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Voorwoord
In 2019 boekte het Diabetes Fonds opnieuw mooie resultaten,
zowel op de financiële als niet-financiële doelstellingen. We
bouwden voort op onze succesvolle jubileumcampagne in
2018, wat vorm kreeg in een media-campagne met RTL. De
kunstmatige alvleesklier stond daarbij centraal. Dit is een
apparaat met zelflerende software die de functies van de
alvleesklier zo goed mogelijk nabootst. De media-aandacht
resulteerde in meer bekendheid over diabetes en een groei
van de inkomsten, zowel uit donateurs als uit andere bronnen.

Daardoor konden we weer flink investeren in onderzoek en innovatie, zowel op het
gebied van diabetes type 1 als 2. Daarvoor gebruikten we traditionele financierings
instrumenten, zoals subsidies, maar verkenden we ook andere mogelijkheden, zoals
het verstrekken van leningen. Met name wanneer onderzoek leidt tot concrete toe
passingen die financiering op kunnen leveren. Op die manier zorgen we ervoor dat
bijdragen van onze gevers na terugbetaling opnieuw geïnvesteerd kan worden.
We investeerden in de genezing van diabetes type 1 en de ontwikkeling van de kunst
alvleesklier, maar ook in onderzoek naar betere behandeling van diabetes type 2,
met speciale aandacht voor leefstijlgeneeskunde. Daarbij zochten we vaak de 
samenwerking met andere partijen, om daarmee meer geld voor onderzoek
beschikbaar te maken.
In 2019 is veel aandacht uitgegaan naar de samenwerking met de patiëntenvereniging
DVN. Begin 2019 startte een traject met als doel om tot een fusie te komen. Ondanks
intensieve gesprekken bleek een fusie helaas nu niet haalbaar. Het samenwerkings
traject en de succesvolle implementatie van een nieuw CRM-systeem vergden veel
aandacht van management en medewerkers. Vanwege de lopende gesprekken met
DVN heeft het Diabetes Fonds in 2019 nog geen nieuwe meerjarenvisie ontwikkeld. Het
bestaande beleid is voortgezet, met waar nodig een aanpassing of accentverschuiving.
In 2020 werken we aan een nieuwe meerjarenvisie, op basis van een evaluatie van het
huidige beleid en gesprekken met diverse stakeholders. Waar nodig zullen we ons
beleid aanpassen, maar ons doel blijft hetzelfde: het ontwikkelen van oplossingen voor
mensen met diabetes. Genezing blijft daarbij onze droom, maar we werken ook aan
oplossingen die nu de kwaliteit van leven van mensen met diabetes kunnen verbeteren.
Daarbij blijven we ook in 2020 de samenwerking zoeken met verschillende partijen in
het veld.

Hanneke Dessing
Algemeen directeur
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1. Dit hebben we bereikt
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 2019:
•O
 nderzoek naar genezen en behandelen van diabetes type 1.
• Onderzoek naar ontstaan, behandelen en voorkomen van
diabetes type 2.
• Nieuwe ideeën en toepassingen ter verbetering van kwaliteit van leven.
• Bijdragen aan een gezond onderzoeksklimaat via het Diabetes Fonds
Fellowships subsidieprogramma.

Dr. Françoise Carlotti van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Zo is het gegaan:

Dr. Carlotti vermoedt dat in diabetes type 1 de insuline-producerende
bètacellen ontsnappen aan de aanval van het afweersysteem door van
identiteit te veranderen. Het afweersysteem herkent de veranderde cellen
niet meer, echter door de identiteitsverandering zou de insuline productie
van de cellen verloren gaan.

Onderzoek naar genezen en behandelen van diabetes type 1
In maart zijn het Diabetes Fonds en stichting DON het subsidieprogramma
JoinForces2CureType1 gestart. Doel is om Nederlandse onderzoekers te

<

stimuleren samen te werken met internationale experts, om zo tot
innovatieve oplossingen voor genezing van diabetes type 1 te komen. In
juni is een gezamenlijke investering toegekend aan Dr. Françoise Carlotti
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

<

Publieksverslag 2019 |

4

Na 15 jaar van ontwikkelen is de kunstalvleesklier van Robin Koops van
Inreda Diabetic gereed voor gebruik. In 2019 is de laatste klinische studie
voor markttoelating gedaan. Het technisch en klinisch dossier zijn inge
diend om de benodigde certificering te behalen. Er moeten nog wel
noodzakelijke stappen worden gezet om de kunstalvleesklier vergoed te
krijgen. Op basis van een investering van het Diabetes Fonds kunnen
deze stappen sneller gezet worden. De komende jaren zullen we nog
meer investeren, zodat de kunstalvleesklier in de nabije toekomst
beschikbaar komt voor mensen met diabetes.
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 zogeheten eilandjes
transplantatie. Dit is het regenereren, verpakken en implanteren van
insuline producerende cellen. RegMed XB wil de eerste testen bij mensen
binnen vijf jaar realiseren. In 2019 is een geschikt biomateriaal geselec
teerd en het ontwerp van de verpakking gerealiseerd. Ook het regene
ratieproces van de cellen is verder geoptimaliseerd. Verder zijn de
vervolgplannen uitgewerkt die leiden tot de eerste test bij mensen.
Deze plannen zijn gericht op het ontwerpen en testen van implantaat,
chirurgische procedures en productieomgeving. In 2023 zal een eerste
bescheiden veiligheidstest plaatsvinden. Het implantaat gevuld met
donoreilandjes wordt ingebracht bij mensen met diabetes type 1 die op
dat moment ook een standaard eilandjestransplantatie ontvangen.
Onderzoek naar ontstaan, behandelen en voorkomen diabetes type 2
Het nieuwe Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde
(NILG) wil de komende tien jaar de impact en kosten beperken van
ziekten die deels te maken hebben met leefstijl, zoals diabetes type 2.
Centraal staat een veranderde behandeling: van zorg naar genezing en

<

‘Er zijn dit jaar 11 onderzoeken
afgerond die door ons zijn
gefinancierd.’

van spreekkamer naar huiskamer. Het NILG is opgericht door TNO en het
LUMC en ontving in 2018 een toekenning van het Diabetes Fonds. Het
innovatiecentrum ontwikkelt nu, samen met het Diabetes Fonds en
toekomstige/andere partners, een persoonlijke benadering die medicatie,
gedragsverandering en e-health combineert met leefstijl. Onze investering
maakt onderzoeken mogelijk die meer inzicht geven in hoe leefstijl
interventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen
verminderen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in projecten die meer inzicht
geven in hoe mensen met diabetes type 2 het beste kunnen worden
ondersteund op weg naar een gezondere leefstijl.
In 2018 startte het Diabetes Fonds samen met ZonMw het subsidie
programma Diabetes II doorbraakprojecten. Met dit programma worden
diabetesonderzoekers gestimuleerd om vernieuwende, baanbrekende en
risicovolle oplossingsrichtingen met potentieel grote klinische impact te
testen. In dit programma zijn 20 projecten gehonoreerd en de eerste
resultaten worden in 2020 verwacht.
Vooruitlopend op deze resultaten financiert het Diabetes Fonds met
Health~Holland, ZonMw en het Canadian Institutes of Health Research
(CIHR) een internationaal, publiek-privaat onderzoeksconsortium. Dit
consortium daagt onderzoekers van de Diabetes II doorbraakprojecten uit

