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Gezondheidsfondsen leveren als private non-profitorgani-
saties een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.  
Ze zijn vaak decennia geleden opgericht door bevlogen  
particulieren die zich sterk maakten voor mensen met een  
bepaalde aandoening. Als charitatieve instellingen worden 
ze voornamelijk gefinancierd uit particuliere donaties.  
Gezondheidsfondsen hebben een onafhankelijke positie, 
zetten zich in voor het voorkomen en genezen van  
(chronische) ziekten en komen op voor goede en inno-
vatieve zorg voor patiënten. Vaak in nauwe samenwerking  
met patiëntenorganisaties. Bij sommige gezondheidsfond-
sen is er zelfs sprake van een geïntegreerde organisatie.

Gezondheids-
fondsen...
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De gezondheidsfondsen zijn van grote waarde voor een gezonde samenleving als betrouw
bare, stabiele financier en stimulator van onderzoek en innovatie met een directe link met 
patiënten, professionals en het bedrijfsleven. Ze kunnen rekenen op een breed maatschappe
lijk draagvlak en hebben een groot bereik bij het publiek. Ze zetten hun communicatiekracht 
in, individueel en samen, in het belang van de gezondheid van de burger.

Gezondheidsfondsen spelen de afgelopen jaren een steeds nadrukkelijker rol binnen de 
gezondheidszorg en de samenleving. Sinds 2002 werken de gezondheidsfondsen samen in 
de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) aan overkoepelende thema’s als onderzoek 
& innovatie, patiëntenparticipatie, kwaliteit van zorg en de gezonde samenleving. Inmiddels 
hebben zich 21 gezondheidsfondsen aangesloten. 

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen hebben een sterke maatschappelijke positie door:

• de achterban van vrijwilligers en ruim 3 miljoen donateurs
• de ruim 350 miljoen aan middelen die hun achterban bijeenbrengt 
•  het grote netwerk in het gezondheidsveld, de politiek, het bedrijfsleven en het  

maatschappelijk veld.

De leden maken hiervan gebruik om gemeenschappelijke en individuele doelen te bereiken. 

…staan 
sterker…

…met de 
SGF…

van ambities naar beter
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2017 was een bewogen jaar. Met een klein bevlogen team zijn grote stappen gemaakt. De SGF wordt steeds zichtbaar der 
en ontwikkelt zich meer en meer tot een volwassen organisatie. Door onze gezamenlijke kracht worden de fondsen 
steeds vaker gezien als belangrijke (gespreks)partner voor verschillende stakeholders waaronder beleidsmakers en 
overheid. De fondsen dragen bij aan een gezonde maatschappij waarbij zo veel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij 
andere partijen om onze doelen te verwezenlijken. Vanwege onze steeds groter wordende rol en ambities zal begin 2018 
het bureau o.a. versterkt worden door een directeur.

Als SGF blijven we natuurlijk inzetten op structurele 
samenwerking op thema’s  als onderzoek, voorlichting en 
patiëntenparticipatie. Daarnaast besloot de SGF om vanaf 
2017 flexibeler te gaan inspelen op trends en ontwikke
lingen in de maatschappij.  Zo hebben we als SGF voor 
het eerst gezamenlijk mensen en middelen structureel 
ingezet om te investeren in fondsoverstijgende ambities 
wat o.a. heeft geleid tot de start van maar liefst drie grote 
fondsoverstijgende projecten:

Beter Gezond
Samen met de Topsector Life Sciences & Health (Topsec
tor LSH) hebben de gezondheidsfondsen gezamenlijk drie 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de cofinanciering 
van een publiekprivaat onderzoeksinitiatief wat moet 
leiden tot innovatieve oplossingen om mensen met  
een chronische ziekte in staat te stellen zo fit en 
(maatschappelijk) actief mogelijk te leven.

Immunologie: Afweer uit Balans
Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het  
immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectie
ziekten, kanker, allergieën en autoimmuunziekten zoals 
diabetes en reuma. Om deze reden zet de SGF in samen
werking met de Topsector LSH  2,75 miljoen euro in op  
een ziekte overstijgend PPSprogramma Immunologie.  
Het programma Afweer uit Balans moet bijdragen aan  
het in balans brengen van het afweersysteem bij  
verschillende ziekten. 

Gezonde Generatie
Nog hoger leggen we de lat met het meerjarenprogramma 
Gezonde Generatie. Met dit meerjarenprogramma willen 
we onze droom verwezenlijken om in 2040 tot de top drie 
landen met de gezondste jeugd te behoren. Uitgangspunt 
is onder meer dat de gezonde keuze de makkelijke keuze 
wordt. Gezondheidsfondsen nemen hun verantwoordelijk
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heid om langdurig te investeren in de gezondheid van toe
komstige generaties. Door ons intensief met alle betrokken 
maatschappelijke partijen te verbinden, hebben we nu 
echt een kans om de maatschappij te doordringen van het 
cruciale belang van effectieve preventie. Door middel van 
het programma Gezonde Generatie willen we gelijktijdig 
een concrete invulling geven aan het Preventieakkoord.

Een andere opbrengst van 2017 is een versterking van de 
platformfunctie. Om medewerkers van de aangesloten 
fondsen elkaar te laten ontmoeten en kennis te laten delen 
organiseerden we in november voor de tweede keer een 
SGFdag. Daarnaast introduceerden we, na de zeer  
positieve evaluatie van de pilotversie, ons digitale kennis
deelplatform ‘SGF Bridge’. Dit digitale platform draagt bij 
aan de intensivering van de samenwerking en het  
kennisdelen onder de fondsen. 

Eind 2017 betekende ook het afscheid van twee betrokken 
bestuursleden: Tom Oostrom nam afscheid als voorzitter 
van de SGF. Tijdens zijn voorzitterschap is de SGF uit
gegroeid tot een samenwerkingsplatform voor leden en 
een partij die door beleidsmakers en politici steeds vaker 

betrokken wordt bij ontwikkelingen op het gebied van 
onderzoek, preventie en zorg. Ook Marina Senten, die  
aan de basis stond van de ambitie van het programma 
Gezonde Generatie, nam eind 2017 afscheid van de SGF.  
Zij had, naast haar penningmeesterschap, zeven jaar lang 
de portefeuille preventie onder haar hoede.

Samen met het nog zittende bestuur en de nieuwe 
bestuursleden, Bernique Tool en Martin van Oostrom, heb 
ik vanaf november 2017 het stokje als voorzitter van de 
SGF overgenomen. Samen met  het bureau en de leden zet 
ik mij graag in om de grote transitie die door Tom Oostrom 
is ingezet verder uit te bouwen. 2018 wordt een jaar van 
intensieve samenwerking waarin het pad naar een steeds 
gezondere samenleving verder uitgezet gaat worden. 

Michael Rutgers, 
voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen
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2017: Grotere ambities
De gezondheidsfondsen werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Dit doen zij onder andere 
door te investeren in onderzoek, zorginnovatie en het geven van voorlichting en (leefstijl)advies. De SGF pakt fonds -en 
ziekte overstijgende onderwerpen op, stimuleert onderlinge kennisdeling en draagt ertoe bij dat de omgeving waarin 
fondsen opereren zo efficiënt en effectief mogelijk is ingericht. 

van ambities naar beter
jaarverslag 2017
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In 2017 is een transitie ingezet waarin de SGF zich naast 
de reguliere activiteiten meer is gaan richten op inhoude 
lijke, fondsoverstijgende projecten. Activiteiten moeten 
inspelen op de actualiteit en aansluiten bij de speerpunten 
van de leden. Daarbij streeft de SGF een meer responsieve 
en flexibele werkwijze na. De nieuwe werkwijze heeft 
ertoe geleid dat de SGF steeds zichtbaarder is geworden 
richting stakeholders zoals de overheid. Ook wordt de SGF 
steeds vaker door nietaangesloten gezondheidsfondsen 
gevonden als interessante partij om bij aan te sluiten.  
In 2017 ontving de SGF zes verzoeken tot toetreding van 
nieuwe leden. Stichting ALS en de Trombosestichting 
traden toe tot de SGF. Andere organisaties die de SGF in 
2017 benaderd hebben met het verzoek om toe te treden, 
voldeden niet aan alle voorwaarden of hebben hun verzoek 
ingetrokken. 

De nieuwe projecten, samenwerkingen en werkwijze 
blijken zeer succesvol maar legden in de loop van het jaar  
veel druk op het bureau en het bestuur. Daarom besloot 
de ALV eind 2017 om met ingang van 2018 een directeur 
aan te stellen. Het bestuur zal vanaf 2018 meer op afstand 
opereren. 

