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Eigenlijk wil ik al heel lang af van “fondsen” in onze naam! 
Het woord past niet meer bij wat we zijn en wat we bereiken.  
Wij zijn maatschappelijke organisaties die opkomen voor 
mensen met dodelijke of chronische aandoeningen en 
voor mensen die deze aandoeningen kunnen krijgen. En 
het beste doen we dat samen. Want de meeste van die 
aandoeningen ontstaan door vergelijkbare oorzaken, bij 
een vergelijkbare groep mensen. En het oplossen van 
die problemen gaat ook vaak op dezelfde manier. De SGF 
(samenwerkende gezondheidsfondsen) wordt door de 
buitenwereld steeds meer gezien als een constructieve en 
kritische gesprekspartner voor die gezamenlijke aanpak. 
Op deze manier groeit onze invloed in het belang van onze 
maatschappelijke achterban
 
Nu is het tijd voor focus en keuzes ten behoeve van de 
gezondheid van Nederlanders. Daarom investeren we in ons 
programma de Gezonde Generatie. Wij willen er voor zorgen 
dat de Nederlandse 15 jarigen van 2040 tot de gezondste 
ter wereld behoren. Nu staat de jeugd er in inter nationale 
vergelijkingen niet goed voor. Dat gedachte goed is ook 

de basis geweest voor onze gezamenlijke inbreng bij de 
totstandkoming van het Preventieakkoord. Het Preventie
akkoord Roken is historisch, de Preventieakkoorden 
Overgewicht en Alcohol zijn sterk op ambitie en doelen, 
maar minder op effectieve activiteiten. De bewustwording 
en de belofte die eruit voortvloeien gaan echter de goede 
kant op. Wij zien de akkoorden als opstap naar langdurig 
effectief beleid, door de landelijke en regionale overheden, 
SGF en andere partijen. Vanuit een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die de korte termijn politieke doelen 
overstijgt. Wij gaan dat samen voor elkaar krijgen. 
 
We zien dat we ook op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek samen veel effectiever kunnen zijn. Met de 
topsector Life Sciences & Health (Health Holland)  
zijn vele miljoenen euro’s geïnvesteerd in landelijke  
programma’s die we in 2018 met de hele immunologische 
onderzoeksgemeenschap ontwikkeld hebben. Een aantal 
jaren geleden was dat ondenkbaar. Grote onderzoeken van 
topkwaliteit en met een grote belofte voor serieuze impact 
op het leven van mensen in onze doelgroep.

Voorwoord
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De transitie naar proefdiervrije innovatie is dringend en 
door iedereen gewenst. SGF en Health~Holland willen dat 
meetmethoden voor effecten van medicijnen en medische 
handelingen effectiever worden. Diermodellen zijn nu nog 
de wettelijke standaard. Daar willen wij veranderingen in 
brengen. Het kán en móet beter, voor mens en dier.   
 
SGF is een belangrijke maatschappelijk aandeelhouder 
van gezondheid en preventie in Nederland. We hebben 
grote stappen gezet in 2018 en gaan daadkrachtig verder 
in 2019. We zijn trots op wat we opgebouwd hebben en 
blijven bouwen aan grotere maatschappelijke impact op 
het gebied van gezondheid.
 
Eigenlijk, als ik dit zo overweeg, creëren de samen
werkende gezondheidsfondsen samen, binnen het 
verband van de SGF, een grote golf. De golfsurfer (elk 
individueel gezondheidsfonds) krijgt daardoor snelheid en 
richting om effectiever te handelen voor een veel gezonder, 
actiever Nederland. Waarin iedereen die dat wil, ook kán 
participeren.

Michael Rutgers
Voorzitter 



Over de 
gezondheidsfondsen
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De gezondheidsfondsen zijn van grote waarde voor een 
gezonde samenleving door als betrouwbare, stabiele  
stimulator en financier van onderzoek en innovatie op te 
treden, met een directe link naar patiënten, professionals 
en het bedrijfsleven. Gezondheidsfondsen kunnen  
rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak,  
hebben een groot bereik bij het publiek en zetten hun  
communicatiekracht  individueel en samen in, in het 
belang van de gezondheid van de burger. Sinds 2002 
werken de gezondheidsfondsen samen in de Vereniging 
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) aan  
overkoepelende thema’s als onderzoek & innovatie, 
patiëntenparticipatie, kwaliteit van zorg en een gezonde 
samenleving. 

Gezondheidsfondsen leveren als private nonprofit  organi
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 gezondheidsfondsen voornamelijk gefinancierd 
uit particuliere donaties. Gezondheidsfondsen hebben een 
onafhankelijke positie, zetten zich in voor het voorkomen 
en genezen van (dodelijke en chronische) ziekten en 
komen op voor goede en innovatieve zorg voor patiënten. 
Vaak in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties. 
In sommige gevallen zijn het gezondheidsfonds en de 
patiëntenorganisatie geïntegreerd.
 



