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Ik ben niet per se optimistisch, maar weet  
dat wij als collectief van gezondheidsfondsen 
veel kunnen bereiken. Als gezondheidsfondsen 
verenigd binnen SGF, én met onze externe 
partners. Dat is hard nodig om de ‘ongezond  
heidsramp’ die op ons af komt te kunnen 
keren. In 2021 werden nog eens vijf gezond
heidsfondsen lid van de SGF. Zo worden we 
samen sterker.

Op preventiegebied gooiden we met de 
Gezonde Generatie een goede eerste steen 
in de vijver. Het kabinet Rutte IV heeft de 
Gezonde Generatie eind 2021 overgenomen 
als doelstelling voor het nationale preventie

beleid. Dat is een beginnetje dat we moeten 
gaan exploiteren de komende jaren. Dit 
vraagt om een snelle ontwikkeling van onze 
samenwerking op communicatie en lobby. 
Niet alleen voor preventie maar voor gezond
heid in den brede. Gezondheid moet veel 
hoger op de agenda in Nederland, als we het 
tij willen keren.

We hebben, mogelijk wat minder zichtbaar, 
volop geïnvesteerd in de ziekteoverstijgende 
samenwerking op onderzoeksgebied én  
kwaliteit van leven. Er is een stevig fundament 
gelegd voor professionalisering van de  
coördinatie en uitvoering van de gezamenlijke 
programma’s en de ondersteuning van de 
SGF themagroepen op het gebied van onder  
zoek en patiëntenparticipatie. Hiermee 
kunnen we de maatschappelijke impact van 
de gezamenlijke onderzoeksactiviteiten ten 
aanzien van Immunologie en Humane  
Meetmodellen vergroten, én de komende 
jaren onze gezamenlijke onderzoeksimpact 
uitbreiden.  

Daarnaast heeft er een uitgebreide verken
ning plaatsgevonden naar de mogelijke inzet 
van gezondheidsfondsen om de kwaliteit van 

Het gaat niet goed met de gezondheid van de Nederlanders. 
50% van de Nederlanders heeft een chronische aandoening en 
dit percentage neemt toe. De betaalbaarheid en toeganke
lijkheid van onze zorg staat onder druk. Door de vergrijzing 
en toename van het aantal chronisch zieken maken we vaker 
en langer gebruik van de zorg. Ook door innovatie gebruiken 
we steeds duurdere zorg. Dit is onhoudbaar. COVID19 liet de 
afgelopen jaren al zien wat we op de lange termijn structureel 
zullen meemaken. Het moet anders, anders gaan voor het eerst 
in de geschiedenis de kwaliteit van de zorg en onze levensver
wachting achteruit. 
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leven van mensen met een chronische ziekte of aandoening te verho
gen. Op basis van de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen 
is ervoor gekozen ons te richten op ”samenredzaamheid binnen de 
sociale omgeving” met als focus de arbeidscontext. In januari 2022 
start de mobilisatiefase van het programma. 

Wat bij uitstek ziekteoverstijgend is, is het thema infectieziekten. Deze 
hebben een disproportionele impact op mensen met een chronische 
aandoening, of het nu gaat om virusinfecties zoals corona of bacteriële 
infecties. Meer specifiek vormt antibiotica resistentie een bedreiging 
voor veel van onze medische verworvenheden. Als we niets doen, leidt 
dit tot een significante vermindering van de levensverwachting en  
zullen de meest simpele infecties (die iedereen kan oplopen) vaker  
levensbedreigend zijn. Samen met zorgprofessionals en specialisten 
als Aidsfonds – Soa Aids Nederland en KNCV Tuberculosefonds zijn we 
een zoektocht gestart naar een manier om aan effectiviteit te winnen 
in het infectieziektenbeleid in Nederland.

Deze en andere uitdagingen gaan we aan met een groeiend aantal 
sterke partners in ons netwerk, waaronder de Topsector Life Sciences 
& Health, ZonMw en NWO. Ook intensiveerden we de samenwerking 
met NOC*NSF, kindfondsen en vermogensfondsen en hopelijk nieuwe 
partijen in 2022 die met ons inzetten op langer gezond leven voor  
iedereen in Nederland. We hebben forse stappen gezet in 2021 en 
deze zetten we voort in 2022.

Er wordt naar ons geluisterd door publiek en politiek. Mensen  
vertrouwen de leden van de SGF en vertrouwen is een schaars goed  
in ons land de laatste jaren. Als wij een sterkere rol gaan spelen in  
het gezondheidsdebat, samen met onze externe partners, dan kunnen 
we het verschil maken.Michael Rutgers

Voorzitter
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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 €420 miljoen aan middelen die  

gezamenlijk bijeen worden gebracht;
•  een groot 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 bedrijfs
leven financieren zij onderzoek en innovatie. 
Met hun communicatiekracht bereiken  
gezondheidsfondsen een groot publiek en 
vragen zij aandacht voor langer gezond  
leven voor iedereen in Nederland. 

De Vereniging
De SGF bestond eind 2021 uit 19 betalende 
leden en vijf nieuwe leden die per 2022  
contributie betalen. De SGF bevordert de 
samenwerking tussen deze individuele  
gezondheidsfondsen, zodat zij zichzelf en 
elkaar kunnen versterken en zo een grotere 
maatschappelijke impact generen. 

Gezondheidsfondsen leveren als private nonprofitorganisaties 
een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Als charita
tieve instellingen worden gezondheidsfondsen voornamelijk  
gefinancierd uit particuliere donaties. Gezondheidsfondsen 
hebben een onafhankelijke positie, zetten zich in voor het voor
komen 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 patiënten
organisatie geïntegreerd. Sinds 2002 werken de gezondheids
fondsen samen en blijkens de akte d.d. 30 juni 2010 werd de 
Vereniging Samenwerkende GezondheidsFondsen per  
genoemde datum opgericht. 

Over de Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen
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Onze visie is dat we geloven dat we het meest 
impactvol zijn als we binnen de SGF de bij 
uitstek ziekteoverstijgende thema’s  zoals 
een gezonde leefstijl in een gezonde omge
ving  voornamelijk gezamenlijk oppakken en 
de meer ziektespecifieke onderwerpen vanuit 
de afzonderlijke (gespecialiseerde) gezond
heidsfondsen 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 willen op dit 
vlak een beweging op gang brengen, die  
ons aandeel in een langer en gezond leven 
voor Nederlanders inclusief diegenen met 
een chronische aandoening zo zichtbaar, 
voelbaar en meetbaar mogelijk maakt. 

Meer impact door samenwerking 
De gezamenlijke missie van gezondheidsfondsen die zich  
binnen de SGF hebben verenigd is: langer gezond leven voor 
iedereen in Nederland. 

