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Voorwoord
In 2019 scherpten we onze gezamenlijke missie aan. We
hebben onze werkzaamheden voor de leden vertaald naar
een gezamenlijk doel: langer gezond leven voor iedereen
in Nederland. We ondersteunen elkaar door met het
programma Gezonde Generatie gecoördineerd een
gezonde leefstijl te stimuleren in een gezonde omgeving.
En door collectieve ziekteoverstijgende onderzoeks‑
programma’s op te zetten. Met die doelen versterken we
ons als platform voor kennisdeling en belangenbehartiging.
De stap naar een inhoudelijke missie is best een grote.
Het zorgt ervoor dat we gaan nadenken over de taak
verdeling binnen het ‘team van de samenwerkende
gezondheidsfondsen’. We hebben geconcludeerd dat we
het meest impactvol zijn als wij de ziekteoverstijgend
thema’s, zoals een gezonde leefstijl, gezamenlijk oppakken,
en de meer ziekte specifieke onderwerpen voornamelijk
vanuit de afzonderlijke (gespecialiseerde) gezondheidsfondsen organiseren. Daarnaast geloven we dat wij, door
onze authenticiteit en kennis van zaken, andere relevante
partijen kunnen verbinden in het formuleren én met ons

uitvoeren van een gezamenlijke agenda voor een gezonde
leefstijl. Op die manier zijn we in staat ons aandeel in
een langer en gezond leven voor iedereen in Nederland
-inclusief diegenen met een chronische aandoening- zo
zichtbaar, voelbaar en meetbaar mogelijk te maken.
In 2020 wordt duidelijk dat deze nieuwe missie relevanter
en urgenter is dan ooit. COVID-19 laat zien dat hoe nodig
keuzes ten aanzien van gezondheid zijn. Het virus heeft
een enorme impact op onze samenleving. Iedereen wordt
geraakt. In zijn of haar fysieke gezondheid, mentale
gezondheid of op financieel vlak. De gezondheid van onze
achterban van mensen met een (chronische) aandoening
blijkt extra kwetsbaar voor het coronavirus. Het is mooi
om te zien dat elk gezondheidsfonds extra steun probeert
te bieden. Op zijn eigen manier, maar ook door samen op
te trekken. In 2020 benutten we de impuls die we in 2019
hebben gegeven aan onze samenwerking: in de lobby
naar de regering voor steun bij de onderzoeksvertraging,
het delen van de onderlinge ervaringen en oplossingen
naar aanleiding van de impact van COVID-19 op de eigen
3
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organisatie, in een collectieve actie waarin we in aandacht
vragen voor de 1,5 meter afstand.
In 2019 hebben we ook veel inhoudelijke vooruitgang
geboekt. Veel partijen zijn geïnteresseerd geraakt in ons
doel om in 2040 in Nederland de gezondste jeugd ter
wereld te realiseren. We hebben in dat verband inspirerende
nieuwe samenwerkingen opgezet. Op het ziekteoverstijgende onderzoeksgebied hebben we samen met de
topsector Life Science and Health (Health~Holland),
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen
(TTW), ZonMw en Stichting Proefdiervrij miljoenen
euro’s geïnvesteerd in de ontwikkeling van Humane
Meetmodellen. Deze modellen kunnen proefdieren in
onderzoek vervangen en bijdragen aan efficiëntere en
mensgerichte wetenschap.
Voor mijn gevoel heeft Nederland meer dan ooit
samenwerkingen als de onze nodig om antwoorden te
vinden op de gezondheidsuitdagingen van deze tijd. In de
transitie van nazorg naar voorzorg en de gezamenlijke
inzet binnen onderzoeksprogramma’s voor betere
behandeling en meer kwaliteit van leven. Tegelijkertijd
hebben we elkaar als gezondheidsfondsen meer dan ooit

nodig. Om elkaar te helpen, op weg naar een langer gezond
leven voor iedereen in Nederland, voor iedereen die ons
voor zijn gezondheid nodig heeft.
Michael Rutgers
Voorzitter
4

Over de
gezondheidsfondsen

jaarverslag

Gezondheidsfondsen leveren als private
non-profitorganisaties een belangrijke bijdrage aan de
volksgezondheid. Ze zijn vaak vele decennia geleden
opgericht door bevlogen particulieren die zich sterk
maakten voor mensen met een bepaalde aandoening. Als
goede doelen worden gezondheidsfondsen voornamelijk
gefinancierd uit particuliere donaties. Gezondheidsfondsen
hebben een onafhankelijke positie, zetten zich in voor het
voorkomen en genezen van (dodelijke en chronische)
aandoeningen en komen op voor goede en innovatieve
zorg voor patiënten. Vaak in nauwe samenwerking
met patiëntenorganisaties. In sommige gevallen zijn
gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie geïntegreerd.

2019

Gezondheidsfondsen zijn niet weg te denken als partner
van een gezonde samenleving door sinds jaar en dag
als continue financier van onderzoek en innovatie op te
treden. Dit doen zij in nauwe samenwerking met patiënten,
(zorg)professionals, onderzoekers en het bedrijfsleven.
Met hun communicatiekracht bereiken gezondheidsfondsen
een groot publiek en vragen zij aandacht voor een gezond
leven voor iedereen in Nederland. Sinds 2002 werken
de gezondheidsfondsen samen in de Vereniging
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) op de
gebieden van preventie, onderzoek en innovatie om
samen bij te dragen aan een gezonder Nederland.
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Over de Vereniging Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
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Zo draagt de SGF bij aan een samenleving waarin mensen
gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en
optimaal kunnen participeren. De maatschappelijke kracht
van de SGF wordt onder meer zichtbaar door:
• een achterban van vrijwilligers en ruim 3 miljoen
donateurs;
•	ruim €370 miljoen aan middelen die de achterbannen
bijeenbrengen;
• het grote netwerk in het gezondheids- en onderzoeksveld, de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven.
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De SGF bestond eind 2019 uit twintig leden die werken aan
het voorkomen, genezen en behandelen van (dodelijke en
chronische) aandoeningen. De SGF bevordert de samenwerking tussen de individuele gezondheidsfondsen, zodat
de afzonderlijke kracht elkaar kan versterken en grotere
maatschappelijke impact krijgt.
Als SGF lobbyen we voor een gezondere leefomgeving
voor iedereen in Nederland en zetten we ons in voor
agendasetting en onderzoek op het gebied van ziekteoverstijgende onderwerpen zoals leefstijl, patiëntenparticipatie,
immunologisch onderzoek en de ontwikkeling van humane
meetmodellen.
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Als we op de huidige voet verder gaan, heeft in 2040 meer
dan de helft van de Nederlanders (54%) een chronische
aandoening, zo blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV) uit 2018 van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit komt onder meer
doordat mensen beter en langduriger kunnen worden

behandeld en daardoor minder vaak aan ziektes overlijden.
De zorguitgaven blijven als gevolg daarvan tot 2060 stijgen
met ongeveer 2,8% per jaar 1. De SGF wil het tij te keren van
het groeiend aantal (chronisch) zieken en de - op termijn onbetaalbaarheid van de zorg.