Over de Vereniging
Samenwerkende
Gezondheidsfondsen (SGF)
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De SGF bestond eind 2018 uit twintig leden die werken aan 
het voorkomen, genezen en behandelen van (dodelijke en 
chronische) aandoeningen. Samen zetten zij zich in voor 
ziekteoverstijgende onderwerpen. De SGF bevordert de 
samenwerking tussen de individuele gezondheidsfondsen, 
zodat de afzonderlijke kracht elkaar kan versterken en 
grotere maatschappelijke impact krijgt. We lobbyen voor 
een gezondere omgeving voor elke Nederlander en zetten 
ons samen in voor agendasetting en onderzoek op het 
gebied van ziekteoverstijgende onderwerpen zoals  
preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch  
onderzoek en proefdiervrije innovaties. 

Zo draagt de SGF bij aan een samen leving waarin mensen 
gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en 
optimaal participeren.

De maatschappelijke kracht van de SGF wordt onder meer 
zichtbaar door: 
•  een achterban van duizenden vrijwilligers en ruim  

3 miljoen donateurs; 
•  ruim €370 miljoen aan middelen die de achterbannen 

bijeenbrengen; 
•  het grote netwerk in het gezondheids en onderzoeks

veld, de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. 



Effectieve samenwerking
is hard nodig
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Sterke groei chronisch zieken

Circa 8,8 miljoen mensen in Nederland hebben een 
chronische aandoening, waarbij over het algemeen geen 
uitzicht is op volledig herstel. Dit komt overeen met 52% 
van de Nederlandse bevolking. Eén op de drie Nederlanders 
heeft twee of meer chronische aandoeningen en bijna één 
op de vijf Nederlanders heeft zelfs drie of meer chronische 
aandoeningen. Uit de Volksgezondheid Toekomst  
Verkenning (VTV) uit 2018 van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat als we niets 
doen in 2040 een nog groter deel van de Nederlanders een 
chronische aandoening heeft.

Chronische aandoeningen hebben overeenkomstige 
risicofactoren ten aanzien van gedrag zoals roken,  
ongezonde voeding, te weinig beweging en alcoholgebruik.  
Ook zijn er vergelijkbare persoonsgebonden factoren zoals 

Bron: VTV, RIVM (2018)
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hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, cholesterol  
en lage botdichtheid. Als het gaat over de leefomgeving 
zijn ongunstige arbeidsomstandigheden en ongunstige  
milieuomstandigheden factoren om rekening mee te  
houden. Ook zijn er vaak vergelijkbare gevolgen van  
(chronische) aandoeningen, zoals vermoeidheid,  
psychische klachten en lagere participatie op school,  
werk en in de maatschappij. Door samenwerking  
vergroten gezondheidsfondsen hun maatschappelijke 
impact voor mensen met (chronische) aandoeningen.

Nationale samenwerking  
noodzakelijk
Voor het terugdringen van (chronische) ziekten is 
samenwerking tussen gezondheidsfondsen evenals 
samenwerking met andere partijen hard nodig. De SGF 
juichte het initiatief van Staatssecretaris Blokhuis toe om 
in 2018 tot een Nationaal Preventieakkoord te komen op 
de gebieden van roken, overgewicht en overmatig 
alcoholgebruik. Tijdens de totstandkoming van het 
Nationaal Preventieakkoord Overgewicht is intensief 
overlegd met Blokhuis om de essentiële punten van de 
SGF in het preventieakkoord opgenomen te krijgen.

Ondertekening Nationaal  
Preventieakkoord Overgewicht
Op 23 november 2018 heeft de SGF het Nationaal  
Preventieakkoord Overgewicht ondertekend. Het probleem 
van overgewicht en daarmee het ontstaan van onder meer 
diabetes, hart en vaatziekten, chronische nierschade, 
kanker, gewrichtsproblemen en psychische problemen is 
groot. Zonder verregaande maatregelen groeit het aantal 
volwassenen met overgewicht tot 62% van de Nederlandse 
bevolking in 2040. Voor kinderen tot 18 jaar zal dat  
percentage ruim 30% zijn. SGF spreekt samen met de 
partijen in het Nationaal Preventieakkoord Overgewicht  
de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en 
volwassenen met overgewicht en obesitas te laten dalen 
en terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. 
Dat is een daling van overgewicht bij volwassenen van de 
huidige 48% naar 38% in 2040 en bij jeugdigen van 13,5% 
naar 9% in 2040.

De SGF ziet de maatregelen die zijn geformuleerd als een 
goede eerste stap op weg naar het realiseren van de  
ambities en doelen. De SGF heeft tijdens de onderhande
lingen stevig ingezet op het meten en het bewaken van de 
voortgang. Afgesproken is dat het RIVM, in samenspraak 
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met het Centraal Bureau voor Statistiek, GGD GHOR  
Nederland, Pharos en het Centraal Planbureau, zorg  
draagt voor een jaarlijkse voortgangsrapportage en  
deze vierjaarlijks aanvult met een voorspelling over de 
doelbereiking in 2040. Voor de SGF is het cruciaal dat op  
basis hiervan jaarlijks zo nodig maatregelen worden  
aangescherpt en nieuwe maatregelen worden ingevoerd. 
Op die manier kan de ambitie voor 2040 ook daadwerkelijk 
binnen bereik komen.