<
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om verder te bouwen, samen met een aantal excellente Canadese
diabetesonderzoekers en het bedrijfsleven. De subsidie-oproep is eind
2019 gelanceerd. Medio 2020 wordt de subsidie voor een periode van vijf
jaar toegekend aan het beste consortium.
Nieuwe ideeën en toepassingen ter verbetering van kwaliteit van leven
We investeerden in twee Beste Diabetes Ideeën. Het eerste idee gaat om
een voedingsbrochure voor laaggeletterden en anderstaligen. Daarin
wordt met behulp van afbeeldingen uitgelegd wat je beter wel en niet kunt
eten als je diabetes hebt. Het andere idee is een diagnosemagazine voor
jongvolwassenen met diabetes type 1: met informatie en verhalen die
aansluiten op de beleving van deze leeftijdsgroep.
In 2019 is samen met ZonMw een toekenning gedaan aan de Universiteit
Leiden om een kennisverkenning uit te voeren naar gender- en
sekseverschillen bij diabetes. Deze verkenning zal een overzichtsrapport
opleveren, met daarin aanbevelingen voor verder onderzoek en verbeterde
aandacht van zorgverleners voor dit thema.
Bijdragen aan een gezond onderzoeksklimaat via het Diabetes Fonds
Fellowships subsidieprogramma
Het Diabetes Fonds vindt het zeer belangrijk om onderzoek te stimuleren,
gericht op symptomen, oorzaken en diagnose van diabetes. Zo blijft het
diabetesonderzoek in Nederland op hoog niveau en kunnen innovatieve
nieuwe ideeën ontwikkeld worden. In 2019 ontvingen twee talentvolle
junior- en twee talentvolle senior-onderzoekers financiële steun om hun
diabetesonderzoekslijn verder te ontwikkelen en verdiepen.

<

 nderzoek: Voedingsvezels en darmbacteriën
O
Voedingsvezels worden afgebroken door bacteriën in de dikke darm en
helpen om diabetes type 2 te voorkomen. Dr. Emanuel Canfora onderzoekt
met zijn junior Fellowship welke vezels het beste werken, en bij wie.
Bepaalde voedingsvezels zorgen ervoor dat de insulinegevoeligheid
verbetert en het hormoon insuline beter gaat werken. Voedingsvezels
worden in de darm niet bij iedereen even goed afgebroken. Dit komt
omdat mensen verschillende soorten bacteriën in hun darm hebben. Het
verschilt daardoor bij mensen welke vezels het beste werken. Dit
onderzoek kan leiden tot individuele behandelingsstrategieën om diabetes
type 2 te voorkomen.
Onderzoek: Stamcellen voor een ideale transplantatieplaats
Transplantatie van eilandjes met insulineproducerende cellen is een
veelbelovende therapie voor mensen met diabetes type 1. Het probleem is
dat de eilandjes vaak niet lang overleven. Junior Fellow dr. Sandra Smink
wil dit probleem aanpakken door een zogeheten ideale kunstmatige
transplantatieplaats te maken. De eilandjes worden bij transplantatie niet
in hun natuurlijke omgeving, de alvleesklier, geplaatst, maar in een
omgeving waarbij de alvleesklier wordt nagebootst: een kunstmatige
transplantatieplaats onder de huid. Het bijzondere van de aanpak van
Smink is dat zij samen met de eilandjes ook mesenchymale stamcellen wil
transplanteren om de therapie te verbeteren.
Onderzoek: de rol van bacteriofagen bij diabetes type 2
In de darmen zitten miljarden bacteriën. En in deze bacteriën kunnen ook
virussen zitten die bacteriofagen worden genoemd. Senior Fellow
dr. Hilde Herrema gaat onderzoeken of deze bacteriofagen belangrijk zijn
om je bloedsuikers te controleren. In dit project kijkt Herrema onder

<
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andere bij gezonde mensen én mensen met diabetes type 2 naar de
samenstelling en wisselwerking tussen bacteriofagen en bacteriën.
Uiteindelijk wil Herrema onderzoeken of bacteriofagen ingezet kunnen
worden voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes om diabetes
type 2 te behandelen en/of te voorkomen, zoals poeptransplantaties.
 nderzoek: Onregelmatig slapen en diabetes type 2
O
Ruim de helft van de volwassenen slaapt te weinig en onregelmatig, met
grote verschillen tussen week- en weekenddagen. Dit vergroot de kans op
het krijgen van diabetes. Dr. Femke Rutters gaat met haar senior
Fellowship onderzoeken waarom dit zo is. Onderzocht wordt of bij mensen
met diabetes de bloedsuiker hoger is als ze onregelmatig slapen, en of
deze verbetert als zij regelmatiger slapen. Hierbij wordt onder andere
gekeken naar slaapritme, medicatie en beweging, en naar darmbacteriën.
Daarnaast zal blijken of een lichttherapie helpt om diabetes type 2 te
voorkomen, of dat dit de bloedsuiker kan verlagen.

Verder zijn twee projecten van partners gefinancierd:

Femke Rutters, Fellowship toekenning 2019.

1. H
 erziening Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 door Koepel
organisatie NDF. De huidige Voedingsrichtlijn stamt uit 2015, de herziene
richtlijn zal na de zomer in 2020 uitkomen. De richtlijn is de basis voor
voedingsadviezen van diëtisten, praktijkondersteuners, diabetes
verpleegkundigen en huisartsen. Het is ook de basis voor al onze
informatie over voeding bij diabetes, te vinden op diabetesfonds.nl en
in brochures.
2. Een Diabetesvriendelijk School pakket voor stichting Zorgeloos met
Diabetes naar School. Met een handleiding, checklist en powerpoint
kunnen ouders, als lokaal ambassadeur, helpen om de school van hun
kind(eren) diabetesvriendelijk(er) te maken, van klas tot schoolbestuur.

<

Contact met onderzoekers en MAR en WAR
Een belangrijke activiteit van het Diabetes Fonds is om wetenschappelijke
ontwikkelingen te vertalen en uit te leggen, zodat deze voor het brede
publiek begrijpelijk en toegankelijk zijn. Dit doen we onder andere via
nieuwsberichten op diabetesfonds.nl én via de type 1 community op
diabetestype1.nl.
In de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) zitten ervaringsdeskundigen,
mensen met diabetes of mensen met diabetes in hun omgeving. Zij
adviseren over het toekennen van subsidies en denken mee over het

<
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Actieve rol Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
Samen met de andere gezondheidsfondsen is verder gewerkt aan de
invulling van Beter Gezond en de Gezonde Generatie 2040, de twee
SGF-programma’s. Hierbij worden zogenoemde PPS-gelden en
gelden van de Nederlandse Loterij geïnvesteerd in ziekteoverstijgende thema’s. Binnen de SGF spannen we ons ook in om
fondsoverstijgend in te zetten op de thema’s Open Science,
Patiëntenparticipatie en Vermoeidheid bij chronische ziekten.
Binnen het Immunologie-programma Afweer in Balans zijn twee
onderzoeksconsortia gestart. Deze consortia, TIMID en DC4Balance,
hebben als doel om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan van
auto-immuunziekten zoals diabetes type 1.

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) geven advies over het toekennen van
subsidies en onderzoeken.

onderzoeksbeleid van het Diabetes Fonds. Om de MAR op goede sterkte
te houden zijn in 2019 vier nieuwe leden aangenomen.
Ook de samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is
gewijzigd. Van vijf leden was de eindtermijn van het lidmaatschap bereikt.
Zij hebben plaatsgemaakt voor nieuwe leden. De WAR kwam bijeen op
drie bijeenkomsten, die in het teken stonden van het Fellowships
subsidieprogramma, en waar ook strategie en beleid aan bod kwam.
Dit in het kader van het opstellen van een nieuw meerjarenbeleid.

<

Binnen het programma Humane Meetmethoden is een subsidieoproep
gelanceerd om met excellente onderzoeksvoorstellen te komen,
waarbij alternatieven voor dierproeven worden ontwikkeld. Hiermee
geven de bij de SGF aangesloten fondsen een impuls aan de
vermindering van dierproeven voor onderzoek.