   De missie van de SGF:

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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Hiermee stijgt de meerwaarde van de SGF 
voor de leden. In 2021 hebben we met onze 
leden vastgesteld dat we onze huidige  
aanpak voort willen zetten: een gezamenlijke 
visie en activiteiten op de ziekteoverstijgende 
onderwerpen, in het belang van een langer 
gezond leven voor iedereen in Nederland.  
We denken dat de SGF met name in de  
sociale omgeving de meeste waarde kan  
toevoegen in het gezonder maken van  
mensen in de samenleving, in fysiek, mentaal 
en sociaal opzicht. Het centrale aangrijpings
punt voor de strategie in beleidsmatig  
en communicatie opzicht is een sociale  
omgeving die gezond gedrag stimuleert  
en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

In 2022 zal deze focus, in samenspraak met 
de leden, verder worden uitgewerkt in een 
meerjarenstrategie met een concretere  
uitwerking van de strategie, met resultaat
mijlpalen, lobby en communicatieaanpak, 
onderzoeks en kennisaanpak, en een  
uitwerking van hoe we de organisatie en de 
financiën daarop willen inrichten (inclusief  
de relatie met de Stichting Loterijacties  
Volksgezondheid (SLV)).

Naar een meerjarenstrategie 2022-2030
Met de missie en visie als basis voor het jaarplan en de  
meerjarenstrategie 20222030, kan door de leden beter  
gestuurd worden op de effectiviteit van de SGF. 
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In 2021 hebben we ons, met succes, hard  
gemaakt voor opname van de Gezonde  
Generatie in het coalitieakkoord. Kabinet 
Rutte IV heeft de Gezonde Generatie in 2040 
als ambitie voor het preventiebeleid omarmd. 
Dat geeft richting om ons als Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen en diverse (maatschap
pelijke) partijen nog meer samen op weg te 
gaan naar die Gezonde Generatie in 2040. 

Naast de huidige deelakkoorden tabak,  
alcohol en overgewicht, komt er ook aandacht 
voor bewegen, gezonde voeding en mentale 
gezondheid; domeinen die belangrijk zijn 
voor een Gezonde Generatie en waar wij  
actief op zijn. Een gezonde omgeving is 
daarbij cruciaal, deze bepaalt immers  
veelal ons gedrag.

Nationale samenwerking ten behoeve van 
een gezonde leefstijl
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Als SGF investeren we in preventie en  met 
inzet van PPSmiddelen en in samenwerking 
met andere onderzoeksfinanciers, bedrijven 
en kennisinstellingen  in ziekteoverstijgende 
onderzoeken die oplossingen bieden voor 
verschillende patiëntengroepen. De nauwe 
samenwerking en contacten met de Topsector 
Life Sciences & Health (LSH) zijn in 2021  
voortgezet met als doel de gezamenlijke 
maatschappelijke en economische impact 
van de beschikbare PPSmiddelen ten  

behoeve gezondheid te kunnen benutten.  
Het gaat hierbij om impact in gezondheids
oplossingen voor patiënten en toepassings
gerichte innovaties en bedrijvigheid.  
Kosten effectieve zorgoplossingen in de vorm 
van sociale en technologische innovaties  
zijn noodzakelijk willen we in de toekomst  
de benodigde zorg kunnen bieden.  
In 2021 liepen de ziekteoverstijgende SGF 
PPSprogramma’s Humane Meetmodellen 
en Immunologie. 

Publiek-private samenwerkingen (PPS)  
ten behoeve van gezondheid 
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In 2021 zetten de gezondheidsfondsen de  
samenwerking op verschillende thema’s  
voort en liepen de volgende gezamenlijke  
programma’s en projecten:

• Programma Gezonde Generatie
• PPS Programma Immunologie
• PPS Programma Humane Meetmodellen
• Kennissynthese Vermoeidheid
• Programma Kwaliteit van leven
•  Verkenning Infectieziekten en  

antimicrobiële resistentie

Gezamelijke programma's en projecten
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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 wat op. Jongeren gaan 
zich energieker en gezonder voelen in sociaal, 
fysiek en mentaal opzicht. Op de middellange 
termijn krijgt Nederland een gezondere be
volking met minder chronisch zieken. Op de 
lange termijn zien we een toename van de 
gezonde levensjaren van Nederlanders. Zo 
draagt de Gezonde Generatie ook bij aan de 
verhoging van de arbeidsparticipatie en de 
verlaging van de zorgkosten in Nederland. 

Met de gezondste jeugd op fysiek, mentaal 
en sociaal vlak, richt de Gezonde Generatie 
zich op de volgende vijf domeinen:
•  Vrij van schade door tabak, alcohol,  

drugs, gokken en gamen.
•  Balans inspanning en ontspanning  

(mentale gezondheid).
• Voldoende bewegen.
• Gezond eten en drinken.
•  Respectvol en veilig contact  

(veilig vrijen en niet pesten).

Programma Gezonde Generatie  

In opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) 
heeft de SGF in 2017 het meerjarenprogramma Gezonde  
Generatie opgesteld. In 2018 is dit meerjarenprogramma  
verder 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. 
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Resultaten 2021
Met de Gezonde Generatie richten we ons 
zowel op het individu en de persoonlijke  
omgeving, als de sociale omgeving en de 
maatschappij. 

Gezonde Generatie is in 2021 op verschillende 
manieren naar buiten getreden met aanspre
kende campagnes en uitingen: 
•  De campagne ‘Ode aan ouders’ is gelan

ceerd vanuit het project eerste 1000 dagen, 
waarbij ook het thema Ingrijpende 
Jeugdervaringen een plek kreeg. Deze 
campagne zette met name in op bewust
wording van de waarde van ouderschap 
tijdens de eerste 1000 dagen en het  
verbeteren van het sociaalemotioneel 
welbevinden van ouders.

•  Vanuit de samenwerking met NOC*NSF, 
omarmd door Nederlandse Loterij, hebben 
we de campagne Supporter van de  
Gezonde Generatie gelanceerd. Daarnaast 
zijn we hoofdpartner van Olympic Moves, 

Het SGFbestuur is opdrachtgever en geeft 
strategische sturing aan het programma. Een 
klankbordgroep Gezonde Generatie met ver
tegenwoordiging vanuit de SGFleden geeft 
advies aan het SGFbestuur. De leden van de 
SGF zijn actief betrokken bij de planvorming 
en uitvoering van het programma.

Ode aan ouders

de grootste scholensport competitie van 
Nederland, waarbij er een mooi landelijk 
finale event heeft plaatsgevonden. 

•  De Alliantie Voeding voor de Gezonde 
Generatie heeft de campagne ‘Tijd voor 
gezonde voeding’ gelanceerd.

•  Het Jongerenplatform 2K40 heeft interes
sante formats gelanceerd, waaronder 
Challenge Jezelf en Influenced, om  
jongeren te inspireren gezonder te leven. 