Gedrag

Persoonsgebonden
Ziektelast
(%)

Zorguitgaven €

(x1000)

Ziektelast

(xmiljard)

(%)

Sterfte

Zorguitgaven €

(x1000)

(xmiljard)

Roken

9,4%

20,0

2,4

Hoge
bloeddruk

6,7%

12,6

5,6

Ongezonde
voeding

8,1%

12,9

6,0

Hoge bloedsuikerspiegel

6,6%

10,2

5,8

Weinig
beweging

2,3%

5,8

2,7

Overgewicht

3,7%

4,2

1,5

Alcohol
gebruik

1,5%

1,8

0,9

Cholesterol

0,9%

1,1

0,4

Lage
botdichtheid

0,7%

2,9

0,4

Bron: VTV, RIVM (2018)

1

Sterfte

Deze cijfers zijn afkomstig van het RIVM in een onderzoek naar de Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg,

in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2020
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Nieuwe missie SGF: Langer gezond leven voor iedereen in Nederland
Om de prognoses van het RIVM over chronische aandoeningen en de stijging van de zorgkosten te kunnen keren,
zijn grote veranderingen nodig. Chronische aandoeningen
hebben vaak overeenkomstige risicofactoren ten aanzien
van gedrag zoals roken, ongezonde voeding, te weinig
beweging en alcoholgebruik. Ook zijn er vergelijkbare
persoonsgebonden factoren zoals hoge bloeddruk, hoge
bloedsuikerspiegel, cholesterol en lage botdichtheid.
Als het gaat over de leefomgeving zijn ongunstige arbeids‑
omstandigheden 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.

te geven aan de gezamenlijke ambities van de twintig
gezondheidsfondsen en de rol van de SGF als vereniging
hierin. Om tot een aangescherpte missie en visie te komen,
kwamen de leden in 2019 viermaal bijeen. Tijdens deze
sessies stonden de huidige maatschappelijke uitdagingen
en de strategische doelen voor de langere termijn centraal.
De inhoud van de nieuwe missie van de SGF borduurt voort
op de strategie die de afgelopen vijf jaar is ontwikkeld: we
zetten ons nog steeds in voor een gezonde(re) leefstijl,
betere behandeling en hogere kwaliteit van leven bij ziekte.
De oorspronkelijke missie van de SGF had betrekking op
de rol van de SGF als platform. Nu is er gekozen voor een
gezamenlijke inhoudelijke missie: langer gezond leven
voor iedereen in Nederland. Hierdoor kunnen we scherpere
en bewustere keuzes maken in wat we individueel en
binnen het samenwerkingsverband SGF oppakken en
daardoor meer impact hebben als collectief.

De SGF heeft in 2019 gekeken naar de rol die zij wil spelen
ten behoeve van deze veranderingen. In 2019 heeft de SGF
een missie-visietraject doorlopen om opnieuw richting

Onze visie is dat we als gezondheidsfondsen werken
aan het voorkomen en behandelen van ziekten en het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een
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chronische aandoening. Wij geloven dat wij het meest
impactvol zijn als wij ziekteoverstijgende thema’s
zoals een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving
voornamelijk gezamenlijk oppakken en de meer ziekte‑

De missie van de SGF
is langer gezond
leven voor iedereen
in Nederland.

2019

specifieke onderwerpen vanuit de afzonderlijke (gespecialiseerde) gezondheidsfondsen organiseren. Wij geloven
dat wij door onze authenticiteit en kennis van zaken,
andere relevante partijen kunnen verbinden in het
formuleren én met ons uitvoeren van een leefstijlagenda
voor een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving. Wij
brengen op dit vlak een beweging op gang, die ons aandeel
in een langer en gezond leven voor Nederlanders -inclusief
diegenen met een chronische aandoening- zo zichtbaar,
voelbaar en meetbaar mogelijk maakt.
De nieuwe missie en visie vormen de basis van het nieuwe
SGF meerjarenbeleidsplan 2020-2025 dat in 2020 wordt
geschreven en biedt kansen om als gezondheidsfondsen
samen grote efficiencywinst te behalen.

´Langer gezond leven´ meten we aan de hand
van gezonde levensjaren. Onder ´gezondheid´
verstaan we het vermogen tot aanpassing
en eigen regie in het licht van de fysieke,
mentale en sociale uitdagingen van het leven,
waaronder een chronische aandoening en/of
een beperking.

11
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Nationale samenwerking ten
behoeve van een gezonde leefstijl

Samen patiëntenparticipatie
professionaliseren

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 fungeert daarbij als
katalysator. Veel partijen kijken met interesse naar de
verdere uitvoering van dit programma. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor een effectieve lobby. In 2019
hebben we in dit verband onze energie ingezet op de uit
voering van het Nationaal Preventieakkoord Overgewicht.
Dit akkoord hebben we in 2018 gesteund en ondertekend.
Het eerste uitvoeringsjaar van dit akkoord heeft weinig
vertrouwen gegeven in het realiseren van de geformuleerde
doelstellingen. Om dit wel mogelijk te maken, zijn meer en
scherpere maatregelen nodig. Met de ontwikkeling van
een nieuwe leefstijlagenda en het programma Gezonde
Generatie zet de SGF zich in voor publiek en politiek
draagvlak voor sterkere maatregelen.

