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Voorwoord
Innovate4Cure. Op het gebied van type 2 investeerden we samen met 
ZonMW in 20 zogenoemde doorbraakprojecten. 

Het thema Minder Suiker kreeg in 2018 weer veel aandacht. In juni 
organiseerde het Diabetes Fonds een bijeenkomst met verschillende 
stakeholders met als thema ‘Lekker gezond en concreet naar minder 
suiker’. Namens de Samenwerkende Gezondheidsfondsen nam het 
Diabetes Fonds deel aan de thematafel overgewicht van het 
Preventieakkoord. Dat resulteerde in een aantal concrete doelstellingen 
om de omgeving de komende jaren gezonder te maken, met minder suiker. 
En we daagden mensen uit om minder suiker te eten met de Nationale 
Suiker Challenge. 

Samenwerking blijft de rode draad in al onze activiteiten. Daarmee 
kunnen we onze doelen sneller en efficiënter realiseren en de impact voor 
mensen met diabetes vergroten. Dat is ook de reden dat we in 2019 
gestart zijn met een intensief samenwerkingstraject met de 
Diabetesvereniging Nederland. In 2019 zetten we stappen op weg naar 
een concrete samenwerking, om samen nog meer te kunnen bereiken voor 
mensen met diabetes.

Hanneke Dessing
Algemeen directeur

In 2018 bestond het Diabetes Fonds 40 jaar. Geen reden voor een feestje, 
gezien het nog steeds groeiend aantal mensen met diabetes. Wel reden 
om aandacht te vragen voor diabetes en stil te staan bij wat al is bereikt.

Diabetes is nog steeds een onderschatte aandoening, hoewel er inmiddels 
meer dan 1,2 miljoen mensen dagelijks mee te maken hebben. Daarom 
voerden we in het najaar een jubileumcampagne waarin we mensen met 
diabetes type 1 centraal hebben gezet. En we vroegen aandacht voor de 
kunstalvleesklier, die voor veel mensen het leven met diabetes veel 
eenvoudiger kan maken. Het resulteerde in veel aandacht voor diabetes 
en hartverwarmende reacties van mensen met en zonder diabetes. In 2019 
zetten we de lijn van de campagne dan ook door.

De type 1 community groeide in 2018 gestaag verder, tot inmiddels meer 
dan 5.000 deelnemers. Ook haakten meer kennispartners aan. Offline 
zorgden we voor aandacht, met informatiepakketten bij diabetespoli’s. 

Hoezeer diabetes type 1 leeft bleek wel uit de grote belangstelling voor de 
New York Mini Marathon, die we in 2018 voor het eerst organiseerden, met 
een record aantal deelnemers en opbrengst. Ook de actie van de 12-jarige 
Bas Schipper, ‘alle 16 NS-stationspiano’s bespelen binnen 1 dag’, vlak voor 
kerst leverde, een onverwacht hoge opbrengst op: Bas speelde € 62.000 
euro bij elkaar voor zijn zusje met diabetes type 1.

Al deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat we weer flink konden 
investeren in onderzoek, om tot oplossingen voor diabetes te komen. 
Onderzoeken die op korte termijn moeten leiden tot concreet resultaat 
voor mensen met diabetes, zoals het onderzoek naar de kunstalvleesklier 
of de inwendige insulinepomp. Maar ook onderzoek naar de genezing van 
diabetes, binnen het RegMed XB consortium. En innovatief onderzoek dat 
we samen met stichting DON financierden binnen het programma 

Voorwoord
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1. Dit hebben we
1.1 Kennis en Innovatie

Binnen het onderzoeksbeleid zet het Diabetes Fonds in op drie 
terreinen:

1. Genezen en beter behandelen van diabetes type 1
2. Voorkomen en beter behandelen van diabetes type 2
3. Voorkomen en beter behandelen van de complicaties van diabetes

We werken samen met partners om onze middelen en expertise te 
combineren. De toepassing van wetenschappelijke kennis in een aantal 
thema-overstijgende programma’s is een speciaal aandachtspunt.

Dit wilden we bereiken in 2018:

Met co-financiers stimuleren van de route om tot genezing van diabetes 
type 1 te komen.
•  Stimuleren van onderzoek naar het ontstaan van diabetes type 2 en  

de rol van leefstijl om diabetes type 2 te voorkomen en om te keren.
•  Het voorkomen van complicaties door onderzoek gericht op het 

vroegtijdig opsporen en goed behandelen van de complicaties.
•  Kennis benutten door te investeren in nieuwe ideeën en versnellen van  

de gang naar de praktijk om zo de kwaliteit van leven voor mensen  
met diabetes te versnellen.

•  Bijdragen aan een vruchtbaar onderzoeksklimaat.

Zo is het gegaan: 

Onderzoek naar genezen en behandelen diabetes type 1
In januari zijn het Diabetes Fonds en stichting DON gezamenlijk het 
subsidieprogramma ‘Innovate2curetype1’ gestart. Ze hebben hiermee hun 
krachten gebundeld om Nederlandse onderzoekers te stimuleren om 
samen te werken met experts uit het buitenland, om tot een innovatieve 
oplossing voor diabetes type 1 te komen. In juni hebben beide organisaties 
hun gezamenlijke investering toegekend aan Dr. Arnaud Zaldumbide 
(LUMC). Hij gaat in de komende vijf jaar ontrafelen wat de kenmerken zijn 

bereiktbereikt

‘Dr. Arnaud Zaldumbide gaat de komende vijf jaar onderzoeken wat de kenmerken zijn 
van gestreste insulineproducerende cellen.’
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van gestreste insulineproducerende cellen die het afweersysteem 
aanzetten tot aanvallen. Het uiteindelijke doel is om nieuwe behandelingen 
te vinden om bètacellen te ‘ontstressen’, zodat het afweersysteem ze met 
rust laat. Zaldumbide werkt hierin samen met onderzoekers van de 
universiteit van Brussel.

Na 15 jaar van ontwikkelen is de kunstalvleesklier van Robin Koops van 
Inreda bijna gereed voor gebruik. Er moeten echter nog noodzakelijke 
stappen worden gezet om met de kunstalvleesklier de markt op te kunnen 
gaan en deze vergoed te krijgen. Verdere ontwikkeling en testen zijn nodig 
om de benodigde certificering te behalen. Door een investering van het 
Diabetes Fonds kunnen deze stappen sneller gezet worden, zodat de 
alvleesklier eerder beschikbaar komt voor mensen met diabetes. De 
komende jaren zullen we nog meer investeren om dit te bevorderen.

Het onderzoek van Bart Roep, gericht op het ontwikkelen van therapieën 
die het afweersysteem bijsturen, eindigde in oktober. De eindresultaten 
zijn in het voorjaar van 2019 bekend. Dan zal met Bart Roep verder 
worden overlegd over een mogelijk vervolg in 2020. 

Het consortium RegMed XB wil met regeneratieve geneeskunde vanuit 
lichaamseigen materialen nieuwe organen laten groeien die functies 
overnemen van beschadigde organen. Een van de speerpunten is het 
genezen van mensen met diabetes type 1 door het regenereren, verpakken 
en transplanteren van insuline producerende cellen: RegMed XB wil de 
eerste testen bij mensen binnen vijf jaar te realiseren. In 2018 is de Letter 
of Commitment getekend door alle partners in het consortium. 
Gezondheidsfondsen, waaronder het Diabetes Fonds, nationale en 
regionale overheden, onderzoeksinstituten en medische centra hebben 
hierin hun (financiële) commitment bevestigd. Verder is een begin gemaakt 
met het ontwikkelen van procedures voor het ontwikkelen van betacellen 

uit stamcellen en met de selectie van geschikte biomaterialen voor de 
verpakking. 

Onderzoek naar ontstaan, behandelen en voorkomen diabetes type 2
In juli deed het Diabetes Fonds een toekenning aan het nieuwe Nederlands 
Innovatiecentum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG), opgericht door TNO en 
het LUMC. Het NILG wil in de komende 10 jaar de impact en kosten van 
ziekten die deels te maken hebben met leefstijl beperken, door de 
behandeling te veranderen van zorg naar genezing en van spreekkamer 
naar huiskamer. Daarvoor ontwikkelt het NILG samen met partners een 
persoonlijke benadering die medicatie, gedragsverandering en e-health 
combineert met leefstijl. Het Diabetes Fonds is de eerste partner in dit 
centrum. Met deze investering worden onderzoeken opgestart die meer 
inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met 
diabetes type 2 kunnen verminderen. Daarnaast wordt het geld 
geïnvesteerd in projecten die meer inzicht geven in hoe we mensen met 
diabetes type 2 het beste kunnen ondersteunen op weg naar een 
gezondere leefstijl. 

In maart is het Diabetes Fonds samen met ZonMw het subsidieprogramma 
‘diabetes II doorbraakprojecten’ gestart. De organisaties willen onder-
zoekers stimuleren om vernieuwende, baanbrekende en risicovolle 
oplossingsrichtingen met potentieel grote klinische impact te testen. En  
zo oplossingen aan te dragen om diabetes type 2 te kunnen stoppen. Na 
de zomer zijn 20 projecten gehonoreerd uit de 63 aanvragen die waren 
ingediend. Op 25 september organiseerde het Diabetes Fonds een start-
bijeenkomst voor de onderzoekers in Amersfoort. De eerste resultaten 
worden verwacht in najaar 2019. 
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Hieronder meer informatie over vijf van de doorbraakprojecten: 

Slaap en glucose
Dr. Rutters gaat onderzoeken wat de relatie is tussen slaap en de glucose 
instelling bij mensen met diabetes type 2. Ze verwacht dat verbetering van 
slaapstoornissen de glucose instelling verbetert en dus minder medicatie 
nodig is voor de behandeling van diabetes.

