
Publieksverslag 2020



Als je weet wat het is, 
weet je hoe belangrijk 
collecteren is. 

Als je weet wat het is, 
weet je hoe belangrijk 
collecteren is. 

            .

Meld je nu 
aan als digitaal  
collectant.   
diabetesfonds.nl/digitaal

2Publieksverslag 2020 |

Inhoud
Voorwoord 3

1. Dit hebben we bereikt 4

 1.1  Kennis en Innovatie 4

 1.2 Gezonder Leven en diabetes type 2 8

 1.3 Community diabetes type 1 10

 1.4 Communicatie 1 1

2. Inkomsten 14

 2.1 Fondsenwerving 14

 2.2 Collecte 14

 2.3 Donateurs & giften en schenkingen 14

 2.4 Grotere gevers & nalatenschappen 15

 2.5 Acties derden: VriendenLoterij en Nederlandse Loterij 15

 2.6 Samenwerking met bedrijven 16

 2.7 Acties vrijwilligers en evenementen 17

3. Financiële resultaten 20

 3.1 CBF Erkenning 20

4. Vooruitblik 2021 21

Begroting 2021 22

Bijlagen 23

 Toekenningen 23

 Afgeronde onderzoeken 24



3Publieksverslag 2020 |

Voorwoord
Dit bijzondere jaar van de coronapandemie 
stelde ook het Diabetes Fonds voor de 
nodige uitdagingen. Ondanks dat kijken 
we terug op een positief jaar. Veel van 
onze plannen zijn gerealiseerd, dankzij 
de inzet, flexibiliteit en creativiteit van 
medewerkers en iedereen die op welke 
manier dan ook bij ons betrokken is.

Samen zetten we ons in voor weten
schappelijk onderzoek dat het leven voor 
mensen met diabetes verbetert. Daarin 
investeerden we dit jaar weer volop, en 
we werkten daarvoor samen met andere 
organisaties vanuit gezamenlijke doel
stellingen en visies. Zo konden we een 
aantal veelbelovende grote onderzoeken 
financieren naar diabetes type 1 en 2, 
organiseerden we verschillende 
campagnes die mensen hielpen om 
gezonder te leven, en ondersteunden we 
diverse initiatieven en ontwikkelingen 
zoals de kunstalvleesklier. 

Daarnaast gaven we mensen met diabetes 
meer grip op hun ziekte door het delen 
van betrouwbare kennis en inzichten. 
We investeerden in 2020 dan ook verder 
in onze community diabetes type 1. 

We zijn dankbaar dat een recordaantal 
donateurs ons dit jaar steunde. 

En ondanks de beperkingen in de collecte
week, haalden vrijwilligers ook via de 
digitale collecte een flink bedrag op. 
Hoewel acties en evenementen werden 
afgelast, zagen mooie en creatieve 
alternatieven het daglicht. 

Daarnaast gaven we vorm aan onze 
nieuwe meerjarenvisie Iedereen vrij van 
diabetes. We selecteerden belangrijke 
thema’s die de komende vier jaar richting 
geven aan steun voor onderzoek en 
innovaties, zoals de inzet van nieuwe 
diabetestechnologieën. We zetten 
daarvoor in 2020 een nog intensievere 
samenwerking in gang met andere 
diabetesorganisaties, collegafondsen, 
bedrijven en overheden.

We zijn blij met alles wat we dit jaar 
hebben bereikt. Halverwege 2020 trad 
ik in dienst als directeur. Ik ben onder 
de indruk van de grote betrokkenheid en 
ambitie van medewerkers, donateurs, 
vrijwilligers, adviesraden en partners die 
zich inzetten voor het Diabetes Fonds. 
Een groot woord van dank! Samen 
werken we stap voor stap toe naar 
een diabetesvrije generatie. 

Etelka Ubbens

Algemeen directeur Diabetes Fonds
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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 diverse partners om expertise en middelen te 
combineren. Hierbij is de toepassing van wetenschappelijke kennis in een 
aantal themaoverstijgende programma’s een speciaal aandachtspunt. 
Tevens zetten we onze Wetenschappelijke Adviesraad en Maatschappelijke 
Adviesraad in om ons te adviseren over subsidietoekenning en 
beleidsmatige keuzes.

Dit wilden we bereiken in 2020:

•  Met cofinanciers stappen zetten om genezing van diabetes type 1 
dichterbij te brengen. 

•  Met cofinanciers onderzoek stimuleren naar het ontstaan van diabetes 
type 2 en de rol van leefstijl te onderzoeken om diabetes type 2 te 
voorkomen of om te keren.

•  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 verbeteren.

Zo is het gegaan:

Genezen en beter behandelen diabetes type 1

Unite2CureType1
Het Diabetes Fonds en stichting DON hebben gezamenlijk het subsidie
programma Unite2CureType1 gelanceerd om wederom onderzoekers in 
Nederland te stimuleren om met experts uit het buitenland tot innovatieve 
oplossingen voor genezing van diabetes type 1 te komen. Uit dit subsidie
programma zijn twee toekenningen voortgekomen. 
 

De eerste toekenning viel toe aan 
prof. dr. Max Nieuwdorp, verbonden 
aan het Amsterdam UMC. Hij richt 
zich in zijn onderzoek op een geheel 
nieuwe behandeling voor mensen 
met diabetes type 1. Nieuwdorp wil 
via poeptransplantaties (microbioom 
transplantaties) de aanval op 
insulineproducerende bètacellen in 
de alvleesklier afremmen of stoppen. 
Hij werkt in zijn onderzoek samen 
met onderzoekers in Canada en in 
het LUMC.

De tweede toekenning is aan  
prof. dr. Eelco de Koning, LUMC/
Hubrecht Instituut Utrecht. In zijn 
stamcelonderzoek richt hij zich op 
het vervaardigen van nieuwe mini
eilandjes van Langerhans, zodat 
naast nieuwe insulineproducerende Prof. dr. Max Nieuwdorp.
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bètacellen ook andere belangrijke cellen uit stamcellen worden gemaakt. 
Hierbij wordt gekeken wat er nodig is om al deze cellen uit stamcellen te 
laten ontstaan en hoe dat kan in de juiste verhouding tot elkaar, met als 
uiteindelijke doel om op lange termijn deze eilandjes te transplanteren in 
mensen met diabetes type 1. De Koning werkt in dit onderzoek vanuit het 
Hubrecht Instituut samen met onderzoekers in Canada.

RegMedXB
Een van de speerpunten binnen het consortium RegMedXB is om via 
regeneratieve geneeskunde mensen met diabetes type 1 beter te 
behandelen en te genezen door het regenereren, verpakken en 
implanteren van insulineproducerende cellen. Om dit te realiseren worden 
de projectplannen jaarlijks geactualiseerd. Het Diabetes Fonds draagt hier 
in belangrijke mate aan bij door het perspectief van mensen met diabetes 
type 1 te vertegenwoordigen, onder andere door betrokkenheid van leden 
van de Maatschappelijke Adviesraad. De eerste klinische studie met 
menselijke proefpersonen zal in 2023 plaatsvinden en richt zich op de 
veiligheid en tolerantie van de eerst ontwikkelde implantaten. 

Nieuwe technologie
De kunstalvleesklier van Robin Koops van Inreda is gereed voor gebruik. 
In 2020 heeft de kunstalvleesklier CEmarkering gekregen, dat is een 
vereiste voor markttoelating.