2017: Grotere ambities
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“In 2017 is de Trombosestichting Nederland toegetreden 
tot de SGF. Ik ben daar als directeur erg blij mee.  
Wat mij betreft was deze stap essentieel om ons als 
stichting verder te professionaliseren. Dat is hard nodig, 
want hoewel de Trombosestichting Nederland bijna 
45 jaar bestaat, staan we met een klein team voor een 
aantal mooie uitdagingen zoals het beter betrekken 
van patiënten bij ons beleid, het beter inzetten op veilig 
medicijngebruik en het aanspreken van een grotere en 
jongere doelgroep. 
De Trombosestichting zet zich in om tromboseleed te 
verminderen. Net als veel andere fondsen doen we 
dat door het financieren van onderzoek en geven we 
voorlichting aan mensen die trombose hebben gehad 
of die antistollingsmiddelen gebruiken om trombose 
te voorkomen. Dat zijn jaarlijks ongeveer twee miljoen 

Professionaliseren 
met ondersteuning 
van de SGF

Nieuw SGF lid aan het woordStans van Egmond



mensen. Vanwege onze maatschappelijke functie vind ik 
het belangrijk dat we ons werk professioneel en volgens de 
laatste inzichten doen. We vertegenwoordigen bovendien 
een grote groep Nederlanders. Met dat inzicht hebben we 
als stichting tot voor kort weinig gedaan. Ook daarom was 
het voor de stichting nodig om aansluiting te zoeken met 
andere gezondheidsfondsen.  De SGF geeft op meerdere 
terreinen goede ondersteuning, door het organiseren van 
onderlinge contacten, onderlinge samenwerking en door de 
dialoog te stimuleren over soms taaie onderwerpen. Ik denk 
dan aan de rol van patiënten in onderzoek, en de mate 
waarin het probleem van patiënten leidend is in het onder-
zoek en dus de doelstellingen van de stichting. Maar ook 
discussies over het voorkomen van belangenverstrengeling 
bij de toewijzing van projecten en het inrichten van toeken-
ningsprocedures. Veel leden van de SGF zijn daarin al vele 
stappen verder, en dat biedt ons daarom een heel mooi 
platform om deze ontwikkelingen in gang te zetten.  
Dankzij goede voorbeelden van andere fondsen kan de 
Trombosestichting een begin maken met de vraag of we 

als fonds de goede dingen doen. De samenwerkende 
gezondheidsfondsen is dé plek voor informatie én goede 
voorbeelden. Het leuke is ook dat de SGF een digitaal 
platform biedt voor alle fondsmedewerkers via SGF Bridge. 
Discussies en standpuntontwikkeling over uiteenlopende 
maatschappelijke en wetenschappelijke kwesties, die zie 
ik terug bij de SGF. Als SGF kunnen we niet meteen alle 
gezondheidsproblemen oplossen en alle patiënten helpen. 
Maar we kunnen wel bijdragen aan een goed onderzoeks- 
en innovatieklimaat en zo gezamenlijk veel meer voor 
patiënten voor elkaar krijgen.“

Stans van Egmond, 
Directeur Trombosestichting
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De SGF biedt leden …

• een platform voor kennisdeling
•  stimulering en ondersteuning van onderlinge  

samenwerking
•  een bijdrage aan een goed onderzoeks en  

innovatieklimaat
•  ondersteuning bij fonds en ziekteoverstijgende  

vraagstukken
• gelegenheidscoalities rond actuele thema’s
•  een praktische vertaalslag van opgedane inzichten op 

gemeenschappelijke thema’s

Onze vier hoofdambities

1. invloed op het maatschappelijk debat over de zorg 
2.  een bepalende rol in het gezondheidsonderzoeks en 

innovatiebeleid 
3.  een rol voor de patiënt bij onderzoek, beleid en  

kwaliteit van zorg
4. samen werken aan een gezonde samenleving

2017: Grotere ambities
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Resultaten van 
reguliere activiteiten

Met onderstaande structurele activiteiten bundelen 
fondsen krachten om fonds- en ziekte-overstijgende 
onderwerpen op te pakken, onderlinge kennisdeling te 
stimuleren en de omgeving waarin we opereren efficiënt 
en effectief in te richten.

Dit hebben we bereikt in 2017
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De projectgroep patiëntenparticipatie zet zich in om patiënten een rol te geven in 
onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. De activiteiten van dit jaar zijn grotendeels 
gebaseerd op het rapport ‘Patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek, 
beleid en zorg’ uit 2016. De projectgroep bestaat uit fondsmedewerkers en een extern 
adviseur/ervaringsdeskundige en wordt ondersteund door het SGF bureau.

Themadag patiëntenparticipatie
Op 9 maart 2017 organiseerde de SGF een themadag waarbij patiëntenorganisaties 
konden speeddaten met gezondheidsfondsen, PGOsupport en ZonMw. Ook gaven  
ZonMw, PGOsupport en de fondsen elk een inhoudelijke verdiepingssessie. De themadag 
is zeer positief ontvangen en trok maar liefst 50 deelnemers. Deelnemers beoordeelden 
de themadag met een 8. 

13

Projectgroep Patiëntenparticipatie

Resultaten van reguliere activiteiten



“Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn de  
voorbereidingen voor het congres ’Impact! Met 
patiëntenperspectief’, dat PGOsupport op 9 april 2018 
organiseert in volle gang. Een van de middagsessies 
tijdens dit congres, over patiëntenparticipatie bij  
wetenschappelijk onderzoek, is het directe gevolg van 
de themadag Patiëntenparticipatie die de SGF op  
9 maart 2017 organiseerde. 

Een bijeenkomst om, op de eerste plaats, een discussie 
te voeren over verschillende werkwijzen en ontwikke-
lingen op het gebied van patiëntenparticipatie. Maar 
ook, zoals de dagvoorzitter Jacquelien Noordhoek 
enkele malen benadrukte, om het gesprek met álle 
belanghebbenden te openen en over te gaan tot actie. 
Het was mooi om te zien dat er veel positieve energie 
vrijkwam tijdens de discussies. Het programma barstte 

Voortbouwen op 
bestaande kennis
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bijna uit z’n voegen. Desondanks bood het programma  
optimale gelegenheid tot interactie en leidde dat, in ieder 
geval voor mijzelf, tot boeiende gesprekken. 

Na deze themadag heb ik de SGF en een aantal andere 
organisaties uitgenodigd om mee te denken over een  
interessant programma voor ons congres congres  
’Impact! Met patiëntenperspectief’ in 2018. Net als op de 
themadag van de SGF zal het congres over de inhoud van 
patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek gaan 
en proberen we voort te bouwen op bestaande kennis en 

praktijkvoorbeelden. Nieuw is dat we ons voor dit congres 
nadrukkelijk ook zullen richten op de individuele onder- 
zoekers uit de ‘achterban’ van de verschillende fondsen.  
Die opdracht kregen we mee van de dagvoorzitter op de 
themadag van 9 maart en deze uitdaging hebben we  
vanzelfsprekend graag aangenomen!”

Annemiek van Rensen
Senior adviseur, PGOsupport
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Stroomlijnen van  
beoordelingsformulieren

Vanuit de SGF projectgroep patiëntenparticipatie zijn  
uniforme formulieren opgesteld om onderzoeksvragen  
te laten beoordelen vanuit het cliëntenperspectief.  
Het formulier ‘beoordelen van onderzoeksaanvragen  
vanuit cliëntenperspectief’ is tot stand gekomen na 
uitgebreid vooronderzoek waarbij gezondheidsfondsen, 
vertegenwoordigers van diverse patiëntenorganisaties,  
Patiëntenfederatie Nederland, ZonMw en PGOsupport zijn  
geraadpleegd. Formulieren, die reeds in gebruik waren 
bij diverse financiers van wetenschappelijk onderzoek, 
werden naast elkaar gelegd en op inhoud vergeleken.  
Op basis van deze inventarisatie is een conceptformulier 
opgesteld. Vervolgens zijn tien patiëntenpanels, waarin  
67 patiënten deelnamen, gevraagd het formulier te beoor
delen. Op basis van deze feedback is de definitieve versie 
tot stand gekomen. 

De SGF ontwikkelde bij het formulier ook een handleiding 
voor cliëntreferenten en één voor organisaties. De  
documenten zijn te downloaden op onze website en via 
Participatiekompas. Bij het SGFbureau kan eventueel ook 
een Wordversie aangevraagd worden waarmee organisa
ties het formulier en de toelichtingen kunnen aanpassen 
aan de eigen terminologie. 

In 2018 zal het implementatieproces van de formulieren 
van start gaan en zal er een artikel geplaatst worden in 
enkele (medische) tijdschriften. Een uniek project dat  
voor het betrekken van patiëntvertegenwoordigers bij  
het beoordelen van onderzoeksvragen veel voordeel  
op kan leveren!

Resultaten van reguliere activiteiten



‘De Adviescommissie Projecten van het JKF Kinderfonds  
heeft het formulier met veel belangstelling bekeken. 
Het SGF formulier voor het beoordelen van onderzoeks- 
aanvragen vanuit cliëntenperspectief lijkt een grote  
toegevoegde waarde te hebben voor het beoordelen van 
wetenschap pelijk onderzoeksaanvragen. Het formulier met 
bijbe   horende (heldere) handleiding ziet er zeer compleet,  
professioneel en gebruiksvriendelijk uit. Onze complimenten!
Genoeg redenen voor ons om dit formulier in 2018 te gaan 
gebruiken bij de bespreking van wetenschappelijke aanvra-
gen. Tot nu toe werd hiervoor een zelf ontwikkeld formulier 
gebruikt. Het SGF formulier is completer doordat er vanuit 
allerlei invalshoeken (deskundigheden) naar de aanvraag 
is gekeken. Na een jaar wordt het formulier door het JKF 
geëvalueerd. Bij positieve beoordeling wordt het formulier 
geïntegreerd in het projectbeheersysteem van het JKF.
Uiteraard wil het JKF de uitkomst van de evaluatie te zijner 
tijd graag delen met de SGF-leden.
Dank aan de opstellers van het formulier!’

