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VoorwoordVoorwoord

1 op de 16  

Nederlanders  

heeft diabetes

Elke week 1.000 Nederlanders met diabetes erbij, en  

al 1 op de 16 Nederlanders heeft de ziekte. En in 2015 

bleek uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam 

dat 1 op de 3 Nederlanders diabetes type 2 zal ontwik

kelen. Van die cijfers word je even stil. Voor het Diabetes 

Fonds is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

dan ook duidelijk: we blijven ons ook de komende jaren 

inzetten om die groei af te remmen en verder te werken 

aan betere behandelingen en genezing. Daarbij bouwen 

we voort op de successen en ervaring van de afgelopen 

jaren. We zoeken meer dan ooit de samenwerking met 

anderen, en zorgen dat ook binnen de organisatie een 

goede samenwerking ons optimale slagkracht geeft. 

Vandaar dat het woord ‘samen’ ook nadrukkelijk in de 

titel staat van onze Meerjarenbeleidsvisie. 

Ik heb alle vertrouwen in de kracht van samenwerking, 

die ons de komende vier jaar ongetwijfeld weer een 

sprong vooruit brengt.

Hanneke Dessing

Algemeen directeur

1 op de 16  

Nederlanders  

heeft diabetes



Een lang en gezond leven, dat willen we 

allemaal. Maar dat is niet vanzelfsprekend 

voor 1 miljoen mensen in ons land.

VertrekpuntenVertrekpunten



Onderzoek  
vormt de basis voor  
preventie en genezing

Een leven met diabetes is voor iedereen anders: de één 

moet voortdurend de bloedsuiker meten en insuline 

spuiten, de ander neemt dagelijks een pilletje. En  

weer anderen lopen ermee rond zonder het te weten.  

Maar voor hen allemaal betekent diabetes een enorme  

aanslag op hun gezondheid, door de vele complicaties  

die diabetes met zich mee kan brengen. 

Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond 

leven verdient. Een leven zonder diabetes, de gevolgen 

en de zorgen ervan. Daarom heeft alles wat wij doen 

tot doel om diabetes beter te behandelen, te voorkomen 

en te genezen. We zetten ons in voor iedereen die het al 

heeft, ongeacht het type diabetes, en voor mensen die 

gezonder willen leven om diabetes te voorkomen. 

Dat doen we door een succesvolle weg te vervolgen: 

wetenschappelijk onderzoek, dat de basis vormt van 

alle huidige behandelingen en verbeteringen die eraan 

zitten te komen. Ook zorgen we ervoor dat nieuwe  

kennis sneller zijn weg vindt naar de praktijk.

Bij het maken van onze beleidsplannen voor de 

komende vier jaar vroegen we de mening van  

honderden mensen met diabetes en hun naasten, en 

van tientallen onderzoekers en andere betrokkenen. 

Wat vinden zij belangrijk? Welke kansen zien zij?  

Dat hebben we meegenomen in onze plannen. En  

dat blijven we ook doen. Want alleen samen kunnen  

we werken aan een gezond leven voor iedereen! 

De mening  
van honderden mensen 
met diabetes en  
hun naasten

De mening Kennis  
met elkaar delen om
sneller tot verbetering
te komen

Kennis Samen Samen  
werken we aan een 
gezond leven voor

Onderzoek 



sprongen vooruit



Diabetes raakt ook de naaste omgeving. 

Daardoor hebben zo’n 5 miljoen  

mensen dagelijks te maken met  

diabetes. Dat is eenderde van  

de bevolking!

De kille cijfersDe kille cijfers



Al zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, 

waarvan een tiende diabetes type 1, en de rest  

diabetes type 2. Beide vormen van diabetes beschadigen 

sluipenderwijs de bloedvaten, zenuwen en organen in 

het lichaam wanneer de bloedsuikerspiegel geregeld 

te hoog is. Door deze zogeheten complicaties verliezen 

mensen met diabetes vaak veel kwaliteit van leven, 

en ook levensjaren. Dit alles raakt ook hun naaste 

omgeving. Daardoor hebben in feite zo’n 5 miljoen 

Nederlanders op een of andere manier te maken met 

diabetes: bijna een derde van de bevolking! Het RIVM 

schat dat in 2025 1,3 miljoen Nederlanders de diagnose 

diabetes hebben. 

