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1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting CORR. Bij dit verslag over het eerste jaar 
zijn nog geen grote wapenfeiten te melden maar de activiteiten zijn gestart en de eerste 
projecten beoordeeld en gefinancierd. Een belangrijk doel van de Stichting is het bevorderen 
van de wetenschappelijke samenwerking tussen het EMC en het Oogziekenhuis. Dit komt tot 
uitdrukking in de gezamenlijke projecten die nu worden ondersteund maar ook door de  
professionele samenwerkingsverbanden tussen beide instellingen die aan het ontstaan zijn 
in de marge van CORR. 
Bij het uitkomen van het eerste jaarverslag past het nog eens dank uit te spreken aan de 
Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen die door hun meer dan genereuze gift deze 
stimulans aan het oogheelkundig onderzoek in Rotterdam hebben gegeven. Het 
internationale karakter van het onderzoek maakt zonder twijfel dat de opbrengsten van de 
schenking de grenzen van de stad Rotterdam zal gaan overschrijden, en zo hoort het ook in 
deze stad.  
  
Namens het bestuur  
  
Prof. Dr A.F. Cohen 
voorzitter 
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2. ONTWIKKELINGEN IN 2009 EN 2010 
 
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 
Oogziekenhuis Rotterdam 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 de komende vier jaar vanaf 
oprichting. Daarmee wil de RVB het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in 
Rotterdam een extra impuls geven. 
 
Het bestuur van de stichting CORR werd in 2010 gevormd door  

• Prof. Dr A.F. Cohen, CEO van het Center for Human Drug Research te Leiden,  
• Prof. Dr. G. van Rij, oogarts voorzitter van de vakgroep Oogheelkunde van het 

Erasmus  
• Prof. Dr J.R. Vingerling, oogarts Erasmus MC en staflid van de afdeling 

Oogheelkunde van het Erasmus MC 
• G.S. Baarsma, oogarts en wetenschappelijk directeur van R.O.I., tevens lid van de 

maatschap van oogartsen van Het Oogziekenhuis 
• Prof. Dr J.C. van Meurs, oogarts en lid van de maatschap van oogartsen van Het 

Oogziekenhuis   
 
De secretaris van CORR was Netty Dorrestijn, managing director van het R.O.I. 
 
Het bestuur heeft in 2010 vijf maal vergaderd (7 januari, 11 maart, 27 mei, 21 juni en 14 
december). De belangrijkste besluiten van deze bijeenkomsten zijn hieronder weergegeven. 

• Er is een financieel beheerder en zakelijk adviseur aangesteld van het kantoor Borrie 
& Co Accountants B.V. 

• Er is een wetenschappelijke adviesraad (WAR) samengesteld. Deze adviesraad die 
bestaat uit vier oogartsen( Prof. Dr.S. Seregard – Stockholm; Professor J.V. Forrester 
– Aberdeen; Prof. Dr E. Zrenner – Tübingen; Prof. Dr S. Imhof – UMC Utrecht) en als 
voorzitter Prof. Dr  J. Romijn, hoogleraar interne geneeskunde van het AMC. Tevens 
zijn de taken voor de adviesraadleden vastgesteld en is er met de WAR leden een 
verklaring voor geheimhouding afgesloten.  

• Er zijn documenten gemaakt voor indiening van de onderzoeksvoorstellen: een 
oproep voor het indienen van voorstellen, een template voor onderzoeks / project 
voorstellen gemaakt op basis van een NWO project voorstel, en een contract met 
subsidie voorwaarden voor gehonoreerde voorstellen, en een template voor een 
voortgangsverslag. 

• Op basis van het advies van de WAR zijn in de laatste vergadering van 2010 vier van 
de vijf ingediende voorstellen na aanpassing, gehonoreerd. 