Oestrogeen en diabetes
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, hebben een sterk 
verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten. Prof. dr. Zonneveld gaat onderzoeken of de hoge 
oestrogeenspiegels bijdragen aan het ontstaan van insulineresistentie 
door het bloed van ‘man-naar-vrouw’ transgenders te bestuderen die 
behandeld worden met hoge doses oestrogeen.

Binnen 10 uur eten
Prof. dr. Schrauwen gaat onderzoeken of het beperken van de 
voedselinname tot een periode van 10 uur gunstige effecten kan hebben 
op de suikerhuishouding en de hoeveelheid glycogeen in de lever.

Gezonde boodschappenlijst
Dr. de Bruijn gaat bestuderen hoe het trainen van een doelgerichte taak, 
namelijk het maken en uitvoeren van een gezonde boodschappenlijst als 
gevolg heeft dat mensen gezonde voedselproducten kopen, in zowel een 
virtuele omgeving als in een echte supermarktomgeving.

Minder zitten en diabetes
Dr. Ir. de Mutsert gaat onderzoek doen naar zitgedrag bij een grote groep 
mensen. Ze gaat onderzoeken wat minder vaak en lang zitten voor effect 
heeft op de waarden van vetten in het bloed en de lever. Dit verlaagt het 
risico op diabetes type 2. 

Onderzoek naar vroegtijdig opsporen en goed behandelen van 
complicaties 
Een van de Diabetes Fonds Fellowships die in 2017 zijn toegekend voert 
tegelijkertijd een project uit voor de Hartstichting. Op deze manier kan op 
een mooie manier invulling worden gegeven aan de ambitie om specifiek 
aandacht te besteden aan de relatie tussen diabetes en 
hart(complicaties). Voor niercomplicaties wordt verder bezien of en hoe 
ook hier invulling aan te geven is. 

Nieuwe ideeën en toepassingen ter verbetering van kwaliteit van leven 
Bij ongeveer 1% van de mensen met diabetes type 1 werkt insuline niet via 
injecties. Daarom zijn ze afhankelijk van een inwendige insulinepomp die 
insuline direct in de buikholte afgeeft. Tot nu toe leverde Medtronic (als 
enige) de inwendige insulinepomp, maar het bedrijf stopt volgend jaar met 
de productie. Daarom is het bedrijf Ipadic in dit gat gesprongen en 
begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe inwendige insulinepomp. 
Voor deze ontwikkeling is uiteraard financiering nodig. Het Diabetes Fonds 
heeft hiervoor samen met stichting DON een lening verstrekt. Deze zijn 
verder versterkt met investeringen van Swanbridge Capital en de Sytske 
Foundation. Er is gekozen voor een lening omdat deze financieringsvorm 
past bij de ontwikkelfase binnen een bedrijf. Hiermee maken we de 
ontwikkeling van een uitdagend product mogelijk. Dit heeft als voordeel 
dat wanneer de inwendige pomp succesvol op de markt wordt gezet, de 
lening wordt terugbetaald en we met het geld weer nieuwe projecten 
mogelijk kunnen maken. Op deze wijze stimuleert het Diabetes Fonds een 
belangrijke ontwikkeling én vloeit eventuele winst weer terug naar 
onderzoek.

Het Diabetes Fonds heeft samen met de DVN de NDF Lambertsprijs 
mogelijk gemaakt. Deze prijs is tijdens de NDD op 16 maart toegekend 
aan het project ‘Herstelcirkel in de wijk’. Hierbij werken wijkgenoten met 
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Contact met onderzoekers en MAR en WAR
Een belangrijke activiteit van team Kennis & Innovatie is om 
wetenschappelijke ontwikkelingen te vertalen en uit te leggen, zodat deze 
voor het brede publiek begrijpelijk en toegankelijk zijn. In 2018 
organiseerden we voor de tweede keer een succesvolle bijeenkomst 
waarbij onderzoekers in dialoog gingen met onze directe collega’s – om 
beide werelden meer samen te brengen. Deze dag zal jaarlijks worden 
herhaald.

In de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van het Diabetes Fonds zitten 
ervaringsdeskundigen, mensen met diabetes of mensen met diabetes in 
hun omgeving. Zij geven advies over het toekennen van subsidies en 
denken mee over het onderzoeksbeleid van het Diabetes Fonds. De MAR 

diabetes type 2 samen in een groep van ongeveer 20 deelnemers aan het 
blijvend keren van diabetes type 2 via voeding en beweging.

Onze investering in de registratie van alle mensen met diabetes in de 
tweede lijn, die essentieel is voor zorgverbeteringen hebben we 
gecontinueerd. Internisten en kinderartsen kunnen hier nu mee verder 
gaan.

Verder zijn drie projecten van partners gefinancierd: 
De Bas van de Goor Foundation gaat onderzoek doen onder de 
deelnemers van de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Ze willen te 
weten komen wat hen helpt en motiveert om meer te gaan bewegen en 
wat in het verleden barrières waren om dit niet te doen. Op basis van deze 
informatie kunnen ze e-health of communicatiematerialen ontwikkelen om 
nog meer mensen te bereiken en te stimuleren om mee te doen aan de 
NDC.

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft met een aantal partners 
(o.a. DVN) een online keuzehulp ontwikkeld om de juiste keuze te maken 
voor een bloedglucosemeter. Met een bijdrage van het Diabetes Fonds 
wordt de online keuzehulp nóg gebruiksvriendelijker. 

De stichting Zorgeloos met Diabetes naar School met diabetes wil 
strategieën uitdenken om de bestaande drempels voor kinderen met 
diabetes binnen het onderwijs zo effectief mogelijk aan te pakken. Het 
project is in samenwerking met ouders en leerlingen, partnerorganisaties, 
scholen, vakbonden, zorgverzekeraars en ambassadeurs van de stichting. 
Samen gaan ze de drempels van ‘we durven niet’, ‘we kunnen niet’ en  
‘we willen niet’ strategisch aanpakken. 

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) geven advies over het toekennen van 
subsidies en onderzoeken.
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bestaat zes jaar. Omdat het lidmaatschap van de MAR maximaal zes jaar 
duurt hebben we dit jaar afscheid genomen van de voorzitter en enkele 
leden. Om de MAR op goede sterkte te houden zijn naast een nieuwe 
voorzitter zes nieuwe leden aangenomen. 

Bij de Wetenschappelijke Adviesraad was tevens een nieuwe voorzitter 
nodig. Hiervoor is Prof. Dr. Bert Leufkens aangesteld. Prof. Leufkens is 
hoogleraar farmacologie bij de Universiteit Utrecht en was voorheen 
voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Op 20 september heeft er een strategiebijeenkomst plaats gevonden met 
de leden van de MAR en WAR om te praten over behoeften, uitdagingen 
en trends die belangrijk kunnen zijn bij het opstellen van een nieuw 
meerjarenbeleid.

Actieve rol Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
We hebben samen met de andere gezondheidsfondsen dit jaar verder 
gewerkt aan de invulling van de programma’s Beter Gezond, Immunologie 
en de Gezonde Generatie 2040 van de SGF. Hierbij worden zogenoemde 
PPS en gelden van de Nederlandse Loterij geïnvesteerd in ziekte-
overstijgende. Binnen de SGF spannen we ons ook in om 
fondsoverstijgend in te zetten op Open Science, patiëntenparticipatie en 
verminderen van dierproeven.

Binnen het programma immunologie ‘Afweer in Balans’ is een toekenning 
gedaan voor twee onderzoeksprojecten die als doel hebben het verkrijgen 
van meer inzicht in het ontstaan van auto-immuunziekten zoals diabetes 
type 1.  

‘Dit jaar zijn 19 door het  
Diabetes Fonds gefinancierde 

onderzoeksprojecten afgerond.’

Binnen het programma Beter Gezond is geïnvesteerd in het project 
MyOwnResearch. In dit vernieuwende project zijn patiënten hun eigen 
onderzoekers. Zij genereren zelf de gegevens waarmee de effectiviteit 
van een interventie voor verschillende chronische aandoeningen 
bepaald kan worden. 

Ernstige vermoeidheid is voor veel patiënten met een chronische 
ziekte een dagelijkse realiteit. Echter er is nog weinig inzicht in de 
onderliggende (systemische) oorzaken en de (beste) behandeling van 
vermoeidheid. De SGF gaat gezamenlijk een kennissynthese laten 
uitvoeren om te komen tot bepaling van een gezamenlijke 
systematische aanpak van vermoeidheid bij chronische ziekten.

Resultaten van door het Diabetes Fonds gefinancierd onderzoek
Dit jaar zijn negentien door het Diabetes Fonds gefinancierde 
onderzoeksprojecten afgerond. Van al deze en nog lopende projecten 
is online een uitgebreide samenvatting beschikbaar: diabetesfonds.nl/
onderzoek. Enkele voorbeelden van interessante resultaten staan op 
de pagina’s hierna vermeld:
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Nieuwe voorlichtingsmaterialen en meer  
samenwerking rond MODY

MODY is een een vorm van diabetes die op jonge leeftijd begint. Het lijkt op 

diabetes type 1 of 2, maar moet anders behandeld worden. Het is daarom 

belangrijk dat MODY op tijd wordt herkend door zorgverleners. Voorlichting en 

informatie over MODY is hiervoor belangrijk.

Acht organisaties die zich bezig houden met MODY hebben twee jaar 

samengewerkt om de voorlichting en samenwerking rond MODY te verbeteren, 

met geld van het Diabetes Fonds.

Ze hebben gezorgd voor duidelijke folders over MODY, informatie op websites 

voor patiënten en zorgverleners en e-learnings voor zorgverleners. 