Lobby- en netwerkfunctie SGF

In 2018 is er veel geïnvesteerd in contacten op landelijk  
en strategisch niveau, met name vanuit het Nationaal  
Preventieakkoord Overgewicht. Daarnaast is SGF ook  
lid geworden van de verbindingstafel rondom het  
preventieakkoord waar partijen in zitten zoals VNONCW, 
de SociaalEconomische Raad, de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland en de 
onderwijskoepels. In toenemende mate wordt de SGF 
aangesproken als maatschappelijke stakeholder op het 
gebied van gezondheid in het algemeen en preventie in 
het bijzonder. Het initiatief dat de gezondheidsfondsen 
hebben genomen met het programma Gezonde Generatie 
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fungeert daarbij als katalysator. Veel partijen kijken met 
interesse naar de verdere uitvoering van dit programma. 
Deze ontwikkelingen bieden kansen voor een effectieve 
lobby. De gezondheidsfondsen die in 2018 nauw hebben 
samengewerkt rondom de totstandkoming van het  
Nationaal Preventieakkoord Overgewicht zijn gestart  
met het maken van een gezamenlijke lobbyplan voor alle 
gezondheidsfondsen. 

De samenwerking en contacten met de Topsector Life 
Sciences & Health (Health~Holland) zijn verder  
geïntensiveerd. Dit gaat enerzijds om de relaties vanuit 
de bestaande gezamenlijke PPS programma’s. Anderzijds 
kijken we samen naar de toekomst: naar mogelijke PPS 
programma’s en naar het ontwerp van de tweede Kennis 
en Innovatie Agenda (20202023) van Health Holland. 



Gezamenlijke programma’s

5 6
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In SGF verband zijn in 2018 diverse programma’s en  
projecten uitgevoerd waarin gezondheidsfondsen  
samenwerken op ziekteoverstijgende onderwerpen. Op 
dit moment lopen de volgende gezamenlijke programma’s:
• Programma Gezonde Generatie
• PPS Programma Beter Gezond
• PPS Programma Immunologie
•  PPS Humane meetmodellen en de Transitie  

proefdiervrije innovatie.

Programma Gezonde Generatie 

In opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid 
(SLV) heeft de SGF in 2017 het meerjarenprogramma  
Gezonde Generatie opgesteld. In 2018 is het plan en het 
concrete doel van het meerjarenprogramma uitgewerkt. 
De ledenvergadering van de SGF heeft in 2018 commitment 
afgegeven voor uitvoering van de plannen voor de jaren 
2018, 2019 en 2020. De SLV heeft voor deze jaren  
financiële steun toegezegd.

De doelstelling van het programma Gezonde Generatie 
is dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot 
zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om de 

sterke groei van chronisch zieken in te dammen, werken 
we aan een Gezonde Generatie in 2040. We willen dat 
deze generatie jongeren in Nederland de gezondste ter 
wereld is. We leggen hiervoor de basis bij kinderen in de 
leeftijdscategorie vanaf 9 maanden vóór de geboorte 
tot en met 24 jaar. Het gezamenlijk verbeteren van de 
gezondheid van jongeren levert heel Nederland nogal wat 
op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in 
sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Op de middellange 
termijn krijgt Nederland een gezondere bevolking met 
minder chronisch zieken. Op de lange termijn zien we een 
toename van de gezonde levensjaren van Nederlanders. 
Zo draagt de Gezonde Generatie ook bij aan de verhoging 
van de arbeidsparticipatie en de verlaging van de 
zorgkosten in de BV Nederland.

Met de gezondste jeugd op fysiek, mentaal en sociaal vlak, 
richt de Gezonde Generatie zich op de volgende  
vijf domeinen: 
•  Vrij van Tabak-, Alcohol- <18, Drugsgebruik en  

Problematisch Gamen
• Voldoende Slapen en Ontspannen
• Voldoende Bewegen
• Gezond Eten en Drinken
• Veilig Vrijen en Vrij van Pesten
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Gezond gedrag zal op drie manieren 
worden gestimuleerd:
•  via het beïnvloeden van overtuigingen.  

De gezondheidsfondsen creëren  
overtuigende norm en gedragsveran
derende communicatie als bodemplaat 
voor bestaande initiatieven, die ervoor 
zorgt dat de jeugd zelf gezond wil leven. 

•  via het versterken van de weerbaarheid 
van jongeren. Met het onderwijs en  
ouders samen wordt de weerbaarheid 
van de jeugd versterkt. Dit geeft de jeugd 
de vrijheid en de vaardigheden om goed 
voor zichzelf te zorgen en gezond te leven 
via het beïnvloeden van de omgeving. 