Carina den Uijl, Projectadviseur JKF Kinderfonds 
Ellen Hanselaar, Directeur JFK Kinderfonds

Compleet en  
gebruiksvriendelijk

Gebruiker formulier aan het woordCarina den Uijl en Ellen Hanselaar
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Workshop tijdens SGF DAG
De werkgroep ‘Stroomlijnen criteria’ heeft tijdens de  
SGF dag op 10 november een uitgebreide werksessie 
georganiseerd over het beoordelen van onderzoeksvragen 
voor zowel fondsmedewerkers als patiëntenorganisaties 
waarbij de ontwikkelde formulieren zijn gepresenteerd. 
Deelnemers aan de werksessie waren zeer enthousiast 
over de formulieren die vanuit de SGF zijn ontwikkeld. 

Artikel Stimuleren patiënten-
participatie en de rol van  
gezondheidsfondsen 

Het Athena Instituut heeft in opdracht van de SGF een 
onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de SGF  
vorm kan geven aan patiëntenparticipatie, al dan niet in 
samenwerking met de patiëntenorganisaties. Hieruit is 
onder andere een  wetenschappelijk artikel voortgevloeid. 
In 2018 zal dit artikel geplaatst worden in een wetenschap
pelijk tijdschrift. 

Uitbreiding projectgroep 
Om activiteiten voortvarend op te kunnen pakken, is het 
belangrijk dat leden breed vertegenwoordigd zijn in de  
projectgroepen en themagroepen. In 2017 is de project
groep patiëntenparticipatie uitgebreid met vier fondsme
dewerkers. Margriet Weide (Longfonds) is bereid gevonden 
de vaste voorzittersrol voor 2018 op zich te nemen. 

Nieuwe werkgroep beleid in  
patiëntenparticipatie

Eind 2017 is een werkgroep Beleid in patiëntenparticipatie 
gestart. Deze werkgroep richt zich op het interne beleid 
van gezondheidsfondsen en de wijze waarop patiënten
participatie in het beleid geïntegreerd kan worden. Welke 
rol kunnen fondsen spelen om patiëntenparticipatie beter 
in te bedden in het eigen en in het landelijk beleid?

Resultaten van reguliere activiteiten
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De themagroep Voorlichting stimuleert medewerkers van fondsen en patiënten-
organisaties onderling te netwerken om hun ervaringen met gezondheidsvoorlicht-
ing te delen. Zo vergroten ze hun kennis en kunde rond voorlichting over diagnose, 
behandeling en het omgaan met een aandoening, en waar mogelijk het voorkomen 
ervan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld social media, taal  
en gezondheid, informatielijnen voor managementinformatie en de kaders en  
grenzen van voorlichting. De themagroep voorlichting bestaat uit medewerkers van 
fondsen en patiëntenorganisaties die hun ervaringen met gezondheidsvoorlichting 
onderling delen om processen te verbeteren. De themagroep wordt ondersteund  
door het SGF bureau.

Themagroep Voorlichting

Resultaten van reguliere activiteiten
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Nieuwe werkwijze

In 2017 heeft de themagroep een nieuwe werkwijze vast
gesteld om het onderlinge kennisdelen te versterken en 
diverse onderwerpen geïnventariseerd om de komende tijd 
kennis en ervaringen over uit te wisselen. De themagroep 
heeft besloten om vanaf 2018 vergaderingen te koppelen 
aan een Academy rondom een centraal thema. Op deze 
manier wordt er nog meer recht gedaan aan het onderling 
kennisdelen. Het voorzitterschap van de themagroep zal 
voorlopig rouleren. De volgende thema’s zijn vastgesteld 
voor verdere uitwerking binnen de Academy. 

• de geefvraag bij voorlichting 
• binden van je doelgroep 
• strategiebepaling bij voorlichting
•  een kijkje in de keuken bij projecten van  

collegafondsen 
• digitalisering/social media
• voorlichting aan mensen met een migratieachtergrond
• vrijwilligersbehoud

De Academy bijeenkomsten aansluitend aan de vergade

ringen staan ook open voor fondsmedewerkers die geen lid 
zijn van de themagroep. Deze kennisdeelsessies worden 
daarom via het interne platform SGF Bridge gedeeld. 

Verdiepingssessies op de SGF-dag

De themagroep voorlichting heeft input aangedragen 
voor thema’s op de SGFdag. Dit heeft geresulteerd in de 
uitwerking van twee verdiepingssessies. In de ene sessie 
belichtte het Longfonds het belang van donateursbinding 
met een presentatie over het Contactprogramma trouwe 
relaties. In de tweede sessie sprak de Hartstichting en  
Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep) over het initiatief 
Van ziekenhuis naar thuis. Dat is de telefonische nazorg
service van de Hartstichting en Harteraad voor hartpatiënt
en na hun ontslag uit het ziekenhuis. 

Uitbreiding themagroep

De themagroep is in 2017 uitgebreid met twee  
fondsmedewerkers. 

Resultaten van reguliere activiteiten



‘Vanuit mijn rol als gezondheidsvoorlichter bij de 
Maag Lever Darm Stichting ben ik betrokken bij de 
themagroep Voorlichting. De werkgroep bestaat uit 
medewerkers van gezondheidsfondsen en patiënten- 
organisaties. Tijdens de bijeenkomsten delen we 
ervaringen met gezondheidsvoorlichting om zo van  
elkaar te leren en processen rondom voorlichting te 
verbeteren. In 2017 is de themagroep volgens een 
nieuwe vergaderstructuur gaan werken en wordt in 
iedere vergadering naast het reguliere deel een thema 
centraal gesteld. 1 fonds bereidt het centrale thema 
voor met het bureau. Dit jaar heb ik de bijeenkomst  
ingebracht met als thema ‘strategiebepaling voorlichting’ 
welke begin 2018 zal plaatsvinden. Het is interessant en 
waardevol om op deze wijze informatie en bevindingen 
met elkaar uit te wisselen en te leren van elkaars  
succesfactoren in voorlichtingsbeleid!’

Yvette Bruinsma, 
Gezondheidsvoorlichter MLDS

Leren van elkaar

Themagroep lid aan het woordYvette Bruinsma
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De SGF verbindt maatschappij en wetenschap door maatschappelijke vraagstukken te 
agenderen en gezamenlijk impulsen aan de wetenschap te geven. De expertise en het 
netwerk van de gezondheidsfondsen dragen bij aan versnelde kennisontwikkeling, 
welke ten goede komt aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking, met onder-
zoek dat op verantwoorde wijze tot stand komt. 

De Themagroep Onderzoek wijdde zich in 2017 aan onderwerpen welke voor alle  
gezondheidsfondsen relevant zijn, zoals translationeel onderzoek, de beweging  
richting open science en proefdiervrije innovatie. Ook heeft de themagroep een  
bijdrage geleverd aan het opstarten van twee publiek-private onderzoeksprogramma’s: 
Beter Gezond en Immunologie: Afweer uit balans.

Themagroep Onderzoek

Resultaten van reguliere activiteiten



‘Ik ben Carine van Schie, hoofd programma’s  
en onderzoek coördinator van de Nederlandse  
Brandwonden Stichting. 

Vanaf mijn eerste dag als onderzoekcoördinator heb ik  
me direct aangesloten bij de Themagroep Onderzoek 
van de SGF. Dit netwerk is voor mij heel belangrijk om 
bij te (kunnen) blijven met de vele ontwikkelingen binnen 
de wetenschap, om kennis en ervaring met elkaar te 
kunnen delen, soms letterlijk elkaar te helpen met infor-
matie of documenten, en om krachten te bundelen in 
samenwerkingscoalities. 

De kracht van de SGF is vooral het samenwerken van 
verschillende fondsen in aandoening-overstijgende 
thema’s en programma’s. Door samen te werken kun-
nen we efficiënter onze doelen bereiken, en dat is (nog) 
betere (na)zorg voor onze achterban. Ook omdat bij de 

Samen bereik je meer

Themagroep lid aan het woord
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SGF kleinere en grotere fondsen zijn aangesloten, maakt dit 
een interessant netwerk en kunnen we vanuit de onderlinge 
verschillen veel van elkaar opsteken.  Tijdens de bijeen-
komsten van de themagroep onderzoek wordt er vaak een 
externe spreker uitgenodigd om een bijzonder project/ 
programma/initiatief of organisatie te presenteren. Daar-
naast geven verschillende werkgroepen een update van hun 
activiteiten en zijn er altijd nieuwe ontwikkelen waarover 
we discussiëren en indien nodig voor in actie komen. Door 
de samenwerking met de SGF is het voor kleinere fondsen 
zoals wij mogelijk geweest om aan te sluiten bij gezamen- 
lijke programma’s of initiatieven, welke voor een kleiner 
fonds alleen nooit haalbaar geweest zouden zijn.  