 
Op maandag 1 oktober vond de gecombineerde vergadering van het CORR bestuur met de 
wetenschappelijke adviesraad plaats. De vijf ingediende voorstellen zijn een maand 
voorafgaand aan de vergadering naar de WAR leden verstuurd. Na een algemene 
introductie waarbij de doelstelling van CORR werd uiteengezet, werd de onderzoekers die 
een project voorstel hadden ingediend de mogelijkheid geboden dit voorstel toe te lichten 
voor de WAR. Na afloop van de vergadering heeft de WAR een advies uitgebracht aan het 
bestuur. Op basis van dit advies moesten alle voorstellen op inhoud, op budget of op beide 
onderdelen de voorstellen herzien. De aangepaste voorstellen zijn naar de leden van de 
WAR verstuurd en hierop heeft de voorzitter van WAR namens de WAR leden een finale 
reactie gegeven.  
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3. GEHONOREERDE PROJECTEN CORR IN 2010 
 
 
1.0.0. Ontwikkelingsproject Erfelijkheid / Genetica : Oogmelanoom 
Project group:   
Het Oogziekenhuis Rotterdam: Dr. A.D.A. Paridaens, oogarts  
Afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC Rotterdam: Dr. N. Naus, oogarts; Dr. Kilic, oogarts  
Afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC Rotterdam: Dr. A. De Klein  
Afdeling Pathologie van het Erasmus MC Rotterdam: Dr. C. Mooy; Dr. R. Verdijk  
 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het onderzoek naar oogmelanomen is de inclusie van 
patiënten, de verwerking en opslag van patiënten gegevens en tumorgegevens van zowel normale 
weefsels als tumormateriaal. Deze gegevens worden opgeslagen in een centrale databank waarin ook 
de follow-up gegevens van oogmelanoom patiënten wordt bijgehouden. De tumoren worden 
onderzocht met diverse nieuwe moleculair genetische technieken zoals chromosoom onderzoek met 
arrays en DNA sequentie onderzoek. Een deel van de patiënten kan, indien ze voldoen aan de 
overige criteria deel nemen aan de experimentele vaccinatie studie (dendritische cel therapie; DCT) 
die het Oogziekenhuis Rotterdam samen met de afdeling tumorimmunologie uit Nijmegen (Prof. dr. C. 
Figdor) uitvoert. 
Dit onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een betere bepaling van de prognose. Verder zijn we op 
zoek naar nieuwe en meer specifieke biomarkers, niet alleen nodig voor een betere en meer 
specifieke inclusie van patiënten met een groot risico op metastasen in de DCT trial, maar ook om 
patiënten te selecteren voor andere vormen van therapie, primair gericht op oogmelanoom specifieke 
tumormarkers.  
 
1.1.0. Collaborative Ophthalmic Research Rotterdam Biobank 
Project group:  
Het Oogziekenhuis Rotterdam: Dr. I. van den Born, oogarts; G.S. Baarsma, oogarts 
Afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC Rotterdam: Dr. C.W. Klaver, oogarts; Prof. Dr. J.R. 
Vingerling, oogarts. 
Namens de stafleden van de Afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC Rotterdam en Het 
Oogziekenhuis Rotterdam 
 
Samenvatting 
Het ontrafelen van de genetische oorzaken van vele ziekten heeft de laatste jaren een enorme vlucht 
genomen. Dit komt deels doordat de technieken om de genetische factoren te identificeren een sterke 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. Echter, voor een belangrijk deel komt dit ook doordat clinici en 
onderzoekers jarenlang studie populaties met goed gedefinieerde patiënten hebben verzameld. Dit 
verzamelen gebeurt op allerlei manieren; sommige onderzoekers verzamelen alleen ‘losse’ 
aandoeningen, anderen verzamelen grote groepen patiënten tegelijk en hebben daarvoor een 
oogheelkundige biobank aangelegd.  
Binnen de oogheelkunde kennen wij veel aandoeningen met een erfelijke basis. De laatste jaren zijn 
er zowel voor ‘eenvoudige’ genetische aandoeningen zoals retinitis pigmentosa, of complexe 
aandoeningen zoals leeftijdgebonden maculadegeneratie, veel nieuwe genen ontdekt. Dit heeft 
enorme positieve gevolgen gehad voor nieuw onderzoek en therapie. Zo is het nu mogelijk om met 
gentherapie bepaalde aangeboren vormen van blindheid te behandelen. Ook zijn er voor later 
optredende blindheid therapeutische ontwikkelingen die ingrijpen op genetische effecten. Helaas zijn 
er nog veel erfelijke oogziekten waarvan het gen niet bekend is. Dit staat verdere ontwikkelingen in de 
weg. 
Met behulp van de oogheelkundige biobank willen wij in het Erasmus MC en in het Oogziekenhuis 
DNA en klinische gegevens verzamelen van erfelijke oogziekten. Dit betreft mn oogziekten die tot nu 
toe genetisch onopgelost zijn.  Juveniele retinale dystrofieën, syndromen en complexe oogziekten 
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zoals glaucoom en bijziendheid behoren tot de beoogde diagnosen. Wij verwachten dat wij ca 800 
patiënten per jaar zullen verzamelen. Het DNA wordt opgeslagen in het genetische laboratorium van 
de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC (Prof. Dr  Andre Uitterlinden). De klinische 
gegevens alsmede beeldmateriaal zoals fundusfoto’s en OCT’s zullen in een speciaal ontwikkeld ICT 
programma worden opgeslagen. De CORR biobank zal dienen als basis voor verder wetenschappelijk 
onderzoek, zowel door eigen onderzoekers als in samenwerkingsprojecten met andere instituten. Voor 
deze onderzoeken zal additionele financiering worden gezocht. 
 