De acht organisaties zijn blij met de resultaten van hun actieplan, maar 

zeggen ook dat ze er nog niet zijn. Ze doen aanbevelingen om verder te 

werken aan eerdere opsporing van 

MODY, onder de aandacht brengen 

van MODY bij zorgverleners en het 

bevorderen van communicatie in 

families over MODY. De organisaties 

gaan de mogelijkheden om hiermee 

verder te gaan onderzoeken. De acht 

organisaties die het actieplan hebben 

uitgevoerd zijn het Expertisecentrum 

Erfelijke Diabetes, LUMC, Nederlandse 

Vereniging Kinderartsen, Diabetes 

Vereniging Nederland, Nederlandse 

Diabetes Federatie, EMGO/VUmc, 

Diabeter en het Erfocentrum. 

Online keuzehulp bloedglucosemeter

 

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft met een 

aantal partners (o.a. DVN) een online keuzehulp ontwikkeld 

om de juiste keuze te maken voor een bloedglucosemeter. 

Met een bijdrage van het Diabetes Fonds is de online 

keuzehulp nóg gebruiksvriendelijker gemaakt. 

Een goede bloedglucosemeter is voor sommige mensen met 

diabetes van levensbelang. Naar aanleiding van de zorgen 

in het veld over de kwaliteit van bloedglucosemeting, heeft 

de NDF met haar partners hard geknokt om de keuze voor 

een bloedglucosemeter beter te reguleren. Hierbij staan 

kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid 

voorop. 

Om patiënt en behandelaar te ondersteunen bij het 

selecteren van een passende meter, hebben de partners een 

online keuzehulp ontwikkeld die een overzicht biedt van alle 

beschikbare meters. Ook geeft de tool inzicht over welke 

zorgverzekeraars welke meters vergoeden. 

De basis ontwikkeling van deze Keuzehulp Bloed glucose-

meter is gefinancierd door VWS. Met de bijdrage van 

het Diabetes Fonds kan nu een aantal functionaliteiten 

toegevoegd worden die de tool gebruiksvriendelijker maken.
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Onderzoeker Maartje de Wit toonde aan dat 85% van de jongeren moeite heeft 
om zijn diabetes onder controle te houden tijdens de puberteit.

Diabetes in de puberteit

Ruim 85% van de jongeren heeft 

grote moeite om tijdens de puberteit 

de diabetes (type 1) onder controle te 

houden. Maar waar lopen jongeren 

nu precies tegen aan? Dat heeft 

onderzoeker Maartje de Wit van het 

VUmc gedurende drie jaar kaart 

gebracht bij 174 kinderen tussen de 

acht en vijftien jaar met diabetes 

type 1 door middel van vragenlijsten. 

Kinderen die diabetes krijgen tijdens 

de puberteit hebben lagere HbA1C 

waardes over de tijd dan kinderen 

die al diabetes hebben voor de 

puberteit. Ook blijkt dat de HbA1C 

waarden verslechteren naarmate 

kinderen ouder worden. 

Jongens en meisjes verschillen in 

hun welbevinden. Jongens starten 

met een hoog welbevinden wat 

vermindert als ze ouder worden. 

Meisjes starten lager maar hun 

welbevinden verbetert als ze ouder 

worden. 

Probleemgedrag van jongeren hangt 

samen met slechtere HbA1C waardes. 

Jongeren die probleemgedrag 

vertonen hebben vaak minder 

zelfvertrouwen hebben en gaan 

minder goed met hun ziekte om. 

Hierdoor is diabetes minder goed 

onder controle. Meer stress en 

minder ondersteuning van ouders 

leidt tot slechtere diabetes controle. 

Er is geen verschil in het IQ van 

kinderen met diabetes en kinderen 

zonder diabetes. Ook blijkt dat de 

HbA1C waardes niet samenhangen 

met IQ. Wel met het kunnen plannen 

en organiseren. 

Deze inzichten zullen worden gebruikt 

om de kwaliteit van leven van 

jongeren te monitoren. Dit gebeurt 

aan de hand van KLIK-diabetes, 

vragenlijsten die jongeren voor een 

afspraak met een arts invullen. 

Hierdoor kan de arts op tijd ingrijpen 

als er problemen zijn. 
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hebben onze campagnes veel impact gehad. Met de Suiker 
Terugroepactie, waarmee we Nederland opriepen om producten met te 
veel verborgen suikers via social media fictief terug te brengen naar de 
winkel, gaven we samen met de consument een sterk signaal af richting de 
voedingsindustrie. Onder andere EenVandaag en De Telegraaf besteedden 
uitgebreid aandacht aan de campagne. Eind 2018 bleek het artikel over de 
terugroepactie het meest gelezen stuk op NU.nl.

Steeds meer supermarkten en fabrikanten bleken, mede door de 
campagne, bereid te zijn in te spelen op de veranderende consumenten-

1.2 Gezonder Leven en diabetes type 2

Het Diabetes Fonds wil de gezonde keuze makkelijker maken, om zo de 
groei van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Hierbij ligt de focus op 
Minder Suiker. Door samen met bedrijven uit de voedingsindustrie op te 
trekken, bewustwordingscampagnes op te zetten, onderzoek te doen en 
producten te ontwikkelen die de consument helpen bij het maken van de 
gezonde keuze, willen we een vliegwiel creëren voor een gezonde 
samenleving.

Dit wilden we bereiken in 2018:

•  Met twee grote campagnes de consument bewust maken over suiker en 
handvaten bieden om de suikerinname te verlagen

•  Bedrijven en politiek verbinden en stimuleren om minder suiker in 
producten te stoppen en de gezonde keuze makkelijker te maken

•  Van 20.000 naar 35.000 unieke websitebezoekers op diabetesfonds.nl/
minder-suiker

•  Van 53.000 naar 70.000 likes op de Facebook-pagina Minder Suiker
•  Van 56.000 naar 75.000 abonnees op nieuwsbrief Lekker Minder Suiker

Zo is het gegaan:

Meer impact op minder suiker
Net als in 2017 is ook afgelopen jaar onze achterban van suikerbewuste 
consumenten sterk gegroeid. Het aantal volgers op social media steeg 
dankzij online wervingscampagnes naar ruim 100.000, evenals het aantal 
abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief. Met ruim 300.000 bezoekers 
op onze suikergerelateerde webpagina’s leverden we een belangrijke 
bijdrage aan het totale bezoekersaantal op diabetesfonds.nl.
Dankzij de sterke groei van het aantal suikerbewuste consumenten, 

EenVandaag besteedde aandacht aan onze Suiker Terugroepactie.
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behoefte. Dit leidde onder andere tot samenwerkingen met Albert Heijn, 
Quaker en Ekomenu. Door kennis uit te wisselen en communicatiekracht te 
bundelen, hebben we gezamenlijk voor veel impact kunnen zorgen op het 
thema minder suiker.

Ook in politieke zin konden we onze stempel drukken. Namens de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) schoof het Diabetes Fonds 
aan bij de thematafel overgewicht om invulling te geven aan het Nationaal 
Preventieakkoord. Dit resulteerde in meerdere concrete maatregelen om 
de omgeving de komende jaren gezonder te maken en het suikergehalte in 
producten zoals frisdrank te verlagen.

Hoe betrokken onze achterban van consumenten is, bleek uit het groot 
aantal deelnemers aan de Nationale Suiker Challenge, de tweede 
campagne die we eind november organiseerden. Ruim 30.000 mensen 
gingen de uitdaging van een week zonder toegevoegde suikers aan. De 
Suiker Challenge richtte zich op de grote hoeveelheid suikers die we vaak 
onbewust binnen krijgen. Door de verborgen suikers in potjes, pakjes en 
zakjes krijgen veel mensen dagelijks nog te veel suiker binnen.

Uit de vele positieve reacties die we van de deelnemers hebben 
ontvangen, blijkt dat we daadwerkelijk iets hebben kunnen betekenen op 
het gebied van bewustwording en het bieden van een helpende hand. Een 
groot deel van de deelnemers gaf aan de goede lijn van de challenge te 
willen doortrekken om de strijd aan te gaan met overgewicht en hun 
bloedsuikerwaardes onder controle te krijgen. 

De campagne viel niet alleen bij consumenten in de smaak, ook de media 
waren positief over de Nationale Suiker Challenge. Met items in onder 
andere het NOS Journaal, Hart van Nederland, Radio 538, de Telegraaf en 
het Algemeen Dagblad kunnen we wat betreft mediawaarde en bereik 

Ruim 30.000 mensen deden mee aan de Nationale Suiker Challenge.

spreken van een geslaagde eerste editie van de challenge.
Dankzij de positieve reacties en resultaten staat de Nationale Suiker 
Challenge ook voor 2019 weer op de agenda. 

1.3 Community diabetes type 1

Diabetestype1.nl is het onafhankelijke online platform voor mensen met 
diabetes type 1 en hun naasten. Centraal staan laatste nieuws en actuele 
onderzoeken, persoonlijke verhalen, ervaringen en tips. Mensen met 
diabetes type 1 blijven graag op de hoogte van de nieuwste ontwik kelingen 
in onderzoek en behandelingen, en denken graag mee.
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Groei van ledenaantal
Ook dit jaar hebben we ingezet op groei van het aantal leden. Doordat 
de community steeds meer bekendheid krijgt, is er een mooie organische 
groei, maar wervingscampagnes blijven noodzakelijk om de community 
meer bekendheid te geven.

Een groei in bezoekers moet bijdragen aan de groei in leden. Een van de 
belangrijke focuspunten is de optimalisatie van de artikelen en de 
website zodat deze beter gevonden wordt door Google. Door deze 
inspanningen hebben we het aantal bezoekers vanuit Google weten te 
verdrievoudigen.