•  We hebben een handreiking voor leraren 
om preventief de sociaal emotionele 
ontwikkeling van leerlingen te stimuleren 
ontwikkeld, die vanuit OC&W, Trimbos en 
Pharos verspreid is onder scholen.

https://www.youtube.com/watch?v=JjUh4KPeeJQ
https://www.youtube.com/watch?v=kvaKqARI-Fs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kvaKqARI-Fs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dYmXXO0GMK0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dYmXXO0GMK0&t=4s
https://www.2k40.nl
https://gezondegeneratie.nl/wordpress/wp-content/uploads/21-07-02-Handreiking-voor-leraren-.pdf
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Dankzij deze campagnes, in combinatie met 
een diverse aanvullende activiteiten, zijn er 
mooie resultaten bereikt op lobbygebied. Met 
als belangrijkste resultaat dat de Gezonde 
Generatie in 2040 als doelstelling voor het 

Nederlandse preventiebeleid is opgenomen 
in het coalitieakkoord van Rutte IV. Daarnaast 
zijn vier maatregelen voor een gezonde 
voedselomgeving opgenomen in het  
coalitieakkoord.

2K40, Challenge jezelf

https://youtu.be/815ioXBf5_g
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De Alliantie AlcoholPreventie voor de Gezonde 
Generatie is opgericht met KWF Kankerbe
strijding en de Maag Lever Darm Stichting  
als trekkers. In 2021 is een stevig fundament 
voor AlcoholPreventie voor de Gezonde  
Generatie gebouwd. De nadruk lag op stra
tegie en planontwikkeling. De alliantie is in 
april 2021 aangeschoven bij de alcoholtafel 
van het Nationaal Preventieakkoord. Er zijn 
mooie stappen gezet in de verbinding met 
stakeholders. Er is veel gedaan om alcohol
preventie onder de aandacht te brengen bij 
de Tweede Kamerleden en de lokale politieke 
partijen in aanloop naar de gemeenteraads
verkiezingen van 2021.

De Alliantie AlcoholPreventie voor de  
Gezonde Generatie (APGG)

Programma Gezonde Generatie

“8% van alle gevallen van kanker in Nederland is gerelateerd 
aan alcohol. Voor veel mensen is het drinken van alcohol een 
geaccepteerde (sociale) gewoonte. 57% van de Nederlanders is 
zich er echter niet van bewust dat het drinken van alcohol het 
risico op veel vormen van kanker vergroot. En de kans daarop 
stijgt met ieder glas. KWF begrijpt dat veel mensen bij alcohol 
denken aan gezelligheid of ontspanning. Maar de feiten liegen 
er niet om. Minder alcohol drinken draagt bij aan minder kanker. 
Wij vragen daarom aandacht voor een gewoonte die we als 
samenleving misschien minder gewoon zouden moeten vinden.”
 
Karin van Gorp
Lead Preventie bij KWF Kankerbestrijding
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De Alliantie Voeding voor de Gezonde  
Generatie (AVGG) is in 2020 opgericht door 
Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever 
Darm Stichting en Nierstichting in samenwer
king met de Gemeente Amsterdam, JOGG en 
UNICEF Nederland. De missie van de alliantie 
is dat in 2040 ieder kind in Nederland  
gezond eet en drinkt en kan opgroeien in  
een gezonde voedselomgeving. Gedurende 
heel 2021 vroeg de AVGG met steun van  
ruim 65 maatschappelijke partijen via de 
politieke campagne ‘Het is Tijd voor Gezonde 
Voeding!’ aandacht voor maatregelen die 
de voedselomgeving gezonder maken. In 
het coalitieakkoord van Rutte IV zijn stappen 
aangekondigd die een gezonde voedselom
geving bevorderen:
•  Bindende afspraken met de voedings

industrie voor gezondere voedingsmiddelen.
• Invoering van een suikertaks.
•  Extra bescherming van kinderen tegen 

nietpassende ‘online’ reclame en  
kindermarketing.

• Verlaging van btw op groente en fruit  
 naar 0%. 

Vanaf 2020 werkt de alliantie aan het 
vergroten van het maatschappelijk draagvlak 
voor een gezonde voedselomgeving en een 
snelle invoering van de aangekondigde  
maatregelen. 

De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG)
Programma Gezonde Generatie

“Om kinderen te laten opgroeien in een omgeving met een rijk 
aanbod van gezond eten en drinken dat aantrekkelijk, lekker en 
betaalbaar is, zijn dit jaar belangrijke stappen gezet in het  
coalitieakkoord Rutte IV. Ik ben trots op wat de AVGG daarin 
heeft betekend en hoop dat heel Nederland zich gaat aan-
sluiten bij onze beweging waardoor gezonde voeding in onze 
samenleving vanzelfsprekend wordt. Wij gaan vol voor de  
Gezonde Generatie.”

Bernique Tool
voorzitter Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie en  
directeur Maag Lever Darm Stichting
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1 op de 3 jongeren geeft aan stress en pres
tatiedruk te ervaren door school. Dit heeft 
een grote impact op de mentale gezondheid 
van de jeugd. In 2021 werd daarom door de 
alliantiepartners MIND en Hersenstichting de 
wens geuit de activiteiten te richten op het 
verminderen van stress en prestatiedruk in 

het onderwijs. Omdat dit belangrijke raak
vlakken heeft met het project ‘Versterken 
sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) jeugd 
via onderwijs’ werd besloten deze activiteiten 
samen te voegen tot een nieuw project  
‘mentaal gezonde leeromgeving’. 

Alliantie Mentaal Gezonde Generatie
Programma Gezonde Generatie
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In 2021 hebben we een uitgebreid onderzoek 
gedaan onder de Nederlandse jeugd naar 
hun sociaal emotionele vaardigheden. Jonge
ren geven zichzelf een mager zesje voor deze 
vaardigheden en hun weerbaarheid. Ze geven 
aan deze sociaal emotionele vaardigheden op 
school te willen leren. Om ervoor te zorgen dat 

leraren daar nu al mee aan de slag kunnen 
gaan hebben we het Trimbos Instituut  
en Pharos gevraagd een handreiking te  
ontwikkelen. Deze wordt onder andere ingezet 
in het kader van het Nationaal Programma 
Onderwijs. 

Programma Gezonde Generatie

“Vanaf de preconceptie tot ongeveer de tweede verjaardag 
ontwikkelen de organen, hersenen, het zenuwstelsel en  
immuunsysteem van het kind zich razendsnel. Op geen enkel 
ander moment in het leven worden er meer biologische  
mijlpalen behaald. In die periode wordt het fundament voor de 
rest van het leven gelegd, zowel fysiek als mentaal en sociaal. 
Belangrijk om dan als ouders en verzorgers te voelen dat je  
er niet alleen voor staat. Want, zoals een treffend Afrikaans  
gezegde luidt: ‘it takes a village to raise a child.”

