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VOORWOORD 

De stichting Combined Ophthalmic Research Rotterdam (CORR) is in november 2009 

opgericht. In deze Stichting werken de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC en het 

wetenschappelijk instituut van het Oogziekenhuis Rotterdam, het Rotterdams Oogheelkundig 

Instituut (R.O.I.) samen op het gebied van innovatief wetenschappelijk oogheelkundig 

onderzoek. De Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen (RVB) heeft deze stichting een 

startkapitaal van € 4,5 miljoen meegegeven voor eerste vier jaar vanaf oprichting. Daarmee 

wil de RVB het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in Rotterdam een extra impuls 

geven.  

 

CORR BESTUUR 

In 2013 heeft Prof. dr. Adam Cohen, CEO van het Center for Human Drug Research te 

Leiden zijn functie als voorzitter van de stichting CORR neergelegd. Adam  Cohen is 

toegetreden tot de Raad van Toezicht van het oogziekenhuis Rotterdam en heeft zijn functie 

in de vergadering van 17 november 2014 overgedragen aan prof. dr. Huug Tilanus, emeritus 

hoogleraar Heelkunde van het Erasmus MC. Adam Cohen heeft op zeer energieke en 

efficiënte wijze het bestuur voorgezeten en heeft op heel deskundige wijze zijn bijdrage 

geleverd aan de eerste fase van CORR. Zeer veel dank daarvoor!    
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Het bestuur van CORR was eind 2014 als volgt samengesteld:  

 Prof. dr. H. Tilanus, voorzitter;  

 Prof. dr. J.C. van Meurs, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam  

 J. van Rooij, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam.   

 Prof. dr. J.R. Vingerling, oogarts en voorzitter van de vakgroep Oogheelkunde 

Erasmus MC en staflid van de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC 

 Prof. dr. C.C.W. Klaver, oogarts en staflid van de vakgroep Oogheelkunde van het 

Erasmus  

De secretaris van CORR was ook in 2014 Netty Dorrestijn, managing director van het R.O.I. 
 

Het bestuur heeft in 2014 vier keer vergaderd. Twee reguliere bestuursvergaderingen op 27 

februari en 17 november 2014. Daarnaast heeft het bestuur twee keer vergaderd over de 

strategie van de tweede fase voor CORR. De eerste fase vanaf 2010 eindigde in 2013, en 

het bestuur heeft gezamenlijk een voorstel geformuleerd voor de volgende vier jaar CORR. 

Het definitieve voorstel is in het voorjaar van 2015 bij het bestuur van de Rotterdamse 

Vereniging Blindenbelangen ingediend.   

 

Vanwege de transitie van de eerste fase CORR naar de tweede fase is er 2014 geen 

aanvraagronde voor nieuwe projecten geweest. Om die reden heeft de wetenschappelijke 

adviesraad van CORR dus ook niet vergaderd in 2014. 

 

 

PROJECTEN 

In de jaren 2010- 2013 was er eenmaal per jaar de mogelijkheid voor onderzoekers uit beide 

centra een projectaanvraag te doen. In deze jaren zijn de volgende onderzoeksprojecten tot 

gehonoreerd en uitgevoerd, of nog in uitvoering: 

 

1.1.0 Ontwikkelingsproject erfelijkheid /genetica oogmelanoom; Projectleider:  dr. A. de Klein, 
Clinical Cytogeneticist, Erasmus MC 

 

1.2.0 Collaborative Ophthalmic Research Rotterdam Biobank, Projectleider: Prof. dr. J.R. 

Vingerling, afdeling Oogheelkunde Erasmus MC. 

 

1.3.0 Search for genetic factors influencing high myopia, Projectleider: Prof. dr. C. Klaver, 

afdeling Oogheelkunde Erasmus MC 

  

1.4.0 Genetic epidemiological studies of Retinitis Pigmentosa – insights translated into 

clinical practice. Projectleider: dr. L.I. van den Born, Oogziekenhuis Rotterdam. 