Tijdens de Nationale Diabetes Dag 2020, een bijscholingsdag voor 
zorgprofessionals, verzorgde het Diabetes Fonds een sessie over  
DoItYourself Looping bij diabetes type 1 om het onderwerp bespreek 
baar te maken in de diabetesspreekkamer. 

Voorkomen en beter behandelen van diabetes type 2

Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium
In 2020 hebben het Diabetes Fonds, Health~Holland, ZonMw en de 
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) een totale subsidie van 
ruim € 4 miljoen toegekend aan een internationaal, publiekprivaat 
onderzoeksconsortium om grote stappen te zetten om diabetes type 2 
te stoppen. Dit consortium bouwt voort op een aantal diabetes type 
2doorbraakprojecten die door het Diabetes Fonds en ZonMw in 2018 
gefinancierd zijn.

Prof. dr. Patrick Schrauwen zal binnen dit consortium samen met andere 
Nederlandse en Canadese onderzoekers de komende vijf jaar onderzoek 
doen naar hoe een juiste timing van gezond gedrag (bewegen, gezond 

Robin Koops van Inreda
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eten) kan bijdragen aan het herstel van een verstoorde biologische klok, 
die is ontstaan door onze 24 uurseconomie. Mensen met een verstoorde 
biologische klok hebben meer kans om diabetes type 2 te krijgen.

Lifestyle4Health
Het Diabetes Fonds is strategisch partner van L4H, Lifestyle4Health 
(voorheen het NILG). L4H is opgericht door TNO en het LUMC en wil in 
de komende tien jaar de impact en kosten beperken van ziekten die voor 
een groot deel veroorzaakt worden door een ongezonde leefstijl, zoals 
diabetes type 2. L4H ontwikkelt samen met partners een persoonlijke 
benadering waarin gedragsverandering naar een gezonde leefstijl centraal 
staat, in combinatie met medicatie. Door investeringen van het Diabetes 
Fonds in L4H wordt onderzoek opgestart naar leefstijlinterventies die de 
ziektelast verminderen.

2diabeat
Tevens zijn VitaValley en BeBright met 2diabeat gestart, in samenwerking 
met het Diabetes Fonds, de NDF en de DVN. Dit initiatief vormt een 
meerjarig landelijk programma waarin burgers, patiënten, zorgverleners, 
onderzoekers, zorgverzekeraars, gemeentes, GGDorganisaties en 
bedrijven gezamenlijk de opmars van diabetes type 2 willen stoppen. 
In 2020 vond de kwartiermakersfase plaats, waarin de partners in 
verschillende bijeenkomsten hebben besproken op welke manier, met 
lokale leefstijlinterventies, diabetes type 2 het meest effectief kan worden 
tegengegaan en kan worden omgekeerd. In 2021 starten verschillende 
gemeenten met 2diabeat.

Voorkomen en beter behandelen van de complicaties van diabetes 

Gender- en sekseverschillen bij diabetes
In 2020 hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden in opdracht van 
het Diabetes Fonds en ZonMw een kennisverkenning uitgevoerd naar 

gender en sekseverschillen bij diabetes. Deze verkenning resulteerde in 
een overzichtsrapport met aanbevelingen voor verder onderzoek en 
voor meer aandacht bij zorgverleners voor gender en sekseverschillen 
bij mensen met diabetes. 

Het Diabetes Fonds zette daarop samen met ZonMw een subsidieoproep 
uit voor onderzoek naar gender en sekseverschillen bij emotionele en 
psychosociale problematiek van jongeren met diabetes type 1. Aan drie 
vooraanstaande Nederlandse onderzoeksgroepen op dit werkgebied is 
subsidie toegekend. Zij onderzoeken in samenspraak met jongeren met 
diabetes type 1 hoe de psychosociale begeleiding en ondersteuning door 
zorgverleners meer sekse en gender sensitief kan worden gemaakt. 
Uiteindelijk doel is dat de jongeren beter met hun diabetes kunnen 
omgaan, de juiste persoonsgerichte zorg ontvangen en het ontstaan van 
complicaties als gevolg van de diabetes tegengegaan wordt.

Samenwerking en ondersteuning van partners
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepelorganisatie voor 
zorgprofessionals die werken met mensen met diabetes. De NDF 
ontwikkelt behandelrichtlijnen, zoals de Voedingsrichtlijn voor diabetes 
type 1 en 2. Deze richtlijn is de basis voor de voedingsadviezen aan 
mensen met diabetes, en voor onze informatie over voeding bij diabetes, 
zoals te vinden op de website en in brochures. Mede dankzij een bijdrage 
vanuit het Diabetes Fonds is de voedingsrichtlijn herzien, en hebben we op 
basis van de herziening een vernieuwde en uitgebreide editie uitgebracht 
van de voedingsbrochure Lekker en gezond eten met diabetes.

Diabetes Vereniging Nederland (DVN) is de patiëntenvereniging waar 
mensen met diabetes terecht kunnen voor al hun vragen over diabetes. 
Daarnaast organiseert DVN informatiebijeenkomsten over leven met 
diabetes. Door financiering van het Diabetes Fonds zijn deze 
bijeenkomsten in 2020 online georganiseerd, zodat tijdens de 
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projecten afgerond. Van al deze en nog lopende projecten is online een 
uitgebreide samenvatting beschikbaar: diabetesfonds.nl/onderzoek. 
Enkele voorbeelden van interessante resultaten:

Beter omgaan met diabetes met behulp van de MyDiaMate app
MyDiaMate is een zelfhulpapp die geschikt is voor alle mensen met 
diabetes. De app richt zich op de mentale kant van diabetes en biedt tips, 
informatie en oefeningen op het gebied van ontspanning, stemming en 
energie. De inhoud past bij de persoonlijke behoeften van de gebruiker: 
in eigen tempo aan de slag om de mentale fitheid te versterken. De app 
komt in 2021 beschikbaar en komt voort uit het programma Het Beste 
Diabetesidee, waarin uitstekende ideeën gerealiseerd worden die voorzien 
in de behoeften van mensen met diabetes.

Cijfers diabetes type 1 en type 2
Het Nivel heeft in opdracht van het Diabetes Fonds, uit de Nivel 
Zorgregistraties Eerste Lijn cijfers over prevalentie, incidentie en groei 
van diabetes type 1 en 2 opgeleverd. Ook hebben ze gekeken naar het 
optreden van complicaties van diabetes. Uit de cijfers komt onder 
andere naar voren dat door bevolkingsgroei en vergrijzing het aantal 
mensen met diabetes in 2040 waarschijnlijk naar 130.000 mensen met 
diabetes type 1, en 1,3 miljoen met diabetes type 2 gegroeid zal zijn. 
De meest voorkomende complicaties bij type 1 en type 2 zijn hart en 
vaatziekten (respectievelijk 34% en 49%). De cijfers zijn gepresenteerd 
op Wereld Diabetes Dag.

Landelijke registratie van mensen met diabetes type 1
Hoeveel kinderen en volwassenen in Nederland hebben diabetes type 1? 
Welke behandeling krijgen ze, en welk effect heeft die behandeling bij 
hen? Ziekenhuizen brengen al deze informatie bij elkaar in een landelijke 
registratie, met als doel betere diabeteszorg voor iedereen. De nieuwe 
registratie heet Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes 

coronapandemie mensen met diabetes nog steeds voorzien kunnen 
worden in hun informatiebehoefte.

Binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) werken we net als 
voorgaande jaren samen op diverse ziekteoverstijgende thema’s. 
Daarnaast geven we verdere invulling aan de programma’s en de Gezonde 
Generatie 2040 van de SGF, middels de Alliantie Voeding Gezonde 
Generatie. In deze alliantie werkt het Diabetes Fonds samen met de 
Hartstichting, Nierstichting, de Maag Lever Darm Stichting, Unicef, JOGG 
en de gemeente Amsterdam. Centraal staat een gezondere omgeving 
waarin mensen makkelijker de gezonde voedingskeuze kunnen maken. 

Maatschappelijke Adviesraad en Wetenschappelijke Adviesraad

In de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van het Diabetes Fonds zitten 
ervaringsdeskundigen, mensen met diabetes of mensen met diabetes in 
hun omgeving. 

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is samengesteld uit top
wetenschappers met expertise over de verschillende facetten van diabetes. 
Beide adviesraden denken mee over het onderzoeksbeleid en geven advies 
over het toekennen van subsidies. 

In 2020 vonden diverse (online) bijeenkomsten plaats met MAR en WAR, 
die in het teken stonden van de meerjarenbeleidsvisie 20212024. 
Daarnaast was een aantal WAR en MARleden betrokken bij de 
subsidieprogramma’s Unite2CureType1, gender en sekseverschillen bij 
emotionele en psychosociale problematiek van jongeren met diabetes 1, 
en het NetherlandsCanada Type 2 Diabetes Research Consortium. 

Resultaten van door het Diabetes Fonds gefinancierd onderzoek
In 2020 zijn 28 door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeks
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(DPARD). Op basis van DPARD kan bepaald worden of een bepaalde 
(zorg)innovatie toegevoegde waarde heeft boven bestaande middelen, 
om zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Op dit moment zijn van 
20.000 mensen met diabetes type 1 de behandelgegevens geregistreerd. 
De registratie is bij de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 
ondergebracht, waardoor de continuïteit van de registratie is geborgd. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de 
VriendenLoterij.

Mysterie van veranderende cellen
Waarom maakt het lichaam bij diabetes minder of geen insuline meer 
aan? Sterven de cellen die insuline maken of worden ze inactief? Uit dit 
onderzoek blijkt dat deze cellen van identiteit kunnen veranderen. Dat 
komt door zogenoemde ER stress in de cellen, waardoor de eiwitaanmaak 
in de cel verstoord is. Wanneer de cellen in de eilandjes van Langerhans 
in de alvleesklier het onderlinge contact verliezen, ontstaat ER stress. 
Daardoor schakelen de cellen vervolgens een ingebouwd overlevings
mechanisme in. Hierdoor sterven ze niet, maar ze kunnen ook geen 
insuline meer maken. Interessant genoeg vertonen de cellen bij type 1 en 
type 2 zeer vergelijkbare sporen van ER stress, wat suggereert dat in 
beide typen diabetes dezelfde onderliggende mechanismen actief zijn. 
Momenteel financiert het Diabetes Fonds vervolgonderzoek naar ER 
stress in de eilandjes van Langerhans en wordt gekeken in hoeverre de 
cellen die insuline maken hun ‘identiteit’ behouden in diabetes type 1.

Meer zicht op complicaties aan de ogen
Diabetisch maculaoedeem (DME) is een diabetescomplicatie aan het 
oog die op den duur blindheid kan veroorzaken. DME wordt veroorzaakt 
door lekkende bloedvaatjes in het oog. Het eiwit Plasmalemma vesicle
associated protein (PLVAP) speelt tijdens de ontwikkeling een belangrijke 
rol in het doorlaten van stoffen van het bloed naar het oog. De 
onderzoekers zagen dat mensen met DME meer PLVAPeiwit in de ogen 

hadden. Dit zou de lekkende bloedvaatjes in het oog kunnen verklaren. 
De resultaten uit dit onderzoek zijn inmiddels bevestigd door andere 
onderzoekers, en hebben geleid tot verder onderzoek naar de ontwikkeling 
van medicijnen ter behandeling van deze oogcomplicatie. Verwacht wordt 
dat binnen tien jaar de eerste klinische trials gedaan zijn.

1.2 Gezonder Leven en diabetes type 2

Ook in 2020 wilden we een leidende rol spelen in Nederland om de 
gezonde keuze makkelijk te maken, en daarmee overgewicht en de groei 
van het aantal mensen met diabetes type 2 tegengaan. Hierbij lag onze 
focus op het thema Minder Suiker en op de ontwikkeling van effectieve 
interventies en tools om gezonder te leven.

Dit wilden we bereiken in 2020:

•  De suikerinname van de Nederlandse consument verlagen met minimaal 
30 procent. 

•  € 100.000 opbrengst in cash uit partnerships (€ 75.000) en de verkoop 
van ontwikkelde tools en content (€ 25.000).

•  Aanbod van ongezonde suikerhoudende producten verlagen met focus 
op minder suiker in suikerrijke dranken.

Zo is het gegaan:

Derde editie van de Nationale Suiker Challenge 

Ruim 53.000 mensen gingen in de tweede week van juni de uitdaging aan: 
een week zonder suiker. Het aantal deelnemers waren er ruim 20.000 
meer dan in 2019, een fantastisch resultaat. Zo’n 7.000 deelnemers 
kochten het speciale Suiker Challenge magazine en steunden daarmee 
het onderzoek naar betere behandeling en genezing van diabetes. 
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was de cashbackactie, in samenwerking met Philips en Bol.com. Met de 
verkoop van ieder keukenapparaat ging er € 5 naar het Diabetes Fonds. 
Het resultaat: een gezonder Nederland en een totaalopbrengst van 
 € 50.000, een mooi bedrag voor diabetesonderzoek.

Superlijst toont aan: supermarkten doen te weinig voor gezonde keuze

Ook noemenswaardig zijn de stappen die we vanuit de Alliantie Voeding 
voor de Gezonde Generatie (Diabetes Fonds, Nierstichting, Hartstichting 
en Maag Lever Darm Stichting) hebben gezet om de omgeving gezonder 
te maken. Samen met onderzoeksstichting Questionmark publiceerden 
we in oktober de Superlijst gezondheid. Daarmee werd duidelijk welke 
supermarkten vooroplopen in het stimuleren van de gezonde keuze, en 
wie nog achterblijft. Wat blijkt: geen enkele supermarkt heeft bruikbare 
doelstellingen voor de verkoop van gezonde producten, en in de wekelijkse 
folders domineren nog altijd de ongezonde producten. En dat terwijl 
supermarkten zonder uitzondering de intentie uitspreken om de gezonde 

Uiteindelijk leverde de Nationale Suiker Challenge 2020 meer dan 
€ 45.000 op voor diabetesonderzoek. Dat biedt meer dan voldoende 
perspectief en enthousiasme voor de 2021editie, de Nationale Suiker 
Challenge nummer vier.

De gezonde keuze makkelijk en betaalbaar: 
Appeltje-eitje.

De Superlijst: niet zo super.

De Nationale Suiker Challenge was een groot succes.