Vanuit de themagroep ben ik ook aangesloten bij de werk-
groep ‘alternatieven voor dierproeven’. Ik vind het persoon-
lijk heel belangrijk om de ontwikkeling en het gebruik van 
‘humane methoden’ te stimuleren. Juist dit onderwerp is een 
goed voorbeeld waarin we als SGF onze krachten kunnen 

bundelen en samen kunnen werken om de overgang naar 
‘humane technieken’ te versnellen. Op deze manier kunnen 
we de wetenschap verbeteren én nieuwe behandelingen 
ontwikkelen voor onze doelgroepen. De ambitieuze plannen 
om Nederland in 2025 koploper te laten zijn in dierproefvrije 
innovaties, hebben afgelopen jaar al geleid tot de eerste 
stappen in de goede richting.  SGF heeft zich als stakeholder 
aangesloten bij het transitietraject proefdiervrije innovaties. 
Namens de werkgroep ben ik actief aangesloten bij dit 
traject. In 2018 zullen er verschillende initiatieven van start 
gaan om de transitie proefdiervrije innovaties te versnellen. 
Ik kijk er naar uit!  ‘

Carine van Schie
Coördinator Onderzoek / Preventie, Zorg & Kwaliteit van 
Leven Nederlandse Brandwondenstichting
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Open access: 
kennis toegankelijk voor iedereen

De SGF vindt dat de resultaten van onderzoek voor 
iedereen beschikbaar moeten zijn. Dat is belangrijk voor 
de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien 
en wil weten wat de investeringen opleveren. Maar ook 
voor wetenschappers en professionals die met die kennis 
verder onderzoek kunnen doen en doorontwikkeling naar 
bruikbare toepassingen kunnen versnellen. Open access, 
gratis toegang tot wetenschappelijke informatie, leidt 
uiteindelijk tot efficiëntere wetenschap. Het bevordert een 
effectievere behandeling van aandoeningen en het sneller 
toepassen van nieuwe behandelingen. 

De werkgroep Open science heeft daarom in 2017 een 
standpunt opgesteld dat de doelen van de brede beweging 
open science ondersteunt om onderzoeksresultaten, data 
en wetenschappelijke ontwikkelingen vrij toegankelijk te 
maken. De overgang naar open science vergt tijd en inves
teringen in mankracht en middelen. Ook moet er aandacht 
blijven voor de risico’s. Nationaal Plan Open Science streeft 

daarom pas naar 100% open access publiceren in 2020. 
De SGF deelt die ambitie en volgt de ontwikkelingen bij het 
Nationaal Plan op de voet. Bovendien heeft een werkgroep 
een bijdrage geleverd door criteria op te stellen voor open 
access publiceren. Verschillende fondsen hebben deze 
criteria al geïmplementeerd. 

Beheer van criteria voor  
onderzoeksaanvragen

Uniforme beoordelingscriteria helpen fondsen om aan
vragen efficiënt en consistent te toetsen. In 2017 is de 
themagroep daarom begonnen om diverse sets criteria 
voor onderzoeksaanvragen op te slaan, actueel te houden 
en aan te scherpen. Het resultaat, de ‘Kaartenbak’, bevat 
templates en criteria  voor: 

• patiëntenparticipatie 
• differentiatie manvrouwverschillen in onderzoek 
• alternatieven voor dierproeven 
• open science: open acces publiceren en open data 
• voorwaarden voor publiekprivate samenwerking

Resultaten van reguliere activiteiten
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De Kaartenbak is ondergebracht op het interne platform 
SGF Bridge. 

Alternatieven voor dierproeven: 
naar humane meettechnieken

Gezondheidsfondsen zetten zich in om voor mensen met 
een (chronische) aandoening een beter en gezonder leven 
te realiseren. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld 
naar betere behandelingen, speelt daarbij een cruciale rol. 
De fondsen streven bij wetenschappelijk onderzoek naar 
meet en testmethoden die de mens het beste benaderen: 
humane meettechnieken.
 
Namens de SGF heeft de werkgroep Alternatieven voor  
dierproeven zich in 2017 aangesloten bij het landelijk  
transitietraject Proefdiervrije innovatie. Het traject moet 
door de ontwikkeling van proefdiervrije concepten bijdragen 
aan betere wetenschap, veiligheid en gezondheid voor 
mens, dier en ecosysteem. Als start van het transitietraject 
werd op een congres op 27 juni 2017 de ambitie toegelicht 
om Nederland tot wereldleider proefdiervrije innovaties te 

maken. De werkgroep werkt mee aan een agenda voor de 
overgang naar proefdiervrije innovaties. 

Daarnaast volgt de werkgroep Alternatieven voor  
dierproeven de relevante (inter)nationale ontwikkelingen 
van de 3V’s: vervangen, verminderen en verfijnen van 
dierproeven. De fondsen zetten zich al in voor de 3V’s waar 
mogelijk over te gaan op proefdiervrije experimenten.  
De SGF heeft in 2017 het standpunt op dit onderwerp 
opnieuw aangescherpt door meer de nadruk te leggen op 
het stimuleren van goede wetenschap en het ontwikkelen 
van dierproefvrije innovaties en humane meetmodellen. 
Ook het advies om de ARRIVErichtlijn op te volgen is in het 
standpunt opgenomen.1  Daarnaast heeft de werkgroep in 
2017 een (intern) communicatieplan opgesteld dat leden 
kunnen gebruiken bij het berichten over het gebruik van 
dierproeven.

1 ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) is een 

rapportagerichtlijn voor wetenschappelijke publicaties die (mede) 

gebaseerd zijn op dierproeven. De richtlijn heeft tot doel om kwaliteit van 

publicaties te verhogen om ze beter te kunnen beoordelen en analyseren.  

Dat verhoogt de reproduceerbaarheid en daarmee de kwaliteit van 

onderzoeken.

Resultaten van reguliere activiteiten
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Bepalende rol gezondheidsfondsen 
binnen het onderzoeks- en  
innovatiebeleid

Veel van de thema’s waar de themagroep Onderzoek zich 
op richt, dragen als voorwaarden of uitgangspunten bij aan 
een vruchtbare omgeving voor goed onderzoek en slimme 
innovatie. In 2017 heeft de SGF een standpunt geformuleerd 
over de rol van overheid en fondsen bij het inzetten van 
financiële middelen voor wetenschappelijk (gezondheids)
onderzoek. De SGF sluit daarmee aan bij het pleidooi van 
de Kenniscoalitie voor een structurele en aanvullende 
financiering van een miljard euro per jaar voor de weten
schap om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze 
tijd mee aan te kunnen gaan. Behalve voor extra financiële 
middelen pleiten de fondsen ook voor regie en samen
werking om de resultaten van deze investeringen echt 
voor de maatschappij beschikbaar te maken. 
De gezondheidsfondsen stimuleren onderzoek dat waarde 
heeft voor hun achterban en niet door andere partijen 
wordt opgepakt. Ingezet wordt op doelmatig onderzoek 
voor bruikbare resultaten. De gezondheidsfondsen streven 

daarbij naar een multiplier effect door samenwerking met 
andere partijen.

‘In het rapport ‘Balans van de wetenschap 2016’ wijzen 
de Adviesraad voor wetenschap, technologie en inno
vatie (AWTI), de Koninklijke Nederlandse Akademie der 
Wetenschappen (KNAW) en het Rathenau Instituut erop 
dat voor maximale impact, samenwerking tussen kennis
instellingen, bedrijven en overheden rond gezamenlijke 
(maatschappelijke) opgaven nodig is.2 Door de topsec
torenaanpak verder te ontwikkelen in samenhang met 
de realisering van de Nationale Wetenschapsagenda kan 
hieraan invulling worden gegeven. De gezondheidsfondsen 
zullen hier als verbinder tussen de overheid, wetenschap, 
maatschappij en het bedrijfsleven actief aan bijdragen.’

2 Balans van de wetenschap 2016: Het kabinet heeft de Adviesraad voor 

wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), de Koninklijke Nederlandse  

Akademie der Wetenschappen (KNAW) en het Rathenau Instituut 

verzocht om eens in de twee jaar een Balans van de wetenschap te 

publiceren: file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/BalansVanDeWeten-

schap%202016%20-%20Rathenau%20Instituut.pdf

Resultaten van reguliere activiteiten
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Publiek-private Samenwerking

De fondsen willen blijven investeren in toponderzoek. 
Om nog meer voor de patiënt en samenleving te kunnen 
betekenen is een blijvende impuls van de topsectoren 
essentieel. Want die stimuleert samenwerking tussen 
fondsen, bedrijven, overheid en kennisinstituten zodat 
 er innovatieve oplossingen komen voor medische 
maatschappelijke vraagstukken die een economisch 
belang dienen. De PPSregeling van het Ministerie van 
EZK stimuleert publiekprivate samenwerking (PPS) met 
een PPStoeslag voor onderzoek en innovatie. Met die 
regeling kunnen fondsen extra middelen voor hun doel
stellingen genereren. Na veel voorbereidend werk in 2016 
werpt het topsectorenbeleid waar de PPSregeling onder 
valt inmiddels zichtbaar vruchten af, onder meer door de 
toenemende deelname van gezondheidsfondsen.
 

