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Voorwoord voorzitter
Als Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) zetten wij ons in
voor langer gezond leven voor iedereen in Nederland. In 2020 werd
duidelijk dat deze missie relevanter en urgenter is dan ooit.
COVID-19 laat zien hoe nodig keuzes zijn ten aanzien van gezondheid.
Het virus had en heeft een enorme impact op onze samenleving,
waarbij iedereen wordt geraakt. Kwetsbare groepen, waaronder
onze achterban met chronische aandoeningen, extra hard. Als
gezondheidsfondsen boden we extra steun door samen op te
trekken in de lobby naar de regering voor compensatie van het
vertraagde gezondheidsonderzoek en via een collectieve actie
waarin we aandacht vroegen voor het belang van 1,5 meter afstand.
Diverse van onze leden hebben zich hard gemaakt voor het
doorgaan van de reguliere zorg die vaak werd uitgesteld als gevolg
van de noodzakelijke COVID-19 zorg.

Ondanks dat COVID-19 tot beperking heeft geleid
in de uitvoering van het jaarplan 2020, hebben
we mooie resultaten behaald. Steeds meer
stakeholders zijn geïnteresseerd in het Gezonde
Generatie programma dat als doel heeft om in
2040 in Nederland de gezondste jeugd ter wereld
te realiseren. Dat geldt ook voor politieke partijen:
D66 en het CDA hebben de Gezonde Generatie

in het verkiezingsprogramma opgenomen en
verscheidene andere politieke partijen zeggen
zich hard te willen maken voor de gezondheid van
jongeren. Na COVID-19 is dat des te belangrijker.
Steeds meer jongeren ervaren mentale druk,
en de coronamaatregelen hebben dat in 2020
nog zichtbaarder gemaakt. Binnen het Gezonde
Generatie programma zetten we daarom steeds
meer in op de mentale gezondheid van de jeugd
zelf, als randvoorwaarde voor gezond gedrag.
In dit jaarverslag leest u over de verschillende
activiteiten op dat vlak, zoals ten aanzien van de
eerste 1000 dagen.
Naast onze inzet ten behoeve van preventie,
verstevigden we in 2020 de inzet om via
duurzame, ziekteoverstijgende programma’s
meer impact te hebben als collectief van fondsen.
De onderzoekscoördinatoren van onze leden
hebben samen een SGF onderzoeksvisie opgesteld. Die gaat ons helpen een grotere bijdrage te
leveren aan langer gezond leven voor iedereen in
Nederland. Met de topsector Life Sciences and
Health (Health~Holland), NWO-domein Toegepaste
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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
onderzoeksprogramma’s op te zetten. Met
die doelen versterken we ons als platform
voor kennisdeling en belangenbehartiging.

Michael Rutgers
Voorzitter

en Technische Wetenschappen (TTW), ZonMw en Stichting Proefdiervrij
investeerden we opnieuw miljoenen euro’s in de ontwikkeling van Humane
Meetmodellen. Zo dragen we bij aan beter voorspellend gezondheidsonderzoek en een verminderde afhankelijkheid van dierproeven. Een transitie die
vasthoudendheid vraagt. Ik ben er trots op dat de SGF één van de koplopers
is in Nederland op dit vlak.
Daarnaast besloten we om de gezamenlijke kansen op het thema ‘Kwaliteit
van leven’ te verkennen. Ervaringsdeskundigen zijn van meet af aan
betrokken geweest en hebben richting gegeven aan een eerste opzet van
een aanpak. In 2021 wordt samen met de doelgroep toegewerkt naar een
programma waarin het sociaal en mentaal functioneren van mensen met
een chronische aandoening en beperking en de interactie met de omgeving
centraal staan.
De achterban van de gezondheidsfondsen weet zelf maar al te goed hoe
essentieel een goede gezondheid is voor de wijze waarop je je leven leidt. In
2020 werd voor heel Nederland duidelijk hoe randvoorwaardelijk een goede
gezondheid is voor de wijze waarop we ons leven leiden als samenleving,
in alle facetten. Schreef ik in 2019 dat we elkaar als gezondheidsfondsen
meer dan ooit nodig hebben, in de transitie van nazorg naar voorzorg. In
2020 wordt duidelijk dat we iedereen nodig hebben. Niet alleen op weg naar
een langer gezond leven voor iedereen in Nederland, maar gewoon om onze
manier van leven te behouden.
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De vereniging
Samenwerkende
Gezondheidsfondsen (SGF)
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Gezondheidsfondsen
Gezondheidsfondsen leveren als private non-profitorganisaties een
belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. 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) 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.

De maatschappelijke kracht van de binnen
de SGF verenigde leden wordt onder meer
zichtbaar door:
•	een achterban van duizenden vrijwilligers
en zo’n 5 miljoen donateurs;
•	ruim €370 miljoen aan middelen die
gezamenlijk bijeen worden gebracht;
•	het grote netwerk in het gezondheids- en
onderzoeksveld, de maatschappij, de politiek
en het bedrijfsleven.

Gezondheidsfondsen zijn niet weg te denken als
partner van een gezonde samenleving. In nauwe
samenwerking met patiënten, (zorg)professionals,
onderzoekers en het bedrijfsleven financieren zij
onderzoek en innovatie. Met hun communicatiekracht bereiken gezondheidsfondsen een groot
publiek en vragen zij aandacht voor gezond leven
voor iedereen in Nederland. Sinds 2002 werken
de gezondheidsfondsen samen in de Vereniging
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) op
het gebied van preventie, onderzoek en innovatie
om gezamenlijk bij te dragen aan een gezonder
Nederland.
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De vereniging
De SGF bestond eind 2020 uit 19 betalende leden. De SGF bevordert
de samenwerking tussen deze individuele gezondheidsfondsen,
zodat de afzonderlijke kracht elkaar kan versterken en grotere
maatschappelijke impact krijgt.
De gezamenlijke missie van gezondheidsfondsen
die zich binnen de SGF hebben verenigd is: langer
gezond leven voor iedereen in Nederland. Deze
fondsen geloven dat zij het meest impactvol zijn
als ze binnen de SGF de bij uitstek ziekteoverstijgende thema’s - zoals een gezonde leefstijl
in een gezonde omgeving - voornamelijk gezamenlijk oppakken en de meer ziektespecifieke
onderwerpen vanuit de afzonderlijke (gespecialiseerde) gezondheidsfondsen organiseren.
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.