 

Gezien de aantallen mensen met diabetes, verbaast  

het niet dat in 2011 al zo’n 5 miljard euro ging naar  

de diabeteszorg, latere cijfers zijn niet bekend. 

En daarbij zijn nog niet eens de kosten meegenomen 

voor de behandeling van complicaties van diabetes, 

waarmee zeker de helft van de mensen met diabetes te 

maken krijgt. Zoals problemen met hart en bloedvaten, 

ogen, nieren, zenuwstelsel en voeten. 

Door de hoge kosten, het vele persoonlijke leed en de 

grote bedreiging voor de volksgezondheid is diabetes 

een zware last voor de maatschappij. Het Diabetes 

Fonds neemt zijn verantwoordelijkheid: we pakken 

zowel diabetes type 1 als diabetes type 2 actief aan. 

25.000  
vrijwilligers helpen 
mee met de collecte

25.000  1 op de 3 1 op de 3  
krijgt vroeg of laat  
met diabetes te maken

1000  
mensen met diabetes
komen er per week bij

1000  Madrid!  
Tot daar komt de rij met 
alle Nederlanders met 
diabetes, hand in hand

Madrid!



sprongen naar een gezonder leven



De afgelopen jaren zijn grote stappen  

gezet in wetenschappelijk onderzoek, zowel  

internationaal als in Nederland. Vaak  

dankzij een wisselwerking tussen de landen, 

waarbij Nederland een belangrijke speler is.

 

Samen 
toewerken 
Samen 
toewerken 
naar minder diabetesnaar minder diabetes



We vroegen mensen met diabetes type 1: wat vind jij 

het belangrijkst? Bijna iedereen gaf als antwoord: 

onderzoek naar genezing. Ook onderzoekers vonden 

dat, omdat we al zo ongelooflijk ver zijn. Die vaart 

willen we erin houden, en daarom investeren we de 

komende vier jaar weer stevig in onderzoek naar 

genezing, waar mogelijk met partners. 

Het Diabetes Fonds en Nederlandse onderzoekers 

staan hoog aangeschreven als het gaat om een aantal 

belangrijke onderwerpen van diabetesonderzoek. We 

hebben al veel bereikt in stamcelonderzoek, immuno

logie, biomaterialen en transplantatie van de ‘eilandjes 

van Langerhans’ met cellen die insuline produceren. 

Een cirkel 
met en voor 
mensen met 
diabetes type 1

Een cirkel 
met en voor 
mensen met 
diabetes type 1

Een cirkel 

Onderzoek  
naar genezing is het 
belangrijkste voor  
mensen met diabetes

Onderzoek OnlineOnline  
platform oprichten 
rond diabetes type 1



Verder 
puzzelen 
aan diabetes 
type 2, en een 
gezonder leven

 
puzzelen 
aan diabetes 
type 2, en een 
gezonder leven

We bouwen de komende jaren voort op deze onder

zoekslijnen en de steun die inmiddels ook vanuit andere 

financiers komt, zowel Nederlandse als buitenlandse. 

Patiënten en hun naasten willen ook graag betrok

ken blijven bij de nieuwste ontwikkelingen. Ze hebben 

behoefte aan informatie en denken graag mee. Ze 

komen graag op allerlei manieren in actie om meer 

onderzoek mogelijk te maken. Zo vormt het Diabetes 

Fonds met zijn grote achterban een cirkel van kennis, 

ervaring, kracht en actie die weer leidt tot meer kennis 

en uiteindelijk genezing. Daarom richten we een online 

platform op, een sterke community rond deze ‘diabetes 

type 1 cirkel’.