•  door het oprichten van effectieve 
samenwerkings verbanden (allianties), 
die zich hard maken voor het vermin
deren van ongezonde prikkels en het 
verhogen van gezonde verleidingen in de 
omgeving van de jeugd.
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Het programma Gezonde Generatie biedt kansen op 
drie fronten. In de eerste plaats gaan we onze kinderen 
helpen gezondere keuzes te maken. Die hulp hebben 
ze hard nodig in een omgeving die primair verleidt tot 
ongezond gedrag. Ten tweede gaat het alle bij de  
SGF aangesloten gezondheidsfondsen helpen om hun 
eigen doelen sneller te realiseren en kan het inspiratie 
en verbinding met de dagelijkse werkzaamheden 
geven. Tenslotte hoop ik dat het leiderschap dat de 
gezondheidsfondsen hiermee samen tonen overslaat 
op alle relevante partijen in Nederland. Zodat we niet 
alleen de Gezondste Generatie ter wereld realiseren  
in 2040, maar dat ons land als geheel een  
gezondheidsboost krijgt. 

-Marina Senten- afdeling Allianties, Wetenschap & 
Innovatie (AWI) Hartstichting en voorzitter  
klankbordgroep Gezonde Generatie

Het SGF bestuur is opdrachtgever en geeft strategische 
sturing aan het programma. Een klankbordgroep met  
vertegenwoordiging vanuit de SGFleden geeft advies 
aan het SGF bestuur. Uitvoering van het programma was 
in 2018 in handen van het kwartiermakersteam Gezonde 
Generatie dat onder leiding stond van Mark Monsma.
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Het is erg waardevol én uniek dat in het project 
MyOwnResearch chronisch zieke patiënten zelf  
onderzoeker worden. Oftewel, patiënten dragen zelf  
bij aan oplossingen voor hun ziekte. We vinden het 
waardevol om bij te dragen aan MyOwnResearch. 
Vooral omdat we verwachten dat de uitkomsten van 
dit project bijdragen aan een betere kwaliteit van leven 
van veel chronisch zieke patiënten, zodat ze zo fit en 
betrokken mogelijk kunnen leven. Door onze krachten 
te bundelen met verschillende partijen kunnen we veel 
betekenen, zowel voor de individuele patiënt als op 
maatschappelijk niveau.     

-Hanneke Olthuis-van Essen- medewerker Kennis 
en Innovatie Maag Lever Darm Stichting en lid van de 
begeleidingscommissie Beter Gezond

Programma Beter Gezond

Samen met de Topsector Life Sciences & Health 
(Health~Holland) hebben de SGF en de gezondheids 
fondsen in 2018 geld beschikbaar gesteld voor het  
publiekprivaat onderzoeksinitiatief MyOwnResearch.  
Dit moet leiden tot innovatieve oplossingen om mensen 
met een chronische aandoening in staat te stellen zo fit  
en actief mogelijk te leven.
 
In het project MyOwnResearch dragen mensen met een 
chronische aandoening bij aan oplossingen voor hun 
eigen aandoening. Het doel van dit project is het met een 
passende methodische aanpak ondersteunen van de inzet 
en vindingrijkheid van patiënten om hun eigen gezondheid 
te verbeteren. Op deze manier krijgen individuele patiënten 
sneller uitsluitsel of een gekozen aanpak voor hem of  
haar werkt. Tegelijk levert dit ook bruikbare medisch
wetenschappelijke resultaten op. De veronderstelling is 
dat op deze manier sneller relevante kennis wordt  
ontwikkeld dan met de gebruikelijke onderzoeksmethoden 
en dat werkzame therapieën en producten sneller getoetst 
worden en hun weg vinden in de praktijk.
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De aanpak van MyOwnResearch zal worden toegepast op 
de veelvoorkomende combinatie van vermoeidheids en 
buikklachten, waarbij een behandeling met probiotica en 
een ander supplement mogelijk uitkomst biedt voor de 
patiënt. MyOwnResearch maakt hiermee een persoonlijke 
benadering mogelijk die snel leidt tot verbetering van 
kwaliteit van leven.

Voor de begeleiding van het project MyOwnResearch is in 
2018 een SGF programmagroep ingesteld bestaande uit 
medewerkers van gezondheidsfondsen en Health~Holland. 
Het programma Beter Gezond is voor de SGF uniek omdat 
dit het eerste gezamenlijke fondsoverstijgende project is 
dat dankzij Health~Holland en met publiekprivate  
onderzoeksmiddelen van start is gegaan. 

