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Rotterdam, 23 oktober 2017
Geachte bestuursleden,
De laatste Nieuwsbrief van de Esser Stichting was op 2 maart 2017. Graag wil ik u weer op de
hoogte brengen van de ontwikkelingen sinds die tijd.

Wetenschappelijk activiteiten:
Research Unit Plastische Chirurgie
Het nieuwe Scientific Activities Report over de jaren 2015-2016 is in concept klaar. De laatste
verbeteringen moeten nog worden doorgevoerd. Samengevat zijn er in de periode 20152016
11 proefschriften tot stand gekomen. Het aantal publicaties was in 2015 61 en in 2016 was dit
48.

De volgende onderzoekers worden nog financieel door de Esser Stichting ondersteund :

 Martijn Baas (Genetics in Congenital Upper Limb Anomalies) - Aanstelling loopt tot 1
december 2017.
 Lisebette Burger (Classification and treatment of medial polydactyly of the foot) –
Aanstelling is beeindigd per 1 oktober 2017.
 Casimir Kouwenberg (Cost-effectiviness analysis breast reconstructions in breast
cancer) - Aanstelling loopt tot 1 december 2017
 Nadia Rbia (Nerve Allografts) - Samenwerking Met Mayo Clinic VS – Aanstelling voor
50% liep 1 mei 2017. Een financiële afrekening moet nog komen.
 Katja Bogomolova (Innovatie in het chirurgisch onderwijs) – Aanstelling per 1 januari
2017 tot 1 januari 2018.
 Femke Mathot (Nerve allografts with stem cells) - Samenwerking Met Mayo Clinic VS
– Aanstelling loopt van 1 mei 2017 tot 1 november 2017.
 Samuel Fidder (Transplantation research) – John Hopkins Hospital Boston – Garantie
voor ca € 10.000
 Jaap Potuijt (Genetic basis of phenotypic anticipation in TPT) – aanstelling van 1 maart
2017 tot 1 januari 2018.
Verder worden in totaal door Hovius nog 15 promovendi begeleid.
Aangezien de ambtstermijn van de voorzitter bij het ErasmusMC is afgelopen per 1
december 2016, heeft het Esser Bestuur na overleg met het huidige afdelingshoofd van de
afdeling PLCH in het EMC besloten om de Esser Stichting niet over te dragen. De lopende
onderzoekers zullen nog ondersteund worden.
Het bestuur van DE Esser St zal zich beraden hoe verder te gaan.

S.E.R. Hovius, voorzitter