In de diabetes type 1 cirkel wordt het Diabetes Fonds 

een bron van onafhankelijke en kritische informatie, 

en van persoonlijk en individueel contact. We leggen 

de ontwikkelingen in onderzoek duidelijk uit en zetten 

nieuws in perspectief, bieden informatie op maat. We 

vormen de type 1 cirkel samen met mensen met diabetes, 

maar zoeken ook de samenwerking met andere orga

nisaties die onderzoek mee mogelijk kunnen maken, 

financieel of met kennis en expertise. Zo brengen we 

samen genezing van diabetes type 1 dichterbij.

 

Zoveel mensen met diabetes type 2, en toch nog zoveel 

geheimen. Ja, de helft van het aantal gevallen is te 

voorkomen door gezonder te leven, dat heeft onder

zoek bewezen. Maar in de praktijk is dat makkelijker 

gezegd dan gedaan. En van die andere helft weten we 

nog niet precies waar het aan ligt. Voor beide groepen 

is nog veel winst te behalen, en daar zetten we ons de 

komende jaren concreet voor in.

Verder 



We willen dus nog meer te weten komen over hoe 

diabetes type 2 in elkaar zit, om ook dit type diabetes 

te kunnen genezen. Want dat is uiteindelijk ons doel. 

Waarom helpt gezond leven voor de helft van de 

mensen wel, en voor de andere helft niet? Wat 

kunnen we daaraan doen? En hoe zorgen we dat 

mensen gezonder leven langer vol kunnen houden?

Verder willen we gezond leven makkelijker maken. 

Zoveel mensen willen wel gezonder leven en houden 

dat ook even vol, maar die poging strandt vaak weer. 

Onze dagelijkse omgeving verleidt ons steeds opnieuw 

tot ongezonde keuzes: overal zijn er snacks en snoep en 

ongezonde kantenklare voedingsmiddelen. We hoeven 

ook niet veel te bewegen als we niet willen. Handig, 

maar funest voor onze gezondheid. We richten ons 

daarom op het gezonder maken van de omgeving. En 

we bieden mensen praktische handvatten op maat om 

andere keuzes te maken. Daarbij halen we onze inspira

tie uit wetenschappelijk onderzoek, dat blijft onze basis.

Gezond leven makkelijker maken bereiken we niet 

alleen, en ook niet meteen voor iedereen. We zoeken 

dan ook de samenwerking met anderen die het met ons 

eens zijn dat gezond leven een maatschappelijke uit

daging is. En die het financieel mogelijk kunnen maken. 

WaaromWaarom  
helpt gezond leven voor de 
helft van de mensen wel,  
en de andere helft niet?

Overal  
zijn snacks en ongezonde 
voedingsmiddelen die ons 
steeds verleiden

We zitten  
te veel. Handig, maar  
funest voor onze  
gezondheid

Samen  
met partners gezond 
leven mogelijk maken

Overal We zitten Samen



Of je nou diabetes type 1 hebt of type 2, de impact 

van diabetes zit voor een groot deel in de complicaties 

die eruit voort kunnen komen. Mensen met diabetes 

noemen vaak dezelfde top 3 van complicaties waar ze 

verbetering voor willen: hart en vaatziekten, nierfalen 

en oogproblemen. Die top 3 gaat het Diabetes Fonds 

de komende vier jaar aanpakken. Om meer te kunnen 

bereiken werken we daarin samen met organisaties 

uit het oogveld, nefrologie en cardiologie. 

Het goed behandelen van diabetes stopt veel andere 

gezondheidsproblemen. Daarom wil het Diabetes Fonds 

de diabeteszorg in Nederland op een hoger niveau krij

gen, met onderzoek en innovatie. Onderdeel daarvan 

is bijvoorbeeld een goede landelijke registratie van 

mensen met diabetes, en een ‘biobank’ om betere 

behandelingen op maat te kunnen ontwikkelen. 

Voor minder dagelijkse hinder van diabetes werken  

we ook aan gebruiksvriendelijke en betrouwbare  

bloedglucosemeters, zonder gemene vingerprik. Minder 

omslachtige insulinepompen en op termijn een kunst

alvleesklier, die het hele bloedsuiker meten en insuline 

toedienen overneemt van de patiënt. 

