Stichting Erasmus Trustfonds in coronatijd
Het belang van de wetenschap
Wij hopen dat het u goed gaat in deze tijd waarin de wereld een ernstige crisis doormaakt
veroorzaakt door het coronavirus en hopen dat u niet persoonlijk getroffen bent. De snelheid
waarmee deze crisis zich heeft ontrold is ongeëvenaard, nooit eerder viel de wereldeconomie zo
plotseling stil. Wij maken een ongekende ontwrichting van de samenleving mee. En het is goed te
merken dat besluitvorming in Nederland waar mogelijk gebaseerd is op de kennis van experts.
Daarmee toont deze crisis nadrukkelijk het belang van de wetenschap. Juist nu is onderzoek naar een
behandeling van het virus, het economisch effect van deze crisis, de impact van de maatregelen op
ons persoonlijk leven en het denken over de gezondheidszorg van wezenlijk belang.
Het Trustfonds is gevraagd door het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit of wij kunnen helpen
een aantal wetenschappelijke projecten mogelijk te maken. Graag nodigen wij de relaties van het
Trustfonds uit dit plan te steunen.
Het gaat om medisch onderzoek naar antistoffen in het bloed van mensen die de ziekte al hebben
doorgemaakt. Een bijzonder project dat veel in de publiciteit is. Daarnaast wil de Erasmus
Universiteit graag onderzoek doen naar het effect van de coronacrisis op de economie, de
gezondheidszorg en ons welzijn.

Project 1: Antistoffen coronavirus in bloedplasma
Bedrag €300.000
Het Erasmus MC heeft samen met de bloedbank Sanquin een onderzoeksproject naar de antistoffen
tegen COVID-19 opgezet. Het doel is te onderzoeken of de antistoffen van patiënten die de ziekte
hebben doorgemaakt gebruikt kunnen worden als medicijn voor ernstig zieke corona patiënten. Of
het ook daadwerkelijk effectief is weten de onderzoekers nog niet maar de enige manier om te kijken
of het werkt is een goed opgezet wetenschappelijk onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat de
toediening van antistoffen werkt, kan dit van grote betekenis zijn voor corona patiënten. Het
onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het Erasmus MC. Op dit
moment zijn de eerste patiënten benaderd die het virus hebben doorgemaakt, als het geld snel bij
elkaar komt kan het onderzoek zonder vertraging doorgaan.
Toelichting op het bedrag
Voor de screening van de eerste 100 patiënten en de inzet van hun plasma voor mogelijke genezing
van nog niet herstelde patiënten is 300.000 euro nodig. Het gaat om de kosten voor de bepalingen,
medewerkers die plasmadonoren begeleiden en onderzoekers. Om bij succes uit te rollen naar
meerdere ziekenhuizen, zodat meer patiënten geholpen kunnen worden, is nog eens minimaal
200.000 euro nodig.

Project 2: Corona Onderzoek Fonds
Bedrag €100.000
De Erasmus Universiteit behoort tot de wetenschappelijke top in het medisch, economisch en
bedrijfskundig onderzoek. Gevoed door vakgenoten vanuit de sociologie, filosofie, rechten en
gezondheidswetenschappen doet de Erasmus Universiteit onderzoek naar maatschappelijke
vraagstukken in relatie tot de coronacrisis. Wat zijn de economische effecten, wie betaalt de
rekening van de coronacrisis, welk effect heeft de crisis op de arbeidsmarkt, hoe voorkomen we een
tweede crisis, is onze gezondheidszorg goed ingericht, wat betekent de crisis voor familiebedrijven
en wat is de waarde van contact tussen mensen. De wetenschappers van de Erasmus Universiteit
kunnen antwoorden geven op deze vragen. In overleg met de Erasmus Universiteit wil het Trustfonds
voor nu een Corona Fonds opzetten waarmee wetenschappelijk onderzoek gefinancierd kan worden.
Toelichting op het bedrag
Het Corona Onderzoek Fonds stelt de Erasmus Universiteit in staat meerdere onderzoeksvragen te
beantwoorden. Onderzoekers hebben vaak behoefte aan middelen waarmee zij data kunnen
verzamelen. Naar schatting kunnen met het fonds van €100.000 zo’n 6 onderzoeken gefinancierd
worden.
Presentatie van de onderzoeksresultaten
Het corona zal nog lang onder ons zijn en de effecten van de crisis die het virus veroorzaakt zullen
grootschalig zijn. De wetenschap biedt ons kennis en inzichten die nodig zijn om ons kompas
opnieuw in te stellen. Wij verwachten dat de resultaten van de eerste onderzoeken de komende
maanden duidelijk worden. Uiteraard worden de begunstigers op de hoogte gehouden van de
vorderingen van het onderzoek. In het voorjaar van 2021 worden alle begunstigers uitgenodigd voor
besloten bijeenkomst waarbij de belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden
gepresenteerd.
Mocht u het onderzoek Corona Fonds willen steunen, of het onderzoek naar antistoffen ten bate van
een betere behandeling van COVID 19, dan horen wij dat graag:
Antistoffen coronavirus in bloedplasma
Margot Bleeker
m.bleeker@trustfonds.nl
06 26 522 770

Corona Onderzoek Fonds
Renate Buijze
r.buijze@trustfonds.nl
010 411 05 96

U kunt uiteraard ook direct een bijdrage overmaken naar:
Stichting Erasmus Trustfonds NL06 ABNA 0564 4143 52 ovv plasmaonderzoek c.q. coronafonds.
De Stichting Erasmus Trustfonds heeft de ANBI status. Giften zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Indien
gewenst verzorgen wij een nota ten behoeve van uw administratie.