 

1.5.0 Genetics of primary open-angle glaucoma in Africa: the GIGA study. Projectleider: Prof. 

dr. C. Klaver, afdeling Oogheelkunde Erasmus MC 

 

1.6.0. Characterisation of miRNAs in Uveal Melanoma and relation with development of 

metastases. Projectleider E. Kilic, afdeling Oogheelkunde Erasmus MC 

 

2.0.0. Imaging research: Clinical applications in OCT development. Projectleider: Prof. dr. 
J.F. de Boer, Oogziekenhuis Rotterdam 
 
3.0.0 Thrombin and factor Xa driven pro-fibrotic and inflammatory behavior of RPE cells 
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provide a rationale for a randomized clinical trial of preventive therapy for PVR with heparin. 

Projectleiders: dr. W. Dik, afdeling Immunologie Erasmus MC &, Prof. dr. J.C. van Meurs, 

Oogziekenhuis Rotterdam  

 

3.2.0 Reduction of anti-VEGF intravitreal injections in diabetic macular edema by macular 

laser photocoagulation. Projectleider T.O.A.R. Missotten, Oogziekenhuis Rotterdam. 

 

3.3.0 Is IgG4 related immune disease of the orbit a separate disease entity or a reaction 

pattern in orbital inflammatory conditions? Projectleider: Dr. Robert M. Verdijk, Erasmus MC 

 

3.4.0 Mycobacterium tuberculosis associated uveitis: infection or autoimmune disease? 
Projectleider: Prof Dr A. Rothova, afdeling Oogheelkunde Erasmus MC 

 

3.5.0 Chloroquine and hydroxychloroquine-induced retional toxicity; Mechanisms and 

treatment options. Projectleider: Prof. dr. P.M. van Hagen, afdeling Immunologie Erasmus 

MC 

 

Een tweetal onderzoeksprojecten is in 2014 afgerond, althans voor de projectfase waarin de 
stichting CORR een subsidie heeft verstrekt. Project  1.1.0 Ontwikkelingsproject erfelijkheid 
/genetica oogmelanoom is een onderdeel van de Rotterdams Oog Melanoom Studiegroep 
ROMS en wordt gecontinueerd met andere fondsen. De onderzoekers van project 2.0.0. 
Imaging research: Clinical applications in OCT development hebben vanaf 2013 twee grote 

subsidies verkregen om op de bestaande infrastructuur grote projecten uit te voeren. 
Gaandeweg deze twee projecten ontstond het inzicht dat de ontwikkeling van hardware 
(apparatuur)en de analyse van de beelden in de tijd zover uit elkaar liggen, dat besloten is 
de gezamenlijke hardware ontwikkeling, dus het ontwikkelen van experimentele apparatuur, 
aan de VU voort te zetten; de analyse van beelden en data is en blijft nauw verbonden aan 
klinisch onderzoek en zorg en wordt volledig en zelfstandig uitgevoerd vanuit het R.O.I. Deze 
Imaging groep (Ophthalmic Imaging en Data Analysis – OIDA) binnen het R.O.I staat onder 
leiding van dr. Ir. K.A. Vermeer, in werkt nauw samen met o.a. de TU Delft en de RU Leiden. 
Dankzij de basisinfrastructuur vanuit CORR heeft deze groep een stevige basis: de 
technische expertise, kennis over de toepassing van wet- en regelgeving en overige 
randvoorwaarden zijn inmiddels goed verzekerd.  
      

De overige projecten wordt nog aan gewerkt en de voortgangsverslagen worden op de 

website van CORR (http://www.corr-rotterdam.nl/Home.html) gepubliceerd.  

  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 
         
Het financiële verslag van 2014 is bijgesloten in dit jaarverslag. De financiën zijn 
gecontroleerd door accountantskantoor Borrie, en dit kantoor heeft ook het financiële 
jaarverslag opgesteld.     

http://www.corr-rotterdam.nl/Home.html