Appeltje-eitje: de gezonde keuze makkelijk en betaalbaar

Met de campagne Appeltjeeitje in oktober gaven we een passend vervolg 
aan de Nationale Suiker Challenge. De naam van de campagne zegt het 
al: we laten Nederland zien dat de gezonde keuze ook makkelijk en leuk 
kan zijn. Ons doel: mensen helpen om een maand lang iedere dag een 
gezonde en tegelijkertijd betaalbare avondmaaltijd op tafel te zetten. 
Daarvoor boden we de ruim 30.000 deelnemers een maand lang 
dagelijkse inspiratie voor de gezonde keuze, dit samen met onze partner 
Philips. We deden dat met handige tips, kookvideo’s en een mooi 
receptenmagazine, waarvan er 4.000 zijn verkocht. Passende afsluiter 
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positieve impact op de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 1. 
Het bezoek aan de community heeft alle verwachtingen overtroffen. 
In 2020 is het aantal deelnemers met een account op de site gegroeid 
naar 6.600 (+42 procent). Meer dan 300.000 mensen hebben 
diabetestype1.nl in deze periode bezocht. En los van de groei in aantal, 
waarderen de gebruikers de betrouwbaarheid van de informatie. Dat 
geldt zowel voor de redactionele artikelen die zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten, als voor de gesprekken tussen deelnemers 
onderling, die door het team worden gemodereerd. Kortom:  
diabetestype1.nl voorziet duidelijk in een behoefte.

Wat waren populaire gespreksonderwerpen dit jaar? Naast corona, ging 
het over nieuwe technieken zoals de FreeStyle Libre 2 en het zogeheten 
loopen, een manier waarop een gebruiker insulinepomp, sensor en app 
koppelt, zodat de pomp grotendeels automatisch insuline toedient. Veel 
van de populairste artikelen gaan over complicaties: neuropathie, 
gewrichten, botten en spieren, en het deadinbedsyndroom.

Het onderdeel Blogs groeit steeds meer uit tot een plek voor mooie 
persoonlijke verhalen, die voor veel mensen herkenbaar zijn. De vijf 
meest gelezen van dit jaar zijn:

•  Vera vertelt hoe zij aan de slag is gegaan met de hybrid closed loop.
•  Kees die 90 jaar werd, waarvan al 74 jaar met diabetes.
•  Ronnie geeft zijn kijk op makkelijker omgaan met diabetes.
•  Auteur Annemarie Balk neemt je mee in de skilift.
•  Het verhaal van Jupiter over haar diabetesgerelateerde burnout.

Loes Heijmans, vaste vlogger voor de community, is met Diabetes TV 
ingesprongen op de belangstelling voor nieuwe technologieën. Zij wijdde 
bijvoorbeeld afleveringen aan de continue glucosemeter (CGM), maar 
ook aan de mentale impact van diabetes. Verder zijn er steeds meer 

keuze makkelijker te maken. De Superlijst gezondheid vormt daarmee een 
belangrijk vertrekpunt én gespreksopener voor het gezonder maken van 
onze dagelijkse omgeving.

2020 was een spannend en onzeker jaar, zeker wat de gezondheid van 
iedereen in Nederland betreft. We hebben de lockdownperiode op een 
positieve manier benaderd, door mensen te helpen om thuis (volledig 
coronaproof) op een leuke en laagdrempelige manier aan de slag te gaan 
met een gezonde leefstijl. Dat we hierbij voor een belangrijk deel hebben 
gefocust op positieve wederkerigheid, leverde in een financieel onzeker 
jaar voor meer dan € 100.000 aan fondsen op.

1.3 Community diabetes type 1
 
Diabetes type 1 beïnvloedt de kwaliteit van leven. Met het online platform 
DiabetesType1.nl zorgen we inmiddels al drie jaar voor een betrouwbare 
bron aan informatie en ervaringen om die kwaliteit van leven zo veel 
mogelijk te verbeteren.

Dit wilden we bereiken in 2020:

•  250.000 mensen met diabetes type 1 of hun naasten hebben de 
community minimaal een keer bezocht.

•  10 procent van de leden heeft een actieve bijdrage geleverd.
•  2 procent van de leden is maandelijks actief.
•  Drie communitybijeenkomsten op kleine schaal om het community

gevoel te versterken en de leden aan ons te binden.

Zo is het gegaan:

In 2020 hebben we goede stappen gezet op weg naar een grotere 
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Daarnaast hebben we de overgang naar nieuwe software voorbereid, 
zodat in 2021 onder meer een lang gekoesterde wens werkelijkheid kan 
worden: ruimte bieden aan subcommunity’s. 

De online type 1bijeenkomst op 12 november in de vorm van een webinar 
was een groot succes (zie meer daarover bij Evenementen). Van tevoren 
konden communityleden vragen insturen. Relevante informatie uit de 
bijeenkomst werd live gedeeld op diabetestype1.nl. Het aan de presentatie 
gerelateerde artikel over poeptransplantatie werd meer dan 9.000 keer 
bekeken. In de dagen rond de bijeenkomst was er een duidelijke piek te 
zien in online bezoekers. Daarmee was november qua online bezoek de 
best bezochte maand ooit. 

1.4 Communicatie

In onze corporate communicatie zetten we in op voorlichting over diabetes 
type 1 en type 2 en op meer zichtbaarheid van het Diabetes Fonds. We 
blijven richting onze achterban en het Nederlandse publiek altijd 
transparant over de besteding van gelden/fondsen en over de onder
zoeks resultaten op het vlak van genezing van diabetes type 1, het stoppen 
van diabetes type 2 en het voorkomen van complicaties. 

Dit wilden we bereiken in 2020:

•  Meer landelijke aandacht voor de impact van diabetes: doorlopende 
communicatie over diabetes type 1, diabetes type 2 en resultaten van 
onderzoek via website, social media, enieuwsbrieven, bijeenkomsten 
etc.

•  Groei van aantal bezoekers website naar 3,8 miljoen.
•  Groei in spontane naamsbekendheid behouden op 8 procent.

informatieve podcasts over diabetes, waaraan we ook op de community 
aandacht besteden.

In april begonnen we met een maandelijkse community meetup. We 
maakten van de nood een deugd door deze kleinschalige bijeen komsten 
online te organiseren. Het is een informele manier voor type 1community
leden om ervaringen uit te wisselen. Populaire thema’s zijn de zorg en de 
keuze voor de juiste techniek, maar ook gaat het over mentale vraag
stukken of hoe je tijdens je werk diabetes een plek kunt geven. Andere 
gesprekken gaan over hoe het nu eigenlijk is om een hypo te hebben, en 
de onderlinge verschillen die mensen daarbij beleven. De meetups leveren 
vaak nieuwe ideeën en input op voor artikelen en gesprekken op 
diabetestype1.nl.

Ronnie geeft zijn kijk op makkelijker omgaan met diabetes.
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Zo is het gegaan:

Campagne
In 2020 zijn we in het voorjaar en najaar zichtbaar geweest op tv met 
de commercial van Bloem. Het sprekende gezicht van de corporate 
campagne is het 13jarige meisje Bloem. Zij laat zien dat als je diabetes 
krijgt, je leven drastisch verandert. Dagelijks bloedwaarden meten, insuline 
spuiten en eten. Nooit een dag rust. Het doel van de tvspot is om de 
impact van de ziekte weer te geven. In het najaar, rondom de jaarlijkse 
collecteperiode, zijn er behalve de tvspot ook radiocommercials ingezet.

Vanwege corona zijn er minder middelen en budget ingezet op de 
corporate campagne dan we aanvankelijk van plan waren. 