PPS Programma Immunologie

Bij uiteenlopende aandoeningen speelt ontregeling van  
het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij  
infectieziekten, kanker, allergieën en autoimmuunziekten. 
Het afweersysteem speelt ook een belangrijke rol bij MS, 
het ontstaan van hart en herseninfarcten en chronische  
ontstekingsziekten aan bijvoorbeeld de darmen en  

luchtwegen. Ondanks enorme vooruitgang in de  
behandeling van deze aandoeningen is er lang niet 
voor alle patiënten zicht op genezing, laat staan op het 
voorkomen ervan. 

Binnen het Immunologie programma investeren de  
gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & 
Health (Health~Holland) samen met het bedrijfsleven  
€15 miljoen in drie veelbelovende consortia: het TIMID  
consortium, het DC4Balance consortium en het Target  
to B consortium. 

Ten behoeve van de monitoring van de drie consortia 
is in 2018 door de SGF een adviescommissie ingesteld 
bestaande uit twee (emeritus) hoogleraren, twee  
ervaringsdeskundigen ten behoeve van het patiënten
perspectief en twee leden van de projectgroep  
Immunologie van de fondsen. Deze commissie adviseert 
het bestuur van de SGF op basis waarvan het bestuur 
besluiten neemt. Het bureau van de SGF coördineert  
de monitoring en communicatie. Doel is te komen tot  
optimale samenwerking (ook tussen de consortia) om  
een strategische samenwerking te bestendigen, met 
toepassingsgerichte uitkomsten voor mensen met een 
aandoening waarbij het immuunsysteem een rol speelt. 
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Humane meetmodellen en de  
Transitie Proefdiervrije Innovatie

Omdat het maar beperkt mogelijk is om experimenteel 
onderzoek bij mensen te doen, gebruiken wetenschappers 
veelal modelsystemen om kennis te vergaren op  
verschillende biologische niveaus, voorspellingen te  
doen en oorzaken te begrijpen. Een aanzienlijk deel van 
het huidige gezondheidsonderzoek maakt gebruik van 
proefdiermodellen, omdat er nog geen of beperkte  
alternatieve modellen beschikbaar zijn. Onderzoeks
modellen gebaseerd op menselijk materiaal zoals cellen  
en weefsels, computermodellen, of bij de mens verzamelde 
data benaderen de mens echter regelmatig beter dan een 
diermodel dit doet. En hoe beter een onderzoeksmodel 
de mens benadert, des te sneller kunnen de bijbehorende 
onderzoeksresultaten toegepast worden in de praktijk.
 
Onder coördinatie van het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit is het landelijk netwerk 
Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) actief dat als doel 
heeft Nederland voorloper te laten zijn in de internationale 
transitie naar proefdiervrije innovatie en het versnellen van 
proefdiervrije vernieuwingen. Betrokken zijn onder andere 
de SGF, de Topsector Life Sciences & Health 

(Health~Holland), Stichting Proefdiervrij, ZonMw en de 
Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 
Economische Zaken en Klimaat.

Verschillende initiatieven dragen bij aan de doelstellingen 
van de TPI. Eén hiervan is het Vernieuwingsnetwerk  
Innovatief Gezondheidsonderzoek, ondersteund door  
de SGF. Dit netwerk onderzoekt wat er nodig is en wat  
financiers kunnen doen om onderzoekers te helpen  
proefdiervrij te werken. De SGF heeft in 2018 een  
voortrekkersrol vervuld binnen dit netwerk en ook 
financieel bijgedragen. Diverse bijeenkomsten zijn  
georganiseerd waaronder een Helpathon bij de Nederlandse 
Brandwonden Stichting, waarin een onderzoeksvoorstel 
met proefdieren werd omgezet naar een voorstel zonder 
proefdieren. De TPIhelpathon is hiermee een nuttig  
aanvullend instrument gebleken om mogelijkheden te 
verkennen voor proefdiervrije innovatie. 
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Hoge kwaliteit van onderzoek en daarbij horende  
goede voorspelbaarheid van onderzoeksmodellen zijn 
van groot belang voor alle gezondheidsfondsen die 
onderzoek financieren. Het is daarom niet de vraag 
waarom de SGF is aangesloten bij de Transitie  
Proefdiervrije Innovaties. Het gaat hier om de  
corebusiness van gezondheidsfondsen, namelijk om 
onderzoek (resultaten) op een zo efficiënt mogelijke 
wijze naar de mens en patiënt te kunnen brengen. 
Iedereen heeft hier baat bij: de patiënt die een nieuwe 
behandeling kan worden aangeboden, de onderzoeker 
die innovatief en kwalitatief hoogstaand onderzoek kan 
uitvoeren, en de achterbannen van de fondsen die hun 
donaties goed besteed zien worden. 

-Carine van Schie- Hoofd inhoudelijke programma’s 
Nederlandse Brandwonden Stichting en lid van de 
werkgroep proefdiervrije innovatie
  

In 2018 heeft de SGF een verkenning uitgevoerd naar  
de inhoud, potentiële samenwerkingspartners en  
organisatie van een nieuw te starten programma Humane 
Meetmodellen. Op basis van de verkenning zullen de leden 
in april 2019 een besluit nemen over het programma. 