Bovendien geldt ook zeker voor mensen met diabetes: 

gezond leven verkleint de kans op complicaties, en kan 

verslechtering tegengaan van bestaande complicaties. 

Dus ook voor hen willen we gezond leven makkelijker 

maken, net als voor mensen met een verhoogd risico  

op diabetes type 2. 

Minder 
hinder 
van diabetes

 
hinder 
van diabetes

Minder 
Een kind ComplicatiesEen kind  
met diabetes prikt 2.000 
keer per jaar in zijn vinger

Complicaties  
aanpakken: hart- en  
vaatziekten, nierfalen  
en oogproblemen



sprongen naar genezing van diabetes type 1 



Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis 

van alle huidige behandelingen voor mensen 

met diabetes, en levert een gestage stroom 

aan doorbraken. Mijlpalen die de behandeling 

steeds verder brengen, waardoor mensen met 

diabetes steeds betere vooruitzichten hebben 

in hun leven. Daarom blijft het Diabetes Fonds 

inzetten op onderzoek. 

Zo gaan we
het doen
Zo gaan we
het doen



 

Zelfs als er genoeg geld is voor onderzoek, gebeurt 

dat niet vanzelf. Het Diabetes Fonds speelt al tientallen 

jaren een grote rol in het mogelijk maken van onder-

zoek in Nederland, die veel groter is dan het alleen 

maar betalen. We investeren in ontwikkeling van het 

diabetesonderzoek in Nederland, in het stimuleren van 

getalenteerde onderzoekers. En daarmee in een sterk 

onderzoeksveld. Dat is al vele jaren de kracht van het 

Diabetes Fonds. 

Op de stevige basis voor onderzoek die het Diabetes 

Fonds heeft gelegd bouwen inmiddels ook vele anderen 

voort, waardoor vooruitgang steeds sneller gaat.

Die centrale rol in het diabetesonderzoek blijven we ook 

de komende jaren vervullen. Dat doen we onder andere 

door onderzoekers financieel te ondersteunen bij hun 

carrière, zodat de beste onderzoekers zich blijven inzet-

ten voor diabetesonderzoek. En door geld beschikbaar 

te stellen voor ‘gouden ideeën’, waarmee we nieuwe 

uitvindingen en innovatie stimuleren. We blijven inhou-

delijke kaders scheppen voor onderzoek, via zogeheten 

onderzoeksprogramma’s. Daarbinnen kunnen onder-

zoekers plannen indienen voor nieuwe onderzoeken. 

Daardoor focust het onderzoek zich op de thema’s die 

wij samen met patiënten, hun naasten en onderzoekers 

zelf hebben bepaald. Zo houden we onze doelen scherp 

in beeld, zoals ze eerder in dit plan zijn beschreven.

Bij het opstellen en uitvoeren van onderzoeksprogram-

ma’s laat het Diabetes Fonds zich evenals de afgelopen 

jaren adviseren door een Wetenschappelijke en een 

Maatschappelijke Adviesraad, waarin mensen met  

diabetes zitten. De stem van de wetenschapper is 

essentieel om de wetenschappelijke kwaliteit te  

toetsen, de stem van de patiënt geeft een beeld van  

de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.  

Die twee samen vormen een krachtige combinatie om 

de juiste onderzoeksvragen goed te beantwoorden.

Onderzoekers 
stimuleren en 
kansen geven

Onderzoekers
stimuleren en 
kansen geven



Kennis  
sneller naar 
de praktijk
Kennis uit wetenschappelijk onderzoek krijgt pas 

waarde als mensen met diabetes, hun naasten, 

zorgverleners of anderen er hun voordeel mee kunnen 

doen. Het Diabetes Fonds wil de toepassing van nieuwe 

kennis stimuleren, zeker waar onderzoeksresultaten 

naar verhouding gemakkelijk kunnen worden vertaald 

naar de praktijk. 