Tessa Roseboom
Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit 
van Amsterdam (AMCUvA) en vaste expert van het project eerste 
1000 dagen

Versterken sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)  
jeugd via onderwijs
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In de eerste 1000 dagen, de periode vanaf de 
bevruchting tot de tweede verjaardag van het 
kind, wordt de basis gelegd voor een gezonde 
toekomst. Ouders en verzorgers spelen een 
belangrijke rol in het leven van hun kind(eren), 
al vanaf het prille begin. Die waarde mag veel 
meer gezien én gewaardeerd worden. Om  
dit te laten zien, lanceerden we in 2021 de 
campagne ‘Ode aan Ouders’ die inmiddels 
door miljoenen mensen gezien is. 

Eerste 1000 dagen
Programma Gezonde Generatie

Bron: Influencing for Health Amsterdam UMC, Ouders versterken in de eerste  
1000 dagen, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=JjUh4KPeeJQ
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Ingrijpende jeugdervaringen (Adverse  
Childhood Experiences/ACE's) vormen een 
veelvoorkomende onderliggende factor voor 
ongezond gedrag en gezondheidsschade. 
Vandaar dat het ACEfondsencollectief,  
bestaande uit 11 kind en vermogensfondsen, 
en de SGF in 2020 de handen ineen hebben 
geslagen. Dit heeft ertoe geleid dat het 
voorkómen van gezondheidsschade door 
ingrijpende jeugdervaringen sinds 2021 
onderdeel uitmaakt van het programma 
Gezonde Generatie. Met het meerjarenpro
ject ‘Gezonde Generatie vrij van ingrijpende 
jeugdervaringen’ zetten we in op langdurige 
en structurele verandering in Nederland met 
2040 als stip op de horizon. Speerpunten van 
dit maatschappelijke veranderproces zijn:
•  Versterken en ondersteunen van 

(aanstaand) ouderschap.
•  Voorkómen van (gestapelde) stressfactoren 

in gezinnen, en daarmee het voorkómen 
van ingrijpende jeugdervaringen.

•  Tegengaan van intergenerationele  
overdracht van geweld en verwaarlozing.

Preventie en aanpak van ingrijpende jeugdervaringen
Programma Gezonde Generatie

•  Stimuleren en vergroten van veerkracht van 
zowel kinderen, jongeren als ouders.

In 2021 is de projectorganisatie opgezet,  
inclusief governance. Inhoudelijk werd  
een start gemaakt met de ontwikkeling van 

“Tot wel 25% van aandoeningen als hart- en vaatziekten, long-
ziekten, vormen van kanker en chronische depressie zijn in de 
kern veroorzaakt door een stapeling van ingrijpende jeugder-
varingen. Deze ervaringen beïnvloeden de ontwikkeling van het 
immuunsysteem en de stressrespons en verhogen de risico’s 
op ongezond gedrag zoals roken, alcoholgebruik, te weinig 
lichaamsbeweging en ongezonde voeding. Daarom is het zo 
belangrijk dat we dit vanuit het project ‘Gezonde Generatie vrij 
van ingrijpende jeugdervaringen’ proberen te voorkómen.”

Mariëlle Dekker
Directeur Augeo Foundation en voorzitter van de stuurgroep 
ACEfondsen collectief
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De Breinbijsluiter (een interactieve educatie
tool voor ouders en jongeren over stress, te
genslag en veerkracht, die naar verwachting 
in 2022 gereed zal zijn). Er werd een strategie 
en concept voor een jongerencampagne over 
ingrijpende jeugdervaringen gerealiseerd en 
er werden materialen rond veilig opgroeien 
onder ouders verspreid. 

 
Ook werd kennis over ingrijpende jeugd
ervaringen verspreid en geïntegreerd binnen 
de verschillende leefstijl en gezondheids
thema’s van het programma Gezonde  
Generatie.
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Rondom het thema sport en bewegen is  
de Gezonde Generatie medeafzender  
geworden van het jaarlijks landelijke  
scholentoernooi Olympic Move (naast 
NOC*NSF en KVLO). Daarmee neemt  
de Gezonde Generatie de plaats van  
CocaCola in. Met de topsporters van  
TeamNL is een campagne gestart om vooral 
vmbo’ers en ouders bewust te maken van het 
belang van bewegen. Naast de al bestaande 
samenwerking rondom Olympic Moves en 
TeamNL is eind 2021 de basis gelegd voor  
een structurele samenwerking rond de geza
menlijke ambitie van de Gezonde Generatie.

Sport en bewegen
Programma Gezonde Generatie
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Er zijn in 2021 diverse onderzoeken opgestart 
en afgerond. Er is in samenwerking met 
MarketResponse onderzoek gedaan naar 
het sport en beweeggedrag/motivatie van 
vmboleerlingen en hun ouders. Ook zijn er 
door HBSC Nederland (Health Behaviour in 
Schoolaged Children) en Universiteit Utrecht 
secundaire analyses uitgevoerd op HBSC 

Kennis, onderzoek en impactmonitoring (KOI)
Programma Gezonde Generatie

data om beter zicht te krijgen op de (ontwik
keling van) risicogroepen omtrent beweeg
gedrag. In lijn met de eerste aanzet in de 
Trendmonitor 2020 is er een start gemaakt 
met de ontwikkeling van een segmentatie/
drijfverenmodel voor jongeren, dat een  
onderdeel wordt in de Trendmonitor 2022. 
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Jongeren(panel) in huis
De Gezonde Generatie richt zich op de jeugd 
van de toekomst en daarmee is een bijdrage 
vanuit jongeren in het programma onmisbaar. 
Met de oprichting van een jongerenpanel 
en het aannemen van jonge professionals 
haalden we het jongerenperspectief in huis. 
Jongeren leverden op verschillende projecten 
en programma’s input, soms direct als maker 
van content bij 2K40 en soms via cocreatie 
sessies. Zo dragen ze bij aan het inspireren 
van jongeren om gezonder te gaan leven. 

2K40
Om actiever richting de jeugd te commu
niceren werd in november 2020 het online  
jongerenplatform 2K40 opgericht. Hier zijn 
in 2021 verhalen en informatie gedeeld voor 
jongeren die hen inspireren gezonder te gaan 
leven. In samenwerking met partners zoals 
WeFilm en The Best Social zijn mooie formats 
en een social media strategie ontwikkeld die 
bijdragen aan een zichtbare impact van  
3,3 miljoen views en een bereik bij de  
doelgroep via social ads en influencersamen
werkingen die verspreid werden via de 
kanalen Instagram, YouTube en TikTok.

