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Voorwoord: 
Er zijn 16 aanvragen ontvangen.  
De toekenningen zijn aanvragen betreffende vervolg op lopend onderzoek (3), onderzoeksstages in 
masterfase (3)/PhD traject(1) en observatiestage operatietechniek door buitenlandse oogarts in 
Nederland (1). 
8 zijn afgewezen in verband met niet voldoen aan de doelstellingen van het Nelly Reef Fund. De 
afwijzingen betreffen aanvragen tot financiering drukken proefschrift (3) , fellowship (1), reiskosten 
congres (1), bijdrage aan groot onderzoek (2) en onvoldoende concreet voorstel onderzoek (1). 
 

Doel  
Het bevorderen van studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in 
de oogheelkunde en om Nederland op dit terrein een publicistisch centrum te doen worden. 
 
Dat betekent dat de voorstellen tav onderzoek en/of studie gericht moeten zijn op een oogheelkundig 
wetenschappelijk onderzoek of scholing met  internationale aspecten. Het kan een stage aan een 
gerenommeerd instituut betreffen, als oogarts, als basisarts, als student, voor een aantal maanden tot 
een half jaar, zowel van Nederlandse kandidaten naar het buitenland, Engeland, Amerika, of 
buitenlandse, Indonesisiche studenten naar Nederland. Bij uitzondering kan aan zeer jonge 
onderzoekers een eerste kennismaking met een belangrijk congres hier onder vallen. Een 
oogheelkundige basiscursus dient bij voorkeur in Europa plaats te vinden. In principe zal geen 
subsidie gegeven worden voor het uitgeven van een proefschrift  . 
 

Historie 
Het Nelly Reef Fund is opgericht door Mr & Mrs Jan en Nelly Reef-Pardoen en Prof. Dr Arend 
Hagedoorn op 21 februari 1967.  
Nelly Reef was een dankbare Amerikaans-Nederlandse patiënte, die geld beschikbaar stelde aan 
professor Hagedoorn (1899-1986) om vooruitgang te boeken in de oogheelkunde. 
Professor Hagedoorn was hoofd van de Oogkliniek in het Wilhelmina Gasthuis van de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam van 1947 tot 1969. 
Aanvankelijk wilde hij een interuniversitair oogheelkundig instituut met haar naam oprichten. Dit plan is 
nooit gerealiseerd. In plaats daarvan is het Nelly Reef Fund opgericht. 

 
Organisatie 
Bestaat uit het bestuur en de commissie van advies  
 
De commissie van advies bestaat uit de volgende leden: 
Prof. Dr A.C. Moll    hoogleraar retinoblastoom Vumc  
Prof. Dr M.P. Mourits   hoogleraar Algemene Oogheelkunde aan de Faculteit der 

Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam  
Prof. Dr Doddy Soebadi  hoogleraar Urologie Airlangga University School of Medicine, 

Surabaya, Indonesia   
Drs. W.G. Molenaar-Hagedoorn  arts n.p. 
 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 
Prof. Dr  E.J. Ruitenberg   voorzitter   
Drs. A.W.F.L. Thomson-Molenaar   secretaris   
Mr. C.H. de Jong                   penningmeester   
 
Het bestuur en de commissie van advies vergaderen minimaal 2x per jaar, dit jaar op 8 april in de 
bibliotheek van de afdeling oogheelkunde op de VU en op 30 september ten huize van Annette Moll in 
Bussum. 
De lopende zaken werden tussentijds per email besproken en besloten. 

http://www.nellyreeffund.nl/


 

Bursalen: 
  

 Maria Carolina artsdiploma behaald in april 2014. Hierop volgend 1 jr senior arts stage in  
2010  Jayapura, Robertus kliniek. 

 Berber Mol  (VUmc, Prof.dr G.J.L.Kaspers ): afrondingsfase promotieonderzoek:         
2011  Moleculair  carcinogeneis of retinoblastoma. 

 W.L. Wang    (LUMC, dr M.J.Jager) onderzoeksstage aan Schepens Eye Institute Harvard 
2012  Medical  School. Biologic Therapy as a cure for optic neuropathy.  

 M.M.Mustapha   (UMCN, Prof.dr F.P.M.Cremers) Promotieonderzoek in Nijmegen : Elucidation 
2013   of the genetic causes of retinal ciliopathies in Pakistan. 

 Janna Minderhoud(VUMC, P.Saeed)  promotie onderzoek:RAAB survey in Suriname betreffende  
2013/2014 idiopathic optic atrophy, glaucoma and diabetes’. Vervolgtoelage. 

 Djoeke Doesburg (LUMC, dr M.J.Jager) Onderzoeksstage Schepens Eye Research Institute in  
2013  Boston:Antibody drug candidates for treating optic neuropathy- afgesloten. 

 Raba Thapa  (VUMC, Prof. dr G.H.M.B.van Rens) oogarts. ‘’Bhaktapur Retina Study” 

2013  vervolgstudie als onderdeel van promotietraject.   
 Hester van Diepen (LUMC, Prof. dr J.H.Meijer) onderzoeksstage afgesloten.  

2013  

 Virginie Verhoeven(EUR Prof. C.Klaver)onderzoeksproject afgesloten. 
2013    

 Hatice Yildirim (AMC, Prof. dr R.Schlingemann) wetenschappelijke stage afgesloten. 
2013    

 Anjo Riemens (UMCU, Prof. dr A.Rothova) Exploration of uveitis in Suriname, promotie  
2013/2014 onderzoek; vervolgtoelage voor onderzoek in Rwanda. 

 

Nieuwe bursalen: 
 Marit Altena  (LUMC, dr M.J.Jager) wetenschapsstage in Sydney: uveal melanoma. 

2014  afgesloten 

 Marianne Doorenbos (UMCG) wetenschapsstage masterfase aan het Schepens Eye Research 
 2014  Institute in Boston:   

 Khann Vu  (LUMC/dr M.J.Jager)onderzoek aan het Schepens Eye Research Institute in 
 2014   Boston: 

 Mays Talib  (LUMC, dr M.J.Jager) onderzoeksstage masterfase Schepens Eye Research 
 2014  Institute in Boston.  

 Madeleine Vader (LUMC/dr M.J.Jager), wetenschapsstage Sydney Eye Hospital: uveal nevi. 
2014   

 Dr Maro  (Eye Care/Prof dr M.P.Mourits) Teaching Support Program KCMC Tanzania.
 2014  Observatiebezoek AMC ivm orbita-techniek.  

 

Overige toelagen: geen verstrekt. 

 
Publiciteit: 
Het Nelly Reef Fund heeft een eigen website. Hierop worden de projecten vermeld.  
 

Financiën   

Het huidige beleid wordt voorlopig voortgezet. Komt jaarlijks opnieuw aan de orde. 
Dwz  € 10.000,- totaal per jaar als uitgangspunt te nemen.  

A.W.F.L. Thomson-Molenaar, 24 februari 2015 