Het begint veelal met duidelijke en nauwkeurige 

informatie over de resultaten van onderzoek. Maar 

het kan ook betekenen dat het Diabetes Fonds 

samenwerking opzoekt met zorgverleners of bedrijven, 

om de kennis uit onderzoek beschikbaar te maken.

 
sneller naar 
de praktijk

Kennis  Samenwerken 
met andere 
organisaties
met andere 
organisaties

Samenwerken

We hebben prachtige doelen, om het leven van mensen 

met en zonder diabetes flink te verbeteren. Maar die 

bereiken we niet in ons eentje. Het mooie is dat 

samenwerken in alle opzichten meerwaarde biedt: 

het bijeenbrengen van geld voor onderzoek gaat 

gemakkelijker, oftewel fondsenwerving. En daardoor 

komen er meer en sneller resultaten uit onderzoek.  

De beste partnerschappen zijn die waarbij je er allebei 

zowel inhoudelijk als financieel op vooruit gaat. Maar 

dat soort intensieve samenwerkingen vergen ook veel 

tijd en inspanning. We zullen daarom scherp kiezen 

welke strategische samenwerkingen we aangaan en  

met welk doel. 



Bij het financieren van wetenschappelijk onderzoek 

trekken we op met collegafondsen binnen de vereniging 

Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Stichting DON, 

JDRF en overheidsinstanties zoals ZonMw en techno

logiestichting STW. Als het gaat om fondsenwerving en 

het benutten van wetenschappelijk kennis gaan we  

aan de slag met bedrijven. En om de resultaten uit 

onderzoek goed aan te laten sluiten bij het diabetes

veld, is samenwerking essentieel met de patiënten

vereniging Diabetesvereniging Nederland (DVN), de 

koepelorganisatie voor diabetes Nederlandse Diabetes 

Federatie (NDF) en andere diabetesorganisaties. 

Ook op het gebied van gezonder leven zoeken we de 

samenwerking met andere partijen, fondsen, bedrijven 

en kenniscentra, om gezamenlijk te werken aan die 

gezondere omgeving. En om reeds beschikbare kennis 

te ontsluiten.

Het Diabetes Fonds kan nog steeds rekenen op een 

trouwe achterban van mensen die ons steunen en 

daarmee genezing en betere behandelingen dichterbij 

brengen. Maar de afgelopen jaren is er veel veranderd 

in de manieren waarop mensen willen steunen. Daarom 

geven we mensen nieuwe mogelijkheden om zich in 

te zetten tegen diabetes, die beter bij hen passen. 

Daaraan hebben we de afgelopen jaren al hard  

gewerkt en we bouwen er nu op verder.

Zo financieren 
we hetwe het
Zo financieren



Groei verwachten we vanuit de inzet van mensen voor 

onderzoek naar de genezing van diabetes type 1. Dat 

doen zij binnen de nieuwe ‘diabetes type 1 cirkel’, met 

acties en evenementen. Op die manier vullen ze de 

inkomsten aan uit donaties, die nu een belangrijke bron 

zijn voor onderzoek naar diabetes type 1 en dat ook 

zeker blijven. We zoeken ook de steun van bedrijven die 

zich willen inzetten voor genezing. 

Gezonder leven makkelijker maken is een maatschap

pelijke uitdaging die het Diabetes Fonds niet alleen kan 

aanpakken. Dat vergt samenwerking met vele anderen, 

zowel zakelijke partners als andere gezondheidsfond

sen. Voor de inkomsten zoeken we dan ook zakelijke 

partners die de noodzaak zien van het werken aan de 

gezondheid van hun werknemers en hun klanten. Die de 

ambitie hebben om belemmeringen voor gezond leven 

weg te nemen en tegelijk bij te dragen aan onderzoek. 

Die zichzelf als gezond bedrijf op de kaart willen zetten.