Jongeren & Gezonde Generatie
Programma Gezonde Generatie

Eind 2021 is een start gemaakt met het opzet
ten van een inhuis jongerenredactieteam om 
duurzame groei van het platform te vergroten 
en meer betrokkenheid bij de doelgroep  
te stimuleren. Op basis van een Growth  
Marketing Analyse maken de jongeren zelf 
content en delen deze met leeftijdsgenoten 
via de verschillende kanalen.

“Gezondheid is bij jongeren nog niet on top of mind, terwijl het 
een grote rol speelt in hoe lekker ze in hun vel zitten. In 2021 
hebben we hard gewerkt om die boodschap bij jongeren te 
bezorgen in hun eigen tone of voice middels het platform 2K40. 
Met 2K40 en de Gezonde Generatie willen we een beweging 
starten van jongeren die zich inzetten voor hun eigen gezond-
heid. Speciale aandacht hebben we voor ingrijpende jeugd-
ervaringen als emotionele verwaarlozing, fysieke bedreigingen  
en pesten. Die hebben veel impact op de rest van je leven, en 
het is belangrijk dat jongeren goede handvatten hebben om 
ermee om te gaan als ze ingrijpende jeugdervaringen hebben 
meegemaakt.”

Kanysha Hilberink
Jongerenvertegenwoordiger Samenwerkende Gezondheidsfondsen
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Binnen het SGF Immunologie programma 
(20182022) investeren de gezondheidsfond
sen en de Topsector LSH samen met  
het bedrijfsleven ruim €18 miljoen in drie 
veel belovende consortia: het TIMID  
consortium, het DC4Balance consortium en 
het TargettoB consortium. De voortgang 
wordt beoordeeld door een adviescommissie 
bestaande uit vier hoogleraren, drie erva
ringsdeskundigen vanuit patiëntenperspectief 

Programma Immunologie

en de leden van de stuurgroep Immunologie 
van de SGF. In 2021 is binnen de publiek 
private consortia goede voortgang geboekt. 
De toepasbaarheid van wetenschappelijke 
ontwikkelingen wordt geborgd door intensieve 
samenwerking tussen de immunologen en 
artsen. Daarbij wordt de patiënt actief  
betrokken in het proces. Gezamenlijk met  
andere partners zullen de drie consortia een  
nationaal immunologiesamenwerkingsver
band, ImmuneHealthXL, oprichten. Hiermee 
willen de onderzoekers, voortbordurend op 
de successen van de individuele projecten, 
vervolgstappen zetten in de toepassing van 
de onderzoeksresultaten. Deze samenwerking 
beoogt zich te richten op mechanismen in  
het immuunsysteem die ziekten aansturen 
waarmee op maat behandelingen voor  
patiënten ontwikkeld kunnen worden.

Bij uiteenlopende aandoeningen speelt ontregeling van het 
immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, 
kanker, allergieën en autoimmuunziekten. Het afweersysteem 
speelt ook een belangrijke rol bij MS, het ontstaan van hart en 
herseninfarcten en chronische ontstekingsziekten aan bijvoor
beeld de darmen en luchtwegen. Ondanks grote vooruitgang in 
de behandeling van deze aandoeningen is er voor lang niet alle 
patiënten zicht op genezing, of op het voorkomen van ziekte.
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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 toe
passing ervan vaak nog achter. Voorbeelden 
van redenen hiervoor zijn dat modellen nog 
niet voldoende ontwikkeld zijn, er niet voor 
alle vraagstukken een humaan meetmodel 

Programma Humane Meetmodellen en 
Transitie Proefdiervrije innovatie (TPI)

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 NWOdomein  
Toegepaste en Technische Wetenschappen 
(TTW) het programma Humane meetmodellen 
opgezet. Stichting Proefdiervrij ondersteunt 
het programma. Deze samenwerking en 
bundeling van middelen met NWO, ZonMw 
en Proefdiervrij rond humane meetmodellen 
is door het veld heel positief ontvangen. We 
zien dat de focus op betere, mensgerichte 
wetenschap naast de focus op proefdiervrije 
innovatie steeds meer omarmd wordt. Alle 
projecten die in dit programma gefinancierd 
worden richten zich zowel op wetenschap
pelijke 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.

Omdat het maar beperkt mogelijk is om experimenteel onder
zoek 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. 
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Eerste financieringsronde  
Humane meetmodellen 1.0: 
op naar betere humane  
meetmodellen.
Voor deze ronde kenden SGF en Health 
Holland €3,5 miljoen aan PPStoeslag  
en ZonMw €1,1 miljoen toe aan zeven  
publiekprivate samenwerkingsprojecten.  
De zeven projecten zijn in 2020 toegekend  
en begin 2021 van start gegaan. In deze  
projecten worden onder andere tumor en 
huidorganoïden en ‘organonachip’  
modellen ontwikkeld voor nieuwe genees
middelen, multiweefsel kweeksystemen 
getest voor betere therapieën en slimme  
EEG caps ingezet voor het meten van hersen
activiteit. SGF coördineert deze eerste ronde.

Tweede financieringsronde Humane 
meetmodellen 2.0: voor gezondheids
onderzoek naar ziekte en preventie.
De tweede subsidieoproep (Humane  
meetmodellen 2.0) heeft in 2020 gelopen.  
De scope van deze oproep is naast behande
ling van ziekten ook gericht op preventie van 
ziekten. Daarnaast moet het onderzoek  
gericht zijn op toepasbaarheid van de  
humane meetmodellen voor meerdere 
ziektebeelden, danwel impact op meerdere 
patiëntengroepen. In totaal is er €5,5 miljoen 
beschikbaar gesteld.  

Het NWOdomein TTW voert het 
programma management en de toekenning 
van gelden aan de gehonoreerde projecten 
uit. In mei 2021 zijn zes projecten gefinancierd 
en deze zijn eind 2021 van start gegaan.

Hiermee lopen de komende jaren 13 projecten 
binnen dit programma. De onderzoekers 
werken in de projecten nauw samen met  
kennisgebruikers zoals bedrijven, clinici,  
patiëntvertegenwoordigers. Bij de monitoring 
van alle projecten zijn naast het SGF bureau 
leden van de gezondheidsfondsen als  
stuurgroep betrokken. Bij de monitoring 
wordt kennisvalorisatie en kennisoverdracht 
gestimuleerd. De SGF en partners organiseren 

De projecten binnen het programma Humane meetmodellen 
zijn inmiddels allemaal gestart. We zien nu al dat daar mooie 
spin-off van komt in de vorm van bijeenkomsten die als start-
punt het project hebben, maar als onderwerp de discussie over 
‘wat is een goed model voor onderzoek’ aanwakkeren. Als SGF 
vervullen we hierin een rol als verbinder en aanjager.
SGF wil dat onderzoek start met de mens als uitgangspunt.  
Zowel bij vraagstelling, design én toepassing van onderzoek.