Wereld Diabetes Dag 
Rondom Wereld Diabetes Dag, 14 november, zijn we naar buiten getreden 
met nieuwe cijfers over diabetes type 1 en type 2 van het Nivel en het 
RIVM, in opdracht van het Diabetes Fonds. Zo is gebleken dat het aantal 
mensen zal stijgen naar ruim 1,4 miljoen in 2040. Mensen krijgen steeds 
op jongere leeftijd diabetes type 2. En veel mensen met diabetes krijgen 
ook andere chronische aandoeningen, met name hart en vaatziekten en 
oogaandoeningen.

Ook ontwierpen we rondom Wereld Diabetes Dag samen met onze volgers 
op onze social media kanalen ansichtkaarten met diabeteswijsheden om 
aandacht te vragen voor de dagelijkse impact van diabetes. 

Onderzoek
In 2020 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. De subsidietoekenning aan prof. dr. Max 
Nieuwdorp mocht rekenen op bijzonder veel belangstelling van de 
landelijke media. 

Groei van aantal bezoekers website naar 3,8 miljoen

De website van het Diabetes Fonds had in 2020 3,8 miljoen bezoekers  
(+14 procent). Het aantal donaties via de website steeg naar 7.010 
donaties (6.422 donaties in 2019, +9 procent). Dit zijn zowel structurele 
als eenmalige giften.

Het aantal informatieaanvragen steeg naar ruim 116.752 (+41 procent). 

De online diabetestest is 19.610 keer ingevuld.

De 13-jarige Bloem is het aansprekende gezicht van onze corporate campagne.
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Naamsbekendheid

Onze spontane bekendheid was het afgelopen jaar gemiddeld 7 procent. 
Dit komt overeen met de afgelopen jaren, met een uitschieter in 2019. Het 
Nederlands publiek is goed bekend met het Diabetes Fonds; de totale 
bekendheid staat gemiddeld op 87 procent.

De mening van onze achterban
Het online Diabetes Fondspanel 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 
deze kunnen aanpassen of aanscherpen.
Het panel is ingezet bij de ontwikkeling van onze meerjarenvisie, waarbij 
we hebben gevraagd naar de behoefte en wensen van onze doelgroep. De 
resultaten hiervan zijn meegenomen als input voor onze meerjarenvisie.

Covid-19
Op onze websites diabetesfonds.nl en diabetestype1.nl plaatsten we 
rondom covid19 (corona) relevante informatie, actuele ontwikkelingen 
en gevolgen daarvan voor mensen met diabetes. 
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2. Inkomsten
2.1 Fondsenwerving

De totale inkomsten uit eigen fondsenwerving waren in 2020 hoger dan 
in 2019. Een mooi resultaat, want als gevolg van de coronacrisis vielen 
helaas veel van onze acties en evenementen grotendeels weg. En ook de 
collecte had zeer te lijden onder de pandemie. Tegelijkertijd ontvingen 
we meer inkomsten van donateurs en giftgevers, en ook de inkomsten 
uit nalatenschappen waren hoger dan in het voorgaande jaar.

2.2 Collecte

Dit wilden we bereiken in 2020:

• Inkomsten uit collecte € 1.150.000.

Zo is het gegaan:

Het organiseren van de collecte was dit jaar door de coronacrisis een 
enorme uitdaging. Dat begon al bij de eerste lockdown in maart, 
waardoor de werving van vrijwilligers stil kwam te liggen. Of de collecte 
door kon gaan, bleef tot het laatste moment onzeker. Voor 2020 was al 
besloten de collecteinkomsten uit digitale kanalen waar mogelijk te 
vergroten. De omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat we daar nog 
meer op hebben ingezet. Met de hulp van fysieke en digitale collectanten 
is uiteindelijk een bedrag van € 718.000 opgehaald. Een knappe prestatie 
gezien alle onzekerheid en onvoorziene ontwikkelingen. In 2021 zetten we 
verder in op deze innovaties.

2.3 Donateurs, giften en schenkingen

Onze donateurs zijn onmisbaar. Dankzij hun bijdragen financieren we 
wetenschappelijk onderzoek en geven we voorlichting over diabetes en 
actuele ontwikkelingen.

Dit wilden we bereiken in 2020:

• Inkomsten uit donaties en periodiek schenken op € 3.050.000.

Zo is het gegaan:

Voor het zevende jaar op een rij hebben we de inkomsten weten te 
vergroten naar € 3.393.101. De groei in inkomsten van donateurs en giften 
is bijna volledig te danken aan de groei in structurele donateurs. Hoewel 
we het hele jaar enorm zijn gesteund door losse giftgevers, zien we een 
daling van het aantal losse giften. Daartegenover staat een groei in 
structurele giften. 
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beter hun werk te doen:

Bouwt u mee aan een 
toekomst zonder insuline spuiten?

“Het dagelijks leven staat voor mij 
al 13 jaar in het teken van diabetes. 
Mijn vriendin en ik willen dolgraag 
kinderen, maar ik breek bij de gedachte dat zij ook diabetes kunnen 

krijgen. Daarom hopen we op een 
betere toekomst. Een toekomst 
zonder zorgen over diabetes.”
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Roel van Schilt (26) 

Dr. Sandra Smink

Het onderzoek van dr. Sandra Smink naar het ‘ideale huisje’ moet ervoor zorgen dat straks veel 

meer mensen zoals Roel kunnen profiteren van donorcellen. Zij hoeven dan hopelijk geen insuline 

meer te spuiten en continu bezig te zijn met diabetes. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 

Of u nu € 10, € 20 of misschien zelfs € 50 kunt missen, ieder bedrag helpt om het onwerkelijke 

werkelijkheid te maken: een toekomst zonder insuline spuiten. Dank u wel!

Help mee

Kunstmatige transplantatie

Sandra Smink onderzoekt hoe het huisje zo ‘ingericht’ kan worden, dat de donorcellen zich daar 

ook echt thuis voelen en niet door het lichaam worden afgestoten.
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2.4 Grotere gevers en nalatenschappen

Dit wilden we bereiken in 2020:

• Groei van inkomsten uit Fondsen op Naam naar € 780.000.
• Stabilisatie van inkomsten uit nalatenschappen naar € 1.500.000.

Zo is het gegaan:

Een belangrijk onderdeel van de inkomsten voor het Diabetes Fonds komt uit 
nalatenschappen. Deze waren in 2020 veel hoger dan verwacht, namelijk 
€ 2.455.337. De publiekscampagne Toegift.nl, waarmee mensen worden 
opgeroepen om hun wensen met familie en vrienden te delen, is ook in 2020 
voortgezet. De inkomsten uit Fondsen op Naam waren ook in 2020 belangrijk 
voor het Diabetes Fonds. Een groot deel hiervan vloeit 
voort uit de samenwerking met stichting DON, waarmee 
we gezamenlijk projecten financieren, zoals het 
onderzoek naar het microbioom van Max Nieuwdorp.

2.5 Acties van derden:  
VriendenLoterij en Nederlandse Loterij

Dit wilden we bereiken in 2020:

• Inkomsten uit acties van derden/loterijen: € 1.550.000.

