven

2021 2020
€ €

Giften bedrijven 22.144 55.654

Totaal 22.144 55.654

12. Giften nalatenschap fondsen uitvaart

2021 2020
€ €

Giften nalatenschap fondsen uitvaart 1.880 7.150

Totaal 1.880 7.150

13. Bijdrage onderzoekskosten

2021 2020
€ €

Bijdrage onderzoekskosten 477.361 647.990

Totaal 477.361 647.990

14. Kosten eigenfondsenwerving

2021 2020
€ €

Werving donateurs 69.491 122.914
Public Relation 13.218 13.097

Totaal 82.709 136.011
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De stijging van de bankkosten ten opzichte van vorig jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de
negatieve rente op de banksaldi.

15. Kosten beheer en administratie

2021 2020
€ €

Bankkosten 11.262 3.220
Accountantskosten 4.480 4.958
Verzekeringspremie 595 365
Overige kosten 9 603

Totaal 16.346 9.146

16. Financiële baten en lasten

2021 2020
€ €

Rente baten 0 36

Totaal 0 36
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4.  Overige gegevens

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van Stichting Catharina Onderzoeksfonds heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de
vergadering van 27 juni 2022.

Ondertekening door bestuurders Stichting Catharina Onderzoeksfonds:

D.P.W. Bosman (voorzitter)

Drs. L.A.J. Janssen (penningmeester)

Prof. Dr. B.J.M. van der Meer (secretaris)

Dr. V. Dietz

Prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
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Bijlage 1 - overzicht onderzoeksprojecten
Project Onderzoeker Project omschrijving Aanvang Budget

Bedrag uitbetaald t/m
31-12-2021

Valt vrij
Saldo toegezegde

bijdragen onderzoek 31-12-
Kortlopend deel

uitbetaling in 2022
Langlopend deel

uitbetaling na 2022

2017-1 Emma Hul shof Safety, feas i bi l ity and cost-ana l ys is  of UGT1A1 genotype-gui ded dosi ng of i rinotecan apr-17 4.312,50 4.312,50 - -

2017-4 Mari eke van der Steen
3D gangbeel dana l yses  bi j ki nderen met kl ompvoeten met en zonder rel apse en
gezonde ki nderen apr-17 18.629,00 14.529,00 1.100,00 3.000,00 3.000,00 -

2018-5 Jens Goeteyn Randomi zed controll ed tria l  us i ng trans -axi ll a r TOD for pati ents  wi th NTOS dec-17 21.345,00 15.622,25 5.722,75 5.722,75 -

2018-7 Barbara  Verseyk
Erector Spi na e Pl a ne Bl ock vers us  Thora ci c Epi dura l  Bl ock i n El ecti ve Vi deo-As s is ted
Thoraci c Surgery (VATS) jun-18 30.000,00 - 30.000,00 14.530,00 15.470,00

2018-8 Emma Hul shof Safety, feas i bi l ity and cost-ana l ys is  of UGT1A1 genotype-gui ded dosi ng of i rinotecan” okt-17 14.287,50 125,00 14.162,50 14.162,50 -

2019-1 Mis ha Luyer
Use of Radiomi cs  for opti mizati on of Imaging techniques  i n the Detecti on and
treatment of cancer jun-19 27.500,00 13.833,00 13.667,00 13.667,00 -

2019-3 Maarten Deenen

De voorspel lende waarde van endogene DPD substraten a l s  bi omarker voor de
farmacoki netiek en toxici tei t van 5-FU i n pati ënten met colorecta a l - of
pancreaskanker. apr-19 10.500,00 9.550,73 949,27 949,27 -

2019-4 Edi th van Esch

Identifi cati e en i mpl ementati e van prognosti sche i mmunol ogi sche factoren voor
i mi quimod behandel i ng bi j patienten met hooggradi ge cervica l e i ntraepi theli a l e
neopl a si e sep-19 15.000,00 12.651,19 2.348,81 2.348,81 -

2019-5 Mirjam van der Ende
The development of a  cl ini ca l ass essment tool  for measuri ng hea lth-rel ated qual i ty of
l i fe i n pa ti ents  wi th Ba rrett's  es opha gus jun-19 17.383,20 16.971,04 412,16 - -

2019-6 Arthur Bouwman Vi deo monitori ng FOR erl y Signa l i ng of adverse EvEnts  (FORSEE) mrt-20 20.700,00 4.138,96 16.561,04 16.561,04

2019-7 Erik Schoon
Een COMputer-gestuurd cl ass i fi caTi esys teem voor OPTi mal e endoscopIs che
cl a ss i fi ca ti e va n ColorectALe pol i epen sep-20 32.100,00 - 32.100,00 32.100,00

2019-8 Phyi l l is  va n der Pl oeg Signaa l transductie activitei t in laaggradige ovariumcarcinomen. jan-20 32.200,00 32.200,21 - -

2019-9 Maarten Deenen/Emma
Identifi cati on of pharmacogeneti c bi omarkers  i n patients  treated with i ntraperi tonea l
chemotherapy, PART I I jan-20 15.000,00 9.567,05 5.432,95 5.432,95 -

2020-1 Connie Rees Adenomyose en Ferti li tei t jun-20 12.200,32 6.486,96 5.713,36 5.713,36 -

2020-2 Jens Goeteyn
The use of pectora l  nerve block type I I  i n pati ents  undergoi ng trans-axil l a ry thoraci c
outl et decompress i on. sep-20 17.800,00 8.500,00 9.300,00 9.300,00 -

2020-3 Edi th van Esch
Immune cel l s  i nvol ved i n the mal i gnant transformati on of endometrios i s  to
endometrios i s-associated ovarian carcinoma. aug-20 23.765,00 16.649,04 7.115,96 7.115,96 -