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

De gezamenlijke missie:

Langer gezond leven
voor iedereen in Nederland
´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.
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Meer impact door
samenwerking
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Onze visie
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 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
ziektespecifieke 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 leef
stijlagenda voor een gezonde leefstijl in een
gezonde omgeving. Wij willen op dit vlak een

beweging op gang brengen, die ons aandeel in
een langer en gezond leven voor iedereen in
Nederland -inclusief diegenen met een
chronische aandoening- zo zichtbaar, voelbaar
en meetbaar mogelijk maakt.
Per 2020 is de missie van de SGF langer gezond
leven voor iedereen in Nederland vertaald naar het
jaarplan. Om de stap te kunnen maken van de
SGF missie / visie naar het jaarplan en uiteindelijk naar een meerjarenplan 2025, hebben we
impactdomeinen geformuleerd. Dit zijn (categorieën van) maatschappelijke resultaten die
nodig zijn voor het realiseren van de missie. Het
opstellen van een meerjarenstrategie is vanwege
COVID-19 verschoven naar 2021.
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Impactdomeinen
Gezonde leefstijl in een
gezonde omgeving

Ziekteoverstijgende
(onderzoeks)programma’s
voor betere behandeling

Krachtige
vereniging/platform

1.

4.

7.

Mensen kunnen en willen volgens
een gezonde leefstijl leven

Verhogen van het rendement/maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve
van genezing

Efficiënte besluitvorming

2.

5.

8.

(Rijks)overheden nemen maatregelen, scheppen voorwaarden en
richten de omgeving ten behoeve
van gezondheid in

Verhogen van het rendement/maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve
van kwaliteit van leven

Hoogwaardige dienstverlening
(aan de leden)

3.

6.

9.

Kennis over gezonde leefstijl neemt
toe en wordt door de medische,
private en publieke sector meer
toegepast

Resultaten van onderzoeken komen
ten goede aan de maatschappij en
zijn toepasbaar voor eindgebruikers
(patiënten, medische sector, bedrijven)

Impactvol platform om elkaar te
versterken
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De onderlinge verbondenheid tussen de
leden is in 2020 gegroeid. Zo werd een SGF
Onderzoeksvisie opgesteld om via de
samenwerkingen binnen onderzoeks
programma’s optimale impact ten behoeve
van gezondheid te kunnen realiseren.

De leden besloten om met gezamenlijke middelen
ook de kansen van samenwerking ten behoeve
van ‘kwaliteit van leven’ te verkennen. Daarnaast
hebben we ingezet op verschillende activiteiten
die voortvloeiden uit de onvoorziene ontwikkelingen rondom het coronavirus. Zo hebben we bij de
Nederlandse Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU) en de ministeries van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht gevraagd
voor de gevolgen van de vertraging van onderzoeken bij de umc’s ten gevolge van de COVID-19
pandemie. Daarnaast werd begin 2020 door de
gezondheidsfondsen een ‘houd (afstand) van
elkaar - #ZorgVoorElkaar’ uiting gemaakt die
breed is gedeeld via sociale media.
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Nationale samenwerking ten
behoeve van een gezonde leefstijl
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Als SGF en individuele fondsen zijn we gesprekspartner aan tafels van het
Preventieakkoord en hebben we zitting in de Initiatiefgroep Preventie.
In 2020 is er veel geïnvesteerd in contacten op
landelijk en strategisch niveau. Er is onder
meer gezamenlijke input geleverd aan de
opstellers van alle partijprogramma’s met focus
op de Gezonde Generatie als geheel en vanuit
de samenwerkingen op onderliggende thema’s
meer gedetailleerd in aanloop naar de landelijke
verkiezingen in 2021. Daarnaast hebben de
verschillende allianties die bijdragen aan de
doelstellingen van de Gezonde Generatie eind
2020 campagnes gevoerd om aandacht te
vragen voor de mentale gezondheid van jongeren,
gezonde voeding en een rookvrije samenleving.
Met het programma Gezonde Generatie en de
ontwikkeling van een nieuwe leefstijlagenda
positioneren de gezondheidsfondsen zich als
een belangrijke speler in het veld. We zetten
ons in voor het vergroten van publiek en politiek
draagvlak voor stevige maatregelen om een
Gezonde Generatie mogelijk te maken. Tenslotte

hebben we een gezamenlijke reactie voorbereid
op de internetconsultatie ‘Zorg voor de Toekomst’
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS).

12

SGF

Publiek-private samenwerkingen
(PPS) ten behoeve van gezondheid
De nauwe samenwerking en contacten met de
Topsector Life Sciences & Health (LSH) zijn in
2020 voortgezet met als doel de gezamenlijke
maatschappelijke en economische impact van
de beschikbare PPS-middelen ten behoeve van
gezondheid optimaal te kunnen benutten. Het
gaat hierbij om impact in gezondheidsoplossingen
voor patiënten en toepassingsgerichte innovaties en bedrijvigheid. Vandaag de dag leveren
gezondheidsfondsen via PPS een belangrijke
bijdrage aan het Missiegedreven Topsectorenen Innovatiebeleid (MTIB).

20
20

Om innovaties met impact te realiseren heb
je, naast wetenschap, bedrijfsleven en overheid de patiënt en burger absoluut nodig.
De SGF is daarom voor de topsector LSH een
essentiële en waardevolle partner.
Carmen van Vilsteren - boegbeeld Topsector
Life Sciences & Health
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SGF Onderzoeksvisie
De SGF Themagroep Onderzoek heeft in 2020
een gezamenlijke SGF Onderzoeksvisie opgesteld ten behoeve van het vergroten van de
maatschappelijke impact van de gezamenlijke
onderzoeksactiviteiten. Deze gezamenlijke onderzoeksvisie geeft weer welke rol en ambities

20
20

de SGF als collectief van gezondheidsfondsen
heeft op het gebied van onderzoek, welke principes zij hanteert en welke voorwaarden worden
gesteld. De nieuwe SGF Onderzoeksvisie draagt
daarnaast bij aan focus en bestendiging van de
gezamenlijke SGF (onderzoeks)programma’s.
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Gezamenlijke programma’s
en projecten
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In 2020 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
Verkenning Kwaliteit van leven
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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 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

20
20

zieken. Op de lange termijn voorzien 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:
•	Vrij van: tabaks-, alcohol <18-, drugsgebruik,
problematisch gamen en andere verslavingen
•	Balans inspanning en ontspanning (mentale
gezondheid)
• Voldoende bewegen
• Gezond eten en drinken
•	Respectvol en veilig contact (veilig vrijen en
niet pesten)
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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.
De leden van de SGF zijn actief betrokken bij de
planvorming en uitvoering van het programma.