Resultaten van door het Diabetes Fonds gefinancierd onderzoek
Dit jaar zijn elf door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeks
projecten 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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Diabeteszorg op school,
de vrijblijvendheid voorbij!
Diabeteszorg op school is voor een groot deel nog
steeds afhankelijk van een toevallig bereidwillig
schoolbestuur en/of meewerkende leerkracht.
Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School wil
hier graag verandering in brengen. Voor aanvang
van dit project had de stichting drie drempels
omtrent diabeteszorg in het onderwijs geïdenti
ficeerd: ‘We willen niet’, ‘We durven niet’ en ‘We
mogen niet’. Op ieder van deze drempels zijn in
het project resultaten geboekt.
‘We willen niet’
Dit is een principieel argument, in de trant van
‘zorg ligt niet op het bord van het onderwijs en
hoort daar niet’. De stichting heeft in 2018 bij het
College voor de Rechten van de Mens (CRM) een
advies aangevraagd. Uitspraak: de zorg aan
leerlingen met diabetes mag door school niet
zomaar geweigerd worden. In zijn advies zet het
CRM uiteen dat iedere school verplicht is te
onderzoeken welke ondersteuning voor een
leerling met diabetes nodig is, en deze – binnen
de mogelijkheden van de school – ook te bieden.

‘We durven niet’
Dit gevoelsargument wordt op het niveau van
directie of bestuur tot aan landelijke onderwijs
organisaties vaak gehoord in verband met
vermeende aansprakelijkheid. In samenwerking
met Probono Connect en advocatenkantoor
Van Benthem en Keulen is een rapport over
aansprakelijkheid opgesteld en gepubliceerd. De
angst voor aansprakelijkheid blijkt ongegrond.
‘We mogen niet’
Dit praktische argument wordt vaak gebruikt door
directie, bestuur en/of protocol als er in de klas
een tekort is aan handen en/of tijd. Ook door dit
argument is een streep gegaan met het advies
van het CRM. Een protocol dat bij voorbaat
ondersteuning uitsluit is niet toelaatbaar.
Kortom, de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar
School heeft succesvol een einde gemaakt aan de
vrijblijvendheid van het bieden van diabeteszorg
op school. Er is meer duidelijkheid over verant
woordelijkheid en aansprakelijkheid, vooral na het
advies van het CRM. Daarnaast is een aantal
praktische oplossingen in gang gezet, zoals input
aan de PO-raad voor herziening van het protocol
medische handelingen.

<

<

Een oppas vinden voor kind met
diabetes via een nieuwe app
Een avondje zorgeloos uitgaan. Even niet
aan de kinderen denken. Dat zit er voor
veel ouders van kinderen met diabetes
niet in. Herkent een oppas wel de
signalen van een hoge of lage bloed
suiker, durven ze bloedsuiker te prikken
en weten ze hoe de pomp werkt? De app
van D-Support biedt een oplossing.
Dankzij een webapplicatie en een
mobiele app (iOS en Android) worden de
aanmelding, communicatie en matching
enorm versimpeld. Een oppas en gezin
maken op de website een account aan en
kunnen worden gematcht. Bij implemen
tatie van de webapplicatie en de app is
veel aandacht besteed aan gebruiks
vriendelijkheid en bescherming van
persoonsgegevens. De webapplicatie en
de app zijn beschikbaar na aanmelding
op de website van D-Support.
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Jong geleerd, oud gedaan
Kinderen nemen allerlei gewoonten over van hun ouders. Bijvoorbeeld over
eten, bewegen en zelfs slaapgewoonten. De kans op diabetes type 2 wordt
aanzienlijk kleiner door gezonde leefgewoonten.
Dr. Pauline Jansen onderzocht welke gewoonten gezinnen hebben en hoe
dit invloed heeft op hun leefstijl en gezondheid. Ze gebruikte daarvoor
gegevens uit de Rotterdamse Generation-R studie. Deze studie bevat enorm
veel gegevens van ruim 8.000 kinderen en hun ouders over hun gezondheid,
leefstijlgewoonten zoals beweging en slaaproutines, en gewoonten rond
voeding en regelmaat.

ouders zich er wel degelijk van bewust zijn als een kind overgewicht heeft.
Op grond van eerder onderzoek werd nog wel eens gedacht dat ouders het
gewicht van hun kind zouden onderschatten. Daaruit werd geconcludeerd
dat ouders geen probleem in overgewicht zien. Dat blijkt dus veel
genuanceerder te liggen.
Met de resultaten gaan de onderzoekers preventie- en behandel-richtlijnen
en programma’s verbeteren. Zo kunnen gezinnen beter begeleid worden
richting een gezonde leefstijl en gewoonten die het ontstaan van
overgewicht, en mogelijk de ontwikkeling van diabetes type 2 bij de
gezinsleden, voorkomt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel televisie kijken (zitten) van zowel
ouders als kinderen het risico op overgewicht verhoogt. Zoals verwacht blijkt
dat gezinsleden vaker een gezond gewicht hebben als ze gezond eten.
Kinderen die als baby worden getroost met eten of drinken (ook al hebben
ze geen honger) blijken op latere leeftijd zwaarder te zijn. Ook eten ze vaker
uit emotie. Emotie-eten is de neiging om te gaan eten als je moe, verdrietig
of gestrest bent. Slecht slapen in de vroege kindertijd heeft geen effect op
het risico op diabetes type 2 in late kindertijd en adolescentie.
Het onderzoek liet ook onverwachte resultaten zien. Zoals bij regels rond
eten. Aangenomen werd dat kinderen geneigd zijn om te veel te gaan eten
op momenten dat eten vrij beschikbaar is. De onderzoekers zagen echter
dat ouders die regels stellen niet het overeten van hun kinderen veroor
zaken, maar juist proberen het binnen de perken te houden. Ouders die
regels stellen verdienen dus meer credits, en minder de beschuldigende
vinger als hun kind overgewicht heeft. Ook blijkt uit het onderzoek dat

<

<
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1.2 Gezonder Leven en diabetes type 2
De gezonde keuze als makkelijke keuze, het is één van onze belangrijke
missies als het gaat om het stoppen van diabetes type 2. Meer dan 1
miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en dat aantal groeit nog
wekelijks met 1.000 nieuwe patiënten. De oplossing schuilt voor een
belangrijk deel in gezonde voeding. Daarom wil het Diabetes Fonds een
leidende rol spelen om de gezonde keuze makkelijk te maken. Hierbij ligt
onze focus op het thema Minder Suiker. Nog steeds krijgt een Nederlandse
volwassene iedere dag 30 procent te veel suiker binnen. Kinderen zelfs
bijna 80 procent.
34.000 mensen namen deel aan de Nationale Suiker Challenge.

Dit wilden we bereiken in 2019:
•M
 et twee grote campagnes de suikerinname van de Nederlandse
consument verlagen, én zorgen voor versnelde maatregelen vanuit
politiek en voedingsindustrie.
• Twee fondsenwervende acties ontwikkelen en koppelen aan de twee
campagnes, om zo inkomsten te realiseren voor diabetesonderzoek.
• Actief en op een fondsenwervende manier optrekken met (nieuwe)
partners die ons helpen onze visie te onderbouwen en de gezonde
keuze makkelijk willen maken.
• Een verbinder zijn in de zoektocht naar oplossingen om de groei van het
aantal mensen met diabetes type 2 te stoppen of mensen met deze vorm
van diabetes te bewegen naar een gezondere leefstijl.
• Onze online achterban laten groeien met minimaal 10 procent.

