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Doelstelling CBSIKZ 

De stichting kent een tweeledige doelstelling: 

 Stimuleren van medisch-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke kind 

van 0 – 18 jaar. 

 Het ondersteunen van bij voorkeur Nederlandse, regionale en nationale projecten 

gericht op kinderen van 0 – 7 jaar die in hun ontwikkeling bedreigd of verstoord zijn. 

Bestuur 

1. Dr F. Brus, kinderarts    voorzitter  

2. W.H.M. Hoksbergen, accountant  vice-voorzitter (per 27-10-2016) 

3. W. Brussel, kinderarts-kinderneuroloog secretaris 

4. J.W. Brethouwer, arts M&G   penningmeester 

5. Mr. A. Bisseling, toegevoegd notaris   

6. Mevr. G. Buitendijk, jeugdarts  

7. Mevr. M.C.W. Dirksen, GZ-psycholoog  

8. Dr N. Geerdink, kinderarts-kinderneuroloog  

Secretariaat 

 Mevr. I. Slob 

Activiteiten 

In het verslagjaar heeft de beleggingscommissie een aantal malen vergaderd. Cees 

Hendrikse, oud voorzitter CBSIKZ en register-accountant is op verzoek van het bestuur als 

onbezoldigd adviseur bereid de beleggingscommissie in haar werkzaamheden terzijde te 

staan. Het beleggingsstatuut is opnieuw aangepast. Tijdens de bestuursvergadering in 

december werd besloten om in 2017 om te zien naar een kleiner, lokaal acterend 

accountantskantoor. 

In de verschillende bestuursvergaderingen zijn de externe contacten de revue gepasseerd. 

Zo zijn er door verschillende bestuursleden contacten geweest met o.a. de Dullert Stichting, 

het AJN. 

De heer Hoksbergen is bij vergadering van 27-10-2016 benoemd tot vice-voorzitter. 

Het rooster van aftreden is aangepast, aangezien de heer Brethouwer en mevrouw Dirksen 

zich beschikbaar hebben gesteld voor opnieuw een bestuursperiode van 3 jaar.  



Per 1 januari 2017 wordt mevrouw Bisseling de nieuwe secretaris en volgt daarmee de heer 

Brussel op. 

 

Bestuursvergaderingen 

 03 maart 2016 

 16 juni 2016 

 27 oktober 2016 

 15 december 2016 

 

Behandelde aanvragen 

In 2016 zijn er 17 subsidieaanvragen behandeld (waarvan 7 medisch-wetenschappelijk); er 

werden 6 subsidieaanvragen (waarvan 4 medisch-wetenschappelijk) gehonoreerd. Enkele 

subsidieaanvragen kwamen niet in behandeling omdat zij niet voldeden aan de doelstelling 

van de stichting en op voorhand werden afgewezen. 

Het bestuur besloot in de decembervergadering een éénmalige donatie te verstrekken aan 

het Arnhemse regionale project Let’s Meet (ontmoetingsdag voor pleegkinderen). 

 

In 2016 toegekende subsidies 

1. Maastricht UMC, afd. Kindergeneeskunde. The feasibility and diagnostic value of new 

point-of-care instruments for breath analysis in children with asthma, cystic fibrosis, 

and healthy controls. 

2. St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Multicentre, Randomised, Controlled Trial of 

Gut-directed Hypnotherapy or Standard Medical Therapy in Children with Functional 

Nausea or Functional Dyspepsia. 

3. Stichting Speelgeluk, Hilversum. Speelgeluk Arnhem 2016-2017: i.s.m. de Gemeente 

Arnhem wordt aan 3677 kinderen die in armoede opgroeien, een giftcard verstrekt 

waarmee zij zelf bij een reguliere speelgoedwinkel speelgoed kunnen kopen. 

4. Maastricht UMC, afd. Kindergeneeskunde. TOP-mama studie: onderzoek naar 

effectiviteit van leefstijlinterventie bij vrouwen met overgewicht en kinderwens, op 

hun gezondheid en die van hun pasgeboren kind. 

5. Vereniging Humanitas, Amsterdam. Boeken voor kinderen met ouders in detentie. 

6. Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam. INCA studie: Intestinal microbiota 

composition after antibiotic treatment in early life. 