Platform-, netwerkfunctie 
en overige activiteiten

6
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Binnen de SGF zijn verschillende themagroepen en  
werkgroepen actief. Themagroepen en de Projectgroep 
patiëntenparticipatie hebben een structureel karakter. 
Werkgroepen hebben een tijdelijk karakter en zijn  
opgericht voor het uitvoeren van een specifieke tijdelijke 
opdracht. Veel werkgroepen benutten de themagroepen  
of Projectgroep patiëntenparticipatie als klankbord. In  
bijeenkomsten van de themagroepen wordt kennis  
uitgewisseld over vraagstukken die bij alle fondsen spelen.

Themagroep Onderzoek 

De SGF verbindt maatschappij en wetenschap door 
maatschappelijke vraagstukken te agenderen en 
gezamenlijk impulsen aan de wetenschap te geven.  
Deze vraagstukken dragen bij aan versnelde kennis 
ontwikkeling. De Themagroep Onderzoek draagt bij aan 
kennisuitwisseling en kennisontwikkeling ten behoeve van 
de activiteiten van de afzonderlijke gezondheids fondsen 
en aan (de activiteiten van) de SGF. De Themagroep 
Onderzoek wijdde zich in 2018 aan onderwerpen die 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 de publiekprivate 
onderzoeksprogramma’s: Beter Gezond en Immunologie.

Binnen de SGF werken gezondheidsfondsen gezamenlijk 
aan een vitale samenleving waarin miljoenen mensen 
vrij zijn van ernstige en soms levensbedreigende  
ziektes en de gevolgen daarvan. Wetenschappelijk 
onderzoek en innovaties dragen bij in beter inzicht in 
ziektes, de behandeling en genezing hiervan. Binnen  
de SGF Themagroep Onderzoek delen de fondsen  
onderlinge ervaring en expertise en bepalen we 
gezamenlijke strategie op onderzoeksrichtingen en 
gerelateerde zaken. In 2018 zijn bijvoorbeeld de PPS call 
Immunologie uitgevoerd en zijn hierbinnen 3 consortia 
gestart, is gewerkt aan de Kennissynthese  
Vermoeidheid en zijn afspraken over maatschappelijk 
verantwoord licentieren afgestemd.

-Rens Vandeberg- Adjunct Directeur Diabetes Fonds 
en voorzitter SGF Themagroep Onderzoek
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Themagroep Voorlichting

De doelstelling van de Themagroep Voorlichting is  
versterking van de leden in de ontwikkeling van het eigen 
netwerk, de vaardigheden, en het delen van kennis en 
ervaring ten behoeve van efficiënte en goede voorlichting 
door de fondsen. Activiteiten richten zich op de  
medewerkers voorlichting van gezondheidsfondsen  
en patiëntenverenigingen. 

Projectgroep patiëntenparticipatie 

Eén van de vier ambities van de SGF is het doelmatig 
inzetten van het patiëntenperspectief bij onderzoek, beleid 
en zorg. De projectgroep Patiëntenparticipatie van de SGF 
geeft uitvoering aan deze ambitie. Naast het uitdragen van 
het belang van patiëntenparticipatie en stimuleren van 
onderlinge kennisdeling, heeft de projectgroep zich in  
2018 ingezet voor een landelijk trainingsaanbod van 
patiëntenparticipatie in onderzoek en denkt de  
Projectgroep Patiëntenparticipatie mee over een  
visuele tool voor onderzoekers. 

Tevens heeft de Projectgroep Patiëntenparticipatie  
in afstemming met ZonMw, PGOsupport en de  
Patiënten federatie Nederland formulieren gemaakt voor 
het ondersteunen van organisaties en cliëntreferenten bij  
het beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit het  
patiëntenperspectief. Een artikel over de ontwikkeling van 
het formulier ‘beoordelen onderzoeksaanvragen vanuit 
cliëntenperspectief’ is gepubliceerd in het Journal  
Research Involvement and Engagement.

Ik ervaar dat we samen niet alleen het belang van 
patiëntenparticipatie beter voor het voetlicht kunnen 
brengen, maar ook dat onze samenwerking leidt tot 
goede ideeën die concrete ondersteunende producten 
en resultaten opleveren. 

-Margriet Weide- senior projectleider participatie 
Longfonds en voorzitter SGF Projectgroep  
Patiëntenparticipatie
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Kennisuitwisseling 
gezondheidsfondsen
De uitwisseling van kennis tussen de gezondheidsfondsen 
vindt voor onder meer plaats via SGF Bridge, een digitaal 
platform waar gezondheidsfondsen kennis en informatie 
met elkaar uitwisselen. De jaarlijkse SGF dag 2018 vond op 
23 november 2018 plaats in het Akoestikum in Ede. De dag 
werd bezocht door ruim 150 medewerkers van fondsen en 
een aantal extern genodigden. Centraal thema was hoe 
gezondheidsfondsen samen nog meer impact kunnen 
hebben voor de patiënt en in de samenleving. De grote  
programma’s van de SGF kwamen aan de orde  
(Gezonde Generatie, Immunologie, BeterGezond en  
Transitie Proefdiervrije Innovatie). Daarnaast zijn goede 
praktijkvoorbeelden van de gezondheidsfondsen gedeeld 
ter inspiratie en om van elkaar te leren.