Karin Eizema 
Research manager Hartstichting
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jaarlijks een programmadag voor alle 13  
projecten om onderling verbinding te creëren. 
De eerste programmadag heeft in oktober 
2021 online plaatsgevonden.

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. Eén van de initiatieven van de  
SGF ten behoeve van de transitie is het  
PPSprogramma ‘Humane Meetmodellen’. 

Op dit moment zijn er volop interessante  
ontwikkelingen en innovaties gaande,  
in de vorm van bijvoorbeeld interactieve  
organonachip methoden, doorontwik
keling van organoids, microdosing studies, 
insilico modellen en artificial intelligence. 
De investeringen van de SGF en partners in 
de  ontwikkeling van humane meetmodellen 
sluiten hier op aan en bieden kansen voor het 
versneld ontwikkelen van beter voorspelbare 
meetmethoden en daarmee snellere toepas
baarheid van onderzoeksresultaten voor  
de patiënt.

“ZonMw zet zich met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen 
in om met kennis te werken aan een goede gezondheid voor  
iedereen. Wij financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren 
het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar  
meer kennis nodig is. Samen zetten wij ons in om voortgang te 
boeken op complexe maatschappelijke gezondheidsvraagstuk-
ken en maken we ons sterk om gezondheid mee te nemen in 
transitieopgaven zoals omgaan met klimaatverandering.
SGF en ZonMw kunnen elkaar meer versterken op inhoudelijke 
thema’s zoals Preventie en ziektebeeld overstijgende vraag-
stukken, en ook op de manier waarop we onderzoek willen 
stimuleren, zoals inzetten op minder dierproeven, de brede 
benadering van gezondheid en data FAIR maken.”

Véronique Timmerhuis  
Directeur ZonMw
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Daarom organiseerden ZonMw en SGF online 
stakeholdersbijeenkomsten met onder ande
re Patiëntenfederatie Nederland, VNONCW / 
MKB Nederland, FNV, het Ministerie van Soci
ale Zaken en Werkgelegenheid, Health~Hol
land en beroepsverenigingen in de zorg. In 
de bijeenkomsten werden de belangrijkste 
resultaten uit de kennissynthese overgedra
gen en werd besproken hoe het probleem 
van ernstige vermoeidheid door het veld kan 
worden opgepakt. De kennissynthese maakt 
duidelijk dat er nog veel moet gebeuren om 
(ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pak
ken. Vermoeidheidsklachten hebben namelijk 
niet alleen invloed op de individuele levens 
van mensen, maar ook op de maatschappij 
als geheel. Vermoeidheid is bijvoorbeeld de 
oorzaak van een hoger ziekteverzuim en een 
grotere zorgvraag. Het is een van de onzicht
bare gevolgen waar werkende chronisch zie
ken iedere dag mee kampen en invloed heeft 

Kennissynthese Vermoeidheid

op hun werkvermogen. De SGF heeft dan ook 
besloten om het thema ‘vermoeidheid’ mee 
te nemen in het ontwikkelen van het kwaliteit 
van leven programma ‘samenredzaamheid 
in de arbeidscontext’.

De uitkomsten van de kennissynthese zijn 
terug te vinden op een speciaal hiervoor  
ingerichte webpagina van ZonMw met daar
op de volledige kennissynthese, een animatie, 
verhalen van patiënten en handvatten om 
met het thema vermoeidheid aan de slag te 
gaan. De patiëntenverhalen zijn afkomstig 
van de achterban van de leden van de SGF 
en linken door naar de websites van de  
betreffende fondsen.

Na twee jaar onderzoek is in 2021 de kennissynthese  
‘Vermoeidheid bij chronische ziekten’ afgerond. In de  
kennissynthese is een viertal aanbevelingen gedaan en  
wordt opgeroepen tot een gezamenlijke aanpak, waarbij  
organisaties in sectoren zorg en arbeid een cruciale rol spelen. 

“Een paar jaar geleden, tijdens een KNAW-bijeenkomst over 
vermoeidheid, kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk 
weinig wisten over het onderwerp. Dit terwijl vermoeidheid een 
belangrijk thema was bij de achterbannen van de fondsen. Die 
KNAW-bijeenkomst vormde uiteindelijk mede de aanleiding om 
een kennissynthese te schrijven.”

Michael Rutgers   
Voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen
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Een gezamenlijk programma bij dit thema zal 
zich dan ook op beide zijden van deze inter
actie richten: op het individu en de omgeving.
Gedurende het jaar hebben er verschillende 
 gesprekken met gezondheidsfondsen en 
experts plaatsgevonden. Daarnaast heeft 
een klankbordgroep bestaande uit erva
ringsdeskundigen en fondsenmedewerkers 
actief meegedacht met het beleid en de 
verschillende oplossingsrichtingen. In 2021 is 
een aantal conclusies voor een gezamenlijk 
meerjarenprogramma geformuleerd: 
•  Om de kwaliteit van leven van iemand met 

een chronische ziekte of aandoening te 
vergroten, kan de sociale omgeving het 
beste als aangrijpingspunt worden gebruikt.

Programma Kwaliteit van leven 

•  Als Samenwerkende Gezondheidsfondsen 
willen we een beweging op gang brengen 
van “samenredzaamheid in de sociale  
omgeving”.

•  Binnen de sociale omgeving wordt gekozen 
voor ‘arbeidsparticipatie’ als initiële focus.

In 2022 zal er vervolg worden gegeven aan 
het programma door van start te gaan met 
een mobilisatiefase waarin wordt toegewerkt 
naar een gezamenlijke aanpak op het gebied 
van communicatie en lobbyactiviteiten. Deze 
mobilisatiefase zal zich specifiek richten op 
“samenredzaamheid in de arbeidscontext”. 

Eind 2020 is gestart met een kwartiermakersfase 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. 
Meedoen in de samenleving wordt grotendeels bepaald door de 
mogelijkheden in de fysieke en sociale omgeving van het indivi
du en, in mindere mate, door het individueel sociaal en mentaal 
functioneren van de persoon met een chronische ziekte of aan
doening. Vooral de omgeving en de interactie met de omgeving 
zijn van belang. 

“In 2021 zijn flinke stappen gezet in het gezamenlijke programma 
kwaliteit van leven. We zijn van een abstract idee naar een  
concreet onderwerp gekomen. We hadden dat niet kunnen 
doen zonder inbreng van ervaringsdeskundigen, hun deelname 
in de klankbordgroep was van onschatbare waarde en heeft 
geleid tot een scherper programma. Ik kijk ernaar uit om samen 
het programma in 2022 te kunnen starten!”