Patiëntenfederatie Nederland en de SGF verstevigden
hun samenwerking door in september 2019 specifieke
“Uitgangspunten voor Samenwerking” te formuleren en
ondertekenen. Een verdergaande professionalisering van
patiëntenparticipatie is onontbeerlijk voor de kwaliteit van
de activiteiten en producten van patiëntenorganisaties,
gezondheidsfondsen en andere partijen. Het doel van
de samenwerking is fragmentatie van initiatieven te
voorkomen en bij te dragen aan de gezamenlijke doelstelling van fondsen en patiëntenorganisaties: van meerwaarde
zijn voor de patiënt.
De samenwerking en contacten met de Topsector Life
Sciences & Health (LSH) zijn verder geïntensiveerd.
Dit gaat enerzijds om de relaties vanuit de bestaande
gezamenlijke PPS programma’s en anderzijds om het
invullen van de maatschappelijke uitdagingen rond
gezondheid en zorg. Het missiegedreven topsectoren- en
innovatiebeleid stimuleert technologische en sociale
innovaties voor het maatschappelijk thema gezondheid
en met als centrale missie: In 2040 leven alle Nederlanders
12
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Patiëntenfederatie Nederland en de SGF tekenden op
10 september 2019 een gezamenlijk waarde-document,
met daaraan een aantal concrete afspraken verbonden.
Beiden spreken zich uit voor het grote belang van
patiëntenparticipatie, echte zeggenschap en betrok‑
kenheid van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek,
maar eigenlijk bij alle projecten, trajecten en beleid in
de gezondheidszorg. Een eerste concrete afspraak
is inmiddels ingelost; een gezamenlijke workshop
over patiëntenparticipatie in onderzoek heeft
plaatsgevonden. Mooi om te zien dat er veel raakvlakken
en gezamenlijkheid is tussen patiëntenorganisaties en
gezondheidsfondsen, maar ook interessant om te zien
dat we nog niet altijd elkaars taal helemaal spreken.
Daar werken we graag aan verder.
Dianda Veldman
Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

2019

tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de
gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste
sociaal - economische groepen met 30% afgenomen.

Transitie naar proefdiervrije
innovatie
Onder coördinatie van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is het landelijke
programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) actief,
met als doel de (internationale) transitie naar proefdiervrije
innovatie te versnellen. Naast de Topsector Life Sciences &
Health, Stichting Proefdiervrij, RIVM, VSNU, NFU en ZonMw
is de SGF partner van deze transitie. Het ministerie van
LNV voert de regie over het TPI-programma, in samen
werking met de departementen van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Om bij te dragen aan de transitie naar proefdiervrije innovaties is op initiatief van de SGF het programma Humane
meetmodellen ontwikkeld. Een goede voorspelbaarheid
13
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+5, -30!! “Plus-vijf, min-dertig!!” is, sterk geparafraseerd,
de ambitie van de coalitie van het Maatschappelijk
Thema Gezondheid en Zorg. Plus-vijf, min-dertig staat
voor vijf jaar langer leven in goede gezondheid en de
gezondheidsverschillen tussen de laagst en hoogste
sociaaleconomische groepen dertig procent reduceren.
En dat al in 2040. In Nederland. Vóór en mét iedereen.
Dus vóór en mét ruim zeventien miljoen inwoners. Géén
sinecure. Ambities met passie dus, die precisie vergen
van alle coalitiepartners. Dus is het van onschatbare
waarde de Samenwerkende Gezondheidsfondsen als
coalitiepartner te hebben, naast burger(coöperatie)s,
kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Samen
investeren ín en werken áán gezondheid, meedoen en
ertoe doen om ook samen economische en maatschappelijke impact realiseren.
Lof voor het lef: +5, -30 in 2040.

2019

van onderzoeksmodellen is van groot belang om onder
zoek(resultaten) op een zo efficiënt mogelijke wijze naar de
mens en patiënt te kunnen brengen. De verwachting is dat
onderzoeksmodellen die gebaseerd zijn op humaan
(menselijk) materiaal, zoals cellen en weefsels of
computermodellen gebaseerd op menselijke data, de
situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen.
Hiermee kunnen humane meetmodellen sneller leiden
tot toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.
Daarnaast dragen we zo bij aan de afbouw van het gebruik
van dierproeven.
Ten behoeve van de financiering van dit onderzoeks
programma heeft de SGF zich ingezet om te komen tot een
brede, nieuwe samenwerking met, naast de Topsector Life
Science & Health, NWO-domein Toegepaste en Technische
Wetenschappen (TTW), ZonMw en Stichting Proefdiervrij.

Nico van Meeteren
Directeur Health~Holland
(Topsector Life Sciences and Health)

14
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programma’s en
projecten
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Ook in 2019 hebben de gezondheidsfondsen de samen
werking op verschillende thema’s voortgezet en versterkt.
In 2019 liepen de volgende gezamenlijke programma’s en
projecten:
• Programma Gezonde Generatie
• PPS Programma Beter Gezond: MyOwnResearch
• PPS Programma Immunologie
• PPS Programma Humane Meetmodellen
• Kennissynthese Vermoeidheid

2019

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 leeftijds
categorie 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
16
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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 Nederland.
Met de gezondste jeugd op fysiek, mentaal en sociaal
vlak, richt de Gezonde Generatie zich op de volgende vijf
domeinen:

1 Vrij van tabak-, alcohol- <18,
drugsgebruik en problematisch gamen
2 Balans inspanning en ontspanning
(mentale gezondheid)
3 Voldoende bewegen
4 Gezond eten en drinken
5	Respectvol en veilig contact (veilig vrijen en
niet pesten)

17
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Het SGF-bestuur is opdrachtgever en geeft strategische
sturing aan het programma. Een klankbordgroep met
vertegenwoordiging vanuit de SGF-leden geeft advies
aan het SGF-bestuur. Uitvoering van het programma was
in 2019 in handen van het kwartiermakersteam Gezonde
Generatie dat onder leiding stond van Mark Monsma. De
leden van de SGF zijn actief betrokken bij de planvorming
en uitvoering van het programma.