Daarnaast hebben we via social media artikelen gedeeld om mensen 
naar de community te trekken. In totaal bezochten maar liefst 198.000 
unieke bezoekers diabetestype1.nl.

Er zijn in 2018 twee wervingscampagnes opgezet, waarbij we gebruik 
hebben gemaakt van video’s van onderzoekers die oproepen om op de 
hoogte te blijven via diabetestype1.nl. 

Door alle inspanningen samen is het totaal aantal leden is gegroeid  
naar 5.552. 

Dit wilden we bereiken in 2018:

•  Mensen informeren over ontwikkelingen op het gebied van  
diabetes type 1. 

•  Mensen verbinden door gesprekken, blogs, bijeenkomsten en acties. 
•  Werven van nieuwe leden.
•  Samenwerken met andere organisaties uit het diabetesveld.

Zo is het gegaan:

Mensen informeren
Met diabetestype1.nl willen we een unieke community neerzetten door 
relevante content te verzamelen, op een begrijpelijke manier te delen met 
onze achterban. Jaarlijks meten en analyseren we welke onderwerpen 
belangrijk zijn voor de mensen met diabetes type 1, hier stemmen we de 
onderwerpen waar we over schrijven op af.

In 2018 zijn er 200 artikelen gepubliceerd op diabetestype1.nl. Maandelijks 
werd er een nieuwsbrief verzonden naar ruim 10.000 abonnees. De 
nieuwsbrief heeft in vergelijking met andere nieuwsbrieven een hoop 
openingspercentage, wat de betrokkenheid van onze lezers aangeeft. 

Mensen verbinden
Het onderdeel Gesprekken is de plek waar met diabetes type 1 en hun 
naasten met elkaar en met het Diabetes Fonds in gesprek kunnen gaan. 
Centraal staan het delen van kennis en ervaringen en leren van elkaar. 
Ook werden er regelmatig blogs geschreven met persoonlijke verhalen. 
Een aantal van deze blogs hebben we kunnen gebruiken voor  
campagnes en andere publicaties.

Britt, deelnemer diabetestype1.nl:

‘Ik ben niet de enige met diabetes ‘gelukkig’. Samen staan 
we sterker!’
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Samenwerken met andere organisaties
Dit jaar zijn stichting Zorgeloos met Diabetes naar School en de 
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten aangehaakt als 
kennispartners op de community. Kennispartners zijn een belangrijke 
bron van informatie en helpen ons met het schrijven van artikelen en 
beantwoorden van vragen. Ook DVN levert een actieve bijdrage door 
te reageren op patiëntvragen.

De bedrijven Abbott, Bosman, DR Amsterdam, Mediq, Novo Nordisk, 
Roche en Specsavers zijn aangesloten als actiepartner.

Ondertussen blijven we in gesprek met andere bedrijven en kennis-
partners die zich willen verbinden. Zo kan onze community verder 
groeien tot een waardevol en volwaardig platform, van en voor 
iedereen.

1.4 Communicatie

Op het gebied van communicatie wilden we in 2018 vooral laten zien 
wat de impact van diabetes is en welke oplossingen we hiervoor 
hebben. Met de middelen die we hebben, wilden we zoveel mogelijk 
aandacht genereren voor diabetes type 1 en gezonder leven met focus 
op de thema Minder Suiker. Ook hebben we met onze 
jubileumcampagne vooral ingezet op fondsenwerving om de 
kunstalvleesklier mogelijk te maken.

Dit wilden we bereiken in 2018:

•  Meer aandacht voor diabetes en de impact van diabetes via onze 
eigen kanalen en pers.

•  Het aantal bezoekers van onze website vergroten naar meer dan 
2 miljoen.

'Het aantal fans op 
Facebook groeide van 

37.500 in 2017 naar bijna 
50.000 in 2018.'

•  Spontane naamsbekendheid vergroten van 7% naar 8%.
•  Nog meer inzicht in de wensen en behoeften van onze achterban  

via markten
•  Klantonderzoeken.

Zo is het gegaan:

Meer aandacht voor diabetes
Elke week bekijken we middels een contentmeeting hoe we aandacht voor 
diabetes willen genereren vooral op onze online kanalen. We zitten 
bovenop het nieuws, maar geven ook aandacht aan onze acties en 
campagnes. Het aantal fans op Facebook groeide van 37.500 naar bijna 
50.000. Met name de interactie op Facebook is enorm gegroeid. Mensen 
met diabetes weten ons sneller te vinden met vragen over diabetes en/of 
opzetten van acties, en kritische opmerkingen. Ook zijn we eind 2018 
gestart met het opzetten van een Instagram-account, dit gaan we verder 
uitbouwen in 2019.

Onze bijdrage aan Centraal Medisch Centrum en de campagne rondom de 
Diabetes risicotest is een groot succes geweest. De aflevering van CMC 
(medische serie op RTL4) met diabetes als verhaallijn en de commercial 
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toegevoegde suikers vol te houden. Deze challenge zorgde voor veel PR. 
De challenge werd genoemd op het NOS journaal en RTL nieuws en heel 
veel landelijke en regionale media, onder andere de Telegraaf, Linda.nl, 
Hart van Nederland en Radio1. De challenge werd ook aangeboden aan 
leden van de Tweede Kamer. Enkele leden deden ook daadwerkelijk mee 
en deelden hun ervaring via sociale media. 

Acties en Evenementen
De New York Mini Marathon kreeg veel aandacht vanuit regionale media. 
In aanloop naar de NYMM zijn er filmpjes met BN’ers gemaakt (onder 
andere André van Duin en Michiel Vos) en geplaatst op onze sociale 
media kanalen om het evenement onder de aandacht te brengen. Onder 
andere het AD Rotterdam, AD Delft, Rotterdams nieuws en Noord-
Hollands Dagblad hebben deze actie genoemd. Enkele deelnemers zijn 
geïnterviewd en waren onder andere te zien op Dagblad010.nl en Open 
Rotterdam. 

De actie van de 12-jarige Bas Schipper zorgde eveneens voor veel  media-
aandacht. Op 22 december verbrak hij het record ‘alle 16 NS-stations-
piano’s bespelen binnen 1 dag’, met 18 uur en 10 minuten. Daarmee haalde 
hij ruim € 61.000 op voor onderzoek naar de genezing van diabetes. 

Zijn actie heeft het landelijke nieuws gehaald en is verschenen op radio, 
tv, in kranten en dagbladen. Voor, tijdens en na zijn actie heeft hij ruim 50 
journalisten gesproken. Ook via social media was er veel aandacht. De 
hashtag #pianobas werd trending topic. ‘Het ultieme kerstverhaal’, 
volgens het Dagblad van het Noorden.

Wereld Diabetes Dag (WDD)
Het Diabetes Fonds voerde dit jaar een campagne gericht op alle mensen 
met diabetes, hun naasten en omgeving. Concrete uitwerking was een 
afbeelding van een hart op social media die gedeeld kon worden door 

die we samen met RTL4 hebben ontwikkeld hebben voor enorme traffic op 
de website gezorgd. Uiteindelijk is de diabetes risico test ruim 70.000 keer 
ingevuld. Hiermee is ook meer aandacht voor het Diabetes Fonds en 
bewustwording rondom diabetes type 2 gegenereerd.

Impact diabetes

Diabetes Fonds 40 jaar
In 2018 bestond het Diabetes Fonds 40 jaar. Dit jubileum hebben we vooral 
ingezet voor een grootschalig fondsenwervende campagne om de impact 
van diabetes te verduidelijken en fondsen te werven voor de 
kunstalvleesklier. De 40 jaar campagne is op 11 september van start 
gegaan met een grote advertentie met de boodschap ‘Diabetes is 1 van de 
meest onderschatte ziektes’ in de Volkskrant, AD en Trouw. Daarna stonden 
drie verhalen van mensen met diabetes en de impact die dat heeft centraal 
De campagne is in november geëindigd met aandacht voor de 
kunstalvleesklier via de kranten, online kanalen en uiteindelijk een 
uitzending van Tijd voor Max. Met aan tafel o.a. Robin Koops, de uitvinder 
van de kunstalvleesklier, en Alexander Rinnooy Kan. De reacties op deze 
campagne waren zeer positief en de doelstellingen zijn ruim behaald.

Gezonder Leven
In 2018 waren de activiteiten van team Gezonder Leven meerdere malen 
zichtbaar in de media.
De campagne ‘De Suiker Terugroepactie’ was gericht op meer 
bewustwording rondom suiker in producten. De campagne kreeg volop 
de aandacht van landelijke media zoals Telegraaf, NOS journaal, Linda.nl 
en NU.nl. De gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een totaal 
(bruto)bereik van 13,6 miljoen mensen. 

Met de Nationale Suiker Challenge werden in november voor het eerst ruim 
31.000 mensen aangespoord om een week eten en drinken zonder 
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iedereen met de tekst ‘Diabetes heb je niet alleen’. Met de campagne 
bereikten we ongeveer 150.000 mensen en meer dan 1000 deelacties. Het 
hart werd massaal gedeeld of mensen werden getagd. Ook hadden we 
rondom Wereld Diabetes Dag volop aandacht voor de campagne met de 
kunstalvleesklier. 

Onderzoek
In 2018 werkten we samen met fondsen, wetenschappers, universiteiten, 
bedrijven en provincies. Onder andere met ZonMw, stichting DON, IPadic 
en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Onze onderzoeken en 
samenwerkingen haalde verschillende keren de media, met name onze 
investering in de kunstalvleesklier haalde de landelijke media. 