Resultaten 2020
Samenwerking TeamNL
Met de Gezonde Generatie richten we ons op het
individu en de persoonlijke omgeving, de sociale
omgeving en de maatschappij. We stimuleren gezond gedrag via norm- en gedragsveranderende
communicatie als bodemplaat voor bestaande
initiatieven, die ertoe bijdraagt dat de jeugd zelf
gezond wil leven. In 2020 is Gezonde Generatie
aan het Nederlands publiek gepresenteerd.
Directe aanleiding hiervoor was de start van de
samenwerking met NOC*NSF en de Nederlandse
Loterij om samen met het programma Gezond
Generatie VMBO-leerlingen te activeren met
behulp van het Olympisch Team (TeamNL). De
eerste mijlpaal binnen deze samenwerking is dat
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Gezonde Generatie Coca-Cola vervangen heeft
als hoofdsponsor van de schoolsportcompetitie
Olympic Moves.

2K40
Daarnaast is de jongeren community 2K40
gelanceerd, een online community gecreëerd
voor en door jongeren. 2K40 maakt content voor
YouTube, Instagram en TikTok die inspireert om
gezonder te leven. Het eerste format dat binnen
2K40 is gelanceerd is ‘Levensliedjes’, waarbij jongeren met bekende artiesten een liedje schrijven
en zingen over hun mentale problemen. 2K40
heeft alleen al bij de lancering meer dan 6 miljoen
views verkregen.

Eerste 1000 dagen
Met co-financiering vanuit vermogensfondsen
Noaber en Bernard van Leer Foundation is verder
gewerkt aan het project De eerste 1000 dagen
van het kind. De eerste 1000 dagen van het kind
zijn cruciaal voor een goede start en ontwikkeling.
Het project zet hierbij met name in op bewustwording van de waarde van ouderschap tijdens
de eerste 1000 dagen en het verbeteren van het
sociaal-emotioneel welbevinden van ouders.

Sociaal-emotionele 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. Het ver
sterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de jeugd via het onderwijs is hierbij één van
de prioriteiten voor het Programma Gezonde
Generatie. In 2020 hebben hiervoor diverse lobby
activiteiten plaatsgevonden.

Ingrijpende jeugdervaringen
Daarnaast heeft een kwartiermakersfase
plaatsgevonden om ingrijpende jeugdervaringen,
als onderliggende oorzaak voor risicovol
gezondheidsgedrag en gezondheidsschade,
te voorkómen via het Programma Gezonde
Generatie. Dit heeft een driejarig plan van
aanpak opgeleverd dat in 2021 gestart zal
worden. De kwartiermakersfase betrof een
samenwerking en co-financiering met Stichting
FEMI, Triodos Foundation, Janivo Stichting,
Haëlla Stichting en Augeo.
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Jeugdparticipatie
Het jongerenpanel Gezonde Generatie is van
start gegaan. In dat panel zijn zeven jongeren
structureel aan het programma verbonden.
Daarnaast nemen twee jongeren deel aan de
klankbordgroep vergaderingen van het programma
en wordt een flexibele pool van jongeren
ingericht die kunnen meedenken.

Samenwerkingsverbanden
In 2020 zijn drie nieuwe samenwerkingsverbanden opgericht die zich hard maken voor het
verminderen van ongezonde prikkels en het
verhogen van gezonde verleidingen in de omgeving van de jeugd. Bij deze samenwerkingen
zijn onder andere negen gezondheidsfondsen
betrokken:
1.	De Alliantie Mentaal Gezonde Generatie is
opgericht, met MIND en Hersenstichting als
trekkers vanuit de gezondheidsfondsen en
betrokkenheid vanuit het Trimbos-instituut
en UNICEF Nederland. Eerste wapenfeiten van
deze alliantie zijn het 2K40-format ‘Levensliedjes’ om het stigma op mentale problemen weg
te nemen en een manifest dat onder andere
pleit voor een preventieakkoord mentale

De Hersenstichting is samen met MIND één van de kernpartners van de
Alliantie Mentaal Gezonde Generatie. We weten dat een goede mentale
gezondheid de basis is voor gezond gedrag zoals gezond eten, voldoende bewegen en sociale interactie. Helaas zien we dat veel jongeren
mentale klachten hebben. Door samen te werken kunnen we met de
alliantie meer impact realiseren. Dit doen we door het belang van
mentale gezondheid bij jongeren op de politieke agenda te zetten en
de juiste partijen bij elkaar te brengen om projecten en onderzoek op te
zetten waarmee we de mentale gezondheid van jongeren versterken.
Zo dragen we bij aan de gezondste jeugd ter wereld in 2040.
Merel Heimens Visser - directeur Hersenstichting

gezondheid dat is aangeboden aan de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) van de Tweede Kamer.
2.	De Alliantie AlcoholPreventie voor de Gezonde
Generatie is opgericht met KWF Kanker
bestrijding en de Maag Lever Darm Stichting
als trekkers. De alliantie heeft zich in 2020
gericht op het werken aan een gezamenlijke
strategie en positionering binnen het veld van
de alcoholpreventie.
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In Nederland is er veel onnodige gezondheidsschade door alcohol en zijn veel mensen
zich niet bewust van de effecten van alcohol
op de gezondheid. De basis voor dit drink
gedrag wordt in belangrijke mate in de jeugd
gelegd. Daarom zetten KWF en MLDS zich in
voor een samenleving waarin het voor jongeren makkelijk en normaal is om geen alcohol
te drinken in een omgeving die hen daarbij
ondersteunt.

visie, missie en strategie vastgesteld om te
zorgen dat ieder kind in 2040 een gezond
voedselaanbod heeft. Zij zet zich in voor een
maatschappij waarin gezond eten en drinken
de norm is, te beginnen bij de jeugd. Dat doet
zij door te stimuleren dat het aanbod aan
voeding gezonder, goedkoper, toegankelijk
en aantrekkelijker wordt. De alliantie is in het
najaar samen met onderzoeksstichting
Questionmark naar buiten getreden met de
Superlijst Gezondheid, de eerste ranglijst in

Roy van der Ploeg - projectleider public affairs
Maag Lever Darm Stichting

3.	De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie
is opgericht door Diabetes Fonds, Hartstichting,
Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting in
samenwerking met de Gemeente Amsterdam,
JOGG en UNICEF Nederland. Ongezonde
voeding is, na roken, de belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte en verloren gezonde
levensjaren. De alliantie heeft in 2020 een