Zo is het gegaan:

VriendenLoterij

De inkomsten uit de VriendenLoterij bedroegen in 2020 € 1.059.562, 
waarvan zo’n € 640.275 uit ‘geoormerkte’ loten. Ook in het afgelopen jaren 

Door de coronacrisis lag het wervingsprogramma voor nieuwe donateurs 
een korte periode stil. In de zomer en het najaar hebben we daar wederom 
sterk op ingezet. Met succes, we zijn erin geslaagd om het jaar met 3.000 
meer unieke gevers te eindigen dan in 2019. 

Digitale geefmogelijkheden, zoals via een QRcode, maken nu standaard 
onderdeel uit van onze acties.

In 2020 zijn steeds meer donateurs ons gaan steunen via een periodieke 
schenking. Ook het aankomend jaar blijven we mensen informeren over 
deze wijze van doneren.

We informeren donateurs onder meer via ons donateursmagazine Dialoog 
over het werk van het Diabetes Fonds. Daarnaast sturen we regelmatig 
digitale nieuwsbrieven en geven we (meer) informatie via onze website 
en de social mediakanalen. Een aantal keer per jaar ontvangen onze 
donateurs een verzoek om ons financieel te steunen. We zijn dankbaar 
dat daar goed gehoor aan wordt gegeven. 

Donateursmagazine Dialoog en informatieve folders.
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Diabetesschoen (www.dediabetesschoen.nl) willen we samen met hen 
een goede en betaalbare schoen in de markt te zetten, speciaal voor 
mensen met diabetes en beginnende voetproblemen. In 2020 waren er 
verkennende gesprekken met een landelijke retailer. Onderwerp van 
gesprek was enerzijds of we de collectie kunnen uitbreiden, anderzijds 
of de collectie makkelijker verkrijgbaar is via fysieke winkels en online. 
We hopen dat de unieke samenwerking met deze drie partijen in 2021 
daadwerkelijk van start gaat, zodat we gezamenlijk nog meer impact 
maken op de kwaliteit van leven van mensen met diabetes.

Uiteraard liep onze samenwerking met Sweet Collections  
(www.dramsterdam.nl/sweetcollections) door in 2020.

Novo Nordisk hielp ons met de digitale uitdaging rond de collecte in 2020. 
Vanwege corona moest meer dan verwacht geïnvesteerd worden om 
digitaal collecteren flink te laten groeien. Novo Nordisk hielp ons deze 
extra investering mogelijk te maken, zodat we een flinke groei in 
opbrengst van de digitale collecte haalden.  

Samenwerken binnen het thema Gezonder Leven
In oktober organiseerden we samen met Philips een hele mooie 
campagne: Appeltjeeitje. Er is op een professionele inhoudelijke manier 
samengewerkt en creatieve content gemaakt. Daarnaast werd door beide 
partijen veel kennis en kunde gedeeld. Philips regelde een aantrekkelijke 
actie via Bol.com, zodat er binnen deze samenwerking opnieuw een mooie 
donatie aan het goede doel kon worden gedaan. We kijken uit naar een 
volgende stap in deze samenwerking. 

Samenwerking rond de community diabetes type 1 
De bedrijven Abbott, Mediq Direct Diabetes, Onemed en Roche 
steunden ons weer in het realiseren van doelstellingen voor de community 
www.diabetestype1.nl. 

hebben we gezamenlijk geoormerkte loten 
geworven. Deze acties waren voor de corona
crisis al afgerond. 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. De VriendenLoterij levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan onze doelstellingen. De afdracht van de VriendenLoterij is 
in 2020 net als in voorgaande jaren ingezet voor onderzoek naar het 
genezen en voorkomen van diabetes, en het voorkomen van complicaties. 
De inkomsten zijn vergeleken met 2019 met circa € 222.784 gedaald.

Nederlandse Loterij

Het Diabetes Fonds ontving ook inkomsten van de Nederlandse Loterij 
(Lotto en Krasloterij), via Stichting Loterijacties 
Volksgezondheid. Deze inkomsten bedroegen 
€ 450.535 en zijn daarmee iets hoger dan 
in 2019.

De totale inkomsten uit ‘acties van derden’ komen op € 1.510.097.

2.6 Samenwerking met bedrijven

Om onze doelstellingen te realiseren, werken we graag samen met 
bedrijven, vanuit een gedeelde visie. Dat zijn bedrijven die ons helpen 
om sneller stappen te zetten door het delen van kennis en expertise, maar 
ook door fondsenwervende activiteiten zodat we meer onderzoek kunnen 
financieren. De coronapandemie en de gevolgen daarvan raken ook de 
bedrijven waar we graag mee samenwerken.  

Samenwerken binnen het thema diabetes en complicaties
In 2019 startte de samenwerking met RondOm podotherapeuten. Met de 
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2.7 Acties vrijwilligers en evenementen

Naast doneren en collecteren, kunnen particulieren hun inzet bij 
uiteenlopende activiteiten laten sponsoren. Door de coronacrisis zijn veel 
van deze acties en evenementen uitgesteld of vervallen. Desondanks 
kwamen veel enthousiaste vrijwilligers op (aan)gepaste wijze in actie. 

Dit wilden we bereiken in 2020:

•  De derde editie van de New York Mini Marathon verder laten groeien, met 
een opbrengst van € 225.000.

•  Actievoerders op de kaart zetten door middel van hun eigen verhalen en 
ervaringen. Hiermee het aantal terugkerende én nieuwe actie(voerder)s 
vergroten en een opbrengst genereren van € 225.000.

•  Proactief nieuwe kansen (onder)zoeken om aan te sluiten bij 
bestaande/nieuwe evenementen van derden.

•  Twee type 1informatiebijeenkomsten organiseren, waar onze achterban 
op informele wijze wordt bijgepraat over de huidige stand van zaken en 
ontwikkelingen op het gebied van diabetes type 1.

Zo is het gegaan:

Corona en grote evenementen

Begin 2020 startte de werving van de derde editie van de New York Mini 
Marathon. Helaas hebben wij het evenement een jaar moeten uitstellen, 
van 3 oktober 2020 naar 2 oktober 2021. Wel zijn er online challenges 
uitgezet en kwam een aantal enthousiaste deelnemers toch al in actie. Zo 
organiseerden Roos en Marco, van Team Run on Insulin, in het voorjaar de 
Virtual Run on Insulin. Alle opbrengsten, ruim € 5.800, kwamen via hun 
NYMM teampagina ten goede aan het Diabetes Fonds.

Helaas gingen evenementen niet door: de Nijmeegse Vierdaagse, het 

Handwerkfestijn en vele andere activiteiten. Desondanks kwamen trouwe 
vrijwilligers én nieuwe enthousiaste betrokkenen toch in actie. Zij gingen 
op zoek naar andere actiemogelijkheden, of gaven aan zich in 2021 weer 
in te zetten voor het Diabetes Fonds. 

Ook de Utrechtse Waterlinie Wandeltocht werd uitgesteld. Opvallend is dat 
het Diabetes Fonds € 8.767 heeft mogen ontvangen, dit dankzij vrijwillige 
donaties bij de inschrijving, topsponsoracties op Diabeatit.nl en 
gedoneerde startbewijzen. 