Website Diabetes Fonds
De website van het Diabetes Fonds had in 2018 bijna 2,7 miljoen 
bezoekers. Het aantal aangevraagde brochures is verhoogd, in totaal zijn 
deze 65.313 keer gedownload. Ook het aantal donaties via de website 
steeg naar 5.236 donaties (2.200 donaties in 2017), zowel structurele als 
eenmalige giften. De diabetes test is 43.601 keer gemaakt. 

Naamsbekendheid
Onze spontane bekendheid schommelde het afgelopen jaar rond de 7% 
met een uitschieter van 9% en 10% in november en december naar 

aanleiding van de jubileumcampagne en aandacht tijdens Wereld 
Diabetes Dag. De spontane naamsbekendheid met een gemiddelde van 
ruim 7% bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. De totale bekendheid staat 
gemiddeld op 86% en is daarmee stabiel en vergelijkbaar met goede 
doelen van dezelfde omvang.

De mening van onze achterban
We hebben de mening van onze achterban gepeild op verschillende 
thema’s, zowel via het Diabetes Fonds panel als Nederlands publiek. Het 
online Diabetes Fonds panel bestaat uit circa 1.700 leden met diabetes en 
naasten van patiënten. Het peilen van de mening van onze achterban 
geeft waardevolle input voor onze activiteiten, zodat we die kunnen 
aanpassen of aanscherpen.

Voor de Community Diabetes Type 1 hebben we een meting uitgevoerd en 
de leden van de community gevraagd naar wat ze vinden van de 
community en welke verbeterpunten er zijn. De community is gemiddeld 
met een 8 beoordeeld. 

Daarnaast hebben verschillende andere onderzoeken plaatsgevonden op 
het Diabetes Fonds panel o.a. over de kunstalvleesklier, behoeftepeiling 
diabetes.nl en feedback op een campagne idee voor diabetestype1.nl. 

Ook hebben we onderzoek gedaan naar de suikerconsumptie onder 
consumenten (Nederlands publiek 18+). Uit dit onderzoek bleek dat maar 
liefst 95% van de volwassen Nederlanders hun eigen suikerinname 
aanzienlijk te laag inschat: 10 suikerklontjes in plaats van 28 suikerklontjes 
per dag. 

'De website van het 
Diabetes Fonds had bijna 
2,7 miljoen bezoekers in 
2018. Dat zijn er 700.000 
dan meer dan in 2017.'
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2. InkomstenInkomsten
2.1 Fondsenwerving

De inkomsten uit geworven baten zijn in 2018 hoger dan in 2017 (21%). 
Alle onderdelen lieten hogere inkomsten zien dan verwacht.

De inkomsten uit nalatenschappen in 2018 zijn met € 1.6 miljoen hoger 
uitgekomen dan 2017 en dan verwacht. Dit kwam door een paar 
nalatenschappen met een hoge opbrengst. 

Dankzij de inspanningen van onze collectanten, organisatoren en 
collecteteam, is de opbrengst van de collecte 1% hoger uitgekomen dan 
2017. Een topprestatie gezien de ontwikkelingen in de sector. De online 
collectebus en pinbus hebben daar ook een belangrijke bijdrage aan 
geleverd.

2.2 Collecte

Dit wilden we bereiken in 2018:

•  Inkomsten uit collecte € 1.100.000

Zo is het gegaan:

De opbrengst in 2018 is met € 1.160.713 hoger geëindigd dan in 2017.  
Een enorme prestatie dankzij de medewerkers én uiteraard alle collecte-
vrijwilligers. Met de hulp van bestaande én nieuwe collecte-organisatoren 
is door het hele land weer met groot enthousiasme gecollecteerd.

Tegelijk met het startsein voor de organisatoren van de collecte is een 
nieuw CRM-pakket live gezet. Deze livegang is vrij soepel verlopen en is 
door de meerderheid van de organisatoren goed ontvangen.

Het team stond voor de taak om de ‘traditionele’ collecte in goede banen 
te leiden. Tevens is er een vervolg gegeven aan de ‘nieuwe’ vormen met de 
pincollecte en online collecte. Beiden (pin- en online collecte) zijn licht 
gestegen vergeleken met vorig jaar. Nieuw was de inzet van Tikkie en 
iDEAL QR. In totaal is met deze nieuwe vormen € 66.488 opgehaald.

In 2019 ligt de focus op verder inzetten van nieuwe applicaties, interne 
werkprocessen optimaliseren en het contact intensiveren met de 
organisatoren.

Onze collectevrijwilligers haalden een fantastisch bedrag van € 1.160.713 op.
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grotere donaties wil doen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2019 tot een 
eerste actie leiden. Na een uitgebreid selectietraject is een keuze gemaakt 
voor een nieuwe CRM applicatie. De implementatie staat voor 2019 
gepland en zal een forse tijdsinvestering vergen van een aantal 
medewerkers.

De stijgende lijn met inkomsten uit Periodiek Schenken zette zich voort. 
Ook aankomend jaar zullen we specifieke acties inzetten om mensen te 
informeren over deze wijze van doneren.

We hebben in 2018 onze financiële doelstelling voor geoormerkte 
opbrengsten behaald: € 65.000. Het betreft vooral geld dat aangewend 
wordt voor de genezing van diabetes type 1 en de kunstalvleesklier.

De totale inkomsten uit donaties en periodiek schenken kwam uit op 
€ 2.938.940.

2.4 Grotere gevers & nalatenschappen

De inkomsten uit nalatenschappen en Fondsen op Naam waren ook in 
2018 belangrijk voor het Diabetes Fonds. Het gaat om ruim € 2.4 miljoen. 
Ook de komende jaren zullen we hier onverminderd aandacht aan 
besteden en blijven investeren.

Dit wilden we bereiken in 2018:

• Stabilisatie van inkomsten uit Fondsen op Naam op € 80.000.
• Groei van inkomsten uit nalatenschappen naar € 1.250.000.

2.3 Donateurs & giften en schenkingen

Onze donateurs zijn van groot belang voor de continuïteit van onze 
inkomsten. Dankzij hun bijdragen kunnen vele projecten op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en voorlichting worden gerealiseerd.

Dit wilden we bereiken in 2018:

• Inkomsten uit donaties en periodiek schenken op € 2.775.000

Zo is het gegaan:

Het was een bijzonder succesvol jaar waar het succes met name aan het 
eind van het jaar tot uiting kwam. Dankzij onze donateurs die vaak al 
jaren ons steunen en nieuwe gevers die als gevolg van een grote 
wervingscampagne en het tv-programma Tijd voor Max een bijdrage 
leveren. De inkomsten kwamen daarbij uit op € 100.000 boven de 
begroting (exclusief geoormerkte opbrengsten). De werving van donateurs 
huis-aan-huis verliep helaas niet conform de verwachting.

We informeren onze donateurs met ons donateursblad Dialoog, via digitale 
nieuwsbrieven, de website en social media. We vragen hen enkele keren 
per jaar om ons financieel te steunen en zijn blij dat daar gehoor aan 
wordt gegevens. Donateurs ontvingen ook eind 2018 een nieuwjaarskaart 
waarin we onze dank uitspraken.

In 2018 zijn we gestart met een behoudprogramma, dit heeft geleid tot een 
welkomstprogramma voor nieuwe donateurs. In 2019 gaan we de eerste 
activiteiten evalueren en het programma verder uitbouwen. Ook zijn we 
gestart met een specifieke aanpak voor een groep donateurs die mogelijk 
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2.5 Acties derden:  
VriendenLoterij en Nederlandse Loterij

Dit wilden we bereiken in 2018:

• Inkomsten uit acties derden/loterijen: € 1.520.000

Zo is het gegaan:

VriendenLoterij
De inkomsten uit de VriendenLoterij bedroegen in 2018 € 1.186.000,
waarvan zo’n € 648.000 uit geoormerkte loten. Het afgelopen jaar 
werkten we intensief samen met de VriendenLoterij. We zijn blij met de vele 
spelers die specifiek kiezen om te spelen voor het Diabetes Fonds. 50% 
van hun lot gaat direct naar het fonds. De VriendenLoterij levert daarmee 
een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen. De afdracht van de 
VriendenLoterij is in 2018 net als in voorgaande jaren ingezet voor 
onderzoek naar het genezen en voorkomen van diabetes type 2, en het 
voorkomen van complicaties. De inkomsten zijn vergeleken met 2017 met 
circa € 133.000 gedaald. 

Nederlandse Loterij
Het Diabetes Fonds ontving ook inkomsten van de Nederlandse Loterij 
(Lotto en Krasloterij), via Stichting Loterijacties Volksgezondheid. Deze 
inkomsten bedroegen € 350.442 en zijn iets lager dan in 2017. 

De totale inkomsten acties derden komen op € 1.536.000 miljoen.

Zo is het gegaan:

Fondsen op Naam
We hebben € 792.500 ontvangen uit Fondsen op Naam. De relaties 
worden geregeld op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor diverse 
bijeenkomsten.

Nalatenschappen
In 2018 is er een bedrag van ruim € 1.6 miljoen uit nalatenschappen 
ontvangen. Het aantal nalatenschappen is gestegen ten opzichte van 2017. 

De samenwerking met Centrum Nalatenschappen is gecontinueerd. Vanaf 
september is het team uitgebreid en wordt de nieuwe collega ingewerkt 
om de werkzaamheden over te nemen van de teamleider.

Tijdens een aantal Even Bijpraten-bijeenkomsten is wederom een 
onderdeel over nalaten georganiseerd. De publiekscampagne Toegift.nl 
waarmee mensen worden opgeroepen om hun wensen met familie en 
vrienden te delen is ook in 2018 ingezet. Bijna 90 goede doelen werken 
samen in deze campagne. 