Ik ben ervan overtuigd dat de alliantie een belangrijke rol speelt en partijen actief stimuleert tot effectieve en concrete maatregelen zodat de
voedselomgeving gezonder wordt. Ik kijk ernaar uit hoe de alliantie zich
gaat ontwikkelen de komende jaren. Superlijst is een mooi voorbeeld
waarbij we de krachten bundelen voor een gezonde voedingsomgeving.
In dit voorbeeld, een stimulans voor een gezonde supermarktomgeving
en een eerste en krachtige stap in onze ambitie dat in 2040 de
Nederlandse jeugd de gezondste ter wereld is.
Katja van Geffen - manager Zorg en Innovatie Nierstichting
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Nederland die vergelijkt wat supermarkten
doen om hun klanten te helpen kiezen voor
gezond eten en drinken, met als conclusie dat
er nog veel kansen liggen voor supermarkten
om te zorgen dat hun consumenten gezondere producten kopen. Het rapport leidde tot
agendering en vragen bij politiek, overheid en
supermarkten.

Monitoring
Ten behoeve van kennis, onderzoek en impactmonitoring (KOI) voor het Programma Gezonde
Generatie hebben diverse onderzoeken plaats
gevonden. Zo is er een eerste Trendmonitor
onderzoek uitgevoerd in samenwerking met
Market Response om kennis, houding en gedrag
van het Nederlands publiek rondom de domeinen
van het programma te monitoren. De eerste
inzichten hiervan zijn al toegepast in diverse
projecten. Daarnaast is het nieuwste HBSC
(Health Behaviour in School-aged Children)
rapport verwerkt in ranglijst van de gezondheid
van de Nederlandse jeugd.

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 2020 heeft Nederland
kennisgemaakt met dit mooie programma. De eerste campagnes die
de Nederlandse jeugd inspireren om zelf gezonde keuzes te maken
zijn, mede ontwikkeld met en door de jongeren zelf, gelanceerd. Er
zijn bovendien allianties opgericht op drie belangrijke thema’s en de
weerbaarheid en sociaal emotionele ontwikkeling van de jeugd krijgt
mede dankzij de inspanningen van de Gezonde Generatie steeds meer
aandacht. Daarnaast zien we dat steeds meer partners zich aan ons
programma verbinden, en het mede-financieren, zoals Bernard van
Leer Foundation, Noaber, stichting FEMI, de Nederlandse Loterij en
NOC*NSF. Deze voortvarende voortgang biedt een mooi perspectief
om de komende jaren duurzaam verder te bouwen aan de Gezondste
Generatie in 2040!
Marina Senten - Allianties, Wetenschap & Innovatie (AWI) Hartstichting
en voorzitter klankbordgroep Gezonde Generatie
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PPS Programma Beter Gezond:
MyOwnResearch
Samen met de Topsector Life Sciences &
Health (LSH) hebben de gezondheidsfondsen
in 2018 geld beschikbaar gesteld voor het
publiek-privaat onderzoeksinitiatief
MyOwnResearch.

Dit project was een
innovatieve poging
om chronisch zieke
patiënten nauw te betrekken bij de evaluatie
van zelfzorg rond darmgezondheid en vermoeidheid, waarbij patiënten “zelf onderzoeker” zouden
worden. Helaas bleek het project MyOwnResearch
niet goed inpasbaar in de huidige kaders voor
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medisch-ethische toetsing als gevolg waarvan
twee afwijzingen hebben plaatsgevonden door
de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Om
deze reden is in 2020 op advies van de betrokken
adviescommissie besloten dat het project geen
doorgang kon vinden. De verzamelde inzichten
zullen worden benut voor kennisdeling en het
verkennen van de mogelijkheden om patiënt
gestuurd onderzoek in de toekomst te versnellen.
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PPS Programma Immunologie
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Bij uiteenlopende aandoeningen speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, 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
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 SGF Immunologie
programma (2018-2023) investeren de gezondheidsfondsen en de Topsector LSH samen met
het bedrijfsleven ruim €15 miljoen in drie veelbelovende consortia: het TIMID consortium, het
DC4Balance consortium en het Target to B consortium. Ook in 2020 is binnen de publiek-private
consortia goede voortgang geboekt, ondanks de
gevolgen van COVID-19, aldus de betrokken SGF
Immunologie adviescommissie. Deze commissie
bestaatuit vier hoogleraren, drie ervaringsdeskundigen vanuit patiëntenperspectief en de leden
van de projectgroep Immunologie van de fondsen. Alle drie de consortia hebben verlenging en
extra budgetten ontvangen via de Topsector LSH
vanwege de coronapandemie. Het consortium
Target to B heeft tevens kans gezien om COVID-19

als onderzoeksthema
toe te voegen. De drie
consortia willen met
andere partners komen
tot een groter PPS initiatief, onder de naam ImmuneHealthXL. Deze samenwerking beoogt zich te richten op het versterken,
beschermen en het herstellen van het immuunsysteem vanaf kindertijd tot op hoge leeftijd.

De ambitieuze projecten binnen het programma Immunologie, waarbij
multidisciplinaire samenwerking en een innovatieve en hoogkwalitatieve
aanpak centraal staan, zijn een zeer goede manier om impact te creëren,
zowel in het wetenschappelijke veld als voor de patiënt in de praktijk. Het
belang van inzichten in de rol van het immuunsysteem op uiteenlopende
(ontstekings) ziekten, waaronder bijvoorbeeld IBD, mogen niet onderschat
worden. De mooie voortgang die geboekt is in het afgelopen lastige jaar is
zeer bemoedigend voor de toekomst, en biedt perspectief voor de toekomstige inzet van deze kennis voor preventie en genezing van de verscheidenheid aan aandoeningen.
Mark Bouwens - projectleider team Kennis & Innovatie
Maag Lever Darm Stichting
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PPS Programma
Humane Meetmodellen
Omdat het maar beperkt mogelijk is om experimenteel onderzoek bij
mensen te doen, gebruiken wetenschappers veelal modelsystemen
om kennis te vergaren, voorspellingen te doen en oorzaken te
begrijpen. Tot op heden zijn proefdiermodellen nog vaak de standaard
binnen gezondheidsonderzoek en in sommige gevallen zelfs wettelijk
verplicht.
Onderzoeksmodellen die gebaseerd zijn op
menselijk materiaal, zoals cellen, weefsels of op
menselijke data, die een alternatief vormen voor
proefdiermodellen, noemen we ‘humane meetmodellen’. Wanneer gebruik wordt gemaakt van
‘humane meetmodellen’, is de verwachting dat
de stap naar effectieve toepassing in de praktijk
sneller wordt gezet aangezien het de werkelijkheid (situatie van de mens) beter nabootst.
Ondanks de beweging naar deze modellen blijft
de toepassing ervan vaak nog achter. Voorbeelden van redenen hiervoor zijn dat modellen
nog niet voldoende ontwikkeld zijn, er niet voor
alle vraagstukken een humaan meetmodel beschikbaar is, de validiteit nog aangetoond moet

worden en/of belanghebbenden nog geen
vertrouwen hebben in
het nieuwe model.