Resultaten 2019
Met Gezonde Generatie richten we ons zowel op het
individu en de persoonlijke omgeving, als de sociale
omgeving en de maatschappij. We stimuleren gezond
gedrag via norm- en gedragsveranderende communicatie,
die ertoe bijdraagt dat de jeugd zelf gezond wil leven. In
2019 is samen met jongeren één overkoepelend concept
voor communicatie ontwikkeld in de vorm van de
campagne ‘Like Jezelf’. Daarnaast is een samenwerking
gestart om de invloed van influencers op gedrags
verandering te kunnen benutten voor gezondheidsboodschappen vanuit het programma. NOC*NSF en de
Nederlandse Loterij hebben interesse getoond om samen
met het programma Gezond Generatie VMBO-leerlingen te
activeren m.b.v. het Olympisch Team (TeamNL).

2019

Gezonde Generatie is een unieke samenwerking tussen
de bij de SGF aangesloten gezondheidsfondsen. Het
programma biedt inspiratie en verbinding om gezamenlijk
de Nederlandse jeugd de gezondste ter wereld te laten
worden, uiterlijk in 2040. In 2019 zijn opnieuw belangrijke
stappen gezet: er ligt een sterk plan om de weerbaarheid en sociaal emotionele ontwikkeling van de jeugd te
versterken en er zijn krachtige communicatiecampagnes
ontwikkeld die vanaf 2020 de Nederlandse jeugd inspi
reren om gezonde keuzes te maken. Bovendien staan er
naast de succesvolle alliantie Gezondheidsfondsen voor
Rookvrij, drie nieuwe allianties in de steigers. Allianties
die aan de slag gaan met respectievelijk gezonde
voeding, alcoholvrij en mentale gezondheid. Het geheel
biedt een mooi perspectief om in 2020 en daarna verder
te bouwen aan de Gezondste Generatie ter wereld!
Marina Senten
Allianties, Wetenschap & Innovatie (AWI) Hartstichting
en voorzitter klankbordgroep Gezonde Generatie
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Met co-financiering vanuit vermogensfondsen Noaber
en Bernard van Leer Foundation is het project De eerste
1000 dagen van het kind van start gegaan. De eerste 1000
dagen van het kind zijn cruciaal voor een goede start en
ontwikkeling. Ten behoeve van de ontwikkeling in een
volgende leeftijdsfase, wordt ingezet op het versterken
van de weerbaarheid van jongeren, zodat zij de vrijheid
en vaardigheden krijgen om goed voor zichzelf te zorgen
en gezond te leven. In 2019 is in co-creatie met relevante
stakeholders een plan van aanpak opgesteld rondom
weerbaarheid, waaruit drie speerpunten zijn gekomen:
•	het versterken van sociaal-emotionele ontwikkeling
jeugd via onderwijs. Hiervoor is een projectplan
opgesteld en is reeds gestart met lobby richting
curriculum.nu.
•	het versterken van ouders in opvoeding rondom
weerbaarheid, inclusief het 1e 1.000 dagen project.
• een programmabrede aanpak voor jongereninclusie.

2019

Juist in deze tijd merken we als samenleving hoe
belangrijk onze mentale gezondheid is en is het tijd om
te investeren in de weerbaarheid van de jongeren die nu
opgroeien. Openheid van hen over mentale gezondheid is
hierin ontzettend belangrijk. Met de alliantie de Mentaal
Gezonde Generatie willen we insteken op de ontwikkeling van de jongeren zelf, zorgen dat zij veerkrachtiger
worden. Onderzoek laat zien dat ook de omgeving van de
jongeren zorgt voor spanningen en stress. Door ook de
prestatiedruk vanuit de maatschappij en het onderwijs
aan te pakken in ons programma kunnen we daad
werkelijk impact hebben.
Marjan Ter Avest
Directeur MIND

In 2019 zijn drie nieuwe samenwerkingsverbanden die
zich hard maken voor het verminderen van ongezonde
prikkels en het verhogen van gezonde verleidingen in de
omgeving van de jeugd, ver gevorderd in hun oprichting.
Bij deze samenwerkingen zijn onder andere negen
gezondheidsfondsen betrokken:
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1.	Voor de Alliantie Mentale gezondheid is de opzet voor
een meerjarenstrategie gemaakt, met MIND en
Hersenstichting als trekkers vanuit de fondsen en
betrokkenheid vanuit AIG, NCJ, NJR, Unicef, FNO en
Bernard van Leer Foundation.
2.	Bij de totstandkoming van een samenwerkingsverband
rond Alcoholpreventie zijn KWF en MLDS als trekkers
vanuit de fondsen betrokken, naast inzet van MIND,
Hersenstichting, STAP, VKN en St. Positieve Leefstijl.
Externe deskundigen hebben bouwstenen aangeleverd
voor de meerjarenstrategie.

2019

De SGF bracht KWF Kankerbestrijding en de Maag Lever
Darm Stichting bijeen om op het dossier alcohol invulling
te geven aan de Gezonde Generatie. De partijen hebben
elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om een
generatie vrij van alcohol te realiseren. Met deze beweging, waarin aandacht is voor de schadelijke gevolgen
van alcohol, een stimulerende omgeving en effectieve
maatregelen, verwachten we uiteindelijk dat niemand
meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van alcohol.
Fleur van Bladeren
Teamleider Minder Kanker KWF Kankerbestrijding

3.	Bij de oprichting van de Alliantie Gezonde Voeding, zijn
de Nierstichting, Hartstichting, MLDS en Diabetesfonds
trekkers vanuit de SGF en daarnaast zijn Unicef,
Gemeente Amsterdam en JOGG betrokken. Er is met de
fondsen overeenstemming bereikt over de organisatie
en governance.
ReumaNederland is naast bovenstaande ontwikkelingen
betrokken bij gesprekken rondom de Alliantie Inclusief
Sporten en Bewegen (Sportakkoord).
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Ten behoeve van kennis, onderzoek en impactmonitoring
(KOI) voor het programma zijn we nieuwe samenwerkingen
aangegaan. Zo is door het RIVM een indicatorenset en
nulmeting voor programmamonitoring ontwikkeld. Er is
een Trendmonitor opgezet in samenwerking met SAMR
om kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek
rondom de domeinen van het programma te monitoren.
Behavior Change Group heeft kwalitatieve inzichten
verkregen in wat jongeren drijft, wat ze willen en hoe
hun gedrag kan worden beïnvloed (kernelementen voor
gedragsverandering), welke inzichten als bouwstenen
voor het programma kunnen worden benut. Trendsactive
heeft inzichten in maatschappelijke trends gegeven die
van invloed zijn op het gedrag van jongeren.
Hiermee is in 2019 de verdere basis gelegd voor het
programma zodat we in 2020 als programma meer
naar buiten kunnen treden waardoor de Nederlandse
maatschappij steeds meer van ons zal merken en zien.