Het Diabetes Fonds is aangesloten bij Toegift.nl om Nederlanders bewust te maken 
van de mogelijkheid om na te laten aan een goed doel.



20Publieksverslag 2018 |

De cheque van de VriendenLoterij ontvingen we uit handen van Dennis van der Geest.

2.6 Samenwerking met bedrijven

Dit wilden we bereiken in 2018:

•  Behouden en uitbouwen van bestaande partnerships en daarnaast 
werven van nieuwe partners, zodat we door middel van samenwerken 
sneller stappen kunnen zetten richting onze missie en visie.

•  Extra zichtbaarheid voor Diabetes Fonds door middel van gezamenlijke 
campagnes en acties met partners

•  € 225.000 aan bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek.

Zo is het gegaan:

Samenwerking op het thema diabetes en complicaties
Met brillenketen Specsavers continueerden we onze samenwerking op het 
gebied van diabetes en oogcomplicaties. Specsavers besloot om een 
grote samenwerking met Oogfonds op te zetten, waardoor de omvang van 
onze samenwerking op het niveau van actiepartnership werd 
gecontinueerd. Specsavers doneerde overigens nog steeds een mooi 
bedrag voor wetenschappelijk onderzoek. 

Om het bewustzijn over mondcomplicaties als gevolg van diabetes meer 
over het voetlicht te brengen, zijn we met Philips een samenwerking 
aangegaan. Op de Dental Expo in maart werd dit bekend gemaakt en 
vertelde adjunct-directeur Rens Vandeberg meer over diabetes en 
mondcomplicaties. 

We hebben ook ingezet op brochures voor tandartsen en mondhygiënisten 
geïnformeerd plus ook hun klanten: met een folder in de wachtkamer. 
Anderzijds heeft Diabetes Fonds via verschillende communicatiemiddelen 
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gecommuniceerd en kregen lezers van onze nieuwsbrief een mooie korting 
aangeboden op de aanschaf van een elektrische tandenborstel van 
Philips. Per verkochte tandenborstel doneert Philips € 5,00 aan 
Diabetes Fonds. 

HJ De Rooy Lederwaren/dR Amsterdam, ontwikkelde de speciale 
tassenlijn ‘Sweet Collections’ voor mensen met diabetes; uniek in haar 
soort en samen met de doelgroep ontwikkeld. Van ieder verkocht product 
uit deze mooie collectie doneren zij maar liefst 10% aan het Diabetes 
Fonds.

Verhulst Shoes besloot ook in actie te komen voor het goede doel. Zij 
doneren van hun verkochte herfstcollectie een mooie bedrag aan Diabetes 
Fonds. Met Service Apotheek werkten we samen in november rond hun 
zorgmaand met het thema diabetes. Onder andere werd de 
diabetesrisicotest van DF ingezet. 

Samenwerking op Gezonder Leven
Nu we als Diabetes Fonds steeds zichtbaarder zijn op het thema Gezonder 
Leven en specifiek op Minder Suiker en ook een grote achterban 
vertegenwoordigen, zijn we voor bedrijven ook steeds meer een goede 
gesprekpartner om toe te werken naar onze doelstellingen. 

Het jaar begon met een mooie campagne met Ekoplaza, namelijk 
’21 dagen suikerbewust’. Uiteraard leverde Diabetes Fonds een belangrijke 
bijdrage qua inhoudelijke content en bereik binnen onze achterban. 
Ekoplaza droeg op deze wijze bij aan meer bewustwording op het gebied 
van suikerconsumptie en ook met een donatie voor wetenschappelijk 
onderzoek. 

Met Ekomenu werd eind mei een handtekening gezet onder de samen-
werkingsovereenkomst. Ekomenu biedt maaltijdboxen aan met 

verschillende thema’s. Diabetes Fonds heeft de richtlijnen opgesteld voor 
het diabetesmenu en koolhydraatarme menu dat zij aanbieden via boxen. 
Daarnaast organiseerden we een speciale themaweek voor onze 
achterban op Gezonder Leven. Ook kunnen mensen met een korting 
kennismaken met een maaltijdbox van Ekomenu en Ekomenu draagt 
tevens bij aan wetenschappelijk onderzoek door een donatie. 

De gesprekken met Albert Heijn leidden uiteindelijk halverwege het jaar in 
een mooie samenwerking op het thema minder suiker. Tijdens onze 
stakeholdersbijeenkomst in juni werd dit bekend gemaakt. Verschillende 
projecten worden vorm gegeven binnen deze samenwerking. Als Diabetes 
Fonds helpen we Albert Heijn inhoudelijk met bijvoorbeeld een specifieke 
Allerhande box, maar ook met doorontwikkelen van hun ‘convenience-
maaltijden’. Albert Heijn heeft ook besloten om een mooie actie met 
snoeptomaatjes te doen in de eerste week van 2019. Van ieder verkocht 
bakje gaat € 0,25 naar het fonds voor onderzoek. 

Met Quaker werkten we samen rondom hun www.ontbijtchecker.nl 
campagne. Deze website helpt consumenten om meer inzicht te krijgen 
wat ze ’s ochtends als ontbijt consumeren. Diabetes Fonds heeft 
inhoudelijk bijgedragen aan de website, we organiseerden een themaweek 
‘gezond ontbijten’. Ook spraken we met Quaker over hun huidige portfolio, 
hun ambities rondom herformulering en waar we graag zien waar dat 
beter en sneller kan.  
Quaker werd sponsor van de eerste editie van de New York Mini Marathon. 
Er stonden ook vele medewerkers van Quaker aan de start om zelf mee te 
rennen. 

https://www.dramsterdam.nl/sweet-collections/
http://www.ontbijtchecker.nl
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Samenwerking op Community type 1
Het jaar stond in het teken van doorbouwen en uitbreiden van de 
partnerships voor diabetestype1.nl. 

Inmiddels hebben we totaal zeven bedrijven als partner kunnen aanhaken, 
namelijk HJ de Rooy Lederwaren (Sweet Collections), Specsavers, Abbott, 
Bosman, Mediq Direct Diabetes, Novo Nordisk en Roche.

2.7 Acties vrijwilligers en evenementen

Dit wilden we bereiken in 2018:

•  Een nieuw hardloopevenement opzetten ter vervanging van de   
Diabeatit Run met meer deelnemers en meer inkomsten.  
Gewenste opbrengst: € 150.000. 

•  Beide actieplatforms diabeatit.nl en diabeatitrun.nl grondig updaten, 
zodat actievoerders makkelijker acties kunnen opzetten en delen, en  
er eenvoudiger en meer gedoneerd kan worden. Gewenste opbrengst  
uit online en overige acties: € 100.000.

•  Onze vrijwilligers en andere geïnteresseerden actief betrekken bij onze 
activiteiten, door onder andere meer persoonlijk contact en de 
organisatie van twee Diabetes Fonds informatiebijeenkomsten.

HJ De Rooy Lederwaren ontwikkelde de tassenlijn ‘Sweet Collections’ speciaal voor 
mensen met diabetes. 10% van de winst wordt gedoneerd aan het Diabetes Fonds.
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Zo is het gegaan:

De eerste editie van de New York Mini Marathon
Op zaterdag 6 oktober was de eerste editie van de New York Mini 
Marathon. Geen estafette meer zoals met de Diabeatit Run, maar een run 
dwars door Rotterdam met drie verschillende afstanden (4.2 km, 10.5 km 
en 21 km). Dankzij de ruim 700 deelnemers, 40 enthousiaste vrijwilligers, 
het prachtige weer, de hele goede sfeer (deelnemers beoordeling: 8.3), een 
optreden van Lee Towers, de bijdrage van diverse partners en een 
eindbedrag van inmiddels € 183.070, was het nieuwe hardloopevent een 
groot succes!

Vrijwilligers in actie
Naast de New York Mini Marathon en natuurlijk de collecte, zijn dit jaar 
particulieren weer massaal in actie gekomen om geld op te halen voor 
meer diabetes onderzoek, in totaal namelijk ruim € 200.000. Met de 
opbrengsten van de uiteenlopende acties variërend van € 25 tot € 62.000! 

In 2018 was het Diabetes Fonds beneficiant van enkele activiteiten zoals 
de Klap tot Klaploop in Stadskanaal, een pubquiz in ’s Gravenzande, een 
loterij van de Makro in Barendracht, een ‘diabetesactiedag’ op een school 
in Zeist of Stichting Kovamo. Maar de meest inkomsten op het gebied van 
particulieren acties, naast inzamelacties tijdens bijvoorbeeld verjaardagen 
en jubilea, ontving het Diabetes Fonds afgelopen jaar doordat actie-
voerders hun tijd en energie inzetten en aan familie en kennissen vragen 
om hun inzet te sponsoren. 

Zo reed bijvoorbeeld het Manta Team (Ilona 14, vader Bart en opa Anne) 
dit jaar weer mee met de ‘Barrel tocht’, een autorally dwars door Europa, 
en haalde hiermee € 1.730 op. Tjietse, die in het verleden al voor het 

Met ruim 700 deelnemers was de eerste editie van de New York Mini Marathon 
een groot succes.

Diabetes Fonds op de step geld opgehaalde, SUP-te nu de Elfstedentocht. 
Herbert deed mee aan een pittige 226 km Ironman, Claudia en Ruud weer 
aan de Nijmeegse Vierdaagse, Ariste aan de Damloop by Night, Renée 
aan een Obstacle Run samen een hele groep vriendinnen. Maar ook 
creatievelingen hebben wederom niet stil gezeten: Anne verkocht eigen 
schilderijen, Marion zelf ontworpen t-shirts, Lynda schminkte kinderen 
tijdens feestjes, Manon haakte armbandje en Ingrid weer lieve 



24Publieksverslag 2018 |

knuffeldiertjes. 