Daarnaast ontwikkelen we producten en diensten waar 

mensen wat aan hebben voor hun eigen gezondheid  

of welzijn, en waarmee zij tegelijkertijd een financiële 

bijdrage leveren aan diabetesonderzoek. En vormen we 

met mensen van buiten een innovatieteam om nieuwe 

fondsenwervende ideeën te ontwikkelen, waarbij we het 

bredere Nederlandse publiek kunnen betrekken. Daarbij 

zoeken we de samenwerking binnen het Huis voor de 

Gezondheid, zodat we de kennis en ervaring van meer 

partijen kunnen bundelen. Naast deze nieuwe manieren 

om geld bijeen te brengen voor onderzoek, blijven  

voorlopig ook de oude bronnen voor inkomsten een 

belangrijke basis. Daarin blijven we de komende jaren 

investeren maar we maken ze wel efficiënter, door  

bijvoorbeeld samenwerking met anderen en waar  

mogelijk ook vernieuwing.



Diabetes 
Fonds 
als 
organisatie

Diabetes 
Fonds 
als 
organisatie

Diabetes 
Fonds 

KennisKennis  
uit onderzoek  
naar de praktijk

Grote plannen met veel vernieuwing vergen ook een 

andere inrichting van de organisatie, met nieuw te 

vormen teams ‘diabetes type 1’ en ‘gezonder leven’. 

Ons voorlichtende en fondsenwervende werk verschuift 

van informatie geven naar informatie uitleggen, van 

algemene informatie naar informatie op maat, van 

individuele mensen bewust maken naar een bredere 

aanpak van een maatschappelijk probleem. We zoeken 

veel meer samenwerking met zakelijke partners. 

Dat vraagt om ondernemerschap, samenwerking en 

klantgerichtheid. Daaraan zullen we specifiek aandacht 

geven, zowel bij de werving van nieuwe medewerkers als 

door training van ons bestaande personeel.

We zoeken  
veel samenwerking 
met zakelijke partners

We zoekenInformatie  
op maat in plaats van  
algemene informatie

InformatieDe wereldDe wereld  
om ons heen verandert,
hier spelen we op in



Raming voor Raming voor 
de komende 
jaren

 
de komende 
jaren

Wat onderzoek betreft heeft het Diabetes Fonds een  

stevige positie als kennismakelaar in het diabetesveld. 

Die zetten we in om meer sturing te geven aan onder

zoek en de praktische toepassing van kennis. Hierin 

vervullen kennismedewerkers een actieve rol. Daarmee 

bouwen we verder op de ontwikkeling die we al enkele 

jaren geleden in gang hebben gezet.

Bij de invulling van onze nieuwe werkwijze kunnen we 

leunen op de samenwerking binnen het Huis voor de 

Gezondheid, een samenwerking binnen één kantoor

pand tussen Diabetes Fonds, LongFonds, Alzheimer 

Nederland, MaagLeverDarm Stichting en Fonds 

Psychische Gezondheid en vele andere organisaties. 

Collegafondsen hebben immers veelal dezelfde com

petenties nodig voor hun activiteiten en zeker in de 

ondersteunende diensten kunnen we veel delen met de 

andere fondsen in het Huis voor de Gezondheid. 

Deze meerjarenvisie werken we concreet uit in een 

meerjarensubsidiebeleid, marketingstrategie en 

jaarplannen. Hierbij kijken we naar de wereld om ons 

heen, die snel verandert. Van het Diabetes Fonds mag 

worden verwacht dat we inspelen op de kansen die 

hieruit voortkomen.

Voor de meerjarenraming gaan we uit van een  

opbouwend scenario. De nieuwe aanpak vergt een  

verdere omslag in onze manier van werken, we gaan 

ervan uit dat dit na een paar jaar zichtbaar zal zijn in 

de inkomsten. Tot die tijd gaan we uit van stabilisatie 

van inkomsten in het eerste jaar, met daarna elk jaar 

een groei van ongeveer 5 procent.



een goed begineen goed begin

Tot slotTot slot  
een goed begineen goed begin

De nieuwe plannen liggen er, na een 

gedegen voor bereiding. Daar zijn 

we trots op. We hebben er alle  

vertrouwen in dat we samen

met anderen een stevige koers  

zetten richting een gezond leven 

voor iedereen, zonder diabetes!



Stationsplein 139

3818 LE Amersfoort

(033) 462 20 55

info@diabetesfonds.nl

www.diabetesfonds.nl