In dit kader heeft de SGF samen met Topsector
LSH, ZonMw en NWO-domein Toegepaste en
Technische Wetenschappen (TTW) het programma
Humane Meetmodellen opgezet. Stichting
Proefdiervrij ondersteunt het programma. Een
unieke krachtenbundeling die niet eerder heeft
plaatsgevonden. Alle projecten die in dit programma gefinancierd worden richten zich zowel
op wetenschappelijke innovatie als op toepassing van de resultaten in de praktijk.
Het programma bestaat uit twee financieringsrondes, waarbij in totaal meer dan € 9 miljoen
beschikbaar wordt gesteld.

25

SGF

20
20

Eerste financieringsronde Humane
Meetmodellen 1.0: op naar betere humane
meetmodellen
In 2019 is de eerste financieringsronde binnen dit
programma van start gegaan. Voor deze ronde
kenden SGF met Health~Holland € 3,5 miljoen
aan PPS-toeslag en ZonMw € 1,1 miljoen toe aan
zeven publiek-private samenwerkingsprojecten. De zeven projecten zijn in 2020 toegekend,
maar zijn vanwege vertraging, opgelopen door
COVID-19, begin 2021 van start gegaan. In deze
projecten worden onder andere tumor- en huid
organoïden en ‘organ-on-a-chip’ modellen ontwikkeld voor nieuwe geneesmiddelen, multiweefsel kweeksystemen getest voor betere
therapieën en slimme EEG caps ingezet voor
het meten van hersenactiviteit. SGF coördineert
deze eerste ronde.

Tweede financieringsronde Humane
Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie

hebben op meerdere patiëntengroepen. Tevens
is er ruimte voor preventie- en toxiciteitsonderzoek. In totaal is er €5,5 miljoen beschikbaar
gesteld. NWO-domein TTW coördineert deze
tweede financieringsronde.
Bij beide financieringsrondes is een delegatie van
de gezondheidsfondsen naast het SGF bureau
als stuurgroep betrokken.

De Transitie Proefdiervrije Innovatie krijgt steeds meer momentum:
steeds meer organisaties en onderzoekers zetten erop in. Het
programma Humane Meetmodellen is daar een mooi voorbeeld van
en biedt door samenwerking nog meer kansen en mogelijkheden om
goed vertaalbare modellen voor de mens te ontwikkelen.
Bas de Waard – programmamanager Meer Kennis Minder Dieren
ZonMw

In 2020 volgde een tweede subsidieoproep,
waarbij het onderzoek gericht moet zijn op toepasbaarheid van de humane meetmodellen voor
meerdere ziektebeelden, dan wel impact moet
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Kennissynthese Vermoeidheid
‘Vermoeidheid’ is een thema wat veel mensen raakt en in het bijzonder mensen met
een chronische aandoening.

In 2019 werd met een
financiële bijdrage en
betrokkenheid van tien
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. Het bijbehorende
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rapport is iets vertraagd en zal in plaats van eind
2020, begin 2021 worden opgeleverd, waarbij
de verwachting is dat de resultaten kansrijk zijn
voor het vormgeven van een nieuw programma.
Vermoeidheid bij mensen met een chronische
aandoening of beperking is daarnaast als thema
meegenomen binnen de SGF verkenning rond
‘Kwaliteit van leven’.
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Verkenning Kwaliteit van leven
Eind 2020 is gestart met een verkenningsfase voor een gezamenlijk ziekteoverstijgend programma rond ‘kwaliteit van leven’.

Kwaliteit van leven
gaat in essentie om
het hebben van een
betekenisvol leven en participeren in de samenleving. Naast het centraal stellen van het sociaal
en mentaal functioneren van mensen met een
chronische aandoening en beperking, is vooral
ook de omgeving en de interactie met de omgeving van belang. Een gezamenlijk programma bij
dit thema zal zich dan ook op beide zijden van
deze interactie richten: op het individu en de
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omgeving. Tevens wordt in de verkenning benadrukt dat met een focus op “mentale en sociale”
aspecten in een ziekteoverstijgend programma
veel impact behaald kan worden als de gezondheidsfondsen gezamenlijk optrekken. In 2021
zal er vervolg gegeven worden aan de kwartiermakersfase waarin toegewerkt wordt naar een
concreet plan van aanpak dat is gestoeld op een
heldere impactanalyse en participatie van de
doelgroep.
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4

Platform- en
netwerkfunctie
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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.
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Themagroep Onderzoek
De SGF verbindt maatschappij en wetenschap door maatschappelijke vraagstukken
te agenderen en gezamenlijk impulsen aan
de wetenschap te geven. Wetenschappelijk
onderzoek en innovaties dragen bij aan
beter inzicht in de behandeling, genezing
en kwaliteit van leven van mensen met een
chronische aandoening.

De Themagroep
Onderzoek deelt en
ontwikkelt kennis
ten behoeve van de
activiteiten van de
afzonderlijke gezondheidsfondsen en aan
(de activiteiten van) de
SGF. De Themagroep
Onderzoek wijdde zich in 2020 aan onderwerpen
die voor alle gezondheidsfondsen relevant en
actueel zijn, zoals maatschappelijk verantwoord
licentiëren, de beweging richting open science
en de opgelopen onderzoeksvertraging door
COVID-19. Ook levert de Themagroep een bijdrage
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aan de gezamenlijke publiek-private onderzoeksprogramma’s, waaronder de evaluatie van
deze programma’s.
In de tweede helft van 2020 is de SGF Themagroep
Onderzoek aan de slag gegaan met het opstellen
van een SGF Onderzoeksvisie ten behoeve van
het vergroten van de maatschappelijke impact
van de gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. De
SGF Onderzoeksvisie geeft weer welke rol en
ambities de SGF als collectief van gezondheidsfondsen heeft op het gebied van onderzoek, welke
principes zij hanteert en welke voorwaarden
worden gesteld.
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Onderzoeksvisie
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) dragen bij aan langer gezond leven voor iedereen in
Nederland. We agenderen, stimuleren en financieren onafhankelijk onderzoek met maximale impact
voor patiënten én samenleving. Met optimale betrokkenheid van doelgroepen zodat zoveel mogelijk
mensen direct en zichtbaar profijt hebben van gezondheidsonderzoek dat mensgericht en met nadruk
op maatschappelijke waarde tot stand komt. We doen dit vanuit onze aanjagende en verbindende
kracht, samen met patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere partners.