Let’s Diabeatit together
Het ‘kom in actie’-platform www.diabeatit.nl is dit jaar volledig vernieuwd: 
layout, privacysettings en onder meer gebruikersvriendelijkheid zijn 
hiermee verbeterd, voor zowel de actievoerder/deelnemer als donateurs/
sponsoren. Ook is er nieuw leven geblazen in de DiaBeatit Facebook 
pagina. Actievoerders worden steeds zichtbaarder met als doel meer 
aandacht en donaties te genereren en anderen te inspireren.

Tijd om bij te praten
Begin 2018 organiseerde wij een ‘Vriendenborrel’: tijdens de informele 
bijeenkomst kwam een select groepje actieve vrijwilligers bijeen om elkaar 
en medewerkers van het Diabetes Fonds te ontmoeten en ideeën uit te 
wisselen over hoe acties nog succesvoller te maken. Het was de perfecte 
gelegenheid om de betrokken vrijwilligers te bedanken en verder te 
betrekken bij onze plannen. 

In 2018 hebben twee Diabetes type 1-bijeenkomsten georganiseerd. Met 
ca. 400 bezoekers was op 12 april, in het LUMC, onze grootste type 1 
informatie avond tot nu toe. Sprekers waren dr. prof. Bart Roep en 
dr. Henk-Jan Aanstoot. Op 14 november, op Wereld Diabetes Dag, 
bezochten ruim 300 geïnteresseerden onze tweede bijeenkomst in 
Amersfoort. Sprekers waren dr. prof. Eelco de Koning en kunstalvleesklier-
ontwikkelaar Robin Koops. Na de plenaire presentaties op beide avonden 
waren ook dit jaar de informele afsluitende borrels een groot succes. 
Bezoekers konden napraten met de onderzoekers, elkaar en medewerkers 
van het Diabetes Fonds. Algemene bezoekersbeoordeling: 8,5.

Ruim 700 mensen bezochten de twee Diabetes type 1-bijeenkomsten.

http://www.diabeatit.nl
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De top 3 van 2018

•  Het Handwerkfestijn 

De meest creatieve actie staat ook dit jaar weer op naam van Marja 

Leijtens: zij organiseerde alweer voor de 12e keer samen met een groep 

betrokken vrijwilligers, het Handwerkfestijn. Het was de succesvolste 

editie tot nu toe, met een eindbedrag van € 21.688!

•  De dopjes actie 

Sinds 2016 is een handjevol vrijwilligers kroonkurken/doppen aan het 

inzamelen om ze tegen vergoeding bij een recyclefabriek in te leveren. 

De groep betrokkenen is veranderd en gegroeid, het aantal inleverpunten 

ook. Het resultaat: afgelopen jaar is de actieteller € 32.000 ruim voorbij 

gegaan. Dat wil zeggen dat er inmiddels ruim 100.000 kg doppen zijn 

ingeleverd!

•  Bas, the piano man! 

Op 22 december ging de 12-jarige Bas het hele land door om de 

16 NS-piano’s te bespelen om geld en aandacht te vragen voor diabetes, 

voor zijn zusje met type 1. Hij heeft hiermee en record verbroken (binnen 

18 uur en 10  minuten alle piano’s bespelen), héél veel media aandacht 

gegenereerd en € 62.000 opgehaald, ruim 1200% van zijn oorspronkelijke 

streefbedrag. Wat een kleine grote held!
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Onze enthousiaste vrijwilligers en actievoerders.
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Financiële resultatenFinanciële

3. Financiële resultaten

3. 

 onderzoek en voorlichting

  kosten (eigen) 

fondsenwerving

  kosten beheer en 

administratie

  collecte

 donateurs en giften

 nalatenschappen

 samenwerking bedrijven

 particuliere acties

 loterijen

 reserve

Hier kwam het vandaan:

Totale bestedingen: € 8.863.892

Hier ging het naar toe:

Ons beleid is gericht op het zo efficiënt 
mogelijk omgaan met onze middelen en 
realiseren van zoveel mogelijk impact 
voor mensen met diabetes. Het Diabetes 
Fonds stuurt daarom op efficiency van 
de activiteiten en ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten en samenwerkingen.
Tegelijkertijd wil het Diabetes Fonds wel 
de mogelijkheid houden om te investeren 
als zich veelbelovende kansen voordoen. 
In 2018 hebben we dat bijvoorbeeld 
gedaan rond de jubileumcampagne, om 
meer bekendheid te geven aan diabetes. 

CBF Erkenningsregeling 
Het CBF keurmerk is in 2016 vervangen 
door de CBF Erkenningsregeling. Het
Diabetes Fonds heeft de Erkenning 
inmiddels gekregen en houdt zich aan de 
nieuwe normen die in deze regeling zijn 
opgenomen. In 2018 heeft het Diabetes 
Fonds een percentage kosten eigen 
fondsenwerving ten opzichte van de 
baten eigen fondsenwerving van 13,8% 
Dit percentage was 15,6% over 2017 en 
14,3% over 2016. Hiermee is het 
gemiddeld percentage over de afgelopen 
drie jaar 14,8%, ruim binnen de norm van 
25% van de erkenningsregeling.

18%

2%
4%

17%
3% 13%

43%

14%

7%

79%
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In 2019 zet het Diabetes Fonds zich uiteraard weer in om oplossingen te 
vinden om tot verdere verbeteringen te komen voor mensen met 
verschillende type diabetes. In dit jaar vervolgen we opnieuw de ingezette 
onderzoeksstrategie, die gebaseerd is op drie pijlers: genezing van 
diabetes type 1, stoppen van diabetes type 2 en voorkomen en betere 
behandeling van de belangrijkste complicaties van diabetes.

Daarbij werken we niet alleen aan het opbouwen van kennis door middel 
van onderzoek, we zetten ook in op innovatie en het vertalen van kennis 
in concrete toepassingen voor mensen met diabetes.

De afgelopen jaren hebben we ingezet op samenwerking met andere 
partijen, om kennis en middelen zo veel mogelijk te combineren en zo 
snellere stappen te kunnen zetten op weg naar genezing van diabetes 
type 1 of betere behandeling van diabetes type 2. 

Speciale aandacht zal in 2019 uitgaan naar de samenwerking met de 
Diabetes Vereniging Nederland (DVN). Het streven is om te werken aan 
een vergaande samenwerking, zodat we onze gezamenlijke impact 
vergroten.

In 2019 continueren we onze investering in het RegMed XB-consortium, 
gericht op het ontwikkelen van nieuwe insuline producerende cellen. En 
we kijken naar mogelijkheden om een vervolg te geven aan kansrijke 
projecten die we in 2018 gestart zijn samen met ZonMw.

Daarnaast investeren we in het toepassen van kennis: we geven een 
impuls aan veelbelovende ideeën die door mensen zelf worden 
aangedragen en we kijken hoe we waardevolle toepassingen uit 
wetenschappelijke onderzoek verder kunnen brengen. In dat kader past 
onze bijdrage aan de doorontwikkeling van de kunstalvleesklier door 

Inreda, om te zorgen dat deze veelbelovende behandelmethode snel 
beschikbaar komt voor mensen met diabetes type 1.

Alleen onderzoek is niet voldoende om de groei van diabetes te stoppen. 
We weten immers dat een gezonde leefstijl van cruciaal belang is om een 
groot deel van het aantal gevallen van diabetes type 2 te verminderen. 
Ook in 2019 zullen we ons daarom inspannen om samen met andere 
partijen een gezondere omgeving te realiseren. Met ‘Minder Suiker’ zijn we 
een beweging gestart om de consumptie van suiker naar beneden te 
brengen. In 2019 worden concrete projecten opgezet samen met bedrijven 
en andere partijen om deze beweging een stap verder te brengen. 
Daarnaast werken we met LUMC en TNO samen in het Nederlands Instituut 
voor Leefstijlgeneeskunde om ervoor te zorgen dat leefstijl een 
prominentere plek krijgt in de behandeling van diabetes type 2.
Tegelijk investeren we met andere gezondheidsfondsen in het programma 
Gezonde Generatie 2040, om ervoor te zorgen dat in 2040 in Nederland 
de gezondste jeugd ter wereld leeft. Want uiteindelijk is het voorkomen 
van diabetes type 2 essentieel om de groei van diabetes type 2 een halt 
toe te roepen.

Samenwerking staat in 2019 ook centraal rond de community diabetes 
type 1: ons platform voor mensen met diabetes type 1 en hun naasten.  
Dit initiatief moet uitgroeien tot een breed gedragen platform waarin alle 
diabetespartijen participeren. Zodat mensen met diabetes op een plek alle 
informatie kunnen vinden, ervaringen uit kunnen wisselen en met elkaar in 
contact kunnen komen.  
In 2019 kijken we hoe we dit platform in samenwerking met andere 
partijen verder gaan ontwikkelen.

Vooruitblik4. 2019Vooruitblik

4.Vooruitblik2018
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Om deze plannen te realiseren is de steun van donateurs, vrijwilligers, 
bedrijven en andere partijen onmisbaar. We kunnen rekenen op een 
trouwe achterban en behoud daarvan is een belangrijk speerpunt in 2019. 
Tegelijk is groei van het aantal donateurs noodzakelijk. In 2019 zullen we 
een vervolg geven aan de actie rond ons 40-jarig jubileum, om de 
bekendheid en impact van diabetes en van het Diabetes Fonds te 
verhogen en de inkomsten te laten groeien. Daarnaast blijven we 
investeren in de ondersteuning van de vrijwilligers die ons via acties 
steunen en in de samenwerking met bedrijven en de loterijen. Zo blijven 
we van betekenis voor iedereen met diabetes.