Vrijwilligers in actie 

Hoewel de opbrengsten door corona achterbleven, zaten particuliere 
actievoerders niet stil. Online mogelijkheden, soloprestaties, acties in 
kleine samenstellingen (met vrienden of familie); oftewel: dit jaar draaide 

Roos en Marco, van Team Run on Insulin, organiseerden de Virtual Run on Insulin.
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het om coronaproofactiviteiten. Een kleine greep uit de sportieve 
sponsoracties van 2020: 

Dorien roeide 21 kilometer voor haar beste vriendin met diabetes type 1  
(€ 1.900), René fietste in één dag 200 kilometer van Roosendaal naar 
Zwolle (€ 3.158), en de Familierunners haalden onder leiding van Frans, 
de snelste opa van Nederland, € 1.800 op. Instagrammer Sam haalde 
met zijn voor 2021 geplande fietsactie alvast ruim € 14.000 op. 

Onder de vlag Thuis in Actie 
ontstonden mooie creatieve 
acties. Zo organiseerden Jan en 
Sharene een online bingo, gaf 
Bas een online pianoconcert, 
maakte Britt ansichtkaartjes, 
Baukje haarschrunchies en 
Miranda unieke kransen. 

Dichtbij onze achterban

Begin 2020, toen de strenge 
coronamaatregelen in Nederland 
nog niet aan de orde waren, 
organiseerden wij voor de derde 
keer een Vriendenborrel. Tijdens 

de gezellige bijeenkomst proostten actieve vrijwilligers samen met 
medewerkers van het Diabetes Fonds op het nieuwe jaar, blikten we terug 
op 2019, en keken we samen vooruit naar de plannen voor 2020. 

Ook organiseerden we een diabetes type 1bijeenkomst. Op 12 november 
vond de eerste online bijeenkomst plaats. Live vanuit een studio, deelden 
onderzoekers Maartje de Wit en Max Nieuwdorp updates over hun 
onderzoeken. Er werden via de livechat ruim 400 vragen ingestuurd. 

Algemene beoordeling van de avond: 8,4. Een groot succes. De fysieke 
bijeenkomst van april moest in verband met corona helaas afgelast 
worden.

De derde editie van de Vriendenborrel.

De eerste online diabetes type 1-bijeenkomst.

Britt maakte ansichtkaartjes.
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 Kilometers collecteren 
Voor wie niet met een bus langs de deuren 
kon, maar rondom de collecte toch sportief 
in actie wilde komen, was het mogelijk om 
in oktober kilometers te collecteren. 
Actievoerders stelden een afstand en 
sportief doel in (zoals wandelen, hardlopen 
of fietsen bijvoorbeeld) en lieten hun 
kilometers sponsoren. Zoals studievrienden 
Wouter en Pim. Zij konden dit jaar niet met 
de collectebus langs de deuren en besloten 
daarom kilometers te collecteren. Met hun 
alternatieve duathlon haalden ze € 1.372 op.

Samen met Sam
Begin 2020 kreeg de 19jarige Sam te 
horen dat hij diabetes type 1 heeft. Hij 
besloot om zijn verhaal online te delen  
én in actie te komen voor een wereld 
zonder diabetes. Op zijn eerste ‘diabetes
verjaardag’, 20 februari 2021, is hij 200 
kilometer gaan fietsen. In 2020 haalde hij 
daarvoor al ruim € 14.000 op en werd het 
mogelijk om Samen met Sam in actie te 
komen. Deelnemers kunnen met een eigen 
activiteit, op afstand, samen met hem in 
actie komen.

De Doppenactie
2020 was een enorm goed jaar voor de 
welbekende Doppenactie. Miljoenen doppen en 
metalen deksels zijn gespaard en ingezameld 
en er waren indrukwekkende transportacties 
van de inzamelpunten naar de recyclefabriek. 
De actie kon rekenen op veel media aandacht, 
en dat geldt ook voor de helden achter de actie, 
zoals de 13jarige spaarder Lars. Eind 2020 
staat de teller van de Doppenactie op bijna 
€ 65.000.

Drie actie-highlights van 2020
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Financiële resultaten3. 

 onderzoek en voorlichting

  wervingskosten

  kosten beheer en 

administratie

 donateurs en giften

 nalatenschappen

 loterijen

  collecte

 particuliere acties

 samenwerking bedrijven

Hier kwam het vandaan:

Totale bestedingen: € 9.051.979,00

Hier ging het naar toe:

3.1 CBF Erkenning
Het Diabetes Fonds is een CBFErkend 
Goed Doel en houdt zich aan de normen 
die in de Erkenningsregeling zijn 
opgenomen. In 2020 heeft het Diabetes 
Fonds een percentage doelbesteding 
ten opzichte van de totale lasten van 
74,2 procent. Dit percentage was  
74,8 procent in 2019 en 79,0 procent in 
2018. Het gemiddelde van de afgelopen 
drie jaar is 76,0 procent, ruim boven de 
CBFnorm van ten minste 70 procent. 

27,1%

16,7%

8,1%

1,7%3,2%

43,2%
15,6%

10,1%

74,2%
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Voor 2021 hebben we ambitieuze doelen en plannen om ook 
in deze onvoorspelbare coronatijden het tempo erin te 
houden. Juist nu zijn gezondheid en kwaliteit van leven extra 
belangrijk, dus daar gaan we voor. Dat doen we het liefst 
samen met anderen zodat we meer bereiken. We gaan nog 
intensiever samenwerken met andere diabetesorganisaties, 
collegafondsen, bedrijven en overheden. 

We financieren ook in 2021 veelbelovend wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen en genezing, wat leidt 
tot meer kwaliteit van leven. Maar ook investeren we in 
innovatieve behandelingen en producten zodat deze versneld 
beschikbaar komen. Verder gaan we mensen met pre
diabetes en diabetes type 2 helpen om gezonder te leven, 
door gezonde keuzes makkelijker te maken, in een gezondere 
omgeving.

Het komende jaar biedt ons kansen om met nieuwe focus en 
plannen aan de slag te gaan binnen onze nieuwe meerjaren
beleidsvisie. We kijken ernaar uit! Met grote dank aan al onze 
donateurs, collectanten, communityleden, vrijwilligers en 
partners. Samen zetten we in 2021 de volgende stappen naar 
vrijheid voor iedereen met diabetes.

Vooruitblik 20214.

Investeren in onderzoek 
naar genezing van 

Diabetes

Helpen gezonde 
keuzes maken

Investeren  
van innovaties

Diabetes  
Fonds
2021  

doelen en  
plannen
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Negatief resultaat begroot vanwege aan te spreken bestemmingsreserve t.b.v. de doelstelling

Begroting 2021
BATEN Begroting 2021 in €

Baten van particulieren 5.700.000 

Baten van bedrijven 135.000 

Baten van loterijorganisaties 1.400.000 

Baten andere organisaties zonder winststreven 450.000 

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 7.685.000 

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

Overige baten 4.000 

SOM VAN DE BATEN 7.689.000 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk Onderzoek 2.862.448 

Voorlichting 3.150.807 

Gezonder leven 200.000 

Community type 1  60.000 

6.273.255 

Wervingskosten 1.273.422 

Kosten beheer en administratie 811.523 

SOM VAN DE LASTEN 8.358.000 

Saldo voor financiële baten en lasten -669.000 

Saldo financiële baten en lasten 26.000 

Saldo van baten en lasten -695.000 
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Bijlagen
Toekenningen
In 2020 zijn de volgende toekenningen gedaan voor onderzoek naar diabetes (zie ook www.diabetesfonds.nl/onderzoeken).