2019

Gezond eten en drinken is één van de thema’s binnen
de Gezonde Generatie waarvoor Nierstichting,
Hartstichting, Diabetes Fonds, Maag Lever Darm
Stichting (als kernpartners) en Unicef, JOGG en
Gemeente Amsterdam (als partners binnen de Strategische Adviesgroep) een nieuw samenwerkingsverband
opzetten. Samen gaan we voor een omgeving waarin er
in heel Nederland een rijkelijk aanbod van gezonde
voeding is (dat goedkoper, toegankelijker en aantrekkelijker is dan ongezonde voeding), zodat uiterlijk in 2040
ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon
heeft. Dit is een ambitieus doel, maar ik ben ervan
overtuigd dat met de gebundelde krachten (en daarmee
vanuit één stem) van de fondsen en de samenwerkings‑
partners en een gecoördineerde communicatie -en
public affairs agenda we werken aan effectieve en
duurzame (beleid)oplossingen voor een gezonde voedselomgeving en daarmee een gezonde generatie in 2040.
Hier staan we voor en hier gaan we voor!
Bianca Schoonbeek
Adjunct directeur MLDS

21

jaarverslag

2019

Project MyOwnResearch
Samen met de Topsector Life Sciences & Health (LSH)
hebben de gezondheidsfondsen in 2018 geld beschikbaar
gesteld voor het publiek-privaat onderzoeksinitiatief
MyOwnResearch.
Het project MyOwnResearch is een innovatieve poging
om chronisch zieke patiënten nauw te betrekken bij de
evaluatie van zelfzorg rond darmgezondheid en vermoeidheid. Het unieke van de opzet is dat patiënten “zelf onderzoeker” worden. Zij dragen zelf bij aan de oplossingen voor
hun vermoeidheid en monitoring, waarbij ze ondersteund
worden door een passende methodische aanpak. 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.

Het project MyOwnResearch laat echter ook zien dat er
nog een spanningsveld is tussen de huidige medischeethische richtlijnen en patiëntgestuurd onderzoek. Zo blijkt
in 2019 MyOwnResearch niet goed inpasbaar in de huidige
kaders voor medisch-ethische toetsing en hebben er als
gevolg hiervan twee afwijzingen plaatsgevonden door de
toetsingscommissie METC. Dit is van grote invloed op het
project en de planning. In 2020 moet gekeken worden of
het project doorgang zal kunnen vinden, of omwille van
de METC-afwijzing gestopt zal moeten worden. Als het
programma gestopt moet worden, ligt er een mooie uit‑
daging om de verzamelde inzichten van MyOwnResearch
op zodanige wijze te benutten dat deze kunnen bijdragen
aan het versnellen van de mogelijkheden van patiëntgestuurd onderzoek in de toekomst.

Het is de verwachting dat dit type onderzoek, waarbij
patiënten een actievere rol krijgen als “zelfonderzoeker”,
belangrijker zal worden in de toekomst. Het haakt aan op
de maatschappelijke trend naar meer patiëntautonomie
en de algehele kanteling die gaande is van een focus op
ziekte & zorg, naar gezondheid & gedrag.
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Programma Immunologie
Bij uiteenlopende aandoeningen speelt ontregeling van het
immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectie
ziekten, kanker, allergieën en auto-immuunziekten. Het
afweersysteem speelt ook een belangrijke rol bij MS, het
ontstaan van hart- en herseninfarcten en chronische
ontstekingsziekten aan bijvoorbeeld de darmen en lucht‑
wegen. 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 (2018-2022) inves‑
teren de gezondheidsfondsen en de Topsector LSH samen
met het bedrijfsleven €15 miljoen in drie veelbelovende
consortia: het TIMID consortium, het DC4Balance consortium en het Target to B consortium. In het eerste jaar
is binnen de publiek-private consortia goede voortgang
geboekt. Dit concludeert de door de SGF ingestelde advies
commissie, bestaande uit drie (emeritus) hoogleraren, twee
ervaringsdeskundigen vanuit patiëntenperspectief en twee
leden van de projectgroep Immunologie van de fondsen.
Tevens is er enthousiasme over de mate van innovatie
binnen de onderzoeken en de ambitie om te komen tot één
grote, strategische samenwerking van de drie consortia.

Deze samenwerking beoogt zich te richten op het verster‑
ken, beschermen en het herstellen van het immuunsysteem
vanaf kindertijd tot op hoge leeftijd.

Topsector Life Sciences & Health ondersteunt de samen
werking tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven en
gezondheidsfondsen binnen het Immunologieprogramma.
We verwachten dat er grote stappen worden gemaakt in
het ontrafelen van het afweersysteem met deze immuno
logie projecten, waarbij de top van de Nederlandse immu
nologie uit verschillende vakgebieden met elkaar samenwerkt. Bovendien houden de projecten een marktgerichte
oplossing voor ogen door de samenwerking met bedrijven
en komen innovaties zo snel mogelijk bij de mensen
terecht die het nodig hebben. Belangrijk criterium bij de
toekenning van het onderzoeksgeld was een duurzame
samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven
en gezondheidsfondsen. We zijn verheugd te zien dat er nu
ook tussen de consortia onderling wordt samengewerkt.
Laila El Aziz
Programmamanager Topsecor Life Sciences & Health
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Programma Humane meetmodellen
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 proefdier‑
modellen, omdat nog geen of beperkte alternatieve
modellen beschikbaar zijn. Hoe meer een onderzoeksmodel
vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller
en gerichter ook de onderzoeksresultaten toepassing
vinden in de praktijk. In dit kader heeft de SGF samen met
Topsector LSH, NWO-domein Toegepaste en Technische
Wetenschappen (TTW) en ZonMw het programma Humane
meetmodellen opgezet. Stichting Proefdiervrij ondersteunt
het programma en draagt, afhankelijk van het onderzoek,
financieel bij aan de projecten die hieruit voortvloeien.
In 2019 is de eerste financieringsronde binnen dit
programma van start gegaan met als doel op de mens
gebaseerde innovatieve meetmodellen die specifieke
aandoeningen betreffen of die ziekteoverstijgend zijn.
In 2020 volgt een tweede subsidieoproep waarbij het