RegMed XB en Oncode Institute

In 2017 kregen alle SGFleden PPSmiddelen tot hun 
beschikking voor innovatie. De fondsen konden in totaal 

bijna 14 miljoen euro besteden aan 15 nieuwe publiek
private projecten. Zo hebben de Nierstichting, Reumafonds 
en het Diabetes Fonds meegewerkt aan RegMed XB. Voor 
dit nieuwe samenwerkingsverband voor regeneratieve 
geneeskunde werd in 2017 het startschot gegeven. Ook 
werd Oncode Institute opgericht, een groot onafhankelijk 
virtueel instituut waarin kankeronderzoekers in Nederland 
zich verenigen. KWF Kankerbestrijding vervult hierbij een 
sleutelrol. Ook bij nieuwe innovatieprogramma’s rond 
fondsoverstijgende thema’s (zie de volgende paragraaf) 
zijn PPSmiddelen ingezet.  

Resultaten van reguliere activiteiten



Als Nederland staan wij bekend om onze samen- 
werkingskracht. Al jaren werken bedrijven en kennis- 
instellingen nauw samen om innovatieve  producten en 
therapieën zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. Iets 
wat wij met de Topsector Life Sciences & Health (LSH), 
onder de naam Health~Holland, willen versterken. 
Door financiële ondersteuning van samenwerkingspro-
jecten willen wij een bijdrage leveren aan mondiale 
maatschappelijke uitdagingen, zoals het behouden van 
gezondheid en versterken van het zorgsysteem. 

Door structureel samen te werken met de SGF hebben 
de gezondheidsfondsen een prominente rol gekregen 
binnen het topsectorenbeleid. In de afgelopen jaren is 
een fundament gelegd waarmee de gezondheidsfond-
sen en de Topsector financiële middelen (PPS-toeslag) 
genereren. Met het idee dat wij met samenwerking 

Door samen te  
werken creëren  
we impact
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meer impact creëren zijn er in 2017 twee fondsoverstijgende 
thema’s gekozen waar een deel van deze PPS-toeslag naar 
toegaat. Zowel het thema ‘chronische ziektes’ als ‘immunologie’ 
zijn onderwerpen die ziekte-overstijgend zijn en daarmee  
effect hebben op een grote groep patiënten. Een verschil  
kunnen maken voor deze mensen is iets wat ons als Topsector 
en mij persoonlijk elke dag drijft. 

In 2018 blijven wij ons samen met de fondsen inzetten voor 
uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Dit zullen wij op 
grote schaal doen middels fondsoverstijgende thema’s, maar 
ook op fondsspecifiek niveau. Een voorbeeld hiervan is de call 
met de Nierstichting, waarbij wij de handen ineen slaan om 
een zo breed mogelijk netwerk aan te schrijven en zo de juiste 
partijen de krachten te laten bundelen. Op naar vele impact-
volle samenwerkingen in 2018!

Benieuwd naar de nieuwe Kennis- & Innovatieagenda van de 
Topsector? Lees hem op de Health~Holland website. 

Laila el Aziz
Programma Manager PPS-toeslag, Health~Holland
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Fonds en ziekte- 
overstijgende  
projecten
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van ambities naar beter
jaarverslag 2017

De SGF speelt in op actuele ontwikkelingen die kansen bieden om onze 
gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Zo zijn in 2017 twee PPS-programma’s 
van start gegaan: Beter Gezond en Immunologie: Afweer uit balans. Daarnaast 
heeft de SGF een uitgebreide verkenning uitgevoerd om het (preventie) pro-
gramma Gezonde Generatie uit te werken. Deze programma’s zijn een grote 
uitdaging, maar vooral een prachtige kans om ervaring op te doen in het samen 
oppakken van een belangrijk thema, het vinden van nieuwe partners en het 
aansluiten bij nationale aandachtspunten.
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Beter Gezond, fit  
en betrokken blijven 
met een chronische  
aandoening
In 2017 is gestart met het eerste grote gezamenlijke  
onderzoeksprogramma van de SGF. Beter Gezond richt 
zich op het zo fit en betrokken mogelijk leven met een 
chronische aandoening. De voor dit programma beschik
bare drie miljoen euro komt uit de PPStoeslag die de fond
sen gezamenlijk gegenereerd hebben in het programma 
van de Topsector Life Sciences & Health. Beter Gezond  
is daarmee een gedeeld initiatief van de fondsen en 
de topsector. 

De keuze voor dit onderwerp
In november 2016 stemden SGFleden voor een groot en 
innovatief initiatief dat zich richt op tertiaire preventie. Dat 

zijn activiteiten die voorkomen dat zieke mensen meer 
gezondheidsproblemen of aandoeningen krijgen. Met een 
ledenenquête in maart 2017 werd het onderwerp van het 
initiatief vastgesteld. Projecten moeten voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

•  Projecten moeten leiden tot oplossingen om mensen 
met een chronische ziekte zo fit en actief mogelijk te 
laten leven. 

•  Projecten moeten de patiënt centraal stellen.
•   Projecten moeten binnen vijf tot tien jaar resultaten 

opleveren. 

Innovatieve oproep

Omdat de zoektocht een innovatief project moet opleveren 
heeft de SGF als cofinancier 
besloten om ook de selectie op een vernieuwende manier 
vorm te geven. In april 2017 deden de SGF, de topsector en 
Patiëntenfederatie Nederland daarom samen een video 
oproep voor innovatieve oplossingsvoorstellen. In juni 2017 
presenteerde een grote diversiteit aan partijen maar liefst 

Fonds en ziekte- overstijgende projecten
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43 video’s waarin ze hun oplossingen presenteerden. In 
juli selecteerden de fondsen en een patiëntenpanel in een 
stemronde vijf projecten voor verdere uitwerking.

Voorstellen uitwerken

Eind september 2017 konden de initiatiefnemers kennis 
maken met de fondsen. Vier projecten presenteerden zich 
en verkenden in gesprek met de fondsen waar hun project
en zich op zouden moeten richten. In december beoordeel
de een adviescommissie de conceptvoorstellen en heeft 
het SGF bestuur de indieners een advies gegeven over wel 
of niet volledig indienden van het voorstel in het voorjaar 
van 2018. 

De eerste keer…

Beter Gezond is op twee manieren ‘een eerste keer’ voor 
de SGF. Het is voor het eerst dat fondsen samen met 
Health~Holland middelen beschikbaar stellen voor een 
programma. En het is de eerste keer dat fondsen in samen

werking met Health~Holland(topsector LSH) een programma 
uitwerken. Vrijwel alle ‘eerste keren’ zijn voor verbetering 
vatbaar. Ook uit het programma Beter Gezond volgen een 
aantal belangrijke aandachtspunten. Bij het volgende 
gezamenlijke PPSproject Afweer in balans kunnen de 
fondsen daar lering uit trekken.

Fonds en ziekte- overstijgende projecten



‘Er zijn veel chronisch zieken in Nederland. Chronische 
ziekten hebben vaak een enorme impact op de kwa- 
liteit van leven. Hoe mooi is de ambitie van de SGF om 
samen met de Top Sector Life Sciences & Health de 
impact van deze chronische ziekten te verminderen. 
Ik vind het dan ook erg waardevol om deel te nemen 
aan de projectgroep ‘Beter Gezond’. Het project trok mij 
gelijk aan. Niet alleen vanwege de doelen die we wilden 
realiseren en de kaders die we daarbij meekregen. 
Wat me vooral aansprak was dat we dit als fondsen in 
gezamenlijkheid zouden gaan oppakken. 

Uit de inventarisatieronde bleek dat er veel overeen-
komsten zijn tussen de thema’s die volgens de fondsen 
relevant zijn voor chronisch zieke patiënten. Dit  
bevestigde het idee dat het waardevol is om als  
fondsen in gezamenlijkheid op te trekken, om zo samen 

De kracht van  
samenwerken 

Projectgroep lid aan het woordHanneke van Essen
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bij te dragen aan een verbeterde kwaliteit van leven van 
deze groep.  

Het werd al snel duidelijk dat vernieuwende projecten ook 
uitdagend zijn. Neem bijvoorbeeld de manier van indiening; 
een video en een kort formulier. Het heeft geleid tot veras-
sende inzendingen. Het was tegelijkertijd ook iets waar wij 
én de indienende partijen een beetje aan moesten wennen. 
Deze ‘twee kanten van de medaille’ hebben we ook  
gedurende het vervolg van het proces meerdere keren 
gezien. Het was een vernieuwend traject, waarin we ook als 
leden van de projectgroep veel van elkaar hebben geleerd.

‘Beter Gezond’ heeft ons tot nog toe veel gebracht. Het 
heeft ertoe geleid dat onderzoeksgroepen en private 
partijen nu met elkaar werken aan hun onderzoeksvoor-
stellen. Tegelijkertijd heeft het ook een aantal leerpunten 
opgeleverd. Deze kunnen we gebruiken om toekomstige 
gezamenlijke projecten tot een nog groter succes te maken. 