Unite2CureType1; samenwerking met stichting DON €

2020.10.002 The gut microbiome as a therapeutic target for betacell preservation in type 1 diabetes,  
have we finally found the magic bullet?

prof. dr. Max Nieuwdorp Amsterdam UMC 1.000.000
(DF&DON) 

2020.10.005 Generation of mixed endocrine cell clusters from stem cells for replacement therapy in type 1 diabetes prof. dr. E.J.P. de Koning Hubrecht Instituut 500.000 
(DF)

Sekse- en genderverschillen jongeren diabetes type 1; samenwerking met ZonMw

2020.24.001 Let's talk about sex...and gender!: Towards gendersensitive care for psychosocial problems  
of young people with type 1 diabetes

dr. M. de Wit Amsterdam UMC 50.000

Diabetes type 1 - overig

2020.40.1693 Followup study Dsense I prof. dr. J.J. Zwaginga LUMC 135.287
(DF&DON)

2020.10.011 Safety and efficacy of immune intervention with tolerogenic dendritic cells in patients with  
early type 1 diabetes – Dsense II

prof. dr. J.J. Zwaginga LUMC 150.000

2016.03.001 RegMedXB vanuit TKI gelden + eigen bijdrage dr. T. Mastenbroek RegMedXB 300.000

Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium; samenwerking met ZonMw, 
Health~Holland en Canadian Institutes of Health

2019.11.101 Restoring 24hour substrate rhythmicity to improve glycemic control by timing of lifestyle factors prof. dr. L.P.A.J. Schrauwen Universiteit Maastricht 500.000

Diabetes type 2 - overig

2018.25.001 Lifestyle4Health vanuit TKI gelden dr. J.J.W. Molema Lifestyle4 
Health

155.850

Landelijke aanpak vroegopsporing (pre)diabetes; samenwerking met Hartstichting, Nierstichting  
en de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA)

2020.20.001 Kwartiermaken landelijke aanpak vroege opsporing van hart, vaat en nierziekten en diabetes mw. I. Nederend Nederlandse Hartstichting 20.159

Partner projecten

2020.18.002 Project DiabetesSchool online mw. IJ. Colet DVN 25.000

2020.18.001 Ontwikkeling van een Request for Proposals als eerste fase van de implementatie van de NDF 
Voedingsrichtlijn bij diabetes

mevr. L. Piepers NDF 18.552

2020.07.001 Bijdrage aan de NDF Professor Lambertsprijs mw. C. Brinkman NDF 1.667

Business development programma

2020.23.001 Klinische studie naar de veiligheid en bacteriële reductie van de ‘Plasmacure toepassing’ dhr. W.B. Zeper Plasmacure BV 75.000

 

http://www.diabetesfonds.nl/onderzoeken
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Afgeronde onderzoeken
In 2020 zijn de volgende door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeken naar diabetes afgerond: 

Diabetes II Doorbraakprojecten €

2018.11.100 Connecting autophagy and human adipose tissue lipid catabolism dr. J.W.E. Jocken Maastricht Universitair 
Medisch Centrum+

100.000

2018.11.104 Control of insulin secretion: Methylglyoxal (MGO)modification of intracellular CD59 impairs insulin 
secretion by ßcells

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

99.527 

2018.11.121 Estrogen driven posttranscriptional control of 
metabolism: the missing link in gestational diabetes 
mellitus

prof. dr. A.J. van Zonneveld LUMC 100.000

2018.11.123 One Size does not fit all. Using energy metabolism in immune cells to predict metabolic 
heterogeneity of obesity

dr.ir. R. Stienstra Wageningen University 98.415

2018.11.126 Targeting the ‘undrugable’ pseudokinase TRIB3 to improve insulin sensitivity dr. E. Kalkhoven UMC Utrecht 80.286

2018.11.127 Development of a new, noninvasive imaging tool to map liver metabolism in type 2 diabetes dr. J.J. Prompers UMC Utrecht 100.000

2018.11.138 It's time to deplete glycogen: novel strategy to improve insulin sensitivity prof. dr. P.A.J. Schrauwen Maastricht University Medical 
Centre+

99.950

2018.11.144 Development of a new, noninvasive imaging tool to map liver metabolism in type 2 diabetes dr. C.X. Yi Amsterdam UMC

2018.11.149 Small Molecules – Big Promises dr. L.M. 't Hart LUMC 99.924

2018.11.152 Selective clearance of aged cells; a new cure for type 2 diabetes? dr. J.K. Kruit UMC Groningen 99.671

2018.11.157 Role of protein glycosylation in macrophageadipocyte crosstalk during obesity dr. B.G. Guigas LUMC 99.648

2018.11.160 Timing of physical activity: breaking sitting time to reduce fatty liver and prevent type 2 diabetes dr. ir. R. de Mutsert LUMC 96.375

Het Beste Diabetes Idee

2019.30.010 Voedingsbrochure voor laaggeletterden en anderstaligen mw. E. van Beekvan Kampen Stichting Beter met Diabetes2 24.250

2016.30.011 MyDi@MATE  uw maatje bij een goed leven met diabetes prof. dr. F.J. Snoek Amsterdam UMC 50.000

2017.30.005 "De Diameter" prof. dr. M.M.R. VollenbroekHutten Universiteit Twente 50.000

Expertise Center diabetes type 1

2013.40.1693 Moderating the dialogue between the immune system and betacells by therapeutic intervention 
(samen met stichting DON)

prof. dr. B.O. Roep LUMC 1.364.713

Projectsubsidies

2014.00.1741 Laser therapy for onychomycosis and orthonyxia for ingrown toenails. Two minimally invasive 
procedures for preventing foot complications in high risk patients with diabetes.

prof. dr. H.J.G. Bilo Isala Diabetes Centrum 100.599
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2014.00.1756 Myocellular fat; good or bad, (or not as simple as that)? prof. dr. M.K.C. Hesselink Universiteit Maastricht 250.000

2014.00.1760 Lipid antigens in the prevention of insulin resistance dr. E. Kalkhoven UMC Utrecht 250.000

2014.00.1778 Maintenance of human ßcell identity in Diabetes. dr. F. Carlotti LUMC 246.902

2014.00.1784 Defining the role of PLVAP in diabetic macular edema prof. dr. R.O. Schlingemann Amsterdam UMC 225.008

Partnerprojecten

2017.18.001 Van oplossing naar actie mw. A. de RooijPeek DVN 25.000

2019.18.001 De diabetesvriendelijke school drs. L. Braakman Stichting Zorgeloos met 
Diabetes naar School

11.500

Fellowships

2013.81.1675 PKA signaling and its role in the protection of pancreatic ßcell mass   prof. dr. E.J.P. de Koning LUMC 219.328

2017.81.004 Bringing hepatic acetylCoA metabolism live/to life dr. L. Lindeboom Universiteit Maastricht 86.191 

Diabeteszorg 

2015.08.1857 Implementatie Kwaliteitsregistratie Diabetes in de tweede lijn (samen met de VriendenLoterij) prof. dr. M.H.H. Kramer Stichting BIDON 183.043 

2012.20.1595 The effectiveness and costeffectiveness of an integrated cardiometabolic risk assessment and 
treatment program in primary care: the INTEGRATE study (samen met ZonMw)

prof. dr. F.G. Schellevis NIVEL 110.000

2019.24.001 Kennisverkenning gender en sekseverschillen bij diabetes (samen met ZonMw) prof. dr. A.W.M. Evers Universiteit Leiden 65.000
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