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De website www.cyberpoli.nl is een interactieve internetpolikliniek
en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een
aandoening of beperking, waar ze relevante informatie over hun
ziekte kunnen halen, in contact kunnen komen met andere kinderen
en vragen kunnen stellen aan een professioneel team van
behandelaars en ervaringsdeskundigen. Stichting Artsen voor
Kinderen, in samenwerking met een kerngroep van behandelaars
van het Erasmus MC/Sophia kinderziekenhuis, wil uitbreiding van de
Cyberpoli met de diagnose pediatrische trombose realiseren.
Het resultaat is een veilige antistollingszorg, het vergroten van de
zelfredzaamheid, zelfeducatie, het oplossen van praktische
problemen voor kinderen en hun ouders, het bieden van emotionele
steun en het bevorderen van de communicatie tussen kinderen
onderling.

Het Sophia
Kinderhersen
Centrum

Dankzij nieuwe technieken en analysemethoden kunnen de
structuur en de functie van hersenen steeds beter onderzocht
worden. Voor aandoeningen die als onbehandelbaar werden
beschouwd, komt nu zicht op therapie. Wetenschappers en
specialisten binnen het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
slaan de handen ineen, zodat de kliniek en het onderzoek snel
en efficiënt kunnen aanhaken bij deze technieken. Doel is om
meer inzicht te krijgen in de ziekteprocessen die de
ontwikkeling van de hersenen belemmeren, zodat de sociale,
cognitieve, motorische en/of sensorische ontwikkeling van
aangedane kinderen verbeterd kan worden.
De financiële bijdrage heeft betrekking op de inrichting van
het Kinderhersenlab en de verschillende onderdelen van het
testparcours voor de kinderen.

HAPPY-IBD
screen

De afdelingen Kindergeneeskunde-Maag-Darm-Leverziekten
en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MC-Sophia
Kinderziekenhuis wil een screeningsmethode valideren en
implementeren om psychologische klachten van kinderen
met IBD vroeg te detecteren.
Dit project is een vervolg op het eerder door Stichting Theia
gefinancierde project “Vermindering van angst en
depressieve klachten ter verbetering van de kwaliteit van
leven en het ziektebeloop bij jongeren met inflammatoire
darmziekten”, wat in 2018 is afgerond.

BedtimeStories
in Charley
Toorop

Verborgen Schatten is een door BedtimeStories ontwikkelde
methodiek om kwetsbare ouderen te activeren, waarbij de
Nederlandse literatuur centraal staat. Voor veel ouderen met
dementie is voorlezen een rustgevende en therapeutische
activiteit. Zij kunnen zich mee laten nemen door het verhaal,
weg uit hun onrustige heden. Dat voorlezen een positief
effect heeft, komt doordat het voorlezen van verhalen van
vroeger of van kinderboeken een beroep doet op het
geheugen van geriatrische patiënten.
Het doel van de inzet van BedtimeStories is om de verborgen
verhalen van de ouderen naar boven te halen en hen creatief
te activeren, hun isolement te doorbreken en hun
welbevinden te verbeteren.
De financiële bijdrage is bedoeld voor cliënten van Aafje die
verblijven in Charley Toorop

Vervoer&MEER

Het Rode Kruis district Rotterdam-Rijnmond is in 2018 gestart
met Vervoer&MEER in afstemming en samenwerking met het
Traumacentrum ZWN en 4 ziekenhuizen en een
thuiszorgorganisatie. Het doel van dit project is om de
stagnatie van de uitstroom van de patiëntengroep vanaf de
SEH op verantwoorde wijze te reduceren, om te voorkomen
dat onterecht gebruik wordt gemaakt van ambulancevervoer,
de wachttijden op passend vervoer te verkorten en de brug te
maken naar vervolgzorg. Omdat het realiseren van structurele
financiering lastiger blijkt te zijn dan voorzien, heeft het Rode
Kruis voor 2020 een tijdelijke oplossing bedacht waarbij zowel
zorgpartners als gemeenten én het Rode Kruis een bijdrage
leveren aan de kosten die men moet maken om de
dienstverlening te continueren. Om de kostprijs acceptabel te
houden, stelt stichting Theia een aanvullend bedrag ter
beschikking.