Principes

Voorwaarden

De voor SGF essentiële aspecten van onderzoek,
onafhankelijk van het inhoudelijk thema van
onderzoek:
1.	Impactvol: SGF wil dat onderzoek positief
effect heeft op de gezondheid van mens en
maatschappij. Doelgroep participatie en focus
op implementatie zijn daarbij cruciaal.
2.	Mensgerichte wetenschap: SGF wil dat
onderzoek start met de individuele mens als
uitgangspunt voor de hele keten. Bij vraagstelling, ontwerp en toepassing.
3.	Maatschappelijke waarde van onderzoek:
SGF wil dat in wetenschappelijke processen de
maatschappelijke waarde leidend is.

De voorwaarden die SGF stelt aan onderzoek:
1.	Ziekteoverstijgend: Het onderzoek levert
uitkomsten op die van meerwaarde zijn voor
meer patiëntengroepen, ervaringsdeskundigen
en eindgebruikers.
2.	Vraaggestuurd en praktijkgericht: Het onder
zoek heeft als doel om een vraag uit de praktijk
te beantwoorden of hier richting aan te geven.
3.	Samenwerking vanuit onderzoek met de
praktijk: Het onderzoek vindt met betrokkenheid van patiënten, ervaringsdeskundigen of
eindgebruikers plaats.
4. Open science. De data van onderzoek zijn toegankelijk voor andere onderzoekers én voor de
samenleving. De uitkomsten zijn voor iedereen
beschikbaar.
5. Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren:
Maatschappelijke verantwoordelijkheid bij publiek gefinancierd geneesmiddelenonderzoek.

De visie en principes zullen
in 2021 geconcretiseerd
worden, zodat deze de
leidraad kunnen vormen
voor de gezamenlijke
onderzoeksprogramma’s en
onderzoeksactiviteiten.
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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 centraal staat. Inbreng
van het patiëntenperspectief is onmisbaar.
Een belangrijke aanjager van het betrekken van
het patiëntenperspectief is de SGF projectgroep
patiëntenparticipatie met vertegenwoordigers
van verschillende fondsen. In een eerste
verkenningsfase van het SGF ‘Kwaliteit van
leven programma’ heeft de projectgroep mede
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gestalte gegeven aan een klankbordgroep waarin
ervaringsdeskundigen (patiënten/naasten) en
fondsmedewerkers samen hebben meegedacht
met het te ontwikkelen programma. Het gezamenlijk meedenken in de beginfase heeft de
opzet van het programma verrijkt en zal ook voor
de toekomst de route zijn voor het ontwikkelen
van gezamenlijke programma’s.
De SGF projectgroep patiëntenparticipatie draagt
bij aan het bevorderen van een brede inzet van
patiëntenparticipatie bij de SGF-leden en de

Ik ben heel positief over het feit dat we in het Kwaliteit van leven-programma ervaringsdeskundigen vanaf het vroegste begin hebben betrokken. Zij hebben richting gegeven aan dit programma
waarmee we per direct de relevantie en - op termijn - de impact kunnen vergroten. Het (vroegtijdig)
betrekken van de doelgroep gaan we bij de SGF de komende tijd zeker voortzetten en daarmee
zullen we hopelijk ook anderen inspireren.
Erlen Bruls – adviseur wetenschappelijk onderzoek Alzheimer Nederland
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gezamenlijke SGF (onderzoeks)programma’s.
Dit doet zij onder andere door onderlinge en
externe kennisdeling te stimuleren. Zo is in
2020 kennis uitgewisseld over de financiering
van patiëntenparticipatie, het verhogen van de
effectiviteit & impact van patiëntenparticipatie,
training van ervaringsdeskundigen en de
beweging citizen science, zelfonderzoek door
patiënten. De SGF projectgroep neemt ook deel
aan het landelijke ‘Kennisnetwerk patiënten
participatie’, een netwerk ten behoeve van
onderzoek over patiëntenparticipatie.

Daarnaast ontwikkelt de projectgroep diverse
handreikingen en voorbeeldcontracten, die
gezondheidsfondsen kunnen gebruiken voor hun
eigen organisatie. Ook heeft zij een belangrijke
aanjaagfunctie en heeft ze dit jaar ondersteuning
geboden bij het vinden van de juiste ervaringsdeskundigen voor de monitoring van de gezamenlijke onderzoeksprogramma’s.
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Netwerkfunctie onderzoek
en innovatie
De SGF is bij verschillende landelijke ontwikkelingen en initiatieven
betrokken die bijdragen aan een optimaal klimaat voor onderzoek,
innovatie en beleid:
•	Met diverse partijen vindt regulier bestuurlijk
overleg plaats, waaronder met andere financiers (naast Health~Holland met NWO domein
Toegepaste en Technische Wetenschappen en
ZonMw). Met de Patiëntenfederatie Nederland
vindt regelmatige afstemming plaats ten behoeve van het bevorderen van een brede inzet
van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid
en zorg. Ten behoeve van inzet op preventie
vinden gesprekken plaats met onder meer de
Federatie voor Gezondheid en de vermogensfondsen.
•	Daarnaast is de SGF vertegenwoordigd in diverse externe overleggen en gremia, waaronder de stuurgroepen van Nationaal Programma
Open Science en HealthRI om de ontwikkelingen
op het gebied van open science te volgen.
•	De SGF is lid van de Horizon 2020 klankbordgroep Health, demographic change and well
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being om input te kunnen geven ten behoeve
van de invulling van verschillende onderdelen
van het Europese Horizon programma.
•	De SGF is partner van de Transitie naar
Proefdiervrije Innovatie (TPI).
•	De SGF volgt de ontwikkeling van principes
rond Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren
(MVL).
•	De SGF is lid van het internationale Ensuring
Value In Research (EVIR) Forum (pilotlidmaatschap).