<

Zo is het gegaan:
Van meerwaarde zijn op Minder Suiker
De grote boosdoeners als het om suiker gaat zijn suikerrijke dranken, koek
en snoep (Voedselconsumptiepeiling RIVM). Om écht van meerwaarde te
zijn en te zorgen voor impact hebben we ons afgelopen jaar specifiek op
deze drie productgroepen gefocust. Schrappen we deze producten uit ons
dagmenu, dan krijgen we maar liefst de helft minder suiker binnen.
Campagne: Nationale Suiker Challenge
Een geslaagde tweede editie van onze Nationale Suiker Challenge. Meer
dan 34.000 mensen namen deel aan deze actieweek en schrapten een
week lang toegevoegde suikers uit hun menu. Die deelname is een stijging
van ruim 10 procent ten opzichte van de eerste campagne in 2018.
De aftrap van de actieweek vond plaats op het Amersfoortse gemeente

<

Publieksverslag 2019 | 11

huis, waar verschillende wethouders genoten van een gezond ontbijt.
Hiermee kwam een stroom aan media-aandacht op gang, met mooie
publicaties in onder andere RTL Nieuws, De Telegraaf, Hart van
Nederland en het Algemeen Dagblad.
Fondsenwervende actie: magazine
Het door ons geproduceerde Suiker Challenge Magazine is door deel
nemers enthousiast ontvangen. De duizend printexemplaren van het blad,
die als fondsenwervende actie verkrijgbaar waren via de website, waren
binnen vier dagen uitverkocht. De gezonde recepten en handige mindersuiker-tips vielen in de smaak.
77 procent van de toegevoegde suikers consumeren we thuis.

Optrekken met partners
We hebben de samenwerking met partijen als Ekoplaza, Ekomenu en
Philips een passend vervolg kunnen geven. De focus ligt enerzijds op het
makkelijk maken van de gezonde keuze en anderzijds op een bijdrage
voor onderzoek naar betere behandeling en genezing van diabetes.

Dankzij de positieve aandacht voor de campagne groeide de online
achterban aanzienlijk. Het aantal volgers op Instagram steeg naar ruim
15.000, terwijl we met onze Facebook-pagina de grens van 110.000 volgers
passeerden. Een aanzienlijke stijging van populariteit die niet alleen
perspectief biedt voor nieuwe campagnes en fondsenwervende acties,
maar die ook werd opgemerkt door de voedingsindustrie.

<

Najaarscampagne: Hoe zoet is jouw koelkast?
Met het positieve gevoel van de Nationale Suiker Challenge ging het vizier
al snel op de ontwikkeling van de najaarscampagne. Omdat uit onderzoek
blijkt dat we 77 procent van alle toegevoegde suikers thuis consumeren,
lag de focus op het ‘ontsuikeren’ van de keuken en voorraadkast met de
vraag ‘Hoe zoet is jouw koelkast?’.
Petitie voor minder suiker
De Thuissuiker-campagne bood met onder andere een uitgebreide
brochure en een handig werkboek (1.500 verkochte exemplaren) een
oplossing voor consumenten die hun eetgewoonten gezonder wilden

<
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suikertaks in Nederland te onderzoeken. Suikerrijke dranken zullen dan
duurder worden en fabrikanten geprikkeld worden om suiker uit hun
producten te halen.
Vanuit het Diabetes Fonds zijn wij betrokken bij de wetenschappelijke
onderbouwing van een mogelijke suikertaks. Is Nederland koploper? Niet
echt. In meer dan veertig landen is inmiddels een suikertaks ingevoerd.

Hanneke Dessing overhandigd de petitie aan de politiek in Den Haag.

maken. Maar er was ook een signaal richting de voedingsindustrie met
een online petitie: voor de promotie op gezonde producten en tegen
kortingsacties op suikerrijke dranken. Ruim 20.000 mensen ondertekenden
de online petitie. De petitie werd begin december door algemeen directeur
Hanneke Dessing overhandigd aan de politiek in Den Haag.
Suikertaks
De inspanningen hadden resultaat. Naar aanleiding van de petitie is
staatssecretaris Blokhuis (VWS) een onderzoek naar een mogelijk verbod
op kortingsacties op suikerrijke dranken gestart. Daarnaast gaat minister
van Financiën Hoekstra dit jaar gebruiken om de mogelijkheden van een

<

<
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1.3 Community diabetes type 1

Zo is het gegaan:

Diabetestype1.nl is het onafhankelijke online platform voor mensen
met diabetes type 1 en hun naasten, gefaciliteerd door het Diabetes
Fonds. Centraal staan laatste nieuws en actuele onderzoeken,
persoonlijke verhalen, ervaringen en tips.

De 200.000 bezoekers zijn ruimschoots overtroffen: in totaal zijn er
283.661 bezoekers geweest. Die gebruikers hebben gezamenlijk de website
bijna een half miljoen keer bezocht. Voor wat betreft de accounts is de
9.000 dicht benaderd. Tegelijkertijd is een grootschalige schoonmaakactie
uitgevoerd, waarbij gedeactiveerde accounts zijn opgeschoond. Daardoor
staat de teller nu op iets boven de 4.700.

Belangrijk uitgangspunt voor de community is dat er de ruimte is voor
onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen die het platform
gebruiken. Gebruikers kunnen zelf gesprekken starten, vragen stellen
aan de redactie en de redactie is zelf ook actief op zoek naar
onderwerpen. Thema’s zijn onderwerpen die spelen in het
onderzoeksveld, in de medische wereld en dat wat lastig
bespreekbaar is.

In de community is 1,74 procent van de leden maandelijks actief, net iets
onder target. Het aantal berichten en reacties is met 41 procent
toegenomen tot in totaal 2.309 items.

Een communitylid van diabetestype1.nl:

Dit wilden we bereiken in 2019:

‘Ik begin nu de dag met het inloggen op de site! Er komen
steeds meer gesprekken op gang en daar kunnen we veel
ervaring uitwisselen. Erg fijn, soms confronterend en ik leer
nog steeds veel over nieuwe ontwikkelingen.’

•2
 00.000 mensen met diabetes type 1 of hun naasten hebben de
website minimaal een keer bezocht.
• Er zijn in totaal 9.000 accounts aangemaakt en 10.000 mensen
ontvangen de nieuwsbrief.
• 10 procent van de leden heeft een actieve bijdrage geleverd.
• 2 procent van de leden is maandelijks actief.
• Twee community-bijeenkomsten op kleine schaal om het
community-gevoel te versterken en de leden aan ons te binden.

Gesprekken, blogs en bijdragen
De vergoeding van Flash Glucosemeters was het grootste hot topic in
2019. De ontlading was groot toen de vergoeding er uiteindelijk door
kwam. Een gesprek rondom dit onderwerp zorgde voor maar liefst
455 reacties. Communitylid Loes Heijmans leverde met haar initiatief
sensorvergoeding.nl een cruciale bijdrage aan die uiteindelijke
vergoeding, evenals Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en NDF.

<

<
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Uit gesprekken met leden van de community blijkt dat werk een onderwerp
is dat voor veel mensen erg belangrijk is, maar dat het ook lastig is om
bespreekbaar te maken.
Communitylid Rose schreef daarom een uitgebreide serie over haar
ervaringen in het reïntegratieproces na een burn-out. Ze laat zien hoeveel
onbekendheid er nog is met diabetes. Haar bijdrage zorgde voor veel
herkenning.
Een belangrijk onderdeel zijn de door leden geschreven blogs. Die geven
een kijkje in het leven met diabetes. Veelgelezen is het blog van Willeke
over hoe een ontspannen bad uitmondt in een ambulance voor de deur
en een onverwacht bezoek aan het ziekenhuis. Ook de bijdrage van
Jacqueline die haar zoon plotsklaps een hypo ziet krijgen, is populair.
Andere graag gelezen thema’s zijn sporten en reizen.
Loes Heijmans verzorgde dit jaar acht afleveringen van Diabetes TV
met onderwerpen als diabetes en school, en over de 19.000 mensen die
eigenlijk MODY hebben, maar nog niet goed diagnotiseerd zijn.