Overige activiteiten

De SGF is bij een reeks van landelijke ontwikkelingen 
betrokken. Enkele voorbeelden daarvan zijn HealthRI 
en GROZ. HealthRI heeft als doel de huidige veelheid en 
fragmentatie van losse datainfrastructuur initiatieven 

te coördineren en te stroomlijnen, om het in toenemende 
mate dataintensieve en crossdisciplinaire gezondheids
onderzoek efficiënter en doelmatiger te maken. Deze 
doelstelling is ook voor de gezondheidsfondsen relevant 
en daarom heeft de SGF in 2018 op meerdere momenten 
meegedacht over de vormgeving van HealthRI.
GROZ is de maatschappelijke uitdaging Gezondheid 
en Zorg, die door het Kabinet Rutte III is geformuleerd.  
De topsectoren spelen een belangrijke rol in de  
totstand koming van een plan om deze maatschappelijke 
uitdaging vorm en inhoud te geven. Binnen GROZ slaan 
burgers, zorg professionals, ondernemers, wetenschappers, 
financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal 
als nationaal niveau. Partijen werken samen aan concrete 
zorgvernieuw ingen met als doel een vitaal functionerende 
samenleving met een gezonde economie. De SGF is  
betrokken bij de vormgeving van GROZ vanuit het belang 
van goede preventie en zorg en vanwege de meerwaarde 
die wordt gezien in het versterken van samenwerking.



Organisatie van de SGF
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De SGF is een vereniging van 20 gezondheidsfondsen. 

Leden van de SGF in 2018

Aidsfonds Maag Lever Darm Stichting

Alzheimer Nederland Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Diabetes Fonds Nederlandse Brandwonden Stichting

Epilepsiefonds Nierstichting

HandicapNL Prinses Beatrix Spier Fonds

Hartstichting ReumaNederland

Hersenstichting Stichting ALS Nederland

JKF Kinderfonds Stichting MS Research

KWF Kankerbestrijding Trombosestichting Nederland  

Longfonds Wij zijn MIND
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Door de inzet van deze leden, de fondsmedewerkers en  
het ondersteunende bureau kan de SGF haar ambities 
waarmaken. De SGF organisatie ziet er als volgt uit:

In ledenvergaderingen worden door de directies van alle 
gezondheidsfondsen besluiten genomen over de koers 
en activiteiten van de SGF. Met het mandaat van de leden 
bestuurt het bestuur de vereniging.

Leden

Bureau

Projectgroep
Patiëntenparticipatie

Diverse werkgroepen

Themagroep
Voorlichting

Themagroep
Voorlichting

Klankbordgroep
Gezonde Generatie

Bestuur
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Ons bestuur

Het bestuur van de SGF bestond het grootste deel van 
2018 uit zeven bestuursleden. In de ledenvergadering van 
november 2018 is vicevoorzitter Jacquelien Noordhoek 
afgetreden vanwege het bereiken van de maximale 
bestuurstermijn in het SGF bestuur van twee keer drie jaar. 
Het SGF bestuur is teruggegaan naar zes bestuursleden en 
Bernique Tool is benoemd tot vicevoorzitter. 
Het bestuur bestond per december 2018 uit: 
• Michael Rutgers (voorzitter)
• Bernique Tool (vicevoorzitter)
• Koos Boering (penningmeester)
• Hanneke Dessing
• Rob Baardse 
• Martin van Oostrom                                                 

Ons bureau

In 2018 heeft de bureauorganisatie een verdere  
ontwikkeling doorgemaakt in de ondersteuning van 
gezamenlijke programma´s. Het bureau is in 2018  
versterkt door onder meer de komst van een directeur en 
een kwartiermaker Gezonde Generatie. Ook is een aantal 
nieuwe werkgroepen gestart, onder meer voor de  
begeleiding van de gestarte PPSprogramma’s. Het  
bureau bestond in 2018 uit een directeur: Emiel Rolink; 
twee beleidsadviseurs: Amy Davies en Ramona Kapitein 
(vanaf oktober 2018); een bureaucoördinator Rebiha 
Lamara (tot 1 mei 2018) en een secretaresse: Esther Beels. 
Mark Monsma was actief voor de SGF als kwartiermaker 
van het programma Gezonde Generatie. 
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Samenstelling SGF thema- project en werkgroepen in 2018