Samen kiezen voor
proefdiervrije innovatie
SGF is partner van het landelijke programma dat
versnelling van de Transitie naar Proefdiervrije
Innovatie (TPI) beoogt door het stimuleren van
alternatieven en innovaties. Eind 2020 werd een
rapport met een terugblik op drie jaar TPI gepresenteerd, waarin de uitdagingen en kansen van
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de transitie werden toegelicht. Eén van de initiatieven van de SGF ten behoeve van de transitie
is het PPS-programma ‘Humane Meetmodellen’.
Deze nieuwe samenwerking en bundeling van
middelen met NWO, ZonMw en Proefdiervrij rond
Humane meetmodellen is door het veld heel
positief ontvangen. In maart 2021 wordt duidelijk
hoe het vervolg van TPI eruit zal zien. Om de
transitie succesvol voort te zetten, pleit de SGF
voor een focus op betere, mensgerichte wetenschap, naast de focus op proefdiervrije innovatie.
Op dit moment zijn er volop interessante ontwikkelingen en innovaties gaande, in de vorm
van bijvoorbeeld interactieve organ-on-a-chip
methoden, doorontwikkeling van organoids,
microdosing studies, in-silico modellen en artificial intelligence. Ontwikkelingen en expertises
die gebundeld kunnen worden in de vorm van
een virtueel instituut, waarvoor de mogelijkheden
met diverse partijen worden verkend. De investeringen van de SGF in de ontwikkeling van humane
meetmodellen sluiten hierop aan en bieden
kansen voor het versneld ontwikkelen van beter
voorspelbare meetmethoden en daarmee snellere
toepasbaarheid van onderzoeksresultaten.
Op 11 november 2020 ontving het TPI Helpathonteam (waaronder Carine van Schie) de internationale Lush Prize Training Award 2020 van

£50,000. De jaarlijkse Lush Prize Awards gaan
naar veelbelovende proefdiervrije innovaties. Het
TPI Helpathon-team is door de jury geselecteerd
omdat het vele onderzoekers inspireert én helpt
om kansen voor proefdiervrij onderzoek te identificeren. Het Helpathon team zal het prijzengeld
gebruiken om de Helpathon werkwijze verder
te verspreiden. Ook voor gezondheidsfondsen
en hun wetenschappelijke adviesraden kan de
Helpathon een interessant instrument zijn om
alternatieven voor proefdieronderzoek bespreekbaar te maken en te verkennen.

In de wetenschap en techniek leren we steeds meer. Er zijn inmiddels
behoorlijk wat alternatieven voor proefdieren waarmee gewerkt kan
worden. Natuurlijk willen we met die nieuwe mogelijkheden gezondheidsonderzoek vooruit helpen. Dierproeven zijn ontzettend duur en we
komen er niet altijd verder mee. Met het TPI Helpathon-team brengen
we mensen en organisaties bij elkaar om proefdiervrije innovaties te
versnellen. Met het gewonnen geld van de Lush Prize willen we nog
meer onderzoekers, financiers en beleidsmedewerkers uitdagen en
ondersteunen om gezondheidsonderzoek dierproefvrij uit te voeren.
Carine van Schie - coördinator Onderzoek / Preventie, Zorg & Kwaliteit
van Leven Nederlandse Brandwonden Stichting
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Maatschappelijk
Verantwoord Licentiëren

Samenwerking internationale
gezondheidsonderzoeksfinanciers

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de
NFU in afstemming met diverse partijen principes
opgesteld voor ‘maatschappelijk verantwoord
licentiëren’ (MVL). Het doel van het landelijke
traject rond MVL is het operationaliseren en
toepassen van principes van maatschappelijk
verantwoord licentiëren bij (genees)middelontwikkeling door Nederlandse kennisinstellingen
die met publieke middelen worden betaald. De ‘10
principes’ uit 2019 zijn vertaald in een toolkit. Het
doel van deze toolkit is om ‘kennisinstellingen een
gezamenlijke basis te bieden voor een gesprek
met marktpartijen over het toekomstige gebruik
van geoctrooieerde kennis’ en is in 2020 gepresenteerd aan het ministerie van VWS. De SGF
heeft als lid van de NFU-klankbordgroep
advies en input ten behoeve van de totstand
koming gegeven.

De SGF is in 2019 als pilot lid geworden van het
internationale Ensuring Value In Research (EVIR)
Forum. Uitgangspunt 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 2021 geëvalueerd.
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Kennisuitwisseling
gezondheidsfondsen
De uitwisseling van kennis tussen de gezondheidsfondsen vindt
onder meer plaats via de verschillende thema- en werkgroepen,
(online) bijeenkomsten en SGF Bridge, een digitaal platform.
Hoewel de coronabeperkingen hebben geleid
tot een aangepaste invulling van de activiteiten,
zijn op veel fronten wel de beoogde resultaten
behaald. Zo heeft de SGF-dag 2020 niet fysiek
plaats kunnen vinden, maar zijn ter vervanging
van deze dag maandelijks online inspiratie- en
werksessies georganiseerd over overkoepelende

thema’s, waaronder innovatiebeleid. In november
2020 is een start gemaakt met de organisatie
van deze sessies, waarbij zo’n 20 tot 50 medewerkers van de gezondheidsfondsen deelnamen
per sessie. De organisatie van deze maandelijkse
sessies wordt voortgezet in 2021.
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Organisatie van de SGF
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De SGF is een vereniging van
19 gezondheidsfondsen.
Leden van de SGF in 2020:
• Aidsfonds – Soa Aids Nederland
• Alzheimer Nederland
• Diabetes Fonds
• Epilepsiefonds
• HandicapNL
• Hartstichting
• Hersenstichting

•
•
•
•
•
•
•

JKF Kinderfonds
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
Maag Lever Darm Stichting
Nederlandse Brandwonden Stichting
Nierstichting
Prinses Beatrix Spierfonds

Door de inzet van deze leden, de
fondsmedewerkers en het ondersteunende bureau kan de SGF haar
ambities waarmaken. De SGF organisatie zag er in 2020 als volgt uit:

Bestuur
SGF
Bureau

Ziekte overstijgende
(onderzoeks)
programma’s

Programma
management en Kennis,
Onderzoek en Impact

Invulling
onderzoeksprogramma’s

Communicatie

ReumaNederland
Stichting ALS Nederland
Stichting MS Research
Trombosestichting Nederland
MIND

Leden

Gezonde leefstijl
in een gezonde
omgeving

Allianties

•
•
•
•
•

Overige
activiteiten

Vereniging en
platform

Communicatie

Ondersteuning
bestuur en leden

Thema- en
projectgroepen

Weerbaarheid
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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.