Een communitylid van diabetestype1.nl:

‘Dankzij de community ben ik uit een isolement gekomen.
Het uitwisselen van ervaringen met anderen en de
informatievoorziening vanuit het Diabetes Fonds heeft me
geholpen betere met mijn diabetes om te gaan en heeft
mijn kwaliteit van leven sterk verbeterd.’

<

1.4 Communicatie
In onze corporate communicatie zetten we in op voorlichting over en de
impact van diabetes type 1 en type 2 en op meer zichtbaarheid van het
Diabetes Fonds. Met daarbij ook aandacht voor de twee grote thema’s:
Minder Suiker en diabetes type 1.
We blijven richting onze achterban en het algemene Nederlandse publiek
altijd transparant over besteding van gelden/fondsen en onderzoeks
resultaten (naar genezing van diabetes type 1, het stoppen van diabetes
type 2 en het voorkomen van complicaties).
Met een grote publiekscampagne in samenwerking met RTL is in 2019
de impact van diabetes en het dagelijkse leven met diabetes zichtbaar
gemaakt. Ook is aandacht gevraagd voor een oplossing met de
kunstalvleesklier.

Dit wilden we bereiken in 2019:
• Meer landelijke aandacht voor de impact van diabetes.
• Groei van aantal bezoekers website naar 2,2 miljoen.
• Groei in spontane naamsbekendheid van gemiddeld 7 procent naar
9 procent.

Zo is het gegaan:
Meer landelijke aandacht voor de impact van diabetes
Doorlopende communicatie op diabetes type 1, diabetes type 2 en
resultaten van onderzoek via website, social media, e-nieuwsbrieven,
bijeenkomsten etc.

<
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RTL-programma’s, zowel op
televisie als via de socials.
RTL Nieuws kwam met een
speciale thema bijlage,
Boulevard besteedde
meerdere malen aandacht
aan diabetes en er was All
Together Now, gepresenteerd
door Chantal Janzen.
Uit onderzoek blijkt dat de
campagne bij de doelgroep
heeft bijgedragen aan
bewustwording omtrent
diabetes, en dat de bereidheid om bij te dragen aan
oplossingen voor diabetes is
toegenomen. Dat laatste blijkt
ook uit de resultaten die dit jaar met fondsenwerving zijn geboekt.

Tijd voor MAX in het teken van diabetes.

Campagne
In samenwerking met RTL en Omroep MAX waren we in 2019 zeer goed
zichtbaar en is de enorme impact van diabetes onder de aandacht
gebracht. In samenwerking met Omroep MAX is op Wereld Diabetes Dag
een programma voor Tijd voor MAX gemaakt. In dat programma kwamen
meerdere mensen met diabetes type 1 aan het woord. Tegelijkertijd werd
steun gevraagd voor de veelbelovende kunstalvleesklier, ontwikkeld door
nationaal icoon Robin Koops.
RTL bood ons de mogelijkheid om een jaar lang commercials van Bloem
uit te zenden op haar kanalen. Om een jongere doelgroep bekend te
maken met de impact van diabetes is in de dagelijkse soap GTST een
aparte verhaallijn opgezet. Ook kreeg diabetes veel aandacht in diverse

<

Wereld Diabetes Dag (WDD)
Wereld Diabetes Dag, 14 november, stond dit jaar in het teken van
diabetes en familie. Diabetes Fonds en DVN ontwikkelden een campagne
rond het concept van het jeugdtelevisieprogramma ‘Taarten van Abel’. Het
doel van de actie: het onzichtbare verhaal van diabetes zichtbaar maken
en juist de mensen om patiënten heen een hart onder de riem steken.
Taartenbakker Abel – programmamaker Siemon de Jong – maakte samen
met de zevenjarige Juba een bloementaart om zijn juffen te bedanken
voor hun inzet rondom zijn diabetes.

<
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Siemon en Juba knipten op 14 november een lintje door bij een levens
grote bloementaart in het centrum van Amersfoort, als startsein van de
dag. Medewerkers van DVN en Diabetes Fonds deelden daar bloemen uit,
om weg te geven als bedankje of als hart onder de riem. De sympathieke
actie ontving enthousiaste reacties en leverde mooie verhalen op. Het AD
Amersfoort plaatste een artikel. Ook online kon men iemand in het
zonnetje zetten door een digitaal kaartje te sturen via onze actiepagina.
Veel mensen maakten er gebruik van: 3.815 gebruikers stuurden 486 keer
een kaartje.
Onderzoek
In 2019 werkten we samen met fondsen, wetenschappers, universiteiten,
bedrijven en provincies, zoals Inreda, stichting DON en de Samenwerkende
Gezondheidsfondsen. Onze onderzoeken en samenwerkingen haalden
verschillende keren de media. Vooral onze investering in de kunst
alvleesklier mocht rekenen op de belangstelling van de landelijke media.
Groei van aantal bezoekers website naar 3,4 miljoen
De website van het Diabetes Fonds had in 2019 3,4 miljoen bezoekers.
Dit mede door de campagne samen met RTL en de aandacht voor de
kunstalvleesklier in Tijd voor MAX. Het aantal donaties via de website
steeg naar 6.422 donaties (5.236 donaties in 2018), zowel structurele als
eenmalige giften.
Het aantal aangevraagde brochures steeg naar ruim 82.324. De online
diabetestest is 14.173 keer ingevuld.
Naamsbekendheid
Onze spontane bekendheid was het afgelopen jaar gemiddeld 9 procent,
met een uitschieter van 10 procent in november en december. Dit valt
samen met de RTL-campagne en aandacht in Tijd voor MAX. Dit is een
verhoging ten opzichte van voorgaande jaren, waarbij we gemiddeld een

<

'De website van het
Diabetes Fonds had bijna
3,4 miljoen bezoekers in 2019.

naamsbekendheid hadden van 7 procent. De totale bekendheid staat
gemiddeld op 87 procent en is daarmee hoger ten opzichte van 2018 en
vergelijkbaar met goede doelen van dezelfde omvang.
De mening van onze achterban
Het online Diabetes Fonds panel bestaat uit circa 1.700 leden, mensen
met diabetes en naasten van patiënten. Hun representatieve mening op
diverse thema’s geeft waardevolle input voor onze activiteiten, zodat we
die kunnen aanpassen of aanscherpen.
De concepten binnen de campagne met RTL zijn getest bij het Neder
lands publiek, middels een online panel en een focusgroep. Hierbij zijn
de verschillende communicatiemiddelen, waaronder de tv-commercial,
voorgelegd en om input gevraagd. Deze waardevolle feedback is gebruikt
bij het finaliseren van de middelen.
In 2019 heeft het traject rondom de samenwerking met de DVN plaats
gevonden. Bij de achterban van het Diabetes Fonds en de achterban van
de DVN is via een peiling uitgevraagd hoe zij tegen deze samenwerking
aankijken en wat zij hiervan verwachten. De achterban van beide
organisaties reageerden zeer positief op deze samenwerking.

<
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2. Inkomsten
Zo is het gegaan:
Met de hulp van bestaande én nieuwe collecte-organisatoren is door
het hele land weer met groot enthousiasme gecollecteerd. Dankzij hun
inspanningen, ondersteund door ons collecteteam op kantoor, kwam de
opbrengst van de collecte net iets hoger uit dan in 2018: € 1.179.092.
Inmiddels zijn de inkomsten alweer bijna op het niveau van 2016. We zien
een duidelijke stijging van de inkomsten uit nieuwe collectievormen zoals
de online collectebus en de iDEAL QR-code op alle collectebussen. In
totaal is daarmee € 69.595,95 opgehaald.
Onze collectevrijwilligers haalden een fantastisch bedrag van € 1.179.092 op.