Leden Themagroep Onderzoek

Aidsfonds Marein de Jong, Martin van Oostrom

Alzheimer Nederland Minke Kooistra, Dinant Bekkenkamp

Diabetes Fonds Rens Vandeberg

Epilepsiefonds Martin Boer

Hartstichting Karin Eizema, Rebecca AbmaSchouten

Hersenstichting Esther Hosli, DirkJan Saaltink

JKF Kinderfonds Ellen Hanselaar

KWF Kankerbestrijding Sanne Kuijper, Yuri Souwer

Longfonds Dorothee Laan, Bas Holverda

Maag Lever Darm Stichting Bianca Schoonbeek

Nederlandse Brandwonden Stichting Carine van Schie

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Vincent Gulmans

Nierstichting Arjen Rienks, Wouter Eijgelaar
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In 2018 is Martin Boer afgetreden als voorzitter van de themagroep en is het voorzitterschap overgenomen  
door Rens VandeBerg.

Prinses Beatrix Spierfonds Ellen Sterrenburg, Simone van den Berge

ReumaNederland Nienke Klomp 

Stichting MS Research Kirstin Heutinck

Trombosestichting Rosalie Belder, Stans van Egmond

Wij zijn MIND Ben Roelands

Bureau SGF Amy Davies
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Leden Projectgroep Patiëntenparticipatie

Longfonds Margriet Weide (voorzitter)

Trombosestichting Nederland Stans van Egmond

Hartstichting Daphne Bloemkolk

Nierstichting Eveline Martens

ReumaNederland Christa Grootveld, Mariska Straube

Maag Lever Darm Stichting Bianca Schoonbeek, Thera Ligterink

Prinses Beatrix Spierfonds Simone van den Berge

Alzheimer Nederland Erlen Bruls, Susanne Van den Buuse

Wij zijn MIND Ben Roelands

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Vincent Gulmans

Nederlandse Brandwonden Stichting Eleni Papamikrouli

Diabetes Fonds Frieda van der Jagt

KWF Kankerbestrijding Willemijn den Oudendammer

Hersenstichting Els Van der Rhee, Loes van Herten

Ervaringsdeskundige / Adviseur Maarten de Wit

Bureau SGF Ramona Kapitein
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Leden Themagroep Voorlichting

Alzheimer Nederland Josephine Lambregts

Nederlandse Brandwonden Stichting Christel von Reeken

Epilepsiefonds Annelies Bakker

Hartstichting Tineke Parlevliet 

Hersenstichting Barbara Ellens

Hersenstichting Irene Broer 

KWF Kankerbestrijding Joanne Scheele

Longfonds Rianne Moes

Maag Lever Darm Stichting Marijke Boersma

Nederlandse Brandwonden Stichting Brigit Muis

Nederlandse Brandwonden Stichting Merel van der Mark 

Nierstichting Nederland Esther Fietjé

Reumafonds Sija de Jong

Prinses Beatrix Spierfonds Sonja van der Velden 

Prinses Beatrix Spierfonds Marleen van der Wurff

Trombosestichting Rosalie Belder
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Werkgroep Proefdiervrije Innovatie

Alzheimer Nederland Dinant Bekkenkamp

Hartstichting Karin Eizema

KWF Kankerbestrijding Sanne Kuijper

Hersenstichting DirkJan Saaltink, Esther Hosli

Nederlandse Brandwonden Stichting Carine van Schie

ReumaNederland Ingrid Lether

Bureau SGF Amy Davies

Werkgroep Open Science

Aidsfonds Marein de Jong

Diabetes Fonds Rogier van Gent

Hartstichting Mira Staphorst

KWF Kankerbestrijding Ana de Castro

ReumaNederland Nienke Klomp

Bureau SGF Amy Davies
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Projectgroep Immunologie

Alzheimer Nederland Dinant Bekkenkamp

Diabetes Fonds Rogier Van Gent

KWF Kankerbestrijding Yuri Souwer

Longfonds Bas Holverda

ReumaNederland Ingrid Lether, Nienke Klomp

Stichting MS Research Kirstin Heutinck

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) Laila el Aziz

Bureau SGF Amy Davies

Werkgroep Patiëntenparticipatie en Beleid

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Vincent Gulmans

Maag Lever Darm Stichting Thera Douma

Alzheimer Nederland Susanne van den Buuse

Bureau SGF Ramona Kapitein
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Werkgroep Patiëntenparticipatie Samenvatting aanvraagformulier

Adviseur Maarten de Wit

Maag Lever Darm Stichting Thera Douma

Alzheimer NL Erlen Buis

Bureau SGF Ramona Kapitein

Werkgroep SGF dag 2018

Maag Lever Darm Stichting Bernique Tool

Maag Lever Darm Stichting Mieke de Waal 

Bureau SGF Esther Beels

Bureau SGF Emiel Rolink 
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Klankbordgroep Gezonde Generatie

Alzheimer Nederland Marco Blom

Hartstichting Marina Senten

Hersenstichting Loes van Herten

Wij zijn MIND Marjan ter Avest

ReumaNederland Sija de Jong

Nierstichting Tom Oostrom
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