Met het Humane Meetmodellen programma wordt een
grote impuls gegeven aan zowel ontwikkeling als valorisatie van betere modellen voor gezondheidsonderzoek
in de mens. Hiermee beogen we dat er meer mensen
langer gezond blijven en dat proefdiergebruik verminderd
wordt. In dit programma ontwikkelen onderzoekers de
modellen in afstemming met partijen die belang hebben
bij de modellen (zoals bedrijven, patiënten(organisaties)
en autoriteiten), waarmee de kans op toepassing van de
modellen wordt gemaximaliseerd. Ik ben blij dat NWOdomein Toegepaste en Technische Wetenschappen
hiervoor de handen ineen heeft geslagen met de SGF en
haar fondsen, ZonMw en Topsector LSH. Gezamenlijk
kunnen we een stroomversnelling creëren waarvan
zowel mens als dier profiteren.
Lisette Krul
Programmaleider NWO- domein Toegepaste en
Technische Wetenschappen
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onderzoek gericht moet zijn op toepasbaarheid van de
humane meetmodellen voor meerdere ziektebeelden,
dan wel impact moet hebben ten behoeve van meerdere
patiëntengroepen. Tevens is er ruimte voor preventie- en
toxiciteitsonderzoek. De SGF coördineert de eerste ronde
en NWO-domein TTW coördineert de tweede financieringsronde. Bij beide onderzoeksprogramma’s is een delegatie
van de gezondheidsfondsen als stuurgroep betrokken.

2019

Kennissynthese Vermoeidheid
‘Vermoeidheid’ is een thema wat veel mensen raakt en in
het bijzonder mensen met een chronische aandoening. In
2019 is, met een financiële bijdrage en betrokkenheid van
negen gezondheidsfondsen en ZonMw in de vorm van
een begeleidingscommissie, een kennissynthese rond
dit onderwerp gestart. De kennissynthese focust zich
op verschillende ziektebeelden en het onderzoek wordt
uitgevoerd onder aanvoering van het UMC Maastricht.
Mogelijk vormen de resultaten van de kennissynthese de
opstap voor een nieuw onderzoeksprogramma.
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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 gezondheidsfondsen en aan (de activiteiten van) de SGF. De Themagroep
Onderzoek wijdde zich in 2019 aan onderwerpen die voor
alle gezondheidsfondsen relevant zijn, zoals translationeel
onderzoek in samenwerking met ZonMw, de beweging
richting open science en de versnelling van de ontwikke-

2019

Binnen de SGF Themagroep Onderzoek delen de fondsen
onderlinge ervaring en expertise en bespreken we de
gezamenlijke strategie op onderzoeksrichtingen en
gerelateerde zaken. Zo heeft de Themagroep op het
gebied van Open Science in 2019 een handleiding
Datamanagement opgesteld, die als richtlijn kan dienen
om de toegankelijkheid en herbruikbaarheid van data
te vergroten. Een belangrijk aspect in onderzoek om
tot snellere toepassing van nieuwe behandelingen voor
patiënten te komen. Daarnaast is de PPS call Humane
Meetmodellen van start gegaan met als doel de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. In het kader van dit
programma is ook het SGF standpunt rond proefdieren
geüpdatet.
Bas Holverda
Research manager Longfonds
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ling van proefdiervrije innovaties. Ook levert de thema
groep een bijdrage aan de gezamenlijke publiek-private
onderzoeksprogramma’s en de uitwerking van diverse
standpunten en handreikingen.

Stimuleren van een optimale
omgeving voor onderzoek
en innovatie
De SGF is bij verschillende landelijke ontwikkelingen en
initiatieven betrokken die bijdragen aan een optimaal
klimaat voor onderzoek en innovatie , waaronder:
• Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI)
•	ontwikkelingen open science beleid (HealthRI en
Nationaal Platform Open Science (NPOS)
•	de ontwikkeling van principes rond maatschappelijk
verantwoord licentiëren (MVL)
•	pilotlidmaatschap van het internationale Ensuring Value
In Research (EVIR) Forum

Samen kiezen voor proefdiervrije innovatie

2019

Innovatief Gezondheidsonderzoek. Dit netwerk onderzoekt
wat financiers kunnen doen om onderzoekers te helpen
proefdiervrij te werken. In 2019 zijn diverse bijeenkomsten
georganiseerd waaronder een Helpathon bij de Hartstichting,
in navolging van de Helpathon bij de Nederlandse
Brandwonden Stichting in 2018. Een Helpathon is een
instrument om mogelijkheden te verkennen voor proefdier‑

Tijdens de Helpathon bij de Hartstichting vond een
gemixt gezelschap van experts en leken oplossingsrichtingen voor urgent onderzoek op het gebied van
hart- en vaatziekten. Door gebruik te maken van de
kennis en kunde van de aanwezigen bleken de ingebrachte onderzoeksvragen al sneller tot toepassing
voor patiënten te kunnen leiden dan de onderzoekers
zelf dachten. Het is van grote meerwaarde dat dit
dankzij de Helpathon zichtbaar is geworden en van
groot belang dat deze mogelijkheden en alternatieven
breder bekend worden binnen de onderzoekswereld.
Karin Eizema
Researchmanager Hartstichting

De SGF is als partner van de Transitie Proefdiervrije
Innovatie (TPI) trekker van het Vernieuwingsnetwerk
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vrije innovatie. Door naast het beschikbaar stellen van
financiële middelen voor onderzoek, ook de organisatie
van Helpathons mogelijk te maken, bereik je dat onder‑
zoekers en beleidsmakers op nieuwe manieren prangende
onderzoeksvragen benaderen en buiten de gebaande
paden durven denken om waar mogelijk tot een
alternatieve en proefdiervrije aanpak te komen.