Ons bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2020 uit:
• Michael Rutgers (voorzitter)
• Bernique Tool (vicevoorzitter)
• Koos Boering (penningmeester)
• Rob Baardse
Hanneke Dessing heeft per juli 2020 haar
bestuurslidmaatschap beëindigd en ook
Martin van Oostrom trad in 2020 af als bestuurslid. Tijdens de ALV in november 2020 zijn Stans
van Egmond en Merel Heimens Visser benoemd
als nieuwe bestuursleden, respectievelijk per
januari 2021 en maart 2021. Rob Baardse treedt
per maart 2021 af als bestuurslid.

Ons bureau
In 2020 heeft de bureauorganisatie een verdere ontwikkeling doorgemaakt ten behoeve van
de ondersteuning van gezamenlijke dossiers
en programma´s. Eind 2020 had de SGF zeven
medewerkers in dienst (6,33 fte). Dat betreft ook
mensen die werken voor de Gezonde Generatie.
De directeurspositie werd vervuld door Mark
Monsma. Daarnaast waren in de loop van 2020
vier beleidsadviseurs werkzaam bij de SGF:
Amy Davies, Ramona Kapitein, Emiel Rolink
en Tamara Raaijmakers en op het secretariaat
Astrid van der Laan. In het eerste kwartaal waren
Inge Rietveld en Esther Haak betrokken als projectondersteuners bij PPS Programma Humane
Meetmodellen. In het vierde kwartaal was Njord
Pattiasina betrokken als kwartiermaker voor de
verkenning bij het thema Kwaliteit van leven.

41

SGF

20
20
Programmateam
Gezonde Generatie
Binnen het team van Gezonde Generatie waren
eind 2020 drie SGF medewerkers (2,78 fte), drie
aan de SGF gedetacheerde medewerkers (ca.
1,8 fte) en 11 adviseurs (ca. 5,3 fte) werkzaam.
Eleanne Plaizier zet zich in voor weerbaarheid,
Suzanne van der Goot en Romy Migo zetten zich
in voor jongereninclusie, Jaap de Graaf (samen
met Remco Lassche) voor alliantiestimulering,
Monique de Boer voor de alliantie AlcoholPreventie
voor de Gezonde Generatie, Loek Leenen voor
de alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie,
Matthijs van Kampen en Lotte Frans-Kits voor de

alliantie Mentaal Gezonde Generatie, Alice Kroeze,
Livia dos Santos Bahia en Renée Narinx voor
communicatie, Boudewijn Hubert voor kennis,
onderzoek en impact, Fleur van Bladeren voor
stakeholdermanagement en Marjon Donkers
voor ingrijpende jeugdervaringen. Daarnaast
zetten Adnan Mirza, Remco Lassche, Judith
Sander en Elena Idu zich in voor programma
management en -strategie, financiën en proces
ondersteuning bij de diverse werkstromen en
Linda van den Top voor secretariële ondersteuning.
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Leden Themagroep Onderzoek
Aidsfonds – Soa Aids Nederland

Marein de Jong, Martin van Oostrom

Alzheimer Nederland

Minke Kooistra, Dinant Bekkenkamp

Diabetes Fonds

Rens Vandeberg (voorzitter), Rogier van Gent

Hartstichting

Karin Eizema, Rebecca AbmaSchouten

Hersenstichting

Esther Hosli, Dirk-Jan Saaltink

JKF Kinderfonds

Ellen Hanselaar

KWF Kankerbestrijding

Willeke la Fontaine, Jamal Ahdour

Longfonds

Dorothee Laan, Bas Holverda, Janna Klein Breteler

Maag Lever Darm Stichting

Mark Bouwens

Nederlandse Brandwonden Stichting

Carine van Schie

Nierstichting

Arjen Rienks, Wouter Eijgelaar

Prinses Beatrix Spierfonds

Ellen Sterrenburg, Simone van den Berge

ReumaNederland

Heidi van Vugt, Nelleke Richters

Stichting MS Research

Kirstin Heutinck

Trombosestichting

Rosalie Belder, Stans van Egmond

MIND

Ben Roelands

SGF Bureau

Ramona Kapitein
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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

Alzheimer Nederland

Erlen Bruls

MIND

Ben Roelands

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

SGF Bureau

Ramona Kapitein
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Projectgroep PPS Programma Beter Gezond: MyOwnResearch
Alzheimer Nederland

Minke Kooistra

Diabetes Fonds

Roel Nahuis

Hartstichting

Marty Beurskens

Nederlandse Brandwondenstichting

Carine van Schie

Maag Lever Darm Stichting

Thera Ligterink-Douma, Marijke Boersma

Nierstichting

Eveline Martens, Arjen Rienks

Topsector Life Sciences &
Health (Health~Holland)

Laila el Aziz

SGF Bureau

Ramona Kapitein
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Projectgroep Immunologie
Alzheimer Nederland

Dinant Bekkenkamp

Diabetes Fonds

Rogier van Gent

KWF Kankerbestrijding

Yuri Souwer, Annebel Schipper

Maag Lever Darm Stichting

Mark Bouwens

Longfonds

Bas Holverda

ReumaNederland

Heidi van Vugt

Stichting MS Research

Kirstin Heutinck

Topsector Life Sciences &
Health (Health~Holland)

Laila el Aziz, Janica Swieringa

SGF Bureau

Amy Davies, Tamara Raaijmakers

Stuurgroep Humane Meetmodellen
Nierstichting

Wouter van Eijgelaar

Hartstichting

Karin Eizema

KWF Kankerbestrijding

Sanne Kuijper

Hersenstichting

Dirk-Jan Saaltink, Esther Hosli

Nederlandse Brandwonden Stichting

Carine van Schie

Bureau SGF

Ramona Kapitein, Amy Davies
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Werkgroep Maatschappelijk verantwoord licentiëren
KWF Kankerbestrijding

Martijn de Jager, Roberta Lo Conte

Aidsfonds – Soa Aids Nederland

Marein de Jong

Nierstichting

Wouter Eijgelaar

Prinses Beatrix Spierfonds

Ellen Sterrenburg

ReumaNederland

Corné Baatenburg-De Jong

Hartstichting

Bastian Mostert

Diabetesfonds

Rens Vandeberg

Stichting MS Research

Kirstin Heutinck

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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