2.3 Donateurs & giften en schenkingen
Onze donateurs zijn onmisbaar. Dankzij hun bijdragen kunnen talloze
projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting
worden gerealiseerd.

2.1 Fondsenwerving
De totale inkomsten uit fondsenwerving zijn in 2019 hoger dan in 2018
(7%). Een mooi resultaat. Op de meeste onderdelen van fondsenwerving
hebben we meer inkomsten weten te behalen. Niet alleen meer dan het
jaar er voor, maar ook meer dan begroot. Het doet ons goed dat steeds
meer mensen de ernst van diabetes inzien en bij willen dragen aan
oplossingen en wetenschappelijk onderzoek.

Dit wilden we bereiken in 2019:
• Inkomsten uit donaties en periodiek schenken op € 3.050.000

Zo is het gegaan:
De inkomsten zijn nog nooit zo hoog geweest als in 2019. Dankzij een
aantal acties is een prachtig resultaat van € 3.321.648 neergezet. Naast
de mogelijkheden die de afspraken met RTL ons boden, mochten we
opnieuw ons verhaal vertellen in Tijd voor MAX. Dat leverde veel nieuwe
donateurs op.

2.2 Collecte
Dit wilden we bereiken in 2019:
• Inkomsten uit collecte € 1.050.000

Ook de traditionele geefverzoeken per post bleken dit jaar erg succesvol.

<

<
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Met name de eindejaarsbrief en een specifieke brief aan een geselec
teerde groep donateurs over een apart project binnen de kunstalvleesklier
spraken zeer tot de verbeelding. We blijven deze groep gevers in 2020 op
de hoogte houden van de voortgang van dit specifieke project.
Van februari tot begin oktober is een nieuwe CRM-systeem geïmplemen
teerd op het platform van Salesforce. Dit systeem geeft ons onder andere
de mogelijkheid om onze relaties veel meer op maat te benaderen, met
passende informatie.
Onder meer via ons donateursmagazine Dialoog blijven donateurs op de
hoogte. Daarnaast sturen we donateurs, relaties en geïnteresseerden
regelmatig digitale nieuwsbrieven en geven we meer informatie via onze
website en social media. Tussendoor ontvangen donateurs enkele keren
per jaar een verzoek om ons financieel te steunen. We zijn dankbaar dat
daar veel gehoor aan wordt gegeven.
Ook in 2019 besloten meer donateurs om via een periodieke schenking het
Diabetes Fonds te steunen. Ook aankomend jaar zullen we mensen blijven
informeren over deze wijze van doneren.

Zo is het gegaan:
Een bijzondere vorm van geven zijn de inkomsten uit nalatenschappen.
Soms is vooraf bekend dat men het Diabetes Fonds heeft opgenomen in
een testament, maar vaak worden we verrast door deze keuze. Zo ook
toen tegen het einde van het jaar onverwachts enkele grote bedragen na
werden gelaten. Hierdoor kwam het totaal van inkomsten uit nalaten
schappen uit op € 1.771.246, ruim boven de begroting.
De publiekscampagne Toegift.nl waarmee mensen worden opgeroepen
om hun wensen met familie en vrienden te delen is ook in 2019 ingezet.
Nu al 94 goede doelen werken samen in deze campagne.
De inkomsten uit Fondsen op Naam waren ook in 2019 belangrijk voor het
Diabetes Fonds. Het gaat om ruim € 542.000, een groot deel hiervan
vloeit voort uit de samenwerking met stichting Don. Waarmee we
gezamenlijk projecten financieren, zoals de onderzoekslijnen naar
genezing van diabetes type 1 van Françoise Carlotti, Arnaud Zaldumbide
en Eelco de Koning.

De totale inkomsten uit donaties en periodiek schenken kwam uit op
€ 3.321.648.

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

2.4 Grotere gevers & nalatenschappen
Dit wilden we bereiken in 2019:
• Stabilisatie van inkomsten uit Fondsen op Naam op € 530.000.
• Groei van inkomsten uit nalatenschappen naar € 1.550.000.

<

<
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2.5 Acties derden: VriendenLoterij en
Nederlandse Loterij
Dit wilden we bereiken in 2019:
• Inkomsten uit acties derden/loterijen: € 1.625.000

Zo is het gegaan:
VriendenLoterij
De inkomsten uit de VriendenLoterij bedroegen in 2019 € 1.282.346,
waarvan zo’n € 780.605 uit geoormerkte loten. De afgelopen jaren
werkten we intensief samen met de VriendenLoterij. We zijn blij met de
vele spelers die specifiek kiezen om te spelen voor het Diabetes Fonds.
De helft van hun lot gaat direct naar het fonds en daarmee levert de
VriendenLoterij een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen.
De afdracht van de VriendenLoterij is opnieuw ingezet voor onderzoek
naar het genezen en voorkomen van diabetes, en het voorkomen van
complicaties. De inkomsten zijn vergeleken met 2018 met circa € 97.000
gestegen.

Uitreiking cheque tijdens Goed Geld Gala.

2.6 Samenwerking met bedrijven
Dit wilden we bereiken in 2019:

Nederlandse Loterij
Het Diabetes Fonds ontving ook inkomsten van de Nederlandse Loterij
(Lotto en Krasloterij), via Stichting Loterijacties Volksgezondheid. Deze
inkomsten bedroegen € 421.668 en zijn iets hoger dan in 2018.
De totale inkomsten acties derden komen op € 1.704.014.

<

•B
 ehouden en uitbouwen van bestaande partnerships en daarnaast
werven van nieuwe partners. Via samenwerking kunnen we sneller
stappen richting onze missie en visie.
• Extra zichtbaarheid voor het Diabetes Fonds door middel van
gezamenlijke campagnes en acties met partners.
• € 120.000 aan bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek.

<
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met diabetes (www.dramsterdam.nl/sweet-collections). Tevens was
één van de tasjes te zien in de speciale GTST-uitzendingen, die een
onderdeel waren van onze corporate campagne.
Samenwerking op Gezonder Leven
Het jaar begon goed met een mooie actie met snoeptomaatjes met
Albert Heijn. Van ieder verkochte verpakking doneerde Albert Heijn een
bedrag aan Diabetes Fonds, bestemd voor onderzoek. Naast deze actie
werkten we met Albert Heijn inhoudelijk samen op het gebied van de
koolhydraatbewuste Allerhande-box en maaltijden in het gemakschap.
Ekoplaza werd opnieuw partner tijdens de Nationale Suiker Challenge in
juni. Daarnaast organiseerden we in september samen een
suikerbewuste actieweek.
Voor de Thuissuiker-campagne in november werd een samenwerking
opgezet samen met Philips. Er is op een goede inhoudelijke manier
samengewerkt en creatieve content gemaakt. Daarnaast werd via
Bol.com een actie ingezet met per verkocht product een donatie aan
het Diabetes Fonds.

Albert Heijn doneerde per verkocht emmertje snoeptomaatjes 25 cent
aan het Diabetes Fonds.

Zo is het gegaan:

Met Tasty Basics is een leuke themaweek op Instagram opgezet.
En met Quaker is de samenwerking rond de Ontbijtchecker
(www.ontbijtchecker.nl) voortgezet.

Samenwerking op het thema diabetes en complicaties
In Rondom Podotherapeuten heeft Diabetes Fonds weer een goede
partner gevonden om goede en betaalbare schoenen speciaal voor
mensen met diabetes en voetcomplicaties naar de markt te brengen.
Dit is de Diabetesschoen geworden, www.dediabetesschoen.nl.
Per verkocht paar gaat er een mooie donatie naar het fonds.