En juist door deel te nemen aan de projectgroep ‘Beter 
Gezond’ ben ik nog meer gaan geloven in de kracht van 
samenwerken. Door onze krachten te bundelen kunnen we 
veel betekenen, zowel voor de individuele patiënt als op 
maatschappelijk niveau.

Hanneke van Essen, 
Medewerker Kennis & Innovatie MLDS 
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Voor het tweede PPSprogramma heeft de SGF in 2017  
de oproep Afweer uit balans uitgezet, opnieuw  
In samenwerking met Health~Holland en ditmaal ook met 
de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). Dit 
initiatief moet leiden tot duurzame samenwerking op het 
gebied van immunologie tussen bedrijven, onderzoeks  
en kennisinstellingen en gezondheidsfondsen. Hiervoor 
stellen de SGF en Health~Holland 2,75 miljoen euro  
beschikbaar uit de PPStoeslag die de fondsen samen 
genereerden. Het bedrag kan gebruikt worden om  
publiekprivate onderzoeksinitiatieven voor maximaal  
75% te cofinancieren.

Afweer uit balans, een 
project op het gebied 
van immunologie

De keuze voor dit onderwerp

Ontregeling van het immuunsysteem speelt een cruciale 
rol bij veel ziekten, waaronder infectieziekten, kanker,  
allergieën en autoimmuunziekten zoals diabetes en  
reuma. Daarom is het in balans brengen van het afweer
systeem een ziekteoverstijgend belang. Het PPS 
programma Immunologie moet daaraan bijdragen.

De afgelopen jaren is enorme vooruitgang geboekt bij de 
behandeling van kanker, autoimmuunziekten, infecties 
en allergieën. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij immuun 
gemedieerde ziekten waarbij het afweerapparaat zich 
te veel tegen het eigen lichaam richt zo vroeg mogelijk 
ingrijpen de beste resultaten geeft. Zo is bij een snelle start 
van de behandeling de kans op blijvende weefselschade 
veel kleiner. Ondanks verbeterde behandelmethoden is de 
ziekte vaak niet te genezen. Patiënten overlijden aan de 
gevolgen van de ziekte of therapie, of houden een chronische 
ziekte over waardoor ze afhankelijk zijn van medicijnen 
en een verhoogd risico hebben op onder meer cardiovas
culaire aandoeningen. Dat heeft een enorme impact op de 
manier waarop mensen hun leven kunnen inrichten.

Fonds en ziekte- overstijgende projecten



Oproep en procedure

De SGF heeft besloten de oproep voor dit programma uit  
te zetten via de NVVI. Deze vereniging vertegenwoordigt 
het brede veld van immunologisch onderzoek in  
Nederland. De NVVI onderhoudt  van oudsher goede 
banden met relevante stakeholders en heeft de expertise 
om het onderzoeksvoorstel uit te werken. De hiervoor 
in het leven geroepen SGFprojectgroep Immunologie 
heeft een strakke planning van indienen en beoordelen 
gemaakt, zodat de honorering(en) in de zomer van 2018 
bekend zijn. De consortia gaan voor het eind van 2018 van 
start, met een looptijd tot eind mei 2022.

‘In aanloop naar de vooraanvragen zien we dat immunolo
gen met verschillende expertises elkaar opzoeken om tot 
een ziekteoverstijgend onderzoeksplan te komen. Deze 
samenwerkingen leken eerder niet voor de hand te liggen. 
Dit moet haast wel tot vernieuwend onderzoek leiden.’

Yuri Souwer, Projectgroep Immunologie 
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Breed draagvlak

Het programma is, met Eleanne Plaizier als projectleider, in 
2017 tot stand gekomen na overleg met alle leden van de 
SGF, een groot aantal externe deskundigen en mensen die 
actief zijn op het gebied van preventie vanuit verschillende 
domeinen. Het is daarmee een breed gedragen programma 
geworden dat op 21 november door de ALV werd vast
gesteld. De komende tijd werkt een kwartiermakersteam, 
onder leiding van Mark Monsma, samen met stakeholders 
aan een ambitieus aanvalsplan om het programma verder 
te concretiseren. Dit aanvalsplan dat eind mei 2018 wordt 
opgeleverd, geeft uitwerking aan de positionering, priorit
ering, fasering, communicatie, organisatie en de financiële 
aspecten van het programma.

Doelstelling en focus

Onze droom is dat in 2040 Nederland de gezondste jeugd 
ter wereld heeft. Dat er een generatie opgroeit die vanzelf
sprekend gezond gedrag vertoont en evenveel kans op 
psychische, fysieke en sociale gezondheid heeft ongeacht 

De gezondheidsfondsen die zijn aangesloten bij de SGF 
committeren zich langdurig aan een programma gericht 
op de gezondheid van huidige en toekomstige generaties. 
Dat is uniek in de wereld! Als gezondheidsfondsen strijden 
we al tientallen jaren tegen (chronische) aandoeningen en 
het verminderen van de gevolgen daarvan. Met het meer
jarenprogramma Gezonde Generatie bundelen we onze 
krachten en willen we vermijdbare (chronische) aandoe
ningen door een ongezonde leefstijl een halt toeroepen. 
We richten ons daarbij op het realiseren van een gezonde 
basis bij de jeugd.

Samen op weg  
naar een Gezonde 
Generatie

Fonds en ziekte- overstijgende projecten
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hun sociaaleconomische achtergrond. Dat betekent dat 
Nederlandse kinderen en jongeren in 2040 in de interna
tionale top drie zullen staan wat betreft niet roken, vol
doende bewegen, gezond eten, voldoende ontspannen en 
veilig ontmoeten. We richten ons met het programma op 
de omgevingsfactoren die tot gezond gedrag verleiden en 
ook op het versterken van de mentale weerbaarheid om 
ook echt de gezonde keuze te kunnen maken. 

Fasering en samenwerking

Tijdens de eerste drie jaar van het programma vervullen 
we de randvoorwaarden voor de gewenste structurele 
verandering en plukken we laaghangend fruit. We creëren 
rond elke levensfase van de generatie die vanaf 2020 
geboren wordt een omgeving om gezond in op te groeien. 
We zorgen ervoor dat een maatschappelijke beweging 
ontstaat die een gezonde omgeving tot norm maakt en 
verankert in het beleid van alle stakeholders. In 2020 
hebben de meest relevante partijen zich gemobiliseerd 
tot een krachtige en massale alliantie om een gezonde 
generatie mogelijk te maken. In de jaren daarna zien we de 

eerste veranderingen ontstaan. Dat leidt uiteindelijk tot het 
gewenste resultaat in 2040. Ook worden gaandeweg de 
eerste effecten in termen van gezondheidswinst zichtbaar.

Naar een blijvende verandering 

We gaan een brede samenwerking aan met invloedrijke 
partners die samen met ons deze droom gaan verwezen
lijken, door  al ingezette kansrijke ontwikkelingen te  
bestendigen en te versterken. 

De inzet is het bestendigen, versterken en versnellen van 
kansrijke ontwikkelingen die al zijn ingezet. Het program
ma wordt langdurig voortgezet om te garanderen dat de 
verbetering van de omgeving en weerbaarheid van de 
jeugd duurzaam is. Uiteindelijk leidt dit tot een Gezonde 
Generatie met optimale kansen op een gezond leven.

Fonds en ziekte- overstijgende projecten



40

‘2017 was voor mij een bijzonder jaar. Na 7 mooie jaren 
bij de SGF, begon ik als zelfstandig professional en kreeg 
van de SGF de opdracht mee een meerjarenprogramma 
voor een gezonde en veilige samenleving vorm te geven. 
Hier is uiteindelijk het programma Gezonde Generatie  
uit voort gekomen. Het was een eer dit uit naam van  
22 gezondheidsfondsen te mogen doen. 

Ik denk dat de fondsen met dit unieke langdurige pro-
gramma echt het verschil gaan maken. De tijd is rijp om 
een omgeving te creëren waarin kinderen gezond op 
kunnen groeien. Steeds meer partijen als de overheid, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen 
hierin hun verantwoordelijkheid. We kunnen hier ook als 
individu aan bijdragen. In mijn woonplaats Gouda doe ik 
dat door in het kader van de Rookvrije Generatie ervoor 
te zorgen dat alle plekken waar kinderen komen rookvrij 
worden. Met elkaar werken we zo samen aan het rea- 
liseren van de droom; de gezondste jeugd ter wereld!