Kennis
(onderzoek)

Samenwerking  
met bedrijven

Innovatie
(toepassen)
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BATEN Begroting 2019 in €

Baten van particulieren 5.780.000

Baten van bedrijven 250.000

Baten van loterijorganisaties 1.625.000

Baten van subsidies van overheden -

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven -

Baten andere organisaties zonder winststreven 650.000

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 8.305.000

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten -

Overige baten -

SOM VAN DE BATEN 8.305.000

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk Onderzoek 4.475.192

Voorlichting 2.476.240 

Gezonder leven 270.000

Community type 1 200.000

7.421.432 

Wervingskosten 1.504.040

Kosten beheer en administratie 563.528

SOM VAN DE LASTEN 9.489.000

Saldo voor financiële baten en lasten -1.184.000 

Saldo financiële baten en lasten -26.000

Saldo van baten en lasten -1.210.000

Negatief resultaat begroot vanwege aan te spreken bestemmingsfondsen en reserves

Begroting 2019Begroting

Begroting 2018
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BijlagenBijlagen
Toekenningen
In 2018 hebben we de volgende toekenningen gedaan voor onderzoek naar diabetes (zie ook www.diabetesfonds.nl/onderzoeken).

Diabetes type 1 Onderzoeker Instituut Oorspronkelijke toekenning

HTA Dhr. R. Koops Inreda Diabetic B.V. € 22.000

Needle-free infusion Dhr. R. Koops Inreda Diabetic B.V. € 43.000

Molecular mechanisms of neoantigens generation in type 1 diabetes: From understanding 
to cure

Dr. A. Zaldumbide LUMC € 1.500.000

Diabetes type 2, leefstijl

Nederlands Instituut voor LeefstijlGeneeskunde Prof. dr. H. Pijl LUMC € 350.000

Prof. dr. M.H.H. Kramer Stichting Bidon € 20.000

Diabetes II Doorbraakprojecten Totaal
€ 1.000.000

Connecting autophagy and human adipose tissue lipid catabolism Dr. J.W.E. Jocken Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+

Control of insulin secretion: Methylglyoxal (MGO)-modification of intracellular CD59 
impairs

Dr. M.M.J. van Greevenbroek Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+

Conditioning of insulin responses: A high risk – high gain intervention for diabetes type-2 Prof. dr. A.W.M. Evers Universiteit Leiden

Pillow or Pills? The role of sleep in the progression of T2DM Dr. F. Rutters VU medisch centrum

Targeting a novel, insulin-independent pathway to improve skeletal muscle glucose 
uptake in humans.

Dr. J. Hoeks Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+

Imaging individual drug response: A breakthrough to personalized medicine in diabetes Prof. dr. H.J. Lambers 
Heerspink

Universitair Medisch Centrum 
Groningen

iPAVE - imaging Pituitary ActiVation by Exendin Prof. dr. M. Gotthardt Radboudumc

Estrogen driven post-transcriptional control of metabolism: the missing link in gestational Prof. dr. A.J. van Zonneveld Leiden University Medical Center

One Size does not fit all. Using energy metabolism in immune cells Dr. ir. R. Stienstra Wageningen University

Targeting the ‘undrugable’ pseudokinase TRIB3 to improve insulin sensitivity Dr. E. Kalkhoven UMC Utrecht

Development of a new, non-invasive imaging tool to map liver metabolism in type 2 
diabetes

Dr. J.J. Prompers UMC Utrecht

http://www.diabetesfonds.nl/onderzoeken
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Onderzoeker Instituut Oorspronkelijke toekenning

It's time to deplete glycogen: novel strategy to improve insulin sensitivity Prof. dr. L.P.A.J. Schrauwen Maastricht University Medical 
Centre+

Bacteriophages as regulators of glucose metobolism Dr. H. Herrema AMC

Reprogram microglial metabolism to curb insulin resistance. Dr. Chun-Xia Yi AMC

Small Molecules - Big Promises Dr. ing. L.M. ‘t Hart Leiden University Medical Center

When the shopping gets tough, the tough train in virtual reality: Dr. G.J. de Bruijn Universiteit van Amsterdam

Selective clearance of aged cells; a new cure for type 2 diabetes? Dr. J.K. Kruit Universitair Medisch Centrum 
Groningen

Role of protein glycosylation in macrophage-adipocyte crosstalk during obesity Dr. B.G.A. Guigas Leids Universitair Medisch 
Centrum

Timing of physical activity: breaking sitting time to reduce fatty liver and prevent type 2 
diabetes

Dr. ir. R. de Mutsert LUMC

Is the awakening brain a novel therapeutic target in the treatment of diabetes mellitus 
type 2?

Dr. M.J.M. Serlie Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+

Academic Medical Center

Samen met SGF

The TIMID Consortium: new taxonomy and treatment strategies for T cell driven Immune 
Mediated Inflammatory Diseases

Dr. J.N. Samsom Erasmus UMC € 7.500

DC 4 Balance - Dendritic Cell Targeting for Resetting Immune Balance Prof. dr. I.J.M. de Vries Radboudumc € 7.500

My Own Research (MORE): Homogeneous subgroup identification in fatigue management 
across chronic immune diseases through single subject research design.

Dr. A.A. te Velde AMC € 7.500

Kennissynthese vermoeidheid bij chronische ziekten. Prof. dr. A.M.W.J. Schols Maastricht University € 7.500

One Size does not fit all. Using energy metabolism in immune cells Dr. ir. R. Stienstra Wageningen University

Targeting the ‘undrugable’ pseudokinase TRIB3 to improve insulin sensitivity Dr. E. Kalkhoven UMC Utrecht

Development of a new, non-invasive imaging tool to map liver metabolism in type 2 
diabetes

Dr. J.J. Prompers UMC Utrecht



33Publieksverslag 2018 |

Partnergelden

Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij Drs. L. Braakman Stichting Zorgeloos met Diabetes 
naar School

€ 24.500

Keuzehulp bloedglucosemeter gebruiksvriendelijker Mw. A. Winckers NDF € 10.000

Follow-up onderzoek 2018 Nationale Diabetes Challenge Dhr. J. Flim Bas van de Goor Foundation € 15.000

Diversen

2015.30.1852 Betere transitie bij diabetes (aanvullende toekenning) Dr. A. van Staa Hogeschool Rotterdam € 7.500

2015.08.1857 Implementatie Kwaliteitsregistratie Diabetes in de tweede lijn  
(resterende toekenning)

Prof. dr. M.H.H. Kramer Stichting Bidon € 50.000

Bijdrage uitvoering onderzoeksagenda programma Tabaksontmoediging Alliantie Nederland Rookvrij 
(ANR)

€ 5.000

NDF Professor Lambertsprijs Mw. C.Brinkman NDF € 2.500

Financiering DiaLin inwendige Insulinepomp van IPaDiC Dhr. J. Remijnse IPaDiC € 100.000



34Publieksverslag 2018 |

Afgeronde onderzoeken
In 2018 zijn de volgende door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeken naar diabetes afgerond: 

Titel Onderzoeker Instituut Oorspronkelijke toekenning

Human fetal and adult progenitor cells as a source for insulin producing cells Prof. dr. P. de Vos, UMC Groningen € 300.000

DESTINY: Developmental study in youth with type 1 diabetes Dr. M de Wit VUMC € 274.998

Diabetic nephropathy: mechanistic insight in the role of Protease activated receptor-1 Dr. C.A. Spek AMC € 250.000

Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue in type 1 Diabetes: a randomized 
controlled trial

Prof. dr. J.A. Knoop Radboudumc € 250.000

Targeting mitochondrial function in pre-diabetic subjects: a role for SIRT1 activation by 
resveratrol?

Prof. dr. L.P.A.J Schrauwen Maastricht UMC+ € 250.000

The role of brain lactate in the pathogenesis of hypoglycemia unawareness in type 1 
diabetes

Dr. B. de Galan Radboudumc € 250.000

Improving care for sexual problems in persons with type 2 diabetes Prof. dr. M.G.A.A.M.Nijpels VUMC € 250.000

Pro-inflammatory programming of macrophages through C-type Lectin receptors: 
increasing the risk for atherosclerosis in patients with diabetes

Dhr. J.A. van Diepen Radboudumc € 275.000

MicroRNA regulation of skeletal muscle mitochondrial oxidative capacity: implications 
for type 2 diabetes mellitus

Dr. J. Hoeks Maastricht UMC+ € 325.000

Treatment of diabetic foot ulcers with cold plasma Dr. E.J.G. Peters VUMC € 50.000

Exploring the role of cross-presenting dendritic cells in diet-induced obesity Dr. M.C. Lebre AMC € 50.000

KLIK-diabetes – Kwaliteit van Leven In Kaart in de zorg voor tieners met diabetes type 1 Dr. M. de Wit VUMC € 75.000

Zorgeloos met diabetes naar school, ook in het voortgezet onderwijs! Mw. L. Braakman Stichting Zorgeloos met Diabetes 
naar School

€ 25.000
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Effecten van Nationale Diabetes Challenge 2017 van de Bas van de Goor Foundation Dhr. J. Flim Bas van de Goor Foundation  € 57.400

Actieplan Eerdere Herkenning van MODY. Dhr. K. Dolsma Erfocentrum € 60.000

Cooking Back To Our Roots TV Dhr. J. Grootheest, Stichting Know Better Do Better € 25.000

Help! Ik heb een diabetesmoeder! Mw. W. Mulder Willeke Mulder € 17.500

Keuzehulp Bloedglucosemeter gebruiksvriendelijker Mw. A.Winckers NDF € 10.000

Systematisch review koolhydraat beperkend dieet voor behandeling type 2 diabetes Prof. dr. H. Pijl LUMC € 15.000
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