2020-4 Thi js  Jans sen
Een gerandomi sserde s tudi e naar het effect van bi etensap op VO2 max i n pati ënten
die een minimaa l  invas ieve s lokdarmoperatie ondergaan jun-20 18.620,00 3.216,45 15.403,55 15.403,55 -

2020-5 Ni cky Janssen
Psychometri sche ana l yse van een Ni euw Patient-Reported Outcome (PRO)
Meeti nstrument voor Chronis che Wonden: De WOUND-Q Fase I I I  Studi e sep-20 15.000,00 1.470,77 13.529,23 13.529,23 -

2020-6 Fabienne Vervaat
Effi cacy of spi na l  Stimul ation i n patients  wi th refractory Angina  Pectori s ; a  randomized
control l ed tra i l  (SCRAP tri a l ) jan-21 25.150,00 - 25.150,00 25.150,00 -

2020-7 Joost Nederend

Computer-a i ded detection and deci s i on support for lung nodul es  - Genera li zabi l i ty
and certa i nty of AI model s  for lung nodul e detecti on and mali gnancy prediction and
opti mization of the interacti on between AI  and the radi ol ogi st nov-20 22.000,00 7.093,00 14.907,00 11.000,00 3.907,00

2020-8 Robert-Jan Schi pper
REpeat Lumpectomy for Ips i l a tera l  breast tumor recurrence fol l owed by IORT (RELI IOR):
a  prospecti ve mul ti center regi stra ti on study. dec-20 35.000,00 - 35.000,00 7.000,00 28.000,00

2020-9 Rob (H.N.) Tijs sen Betere beel den voor beel d-gestuurde radi otherapie nov-20 5.300,00 - 5.300,00 5.300,00 -

2020-10 Evert Kol dewi jn
Devel opi ng a  curricul um for l i fel ong l earni ng for robot-ass i sted surgery for novice and
experi enced surgeons sep-20 25.150,00 - 25.150,00 25.150,00 -

2021-1 R.A. Bouwman PEACH – Post bari a tric EArl y di scharge Controll ed by Hea l thdot mrt-21 22.666,66 16.666,66 6.000,00 6.000,00 -
2021-2 Arjen-Kars Boer Snel l er, ma ar vei li g pa ti ënten onts l aa n ui t COVID-19 i s ol a ti e apr-21 28.017,72 18.039,75 9.977,97 - -
2021-3 Sophie Adel aars Ureum- moni tori ng i n zweet bi j het vervol gen van pati ënten ti jdens  hemodi a l yse jul-21 15.200,00 8.521,70 6.678,30 6.678,30 -

2021-4 Ki m van den Berg

Cli ni ca l  i mpli ca ti ons  of the 'IDEA' tri a l resul ts  i n the Netherl a nds; compl i a nce of the
adjuvant 3 month oxa l i pla ti n conta i ni ng regi men (CAPOX) in l oca l l y advanced col on
cancer aug-21 17.708,00 - 17.708,00 17.708,00 -

2021-5 Mirjam van der Ende- van Loon
The development of a  cl ini ca l ass essment tool  for measuri ng hea lth-rel ated qual i ty of
l i fe i n pa ti ents  wi th Ba rrett’s  es opha gus, pa rt2. apr-21 26.119,62 11.614,40 14.505,22 14.505,22 -

2021-6 Harm Schol ten
3D Bi pl ane vs  conventi ona l  2D ul trasound Guided Interna l  jugul ar VEi n caNnul ation i n
Cardi otHoraci c surgerY pati ents apr-21 5.288,00 5.288,00 - -

2021-7 Munti nga  - Pi ek
Computer-Ai ded Di agnosi s  for dis cri minati ng benign from mal ignant ovari an tumors
on CT scans mrt-22 25.000,00 - 25.000,00 25.000,00 -

2021-8 Mariska te Pas  - Arthur BouwmanPreopreati eve BAMCOG en Corti sol  en pos toperati eve Del taScan bi j AVR jul-21 29.959,00 - 29.959,00 14.979,50 14.979,50
2021-9 Huppel schoten Laparoscopic steril i zati on under genera l anesthes i a  or consci ous seda i on sep-21 18.477,06 - 18.477,06 9.238,53 9.238,53

2021-10 Emi el van Haren - Edi th van Esch
Impl ementa ti on of Pl a sti c recons tructi ve s urgery a nd Cli ni ca l  outcomi es  Tri a l i n Vul va r
carcinoma jan-22 28.000,00 - 28.000,00 28.000,00 -

2021-11 Ans  van Ham
Effecti vitei t verpl eegkundi ge i nterventi es  bi j de behandel vorm hemodiafi l trati e (HDF)
onl i ne. dec-21 6.505,20 - 6.505,20 6.505,20 -

Totaal 681.883,78 237.047,66 11.490,13 433.346,20 313.090,13 120.256,07
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Bijlage 2 - overzicht bijdrage onderzoekers

Omschrijving Periode Budget
Bedrag uitbetaald

t/m 31-12-2021
Saldo toegezegde bijdragen

onderzoek 31-12-2021
Kortlopend deel

uitbetaling in 2022
Langlopend deel

uitbetaling na 2022
Diverse Promovendi 650.517,00 208.117,00 442.400,00 159.100,00 283.300,00
Programma medewerker 2020-2021 22.200,00 22.200,00 - -
Wetenschapscoördinator 2020-2022 79.225,00 52.265,00 26.960,00 26.960,00 -

Totaal 751.942,00 282.582,00 469.360,00 186.060,00 283.300,00
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