Open science
De ontwikkelingen rond open science worden door een
SGF werkgroep gevolgd en de werkgroep doet op basis
van deze ontwikkelingen concrete voorstellen voor open
science beleid (incl. open access en open data) voor de
fondsen. In 2019 is een aangescherpt standpunt over open
science opgesteld, in lijn met de ambitie om per 2020 open
access als onderzoeksfinanciers te verplichten. De werkgroep heeft daarnaast een Handleiding Datamanagement
geschreven, die benut kan worden voor individueel subsidiebeleid van gezondheidsfondsen. De SGF is vertegenwoordigd binnen de Adviesraad van het NPOS (Nationaal
Platform Open Science) en de stuurgroep van HealthRI.

Maatschappelijk verantwoord licentiëren
In opdracht van het ministerie van VWS heeft de NFU in
afstemming met diverse partijen principes opgesteld voor

2019

‘maatschappelijk verantwoord licentiëren’ (MVL). De SGF
is aangesloten bij de betrokken NFU-klankbordgroep en
heeft intern een werkgroep gevormd om te fungeren als
sparringpartner voor de vertegenwoordiger namens de
SGF in de NFU-klankbordgroep. Doel van het landelijke
traject rond MVL is het operationaliseren en toepassen van
principes van maatschappelijk verantwoord licentiëren
bij (genees)middelontwikkeling door Nederlandse kennis
instellingen die met publieke middelen worden betaald.
De NFU heeft in 2019 het rapport ‘Tien principes voor
maatschappelijk verantwoord licentiëren’ aangeboden
aan het ministerie van VWS. De SGF-werkgroep MVL heeft
een (intern) advies opgesteld voor de leden en daarnaast
is een kort (extern) standpunt opgesteld in reactie op de
principes, wat tevens op de SGF-website is geplaatst.

Samenwerking internationale gezondheids
onderzoeksfinanciers
De SGF is in 2019 als pilot lid geworden van het internationale Ensuring Value In Research (EVIR) Forum. Uitgangs
punt van het EVIR Forum is het optimaliseren van de rol die
onderzoeksfinanciers kunnen spelen bij het vergroten van
de meerwaarde van onderzoek. Het SGF lidmaatschap van
het EVIR Forum wordt in 2020 geëvalueerd.
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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. De themagroep komt enkel
naar aanleiding van concrete vraagstukken bijeen en is
in 2019 niet bijeengekomen.

Projectgroep patiëntenparticipatie
De SGF zet zich in voor een samenleving waarin mensen
langer gezond leven en patiënten de best mogelijke
behandeling krijgen. Dit doen we door samen te werken op
ziekteoverstijgende activiteiten, waarbij de maatschappelijke impact en toepasbaarheid van de resultaten voor
eindgebruikers centraal staat. Tijdige, structurele en een
wezenlijke inbreng van het patiëntenperspectief is dan
ook onmisbaar. De SGF projectgroep Patiëntenparticipatie
draagt bij aan het bevorderen van een brede inzet van
patiëntenparticipatie bij de SGF-leden. Dit doet zij niet

2019

alleen door onderlinge en externe kennisdeling te stimu‑
leren, maar bijvoorbeeld ook door concrete formats te
ontwikkelen die partijen ondersteunen bij het inbedden
van het patiëntenperspectief. Zo is in 2019 de laatste hand
gelegd aan diverse ‘formulieren en handreikingen’ die
zowel organisaties, onderzoekers als clientreferenten
helpen bij de inbreng van het patiëntenperspectief bij de
beoordeling van onderzoeksvoorstellen.
Naast het ontwikkelen van eigen formats ziet SGF een
grote meerwaarde in samenwerking met andere partners.
Zo heeft SGF een rol gespeeld bij de Kickstarter2. Op initiatief
van een aantal fondsen en deelname in de stuurgroep, is er
een tool ontwikkeld om onderzoekers wegwijs te maken
en handvatten te bieden voor participatie in onderzoek.
Ook heeft de projectgroep zich ingezet in het tot stand
komen van een intensievere samenwerking met de
Patiëntenfederatie Nederland. In een eerste gezamenlijke
activiteit, de workshop ‘Patiëntenparticipatie bij onderzoek’
is er nauw samengewerkt om tot een opzet te komen waar
vooral de dialoog en het uitwisselen van ervaringen tussen
gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties centraal
stond. Er vonden vruchtbare discussies plaats over de
2

Zie voor meer informatie over Kickstarter de website:

www.participatiekompas.nl/kickstarter
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kwaliteit van beoordelingen, financiële vergoedingen en
actieve patiëntbetrokkenheid in de bepaling van de
onderzoekersrichting. Onderwerpen waar zowel de
gezondheidsfondsen als patiëntenorganisaties een
centrale rol in spelen en er mooie kansen liggen om
gezamenlijk in op te trekken.

2019

inspirerende lezing over het belang van een goede start
als kind en gezonde voeding. In de middag werden 12
workshops aangeboden en werden diverse praktijkvoorbeelden gedeeld ter inspiratie: een dag voor én door
gezondheidsfondsen. Het evenement werd bezocht door
ruim 125 medewerkers van gezondheidsfondsen en een
aantal externe genodigden en kreeg een hoge waardering
van de aanwezigen.

Kennisuitwisseling
gezondheidsfondsen
De uitwisseling van kennis tussen de gezondheidsfondsen
vindt onder meer plaats via SGF Bridge, een digitaal platform waar gezondheidsfondsen kennis en informatie met
elkaar uitwisselen. In december 2019 waren 280 accounts
aangemaakt die toegang verlenen tot dit SGF-platform.
De jaarlijkse SGF dag 2019 vond plaats op 22 november
2019 in het Muntgebouw in Utrecht. Centraal thema was
‘Meer gezonde levensjaren voor Nederlanders’, in lijn met
de nieuwe missie van de SGF. Staatssecretaris Blokhuis
was aanwezig om zijn visie te geven op de samenwerking
met de gezondheidsfondsen. Daarnaast verzorgden prof.
dr. ir. Jaap Seidell en prof. dr. Tessa Roseboom beiden een
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De SGF is een vereniging van 20 gezondheidsfondsen.