Samenwerking op Community type 1 en New York Mini Marathon
Voor de community diabetes type 1 is in combinatie met de New York
Mini Marathon ingezet op samenwerkingen met Novo Nordisk, Abbott,
Mediq Direct Diabetes, Bosman, Roche.

De Rooij Amsterdam breidde haar speciale tassencollectie Sweet
Collections verder uit. Kwalitatief goede én fraaie tassen voor mensen

<

Voor de New York Mini Marathon is daarnaast samengewerkt met
Venco Suikervrij.

<
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2.7 Acties vrijwilligers en evenementen
Naast doneren en collecteren kunnen particulieren hun inzet bij zeer
uiteenlopende activiteiten laten sponsoren. Dankzij de inzet van deze
vrijwilligers blijven de opbrengsten vanuit particuliere acties en evene
menten stijgen. Behalve de jaarlijkse activiteiten van terugkerende
toppers, kwamen dit jaar ook heel veel nieuwe mensen in actie.
Hardlopen, wandelen, naaien, schilderen, optreden, bakken, en nog
veel meer. De donaties worden steeds vaker direct online gedaan via
persoonlijke en team-actiepagina’s op diabeatit.nl of
newyorkminimarathon.nl.

Dit wilden we bereiken in 2019:
Dam tot Dam-bedrijventeam.

• Iedereen de mogelijkheid geven om in actie te komen en geld in te
zamelen voor het Diabetes Fonds.
• Particulieren adviseren en faciliteren om acties te organiseren of mee te
doen aan evenementen met als doel € 300.000 te generen.
• Een tweede editie van de New York Mini Marathon met een opbrengst
van € 200.000.
• Onze achterban actief betrekken bij onze activiteiten. Dit door ze in
kaart te brengen, hen te informeren over onze activiteiten en ze te
stimuleren tijd en kennis in te zetten voor het Diabetes Fonds.

Zo is het gegaan:
Vrijwilligers in actie
Ook dit jaar kwamen particulieren massaal in actie om geld op te halen
voor meer diabetesonderzoek. Bijvoorbeeld met originele én zeer
uiteenlopende acties, deelname aan bestaande en nieuwe evenementen,

<

en gelegenheidsgiften voorkomend uit jubilea. Gezamenlijk waren
actievoerders goed voor ruim € 450.000. Een prachtig resultaat waar
we erg blij mee zijn.
In 2019 was het Diabetes Fonds beneficiant van veel uiteenlopende
activiteiten. Van een Spinning Marathon in Rijssen tot een auto-event in
Spijkenisse, en van een darttoernooi in Enspijk tot de Waterlinie
Wandeltocht in Utrecht. Naast inzamelacties tijdens onder andere jubilea
en uitvaarten, lieten veel actievoerders sportieve prestaties sponsoren door
vrienden en familie. Enkele voorbeelden: 14-jarige Wout fietste 163 km op
1 dag (€ 4.700), familie de Jong fietste 1.000 kilometer in 10 dagen
(€ 3.240), Matthias liep de Coast to Coast walk (€ 1.200), David liet een
jaarlang zijn hardloopkilometers sponsoren (€ 3.020), een groep lopers
waagde zich aan de Nijmeegse Vierdaagse (€ 11.075), de 16-jarige Bo
zette zijn baseball talenten in (€ 1.693) en een bedrijventeam liep de
Dam tot Dam-loop (€ 5.550).

<
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Ook de creatievelingen zaten wederom niet stil. Zo maakte de 9-jarige
Evie heel veel scrunchies (€ 858), haakte Ingrid weer volop (€ 510) en
organiseerde Marja voor de dertiende keer het Handwerkfestijn in
Hoevelaken. Ze verpulverde alle eerdere edities, met een waanzinnige
opbrengst van maar liefst € 27.351.
Ook stond in 2019 muziek centraal. Vincent verkocht zijn (dia)Beats online
(€ 355), en Henny zette zich in voor haar kleinzoon, die sinds kort type 1
heeft, door een cd op te nemen en te verkopen (€ 5.544).
De tweede editie van de New York Mini Marathon
Op zaterdag 12 oktober was de tweede editie van de New York Mini
Marathon. Ondanks de regen, was het evenement weer een groot succes.
Naast de drie bestaande afstanden dwars door Rotterdam (4,2 km,
10,5 km en 21 km), was in het Park, rondom het start- en finishterrein,
ook een Kidsrun. De jongste deelnemers genoten van een parcours
van 420 meter vol obstakels en fun. Dankzij de ruim 50 enthousiaste
vrijwilligers, de diverse partners en natuurlijk de inzet van de
800 deelnemers, stond de eindteller op € 201.685.
Dichterbij onze achterban
Begin 2019 organiseerden wij voor de tweede keer een Vriendenborrel.
Tijdens deze informele bijeenkomst komt een select groepje actieve
vrijwilligers bijeen om elkaar en medewerkers van het Diabetes Fonds
(weer) te ontmoeten en bij te praten over 2018 en de plannen voor 2019.
Het is de perfecte manier om deze actieve vrijwilligers te bedanken en
verder te betrekken bij onze plannen.
In 2019 verzorgde wij weer twee Diabetes type 1-bijeenkomsten.
Op 4 april bezochten bijna 300 geïnteresseerden de Diabetes Type 1bijeenkomst in Zwolle. Bastiaan de Galan vertelde over hypo unawareness,

<

Type 1 bijeenkomst 14 november 2019.

Paul de Vos over eilandjes transplantatie. Op 13 november waren wij,
samen met de DVN, in Amersfoort.
Dr. Giesje Nefs, diabetespsycholoog. Zij vertelt over haar onderzoek naar
het voortdurende spanningsveld tussen je diabetesdoelen en de andere
dingen in je leven. Haar onderzoek richtte zich op jongvolwassenen, maar
ook volwassenen herkennen zich in de voorbeelden. De 400 bezoekers
werden door Giesje Nefs bijgepraat over onderzoek naar de problemen die
jongeren ervaren door hun diabetes en door Robin Kops over de
ontwikkelingen rondom de kunstalvleesklier. Na de presentaties werd 
informeel nagepraat door alle sprekers, bezoekers en medewerkers.
Algemene bezoekers beoordeling: 8,5.

<
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Drie bijzondere acties van 2019
Fietsen naar Texel
Op 9 augustus fietste de 13-jarige Wout in één dag van Woudenberg
naar Texel, oftewel 163 kilometer! Waarom? Omdat hij tien jaar diabetes
heeft en op deze manier geld wilde ophalen voor meer diabetes
onderzoek. Onderweg werd Wout geïnterviewd door het Jeugdjournaal.
Met zijn actie haalde hij € 4.742 op voor het Diabetes Fonds.
Wat een topper!

De doppenactie
In 2019 vierde de doppenactie zijn vijfde verjaardag. Sinds 2016 zamelt
een handjevol vrijwilligers kroonkurken in om ze tegen vergoeding bij een
recyclefabriek in te leveren. Inmiddels zijn er ruim 75 miljoen doppen
ingezameld en verzilverd. Afgelopen jaar is de actieteller de magische
grens van € 50.000 ruim voorbij gegaan.

Een jaar lang hardlopen
In december 2018 overleed de vader van David aan de gevolgen van
diabetes. Op Kerstavond besloot hij om een jaar lang zijn hardloop
kilometers te laten sponsoren om zo bij te dragen aan meer diabetes
onderzoek én de zichtbaarheid van diabetes. Na een jaar en
506,5 kilometer overhandigde hij een cheque van € 3.020.