Simone van den Berge    
Senior onderzoekscoördinator Prinses Beatrix Spierfonds
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Infectieziekten hebben een disproportionele 
impact op mensen met een chronische aan
doening en daarmee op de achterban van de 
gezondheidsfondsen. COVID19 laat zien wat 
de impact kan zijn van virusinfecties.  
Antimicrobiële resistentie is een bedreiging 
voor vele medische verworvenheden: medi
sche ingrepen dreigen in toenemende mate 
gecompliceerd te raken door infecties die 
hierdoor minder goed te behandelen zijn.  
Als we niets doen, leidt dit tot een significante 
vermindering van de levensverwachting en 
zullen de meest simpele infecties (die ieder
een kan oplopen) vaker levensbedreigend 

Verkenning Infectieziekten en  
antimicrobiële resistentie

zijn. Niet alleen antimicrobiële resistentie 
maar ook mogelijk nieuwe pandemieën  
bedreigen zowel de volksgezondheid als 
onze manier van leven fundamenteel.  
Daarnaast kwam duidelijk uit de verkenning 
naar voren dat de stem van de patiënt onvol
doende wordt gehoord. De ziekten hebben 

Naar aanleiding van de online SGFsessie over infectieziekten 
in het voorjaar van 2021 hebben KNCV Tuberculosefonds, Aids
fonds – Soa Aids Nederland en Brandwondenstichting samen 
met de Nederlandse Vereniging InternistInfectiologen en 
Radboudumc het initiatief genomen om na te denken over een 
mogelijke grotere rol voor gezondheidsfondsen ten aanzien van 
infectieziekten en antimicrobiële resistentie. Er heeft vanaf de 
zomer 2021 een verkenning plaatsgevonden.
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geen gezicht en het ontbreekt aan voldoende 
aandacht en een belangenbehartiger die 
voor de ziekten opkomt. Concluderend is er 
noodzaak voor een continue en duurzame 
aanpak. 

Binnen SGFverband is een taskforce  
infectieziekten en antimicrobiële resistentie 
vormgegeven om de contouren voor een 
plan van aanpak vorm te geven. In het plan 
van aanpak zullen public awareness en 
patiënten participatie centraal staan.  
Hiermee wordt in 2022 gestart.

“COVID-19 heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de strijd tegen 
infectieziekten niet gewonnen is. Nieuwe ziekteverwekkers, 
toenemende antibiotica resistentie, complicaties van medische 
technologie en toenemende vergrijzing zijn dringende redenen 
blijvende aandacht aan infectieziekten te besteden. Een grote 
groep mensen in Nederland heeft een kwetsbare gezondheid,  
de achterban van de SGF, die hen extra gevoelig maakt voor 
infectieziekten. Een goede samenwerking tussen patiënten en 
zorgprofessionals is noodzakelijk voor een toekomstbestendige 
en passende zorg voor infectieziekten, waarbij een belangrijke 
rol is weggelegd voor de samenwerkende gezondheidsfondsen.” 

Prof. dr. André van der Ven     
Emeritus hoogleraar infectieziekten Radboudumc
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Binnen de SGF zijn verschillende themagroe
pen, klankbordgroepen, stuurgroepen en 
werkgroepen actief. Themagroepen hebben 
een structureel karakter. In bijeenkomsten van 
de themagroepen wordt kennis uitgewisseld 
over vraagstukken die bij alle fondsen spelen. 
Stuurgroepen geven sturing aan de geza
menlijke onderzoeksprogramma’s. De klank

bordgroepen Gezonde Generatie en Kwaliteit 
van leven geven input ten behoeve van deze 
programma’s. Werkgroepen hebben een 
tijdelijk karakter en zijn opgericht voor het uit
voeren van een specifieke tijdelijke opdracht. 
Veel werkgroepen benutten de themagroe
pen als klankbord.
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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 kwali
teit 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. 

In de eerste helft van 2021 is in samenwer
king met de fondsen verder gewerkt aan de 
concretisering van de SGF onderzoeksvisie. 
De onderzoeksvisie geeft weer welke rol en 
ambities de SGF als collectief van gezond
heidsfondsen heeft op het gebied van  
onderzoek, welke principes zij hanteert en 
welke voorwaarden worden gesteld.  
Vervolgens is gestart met het uitvoeren van 
deze onderzoeksvisie met onder andere het 
vormgeven van toekomstige PPSprogram
ma’s en een tijdelijke werkgroep impact. 

Themagroep Onderzoek

Naast deze activiteiten zijn in de overleggen 
diverse onderwerpen besproken die voor alle 
gezondheidsfondsen relevant en actueel zijn.  

“Binnen de SGF Themagroep Onderzoek vergaderen de  
verschillende fondsen om de zoveel maanden om kennis en 
ervaring uit te wisselen met betrekking tot onderzoek-gerela-
teerde zaken. Ik vind deze bijeenkomsten heel nuttig. Aan de 
ene kant zijn ze praktisch; leden van de verschillende fondsen 
komen met heel praktische problemen of zaken waar ze  
tegenaan lopen en kunnen de mening/ervaring van de andere 
fondsen vragen. Anderzijds wordt gediscussieerd over bredere 
onderwerpen die spelen in de onderzoekswereld; denk daarbij 
aan “open science” en “het nieuwe erkennen en waarderen”,  
om te kijken of we als gezamenlijke fondsen hier aan kunnen 
bijdragen.” 

Anneke Olde Engberink 
Adviseur wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland
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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. De Themagroep heeft een aan
jaag, advies en inspiratiefunctie op het 
thema patiëntenparticipatie en in 2021 zijn de 
doelstellingen van de themagroep opnieuw 
vastgesteld. Dit om richting en focus te geven 
aan de activiteiten voor de komende jaren:
•  Patiëntenparticipatie aanjagen en advies 

leveren ten behoeve van de gezamenlijke  
SGF programma’s (onderzoek en ander
soortige programma’s) met als doel opti
male betrokkenheid en een betekenisvolle 
inbreng van patiënten bij deze programma’s.

Themagroep Patiëntenparticipatie 

•  Ontwikkelingen volgen, kennis en goede 
voorbeelden delen (intern en extern)  
met als doel elkaar & fondscollega’s 
inspireren en motiveren op het thema  
Patiëntenparticipatie.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie 
Nederland is in 2021 een webinar Citizen  
Science for Health georganiseerd. Citizen  
science, ook wel burgerwetenschap  
genoemd, is onderzoek dat in zijn geheel of 
gedeeltelijk door burgers of nietprofessionele 
wetenschappers wordt uitgevoerd. Doel van 
het webinar was om op een laagdrempelige 
manier kennis over te brengen over Citizen 
Science for Health.
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Interne uitwisseling
In 2021 zijn we gestart met interne ‘SGF 
nieuwsupdates'. Hierin delen we informatie 
over de gezamenlijke activiteiten,  
lichten we fondsactiviteiten uit die breed  
relevant zijn en zetten we een fonds in de 
spotlight in de gelijknamige rubriek.  
Daarnaast zijn online sessies en webinars  
een belangrijke pijler van onze informatie
voorziening geweest in 2021. Onderwerpen 
van deze sessies waren onder andere het 
belang van de eerste 1000 dagen, Impact van 
het Coronalongplein, Impact van infectieziek
ten, Gezonde Generatie één jaar na lancering: 
meerwaarde en uitdagingen in samenwerken 
en Citizen Science for Health.