Leden van de SGF in 2019
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

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:

2019

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

Bestuur
SGF
Bureau

Gezonde leefstijl
in een gezonde
omgeving

Ziekte overstijgende
(onderzoeks)
programma’s

Programma
management en Kennis,
Onderzoek en Impact

Allianties

Invulling
onderzoeksprogramma’s

Communicatie

Overige
activiteiten

Vereniging en
platform

Communicatie

Ondersteuning
bestuur en leden

Thema- en
projectgroepen

Weerbaarheid
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Ons bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit:
•
•
•
•
•

Michael Rutgers (voorzitter)
Bernique Tool (vicevoorzitter)
Koos Boering (penningmeester)
Hanneke Dessing
Rob Baardse

Martin van Oostrom is per 14 november 2019 door de
ALV onder dankzegging van zijn bestuurslidmaatschap
gedechargeerd.

Ons bureau
In 2019 heeft de bureauorganisatie een verdere
ontwikkeling doorgemaakt ten behoeve van de
ondersteuning van gezamenlijke dossiers en programma’s.
Eind 2019 had de SGF 5 medewerkers in dienst (3,28 FTE).
De directeurspositie is tot 1 februari 2019 ingevuld door
Emiel Rolink en per 1 februari 2019 door Mark Monsma.
Daarnaast waren in de loop van 2019 vijf beleidsadviseurs

2019

werkzaam bij de SGF: Amy Davies, Ramona Kapitein,
Emiel Rolink, Raaijmakers, Renée Narinx en Astrid van der
Laan. In het vierde kwartaal werd project‑ondersteuning
geboden door Inge Rietveld en Esther Haak voor de
begeleiding van het nieuwe programma Humane
Meetmodellen.

Programmateam
Gezonde Generatie
Binnen het team van Gezonde Generatie waren eind 2019
tien adviseurs werkzaam (ca. 4 fte). Eleanne Plaizier en
Suzanne van der Goot zetten zich in voor weerbaarheid,
Jaap de Graaf voor alliantiestimulering, Alice Kroeze
voor communicatie en Boudewijn Hubert voor kennis,
onderzoek en impact. Daarnaast zetten Adnan Mirza en
Remco Lassche zich in voor programmamanagement
en -strategie, financiën en procesondersteuning bij de
diverse werkstromen, Linda van den Top voor secretariële
ondersteuning en Judith Sander en Renée Narinx voor
procesondersteuning rondom communicatie en
weerbaarheid.
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Samenstelling SGF thema- project en werkgroepen in 2019
Leden Themagroep Onderzoek
Aidsfonds

Marein de Jong, Martin van Oostrom

Alzheimer Nederland

Minke Kooistra, Dinant Bekkenkamp

Diabetes Fonds

Rens Vandeberg (voorzitter)

Epilepsiefonds

Martin Boer

Hartstichting

Karin Eizema, Rebecca Abma-Schouten

Hersenstichting

Esther Hosli, Dirk-Jan Saaltink

JKF Kinderfonds

Ellen Hanselaar

KWF Kankerbestrijding

Sanne Kuijper, Yuri Souwer

Longfonds

Dorothee Laan, Bas Holverda

Maag Lever Darm Stichting

Bianca Schoonbeek, Hanneke van Essen,
Thera Ligterink-Douma

Nederlandse Brandwonden Stichting

Carine van Schie

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Vincent Gulmans

Nierstichting

Arjen Rienks, Wouter Eijgelaar
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Prinses Beatrix Spierfonds

Ellen Sterrenburg, Simone van den Berge

ReumaNederland

Nienke Klomp, Ingrid Lether

Stichting MS Research

Kirstin Heutinck

Trombosestichting

Rosalie Belder, Stans van Egmond

MIND

Ben Roelands

Bureau SGF

Amy Davies

2019

Leden Projectgroep Patiëntenparticipatie
Longfonds

Margriet Weide (voorzitter)

Trombosestichting Nederland

Stans van Egmond

Hartstichting

Daphne Bloemkolk

Nierstichting

Marianne van Leeuwen

ReumaNederland

Christa Grootveld, Mariska Straube

Maag Lever Darm Stichting

Bianca Schoonbeek, Thera Ligterink

Prinses Beatrix Spierfonds

Simone van den Berge
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Alzheimer Nederland

Erlen Bruls, Susanne van den Buuse

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

Aidsfonds

Ronald Berens

Ervaringsdeskundige en adviseur

Maarten de Wit

Bureau SGF

Ramona Kapitein

2019
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Projectgroep BeterGezond – MyOwnResearch
Alzheimer Nederland

Minke Kooistra

Diabetes Fonds

Roel Nahuis

Hartstichting

Marty Beurskens

Nederlandse Brandwondenstichting

Carine van Schie

MLDS

Thera Ligterink-Douma

Nierstichting

Eveline Martens

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland)

Laila el Aziz

SGF Bureau

Ramona Kapitein

Klankbordgroep Gezonde Generatie
Alzheimer Nederland

Marco Blom

Hartstichting

Marina Senten (voorzitter)

Hersenstichting

Loes van Herten

MIND

Marjan ter Avest

ReumaNederland

Sija de Jong

Nierstichting

Tom Oostrom
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Werkgroep Proefdiervrije Innovatie
Alzheimer Nederland

Dinant Bekkenkamp

Hartstichting

Karin Eizema

KWF Kankerbestrijding

Sanne Kuijper

Hersenstichting

Dirk-Jan 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, Annebel Schipper

MLDS

Thera Ligterink

Longfonds

Bas Holverda

ReumaNederland

Ingrid Lether, Nienke Klomp, Heidi van Vugt

Stichting MS Research

Kirstin Heutinck

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland)

Laila el Aziz, Janica Swieringa

Bureau SGF

Amy Davies, Tamara Raaijmakers
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Werkgroep Maatschappelijk verantwoord licentiëren
KWF Kankerbestrijding

Martijn de Jager, Roberta Lo Conte

Aidsfonds

Marein de Jong

Nierstichting

Wouter Eijgelaar

Prinses Beatrix Spierfonds

Ellen Sterrenburg

ReumaNederland

Corné Baatenburg-de Jong

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Vincent Gulmans

Hartstichting

Bastian Mostert

Diabetesfonds

Rens Vandeberg

Stichting MS Research

Kirstin Heutinck

Bureau SGF

Amy Davies
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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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Astma Fonds
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