 
2.0.0. Imaging research: Clinical applications in O CT development 
Project group:   
Het Oogziekenhuis Rotterdam: Prof.Dr H.G. Lemij, oogarts; T.O.A.R. Missotten, oogarts; Prof. Dr J.C. 
van Meurs, oogarts 
Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut: Prof. Dr J.F. de Boer, fysicus; Dr Ir K.A. Vermeer, fysicus 
Afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC Rotterdam: R.W.A.M. Kuijpers, oogarts 
 
Samenvatting 
Bij leeftijdsgebonden macula degeneratie treedt een aanzienlijk verlies van het gezichtsvermogen op 
dat wordt veroorzaakt door nieuwvorming van bloedvaatjes of andere problemen van het pigment 
epitheel. Omdat beide processen zich voordoen in het weefsel onder het pigment epitheel van de 
retina is het ontstaan en het verloop van dit ziekteproces slechts gedeeltelijk zichtbaar met de huidige 
Optical Coherence Tomography (OCT) apparaten. Dit project beoogt het verbeteren van beeldvorming 
van dit weefsel. OCT is een niet-invasieve optische cross-sectionele beeldvormende techniek, met 
behulp van een interferometrische methode om het imago van de diepte verdwenen verstrooiing 
eigenschappen van weefsel. Op dit moment beschikbare commerciële apparaten hebben echter een 
lichtbron met een golflengte rond 850 nm. Deze studie is gericht op het ontwikkelen van een OCT met 
een 1050 nm laserbron met daarin geïntegreerd andere aanpassingen zoals Doppler en een tracking 
systeem voor klinische doeleinden. 
 
De doelstellingen van dit onderzoek zijn:  
1. De ontwikkeling van een 1050 nm swept source-OCT dat een betere diepte penetratie en 
verbeterende beeldvormende kwaliteit dan de vorige generatie 1050 nm OCT, met de nadruk het 
visualiseren van de sub-retinale laag in de klinische setting . 
2. De klinische toepassing van dit prototype wordt gedurende de ontwikkeling getest volegsn 
klinische onderzoeksprotocollen voor:   

- Retina aandoeningen, in het bijzonder leeftijds gebonden macula degeneratie  
- Revascularisatie na een transplantatie van RPE-choroid graft 
- De vascularisatie rondom uveal nevi en melanomen  

   
 