<

<
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3. Financiële resultaten
Ons beleid is gericht op het zo efficiënt mogelijk
omgaan met onze middelen en het 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.
Het Diabetes Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk
inkomsten te besteden aan onderzoek en voorlichting.
In 2019 bedroeg het percentage doelbesteding ten
opzichte van de inkomsten 72 procent. De investeringen
in onderzoek bleven iets achter op de begroting.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe projecten geïdentifi
ceerd die we in 2019 verwachten te honoreren in
samenwerking met andere partijen, zodat we het
geld alsnog snel kunnen besteden. Het streven is om
het geld zo snel mogelijk verantwoord te besteden.
CBF erkenning
Diabetes Fonds is een CBF erkend goed doel en houdt
zich aan de nieuwe normen die in deze regeling zijn
opgenomen. In 2019 heeft het Diabetes Fonds een
percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte
van de baten eigen fondsenwerving van 16,2 procent.
Dit percentage was 13,8 procent in 2018 en 15,6 procent
over 2017. Hiermee is het gemiddeld percentage over
de afgelopen 3 jaar 15,2 procent, ruim binnen de norm
van 25 procent.

Totale bestedingen: € 9.117.544
Hier kwam het vandaan:

Hier ging het naar toe:

10%

13%
19%

15%

5%
2%

19%

 collecte
 donateurs en giften
 nalatenschappen

<

42%
 samenwerking bedrijven
 particuliere acties
 loterijen

<

75%
 onderzoek en voorlichting  kosten beheer en
administratie
 wervingskosten
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4. Vooruitblik 2020
2019 was het laatste jaar van onze meerjarenbeleidsperiode. Gezien het
proces dat dit jaar in gang is gezet om te komen tot een nauwe samen
werking met DVN, is de huidige meerjarenbeleidsperiode met 1 jaar
verlengd – dit in overleg met het CBF. In 2020 gaan we het nieuwe
meerjarenbeleidsplan schrijven.
Op het gebied van Kennis & Innovatie werken we in 2020 met partners
verder aan de veelbelovende trajecten om zo snel mogelijk tot genezing
te komen. Daaronder het RegMedXB consortium, waarin we samen met
andere fondsen, universiteiten, bedrijfsleven, provincies en Health~Holland
participeren. Tegelijkertijd werken we ook aan oplossingen die mensen
met diabetes in de nabije toekomst kunnen helpen, zoals de kunst
alvleesklier. Ook hierin investeren we samen met andere partijen. Naar
verwachting wordt 2020 een cruciaal jaar voor deze veelbelovende
oplossing.

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.

Op het gebied van diabetes type 2 financieren we samen met ZonMw,
Health~Holland en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) een
internationaal onderzoeksconsortium. Dit samen met het Nederlandse
bedrijfsleven om tot vernieuwende en baanbrekende oplossingsrichtingen
met potentieel grote klinische impact te komen.

Samenwerking
met bedrijven

Om dit alles te realiseren kunnen we niet zonder de steun van onze trouwe
donateurs en vrijwilligers. Zij doen dat op allerlei manieren: door te
collecteren, een actie te organiseren, met een donatie, door mee te spelen
in de VriendenLoterij of door een gift na te laten.
In 2020 zullen we ook weer hard werken aan meer begrip en bekendheid
voor diabetes. Dat deden we in 2019 door een campagne in samen
werking met RTL, met mooie resultaten. In 2020 zullen we daarop verder
bouwen.

<

Kennis
(onderzoek)

Innovatie
(toepassen)

<
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Begroting 2020
BATEN

Begroting 2020 in €

Baten van particulieren

6.080.000

Baten van bedrijven

250.000

Baten van loterijorganisaties

1.550.000

Baten van subsidies van overheden

-

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

-

Baten andere organisaties zonder winststreven

900.000

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN

8.780.000

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

-

Overige baten

-

SOM VAN DE BATEN

8.780.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Wetenschappelijk Onderzoek

3.987.033

Voorlichting

2.715.082

Gezonder Leven

200.000

Community type 1

110.000
7.012.115

Wervingskosten

1.226.514

Kosten beheer en administratie

642.368

SOM VAN DE LASTEN

8.880.996

-100.996

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

-27.000

Saldo van baten en lasten

-127.996

Negatief resultaat begroot vanwege aan te spreken bestemmingsfondsen en reserves

<

<
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Bijlagen
Toekenningen
In 2019 zijn de volgende toekenningen gedaan voor onderzoek naar diabetes (zie ook www.diabetesfonds.nl/onderzoeken).
Onderzoeker

Instituut

Dr. F. Carlotti

LUMC

€ 1.000.000

Magazine jongvolwassenen

Mw. S. van Beem

Stichting ééndiabetes

€ 17.500

Voedingsbrochure voor laaggeletterden en anderstaligen

Mw. E. van Beek-van
Kampen

Beter met diabetes

€ 24.250

Prof. dr. M.M.R. VollenbroekHutten

Universiteit Twente

€ 36.910

Dr. A.M. Smink

UMC Groningen

€ 275.000

JoinForces2CureType1 (ism stichting DON)
Towards preservation and restoration of human islet cell identity and function in
Type 1 Diabetes
Het Beste Diabetes Idee 2019

Het Beste Diabetes Idee (vervolgfinanciering)
Implementatie Diameter
Fellowships
Using mesenchymal stem cells to create an optimal artificial islet transplantation site
Personalized microbial substrates to prevent type 2 diabetes

Dr. E. Canfora

Universiteit Maastricht

€ 275.000

Effects of irregular sleep timing in glucose metabolism and insulin sensitivity

Dr. F. Rutters

VUMC

€ 324.634

Bacteriophages as drivers of gut microbiome composition/function and type 2 diabetes

Dr. H. Herrema

AMC

€ 325.000

De diabetesvriendelijke school

Drs. L. Braakman

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar
School

€ 11.500

Actualisatie voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2

Drs. G.J.C. Bruggers-van Dijk Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

€ 38.500

Kennisverkenning gender en sekseverschillen bij diabetes (i.s.m ZonMw)

Prof. dr. A.W.M. Evers

Universiteit Leiden

€ 65.000

Vitality Oriented Innovation for the Lifecourse of the Ageing Society (VOILA)

Prof. dr. P.E. Slagboom

LUMC

€ 10.000

RegMed XB

Prof. dr. E.P.J. de Koning

LUMC

€ 30.000

Partnergelden

Diversen

<

<
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Afgeronde onderzoeken
In 2019 zijn de volgende door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeken naar diabetes afgerond:

Titel

Onderzoeker

Instituut

Oorspronkelijke toekenning

Slaap, stemming en suiker

Dr. M. Bremmer

VUMC

€ 10.000

The effect of dysregulation of the central clock on the development of obesity and
insulin resistance

Dr. C. Coomans

LUMC

€ 275.000

Intergenerational transmission of type 2 diabetes: Does family behaviour contribute to
the child’s diabetes risk?

Prof. dr. P. Jansen

Erasmus MC - Sophia Research
BV

€ 271.226

Implementatie en doorontwikkeling van Personalized Care voor mensen met diabetes

Dr. I. de Weerdt

NDF

€ 60.000

Betere Transitie bij Diabetes

Dr. A. van Staa

Hogeschool Rotterdam

€ 75.000

Hypo's te snel af met een pleister

Prof. dr. B. de Galan

Radboudumc

€ 50.000

De DIA-SIT app, een digitale oppasbemiddeling binnen de eigen diabetes-regio
(Diafrys) voor en door jeugd met diabetes

Dr. A. Clement - de Boers

Stichting D-Support

€ 25.000

Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij

Drs. L. Braakman

Stichting Zorgeloos met Diabetes € 24.500
naar School

Follow-up onderzoek 2018 Nationale Diabetes Challenge

Dhr. J. Flim

Bas van de Goor Foundation

€ 15.000

HTA

Dhr. R. Koops

Inreda Diabetic B.V.

€ 22.000

Needle-free infusion

Dhr. R. Koops

Inreda Diabetic B.V.

€ 43.000

<

<
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