Eleanne Plaizier, 
lid kwartiermakersteam Gezonde Generatie

Wij maken het verschil 

Lid kwartiermakersteam aan het woordEleanne Plaizier
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van ambities naar beter
jaarverslag 2017

Netwerkactiviteiten,  
communicatie en kennisdeling

Tijdens de heidag met SGF leden in november 2016, 
hebben leden aangegeven behoefte te hebben aan een 
netwerkorganisatie waarbij kennisdelen een centrale rol 
speelt. In 2017 is verder gewerkt aan de transitie naar 
een netwerkorganisatie waarbij kennisdelen een cen-
trale rol speelt. De SGF bouwt aan een stevig platform om 
zichzelf intern en extern helder te positioneren, succes-
sen te delen, betrokkenheid te creëren en kennisdelen te 
stimuleren. Intern is de communicatie vooral gericht op 
het stimuleren en faciliteren van kennisdeling. 
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Het digitale platform SGF Bridge is gelanceerd om het 
voor leden makkelijk te maken om te netwerken en vooral 
om kennis te delen. Op SGF Bridge kan iedere fondsme
dewerker een bijdrage leveren. SGF Bridge is bedoeld om 
informatie of oproepen te delen, vragen te stellen aan 
collega’s of een evenement aan te kondigen. Na de zeer 
positieve evaluatie van de pilotversie is SGF Bridge begin 
2017 omgezet naar een volwaardig platform. Voor het  
bureau is een eenvoudig CMS ingericht om nieuwe 
aanmel dingen goed te keuren, en er is een beveiligings
certificaat ingesteld. Daarnaast zijn er na de inventarisatie 
enkele nieuwe thema’s toegevoegd. 

Hoewel het SGFbureau maar weinig capaciteit had om 
SGF Bridge bij leden en fondsmedewerkers onder de aan
dacht te brengen, weten fondsmedewerkers SGF Bridge 
inmiddels goed te vinden: er zijn inmiddels 210 deelnemers 
aan het digitale kennisdeelplatform. 

SGF Bridge
In opdracht van de SGF is in 2017 een belevingsonder
zoek uitgevoerd naar de beeldvorming over gezond
heidsfondsen bij het brede publiek. Op 23 mei hebben 
marketingmanagers en directieleden in een strategie
sessie besloten om de uitkomsten van het onderzoek 
te benutten voor de communicatie over de fondsover
stijgende projecten. Er wordt geen collectieve cam
pagne gestart. Wel zijn de uitkomsten relevant voor de 
eigen communicatiestrategie van individuele fondsen. 

Belevingsonderzoek

Netwerkactiviteiten, communicatie en kennisdeling



‘Ik vind SGF Bridge een waardevolle aanvulling voor 
de onderlinge communicatie met mijn collega’s van 
andere fondsen. Door de zelf eenvoudig in te stellen 
notificaties, blijf je snel en goed op de hoogte van 
relevante ontwikkelingen. Zelf iets posten gaat snel en 
gemakkelijk.’

Vincent Gulmans, 
Hoofd Onderzoek en Kwaliteit van Zorg NCFS

Kennisdelen  
eenvoudig via  
SGF Bridge

Deelnemer SGF Bridge aan het woordVincent Gulmans
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Het Grote Zorgdebat
Op 20 februari was de SGF medeorganisator van Het Grote 
Zorgdebat, met als centrale thema ‘Zorg voor de toekomst’. 
Ook onze leden leverden een bijdrage: Eveline Scheres 
(KWF) sprak in een videointerview over dure medicijnen 
en Michael Rutgers (Longfonds) belichtte  in de nabe
schouwing het effect van preventie. 

Werkbezoek VWS
Op 29 juni bracht directeurgeneraal Volksgezondheid 
Angelique Berg van VWS samen met twee beleidsmede
werkers een bezoek aan de SGF. Daarbij presenteerde de 
SGF de programma’s Beter Gezond, de Gezonde Generatie 
en de Rookvrije Generatie. Ook werd er een korte intro
ductievideo van de fondsen getoond. Er was veel tijd voor 
onderlinge afstemming.

Van beide kanten bleek er behoefte om naast de reguliere 
overleggen regelmatig inhoudelijk af te stemmen over de 
vele raakvlakken in ambities, om intensief samen te  
kunnen optrekken. Verder is afgesproken dat de SGF 
dossieronderwerpen inventariseert waarop afstemming 
wenselijk is. Als eerste zijn daarbij genoemd: dure  
geneesmiddelen, personalized medicine, preventie (vanaf 
preconceptie), leefstijl, patiëntenparticipatie, open science, 
alternatieven voor dierproeven en immunologie. In 2018 
zal er vervolg gegeven worden aan de verdere samen 
werking en afstemming met VWS. 

Netwerkactiviteiten, communicatie en kennisdeling
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Werkbezoek vier  
ministeries aan  
RegMed XB
Op 20 september brachten de vier ministeries VWS, EZK, 
OCW en Financiën samen met RVO en de Topsector LSH 
een werkbezoek aan het publiekprivate samenwerk
ingsverband RegMed XB.

Namens het bestuur van de SGF hebben Tom Oostrom en 
Hanneke Dessing een inhoudelijke toelichting gegeven bij 
de PPSregeling en de veranderende rol van gezondheids
fondsen bij de financiering van onderzoek. 

Bijeenkomst  
Routetrekkers NWA
Het opstellen van de routes van de Nationale Wetenschaps 
agenda (NWA) zorgde voor verbinding tussen diverse 
partijen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. 
Sommige routes kregen in 2017 een startimpuls van het 
Ministerie van OCW. Acht gezondheidsgerelateerde routes 
presenteerden zich tijdens een informatieve bijeenkomst 
aan de gezondheidsfondsen, om nader kennis te maken 
en samenwerkingskansen te verkennen. Een conclusie 
was dat naast fondsenwerving ook lobby rond gedeelde 
belangen kan bijdragen aan het behalen van onze doel
stellingen. Zowel de SGF als individuele fondsen zien hier 
kansen binnen de routes.

Netwerkactiviteiten, communicatie en kennisdeling
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SGF-dag 2017 
Op 10 november bezochten 166 deelnemers de SGFdag 
met als centrale thema Samenwerking. Met de inzet van 
vele fondsmedewerkers en gastsprekers is in Kasteel de 
Vanenburg een veelzijdig programma samengesteld. ’s 
Ochtends pitchten de fondsen diverse samenwerkings 
projecten, zoals de Rookvrije Generatie, RegMed XB, de 
Gezonde Generatie en Beter Gezond. Daarnaast werd het 
MIND Young platform gepresenteerd in een indrukwek
kende video. 
Matthew Bishop gaf zijn visie op filantropie. Volgens de 
journalist bij The Economist zou filantropie sneller en 
risicovoller mogen zijn, wat veel fondsen inspireerde voor 
hun eigen beleid. Berthold Leeftink van het ministerie van 
Economische Zaken vertelde over de voortzetting van de 
PPSregeling. 

Tijdens het middagprogramma waren er dit jaar maar liefst 
11 inhoudelijke verdiepingssessies over diverse thema’s.

Publicatie Schenken 
en Nalaten
In november 2017 besteedde het blad Schenken en  
Nalaten aandacht aan de veranderende rol van de gezond
heidsfondsen. SGFvoorzitter Tom Oostrom verzorgde het 
voorwoord, waarin hij vertelde over de meer sturende rol 
van gezondheidsfondsen en hun ambitie om Nederland 
gezonder te maken. Daarnaast is er een interview  
‘Krachten bundelen voor een gezond(er) Nederland’ 
geplaatst waarin bestuurslid Hanneke Dessing en project
groeplid Iris Groenenberg vertelde over het project Beter 
Gezond. 

Netwerkactiviteiten, communicatie en kennisdeling
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‘Samen met een aantal collega’s van KWF Kankerbe- 
strijding bezocht ik op 10 november 2017 de tweede SGF 
dag, voor mij was het de eerste keer. De SGF dag werd 
gehouden in en om het prachtige Kasteel de Vanenburg 
in Putten. Het ochtendprogramma bevatte een pre-
sentatie over de doelen en inzet van PPS geld vanuit 
overheidsperspectief, een voordracht over filantropie 
en een aantal pitches over gezamenlijke initiatieven 
van de SGF. Deze korte presentaties over de Gezonde 
Generatie, Beter Gezond, Reg MedXB, Rookvrije  
Generatie en MIND Young gaven een mooi overzicht 
van de stand van zaken van deze fondsoverstijgende 
initiatieven. Tijdens de lunch was er gelegenheid om 
door de kasteeltuinen te wandelen en met collega’s  
bij de andere fondsen kennis te maken.
Voor het middagprogramma kon vooraf een keuze 

Inspiratie opdoen  
en contacten leggen  
tijdens de SGF Dag

Deelnemer SGF Dag
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gemaakt worden uit 11 verdiepings-sessies, ik had 
gekozen voor “De toekomst van de zorg, effectief van 
lab naar patiënt”. Deze werd geleid door HollandBio, 
de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech 
industrie. Na een flinke brainstormsessie kwamen we 
tot de conclusie dat veel van de ideeën bij de fondsen 
naadloos aansluiten bij het HollandBIO Sneller, Beter! 
programma, waarin gezocht wordt naar oplossingen 
waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid 
hand in hand gaan. 
Net als de bedrijven die HollandBio vertegenwoordigt 
zijn de gezondheidsfondsen onmisbaar om de route van 
lab naar patiënt succesvol af te leggen.

Ik hoop dat iedereen volgend jaar ook weer naar de SGF 
dag komt om inspiratie op te doen en contact te leggen 
met medewerkers van andere gezondheidsfondsen!’