De SGFdag 2021 heeft door COVIDregels 
niet fysiek plaats kunnen vinden, maar is in 
aangepast format online georganiseerd. 
Deelnemers zijn meegenomen in de hoofdlij
nen van de missie van de SGF met een focus 
op lobbythema’s. Daarnaast waren Marianne 
de Visser en Arthur van Riel van de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) aanwezig voor een toelichting op het 
rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, 
middelen en maatschappelijk draagvlak. 
Hierin komt de WRR  tot de conclusie dat we 
als samenleving beter moeten gaan kiezen 
waar onze prioriteiten in de zorg liggen. 
Daarnaast voerden we een virtueel ronde 
tafelgesprek met fondsdirecteuren, op basis 
van stellingen en reflecties van samenwer
kingspartners om ons heen.

Externe gremia
•  De SGF is vertegenwoordigd in diverse 

externe overleggen en gremia, waaronder 
Adviesraad van het Nationaal Programma 
Open Science en de stuurgroep HealthRI 
om de ontwikkelingen op het gebied van 
open science te volgen.

Kennisuitwisseling gezondheidsfondsen

De SGF fungeert als platform voor gezondheidsfondsen met 
een rol als verbinder, zowel naar externe partijen, als binnen de 
wereld van de gezondheidsfondsen. De uitwisseling van kennis 
en informatie tussen de gezondheidsfondsen vindt onder meer 
plaats via de verschillende thema en werkgroepen, (online) 
bijeenkomsten, reguliere nieuwsupdates en SGF Bridge, een  
digitaal platform waar gezondheidsfondsen kennis en  
informatie met elkaar uitwisselen. 
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•  De SGF is lid van de klankbordgroep  
‘Horizon Europe Cluster Health’ om input te 
kunnen geven ten behoeve van de invulling 
van verschillende onderdelen van het  
Europese Horizon programma. 

•  Met de Patiëntenfederatie Nederland vindt 
regelmatig afstemming plaats ten behoeve 
van het bevorderen van een brede inzet 
van patiëntenparticipatie bij onderzoek, 
beleid en zorg.

•  In 2021 heeft de SGF met de NFU ingezet 
op gezamenlijke belangenbehartiging ten 
behoeve van onderzoek en financiële  
compensatie van onderzoeksvertraging 
door COVID19 bij de umc’s. 

•  Met diverse partijen vindt regulier bestuur
lijk overleg plaats, waaronder met andere 
financiers (naast Health~Holland met NWO 
domein Toegepaste en Technische Weten
schappen en ZonMw). 

•  Ten behoeve van inzet op preventie vinden 
gesprekken plaats met verschillende 
(maatschappelijke) partijen om een  
Gezonde Generatie te realiseren.

•  De SGF is partner van de Transitie naar 
Proefdiervrije Innovatie (TPI)

•  De SGF volgt de ontwikkeling van principes 
rond maatschappelijk verantwoord  
licentiëren (MVL)
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De organisatie  
van de SGF
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De SGF bestond eind 2021 uit 19 betalende leden en vijf nieuwe leden die per 2022  
contributie betalen.

Leden van de SGF eind 2021

Aidsfonds – Soa Aids Nederland
Alzheimer Nederland
Diabetes Fonds
EpilepsieNL
HandicapNL
Hartstichting
Hersenstichting
JKF Kinderfonds
KWF Kankerbestrijding
KNCV Tuberculosefonds
Longfonds
Maag Lever Darm Stichting

Metakids
Nationaal MS Fonds
Nederlandse Brandwonden Stichting
Nierstichting
Oogfonds
ParkinsonNL
Prinses Beatrix Spier Fonds
ReumaNederland
Stichting ALS Nederland
Stichting MS Research
Trombosestichting Nederland  
MIND

De leden van de SGF

* Het Oogfonds, Metakids, KNCV Tuberculosefonds, ParkinsonNL en Nationaal MS fonds waren eind 2021 
aspirant-lid van de SGF.  De SGF bestond daarmee eind 2021 uit 19 betalende leden en vijf nieuwe leden 
die per 2022 contributie betalen.



43

ja
ar

ve
rs

la
g

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.

Door de inzet van deze leden, de fondsmedewerkers en het ondersteunende bureau kan de 
SGF haar ambities waarmaken. De SGF organisatie zag er in 2021 als volgt uit:

Leiding

Gedeelde 
functionele

support

Impact
Programma’s

Project 
Management (PMO) Communicatie Klankbordgroep Gezonde Generatie

Werkgroep Communicatie

Andere klankbord- en werkgroepen

Themagroep patiëntenparticipatie

Klankbordgroep Kwaliteit van leven

Themagroep Onderzoek

Stuurgroep per onderzoeksprogramma

Werkgroep impact

Financiën Stakeholder
Management

Kennis & Impact
Meting

Patiënten- en 
jongeren inclusie

SGF Bestuur Leden

SGF
Directeur

Communicatie 
en activatie 

richting jeugd

2K40 & VMBO
activatie

Weerbaarheid/
Ouders/Scholen

Eerste 1000 Dagen, 
SEO,Ingrijpende 
jeugdervaringen

Leefstijlagenda &
Allianties

Voeding, Alcohol-
preventie, Mentale 

Gezondheid

Ziekteoverstijgende
programma’s

Genezing & 
Kwaliteit van leven
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Ons bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2021 uit:
• Michael Rutgers (voorzitter) 
• Bernique Tool (vicevoorzitter)
• Koos Boering (penningmeester)
• Merel Heimens Visser
• Joost Wijnhoud

Ons bureau

In 2021 heeft de bureauorganisatie een  
verdere ontwikkeling doorgemaakt ten  
behoeve van de ondersteuning van geza
menlijke dossiers en programma´s. Eind 2021 
had de SGF 13 medewerkers in dienst  

(11,7 FTE) en 15 medewerkers (8,2 fte) die  
de SGF en de gezamenlijke programma’s  
ondersteunen op freelance basis.  
De directeurspositie werd vervuld door  
Mark Monsma. 

Tijdens de ALV in november 2021 is Joost 
Wijnhoud benoemd als nieuw bestuurslid per 
1 december. Stans van Egmond is per oktober 
2021 afgetreden als bestuurslid.   
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Samenwerkende Gezondheidsfondsen
Stationsplein 139 (2e etage)
3818 LE Amersfoort
secretariaat@gezondheidsfondsen.nl
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