3.0.0. Thrombin and factor Xa driven pro-fibrotic a nd inflammatory behavior of RPE cells 
provide a rationale for a randomized clinical trial  of preventive therapy for PVR with heparin 
and dexamethasone. 
Project group:  
Het Oogziekenhuis Rotterdam: E. Lindstedt, oogarts; K. van Overdam, oogarts; M. Veckeneer, 
oogarts; Prof. Dr J. C. van Meurs, oogarts; J. Jansen, apotheker  
Afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC Rotterdam: Prof. dr. J.R. Vingerling; R.W.A.M. Kuijpers, 
oogarts 
Afdeling Klinische Immunologie van het Erasmus MC Rotterdam:Prof. Dr H. Hooijkaas, immunoloog; 
dr. W.A. Dik  
Afdeling Ziekenhuis Farmacie van het Erasmus MC Rotterdam: Prof. Dr  A. Vulto, 
ziekenhuisapotheker  
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Samenvatting 
Netvliesloslating is een van de meest voorkomende oorzaken van slecht zien bij mensen tussen de 40 
en 70 jaar. Vaak is een netvliesloslating succesvol te herstellen met behoud van in ieder geval een 
redelijk gezichtsvermogen. Bij 10-15 % van de patiënten met een netvliesloslating (en meer als een 
oogverwonding de oorzaak was) kan er littekenvorming op het netvlies optreden, waardoor er opnieuw 
netvliesloslating ontstaat en het uiteindelijke gezichtsvermogen heel matig wordt. 
Dit littekenvormingsproces (proliferatieve vitreoretinopathie; PVR) zouden we graag met 
medicamenten willen voorkomen. Longfibrosering is een vergelijkbaar littekenvormingsproces en 
kennis uit het onderzoek naar longfibrose willen wij nu in dit onderzoek aanwenden voor het vinden 
van een  behandeling van PVR. Bij longfibrose spelen stollingseiwitten en ontstekingsstoffen een rol 
bij de littekenvorming en deze eiwitten willen wij nu bestuderen bij PVR, in een proefopstelling (in vitro) 
met retinale pigmentbladcellen, de cel die de hoofdrol speelt in het proces. De behandelingsmiddelen 
moeten veilig zijn en geschikt voor gebruik in de oogheelkunde. In eerste instantie richt het in vitro 
onderzoek zich op medicijnen die stollingseiwitten (heparine) en ontstekingsreacties (dexamethason) 
beïnvloeden. Wij zullen de invloed van stollingsfactoren testen op de groei en specialisatie van 
pigment epitheelcelkweken en aansluitend de invloed van het toevoegen van medicamenten.  
Met deze laboratoriumproeven als basis kunnen wij dan overgaan naar de volgende stap: in vivo 
onderzoek bij patiënten met een netvliesloslating, met als doel een reductie van het aantal PVR na 
netvliesloslating. 
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4. ALGEMENE BEGROTING CORR PER 2010  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014

Totaal 
beschikbaar per 

grootboek     
rekening

Grootboek 
rekening nr. 

Beschikbaar 
per jaar

€ 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 4.500.000

1.0.0 Genetica Melanoom € 328.750 € 321.003 € 187.478 € 193.059
1.2.0 Genetica Biobank € 107.489 € 101.217 € 109.640 € 117.866

2.0.0 Imaging OCT 1050 nm € 273.372 € 258.007 TBD TBD

3.0.0 Vrij project PVR study € 66.851 € 137.488 € 143.169 € 70.398

4.0.0 Interne kosten € 25.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 105.000

€ 298.372 € 781.097 € 579.708 € 460.287 € 401.323

€ 601.628 € 118.903 € 320.292 € 439.713 € 498.677 € 1.979.213

Gealloceerd per 14122010

Nog te alloceren

Samenvatting begroting CORR per 14 december 2010

€ 1.465.000

€ 1.465.000

€ 1.465.000
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5. VOORTGANGSVERSLAGEN 2010  

 
Het onderdeel Imaging Research is het enige project dat al werd uitgevoerd in 2010, hieronder is de 
voortgang in 2010 beschreven. De voortgangsverslagen worden door de (internationale) 
wetenschappelijke adviesraad beoordeeld, en zijn daarom uitsluitend beschikbaar in het engels.  
 
Optical Coherence Tomography (OCT) is a non-invasive optical technique to create cross sectional 
images of the human retina. OCT is analogous to ultrasound, but uses light to create high resolution 
images. Commercial OCT systems operate at a wavelength of 850 nm, provide no additional 
functional imaging, and have a limited depth range. During the project period we have developed an 
OCT system based on a wavelength tuning technique that operates at a longer wavelength (1050 nm). 
Preliminary system characteristics were presented in May at the ARVO 2010 meeting [3]. The system 
was constructed, including the laser system, reference arm, balanced detection, human interface and 
data acquisition interface. Evaluation of the system performance resulted in a shot noise limited 
performance with a sensitivity of 103 dB. The system provides a much higher scan speed (at 100.000 
depth profiles per second it is 2.5 times faster than commercial systems), a much better penetration 
into the choroidal layers of the retina, a much better depth range (at least 4 mm), and the ability to 
visualize flow in arteries and vessels (Doppler capability).  
 