Yuri Souwer, 
Programmacoördinator Immunotherapy  
KWF Kankerbestrijding.

49



50

Wie maakte dit mogelijk
De SGF is een vereniging van 21 gezondheidsfondsen. Door de inzet van deze leden  
en de fondsmedewerkers kan de SGF haar ambities waarmaken. De SGF is als  
volgt georganiseerd:

Leden

Bureau

Projectgroep
Patiëntenparticipatie

Werkgroep 
Stroomlijnen 

criteria

Werkgroep
Open 

science

Werkgroep
Alternatieven

voor dierproeven

Themagroep
Voorlichting

Themagroep
Onderzoek

Bestuur

van ambities naar beter
jaarverslag 2017
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Fonds Contactpersoon

Aids Fonds Martin van Oostrom

Alzheimer Nederland Marco Blom

Diabetes Fonds Hanneke Dessing

Epilepsiefonds Martin Boer

Fonds verstandelijk gehandicapten Danielle Schutgens

Hartstichting Marina Senten

Hersenstichting Herman de Haan

JKF Kinderfonds Ellen Hanselaar

KWF Kankerbestrijding Koos Boering

Longfonds Michael Rutgers

Maag Lever Darm Stichting Bernique Tool

MIND Fonds Psychische Gezondheid Ronald Gorter

Nederlandse Brandwonden Stichting Rob Baardse

Onze leden

Wie maakte dit mogelijk
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Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Jacquelien Noordhoek

Nierstichting Tom Oostrom

Prinses Beatrix Spierfonds Jan Ite de Ruijter

Reumafonds Lodewijk Ridderbos

Revalidatiefonds Danielle Schutgens

Stichting MS Research Dorinda Roos

Stichting ALS Gorrit Jan Blonk

Trombosestichting Stans van Egmond

Wie maakte dit mogelijk
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Ons bestuur

Het bestuur van de SGF bestond in 2017 uit 5 bestuurs leden. Eind 2017 heeft Tom Oostrom het voorzittersstokje  
overgedragen aan Michael Rutgers en heeft ook Marina Senten (penningmeester) afscheid genomen van het bestuur.  
Als nieuwe bestuursleden zijn eind 2017 toegetreden; Bernique Tool en Martin van Oostrom. 

Dhr. T. Oostrom (voorzitter) tot 21 november 2017
Portefeuille lobby/LS&H 

Michael Rutgers (voorzitter) per 21 november 2017
Portefeuille immunologie en PPS

Marina Senten (penningmeester) tot 21 november 2017
Portefeuille Gezonde Samenleving

Koos Boering (penningmeester) per 21 november 2017
Proefdiervrije innovaties

Jacquelien Noordhoek (plv. voorzitter) heel 2017
Portefeuille Patiëntenparticipatie

Hanneke Dessing heel 2017
Portefeuille onderzoek/programma Beter Gezond

Rob Baardse heel 2017
Portefeuille zorg en communicatie

Bernique Tool per 21 november 2017
Portefeuille lobby/preventie/Gezonde Generatie 

Martin van Oostrom per 21 november 2017
Portefeuille preventie/Gezonde Generatie 

Wie maakte dit mogelijk
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Ons team

Het bureau van de SGF bestond in 2017 uit een beleidsmedewerker onderzoek, Amy Davies en een bureau coördinator,  
Rebiha Lamara. De vacature voor een secretaresse per 1 januari 2017, hebben we in 2017 helaas niet in kunnen vullen.  
In 2018 zal de vacature nogmaals uitgezet worden om de administratieve druk op het bureau te verminderen.

Themagroepen, werkgroepen en projectgroep

Projectgroep Patiëntenparticipatie

Ervaringsdeskundige/adviseur Maarten de Wit

Alzheimer Nederland Erlen Bruls

Diabetes Fonds Suzanne Pieper / Lieke van Houtum

Hartstichting Rebecca AbmaSchouten

Hersenstichting Anette Wielemaker

KWF Kankerbestrijding Anneloes Roelofsen / Eeke Zeilstra / Michelle Rijnen

Longfonds Margriet Weide

Wie maakte dit mogelijk
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Werkgroep Stroomlijnen criteria (patiëntenparticipatie)

Ervaringsdeskundige / adviseur Maarten de Wit

Diabetes Fonds Lieke van Houtum

Longfonds Truus Teunissen en Margriet Weide

Themagroep Voorlichting

Alzheimer Nederland Mariette Hofman 

Brandwondenstichting Christel von Reeken / Birgit Muis

Diabetesvereniging Nederland Willeke Veenendaal 

Epilepsiefonds Annelies Bakker

Maag Lever Darm Stichting Marieke Goossens

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Vincent Gulmans en Jacquelien Noordhoek

Reumafonds Marloes Bosselaar

Trombosestichting Stans van Egmond

Wie maakte dit mogelijk
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Hartstichting Sandra Bon / Tineke Parlevliet

Hersenstichting Nederland Barbera Ellens / Irene Broer

Longfonds Rianne Moes / Nelly Hamaker

Maag Lever Darm Stichting Yvette Bruinsma

MIND Fonds Psychische Gezondheid Gemma de Vetter

Nederlandse Brandwonden Stichting Birgit Muis

Nierstichting Esther Fietjé

Prinses Beatrix Spierfonds Sonja van der Velden

Reumafonds Seja de Jong / Nienke Ebbers

Spierziekte Nederland Marleen van der Wurff 

Trombosestichting Rosalie Belder

Themagroep Onderzoek

Aids Fonds Marein de Jong

Alzheimer Nederland Minke Kooistra

Wie maakte dit mogelijk
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Diabetes Fonds Suzanne Pieper / Rens Vandenberg

Epilepsiefonds  Martin Boer

Hartstichting Karin Eizema / Rebecca AbmaSchouten

Hersenstichting Lenneke van Hooijdonk / Esther Hosli

JKF Kinderfonds Ellen Hanselaar

KWF Kankerbestrijding Sanne Kuijper / Yuri Souwer

Longfonds Dorothee Laan / Bas Holverda

Maag Lever Darm Stichting Bianca Schoonbeek

MIND Fonds Psychische Gezondheid Ben Roelands

Nederlandse Brandwonden Stichting Carine van Schie

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Vincent Gulmans

Nierstichting  Arjen Rienks / Wouter Eijgelaar 

Prinses Beatrix Spierfonds Ellen Sterrenburg / Simone van den Berge

Reumafonds Nienke Klomp / Ingrid Lether

Stichting MS Research Kirstin Heutinck

Trombosestichting Rosalie Belder

Wie maakte dit mogelijk
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Werkgroep Alternatieven voor dierproeven

Alzheimer Nederland Dinant Bekkenkamp

Hartstichting Karin Eizema,

Hersenstichting Lenneke van Hooijdonk

Nederlandse Brandwonden Stichting Carine van Schie

Reumafonds Ingrid Lether

Werkgroep Open Acces

Aids Fonds Marein de Jong

Diabetes Fonds Suzanne Pieper

Hartstichting Deborah Alfaraz

KWF Kankerbestrijding Ana de Castro

Reumafonds Nienke Klomp

Wie maakte dit mogelijk
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Projectgroep Immunologie

Alzheimer Nederland Dinant Bekkenkamp 

Diabetes Fonds Annemarie Penders 

KWF Kankerbestrijding Yuri Souwer 

Longfonds Bas Holverda 

Reumafonds Ingrid Lether /Nienke Klomp 

Stichting MS Research Kirstin Heutinck 

Health~Holland Laila El Aziz 

Projectgroep Beter Gezond

Extern projectleider Hanneke Bodewes

Aidsfonds Ronald Berends

Diabetesfonds Lieke van Houtum

Hartstichting Marty Beurskens

Wie maakte dit mogelijk
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Kwartiermakersteam Gezonde Generatie

Kwartiermaker Mark Monsma

Beleidsadviseur Eleanne Plaizier

Programma adviseur Jaap de Graaf

Adviseur strategie Dewi Segaar

Beleidsadviseur Adnan Mirza 

Secretariaat Linda van den Top

Health~Holland Laila El Aziz

MLDS Hanneke van Essen

Nierstichting Iris Groenenberg

Wie maakte dit mogelijk



Evenementen:
• SGF-dag

• Grote Zorgdebat
• Themadag

patiëntenparticipatie

Leden:

Publicaties/
standpunten:

Thema/
werkgroepen:

Bestuurs-
vergaderingen:

Bijeenkomsten: Onderzoek:

Belevingsonderzoek
gezondheidsfondsen

Gezamelijke
programma’s:

• Beter Gezond
• Gezonde Generatie

• Afweer in Balans

Kennisdelen:

Werkbezoeken: 

• Economische Zaken
• VWS 

Regulier
overleg:

• ZonMw
• VWS

• Patiëntenfederatie
• Health~Holland 

Leden-
vergaderingen:

SGF in 
het kort

19+2

8 11

15 sessies

8

10

3
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Voorheen
Astma Fonds

Samenwerkende GezondheidsFondsen

Stationsplein 139 (2e etage)

3818 LE Amersfoort

Rebiha Lamara (coördinator SGF) 

lamara@gezondheidsfondsen.nl

0684479150