First experiments to evaluate the performance in patients and to utilize the Doppler capabilities were 
initiated in the spring of 2010. The system was set up during 2010 and tested at the end of the year on 
healthy subjects, showing that imaging of retinal and choroidal blood flow is possible with the 1050 nm 
OFDI system. These preliminary results were submitted in December for the 2011 ARVO meeting [5]. 
In 2011 the system will be tested on choroidal transplant patients to visualize revascularization of the 
graft. The Virtual Phased Array (VIPA) project aimed at visualizing the retina to detecting eye motion. 
The results indicated that the light efficiency of the VIPA was too small. We are developing an 
alternative approach to realize eye motion tracking based on a line scan ophthalmoscope. 
 
In the area of image processing, we developed segmentation algorithms to automatically segment the 
retinal layers in OCT images based on a Support Vector Machine (SVM). Especially for glaucoma the 
evaluation of the retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness is an important diagnostic marker for 
disease progression. Data was obtained by a commercial system (Heidelberg Spectralis) and 
processed using our custom routines. The method was validated on a set of 10 normal eyes, and 
subsequently a set of 8 glaucoma patients was analyzed, with good results. Preliminary results of this 
novel retinal layer segmentation method were presented in May at the 2010 ARVO meeting [2]. An 
improved version of the method was submitted in July for the 2011 SPIE Photonics West meeting [4]. 
 
We developed a new image processing approach by evaluating the reflectivity of the RNFL. 
Reflectivity is a structural parameter that is related to the density of the RNFL. Reduction in RNFL 
density might even precede RNFL thinning and could serve as an early indicator of disease 
progression. Preliminary results, presented in May at ARVO 2010 [1], indicated that the largest change 
in RNFL reflectivity occurs in early glaucoma patients. The aforementioned automated layer 
segmentation is an integral part of this approach, wherein maps of the local RNFL reflectivity are 
produced. Preliminary results of these RNFL reflectivity maps were submitted in December for the 
2011 ARVO meeting [6]. In 2011, we will further investigate the properties of these reflectivity maps. 
 
We plan to continue the research as proposed, where we will incorporate Polarization Sensitivity into 
the experimental OCT system, continue the image processing as described and incorporate tracking 
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into the system to reproducibly measure retinal structures as a function of time to detect small 
changes related to glaucoma, diabetic retinopathy and age related macular degeneration. 
 
Publications (chronological order): 
 

1. J. van der Schoot, K.A. Vermeer, J.F. de Boer, H.G. Lemij. The Influence of Glaucoma on 
Retinal Reflectivity in SD-OCT Images. ARVO Meeting Abstracts April 11, 2010 51:212 

2. K.A. Vermeer, J. van der Schoot, J.F. de Boer, H.G. Lemij. Automated Retinal and NFL 
Segmentation in OCT Volume Scans by Pixel Classification. ARVO Meeting Abstracts April 
11, 2010 51:219 

3. B. Braaf, V.A.D.P. Sicam, K.A. Vermeer, J.F. de Boer. Imaging of the Human Retina and 
Choroid With Optical Coherence Tomography at 1050 nm Combined With Active Tracking. 
ARVO Meeting Abstracts April 11, 2010 51:2288 

4. K.A. Vermeer, J. van der Schoot, H.G. Lemij, J.F. de Boer. Segmentation of retinal layers in 
volumetric OCT scans of normal and glaucomatous subjects. SPIE, February 11, 2011 

5. B. Braaf, V.A.D.P. Sicam, K.A. Vermeer, J.F. de Boer. Doppler Optical Frequency Domain 
Imaging for Blood Flow Visualization in the Human Choroid at 1 um. ARVO Meeting Abstracts 
April 22, 2011 

6. K.A. Vermeer, J. van der Schoot, H.G. Lemij, J.F. de Boer. OCT-derived Retinal Nerve Fiber 
Layer Reflectivity Maps for Glaucoma Assessment. ARVO Meeting Abstracts April 22, 2011 
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6. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2010 

Zie bijlage 


