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Algemeen  

De maatschappelijke uitdaging op het gebied van diabetes is enorm. In Nederland hebben 

nu ruim 1,2 miljoen mensen diabetes, jaarlijks komen er ongeveer 70.000 mensen bij. Dat 

betekent 1.000 per week; 200 per dag. Diabetes is al lang geen ouderdomsziekte meer, 

maar vormt een risico voor alle leeftijden. Naast ouderdom zijn overgewicht en gebrek aan 

lichaamsbeweging belangrijke risicofactoren van de aandoening.  

Het Diabetes Fonds maakt zich sterk voor een toekomst zonder diabetes. Zoekt naar 

oplossingen om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Daarnaast is kwaliteit 

van leven een belangrijk doel: zorgen dat complicaties worden voorkomen of uitgesteld, of 

dat ze beter behandelbaar worden. Daarmee wil het fonds bereiken dat mensen met 

diabetes langer en comfortabeler kunnen leven. 

Het Diabetes Fonds wil dit bereiken door het stimuleren en financieren van gericht 

wetenschappelijk onderzoek en daarmee kennis te vergroten. De afgelopen jaren heeft een 

verschuiving plaatsgevonden naar ‘impact investment’, waarbij toepassingsgericht 

onderzoek centraal staat. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een gezonder 

leven om met name de groei van diabetes type 2 een halt toe te roepen.  

Kennis over de oorzaken van diabetes en de complicaties daarvan is de sleutel tot het 

vinden van oplossingen. En daarmee de impact die het Diabetes Fonds realiseert voor 

mensen met diabetes. Kennis is ook voor consumenten van belang. Zij moeten meer weten 

over diabetes, de oorzaken, de complicaties en vooral over oplossingen, zodat zij er zelf wat 

aan kunnen doen. Een deel van het budget wordt daarom besteed aan publieksvoorlichting 

en campagnes over diabetes en over de onderzoeksresultaten.  

Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl.  

Beleidsvisie 

De huidige meerjarenbeleidsperiode (2016-2020) loopt op z’n eind. Momenteel wordt een 

nieuwe beleidsvisie ontwikkeld voor na 2020. Het thema van de huidige beleidsvisie is ‘Grote 

Sprongen’. Want het Diabetes Fonds wil grote sprongen maken naar zijn doelstelling: het 

voorkomen en genezen van diabetes. Om die doelstellingen te bereiken is een aantal 

speerpunten benoemd: 

 

Kennis ontwikkelen 

Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de activiteiten van het Diabetes Fonds. Op 

basis van gesprekken met zowel mensen met diabetes als wetenschappers is een 

strategische onderzoeksagenda ontwikkeld, met als belangrijkste pijlers: 

- Genezing van diabetes type 1. 

- Betere behandeling van diabetes type 2. 

- Voorkomen van de drie belangrijkste complicaties: hart, nieren en ogen. 

- Ontwikkeling van concrete en praktische toepassingen voor mensen met diabetes 

middels het programma Het Beste Diabetes Idee. 

- Stimuleren van een goed onderzoekklimaat voor diabetesonderzoek, o.a. middels 

een fellowshipprogramma. 

Maar we kunnen het niet alleen. Daarom is de afgelopen jaren actief gezocht naar samen-

werking met andere partijen, zowel andere fondsen als bedrijven.  

http://www.diabetesfonds.nl/
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Daarnaast is innovatie een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen jaren is gewerkt aan het 

opzetten van een business development programma, om veelbelovend onderzoek te 

vertalen naar praktische toepassingen. Dat heeft geresulteerd in een aantal samenwerkingen 

met bedrijven, zoals Inreda voor de kunstalvleesklier. Meer nieuwe projecten zitten in de 

pijplijn. 

Gezonder Leven 

Gezonder leven is belangrijk om diabetes type 2 te voorkomen en om complicaties te 

voorkomen bij zowel diabetes type 1 als 2. Om die reden heeft het Diabetes Fonds van dit 

speerpunt beleid gemaakt. De afgelopen 4 jaar is daarbij met name ingezet op het thema 

Minder Suiker, met als doel om de veel te hoge suikerinname van mensen in Nederland met 

30% te verminderen. In dit kader heeft het Diabetes Fonds de afgelopen jaren verschillende 

campagnes gevoerd, o.a. door het opzetten van de succesvolle Suikerafkickkliniek, een 

Suikerterugroepactie, De jaarlijkse Nationale Suiker Challenge en recentelijk de Thuis-

suikeractie. In oktober vindt Appeltje-eitje! plaats. 

 

Tegelijkertijd is actief gewerkt aan lobby richting politiek, retail en industrie om het suiker-

gehalte van producten te verlagen, de portiegrootte waar mogelijk aan te passen en het 

aanbod bij de retail gezonder te maken. Waar mogelijk doet het DF dat in samenwerking met 

andere partijen, zoals de Alliantie Productverbetering en het programma Gezonde Generatie 

van de SGF. In dat kader nam het Diabetes Fonds ook deel aan de onderhandelingen voor 

het Preventieakkoord. 

Community diabetes type 1 

Voor mensen met diabetes type 1 werd in 2016 een online platform www.diabetestype1.nl 

ontwikkeld, op basis van onderzoek naar de behoeften van deze groep. Het platform is een 

onafhankelijke plek met betrouwbare informatie over diabetes type 1.  

Via het platform wordt actuele informatie gedeeld, bloggers delen er hun tips en ervaringen 

en mensen kunnen er hun persoonlijke omgeving aanmaken. Het platform voorziet, blijkens 

de waardering, in een behoefte en het streven is om dit de komende jaren verder uit te 

bouwen.   

Fondsenwerving 

Het Diabetes Fonds is afhankelijk van gelden van particulieren en bedrijven. Fondsen-

werving is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de hele organisatie. De traditionele 

fondsenwerving staat, mede door steeds scherpere regelgeving vanuit de overheid en 

veranderend gedrag van consumenten, steeds meer onder druk. Om die reden zijn nieuwe 

manieren van fondsenwerving ontwikkeld, zoals de organisatie van acties & evenementen, 

waarbij mensen zelf in actie komen. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan de 

impact van de activiteiten van het Diabetes Fonds en wordt een koppeling gemaakt naar de 

inhoudelijke speerpunten. Via strategische partnerships proberen we ook bedrijven te 

betrekken bij de realisatie van de wederzijds doelstellingen, wat heeft geresulteerd in een 

aantal mooie samenwerkingen. Verder is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de 

bekendheid van het Diabetes Fonds, om daarmee de fondsenwerving te ondersteunen. 

Samenwerkingen 

Zoals aangegeven is samenwerking een belangrijk aandachtspunt voor het Diabetes Fonds. 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in samenwerking met allerlei partijen, dat zal ook 

de komende jaren van belang blijven.  
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Dit heeft tot doel om de wederzijdse doelstellingen sneller en beter te bereiken, bijvoorbeeld 

in onderzoeksconsortia of in de samenwerking met bedrijven en andere fondsen. Dat vergt 

een verbindende instelling van de organisatie en de bereidheid de eigen belangen waar 

nodig opzij te zetten en het eigen doel te overstijgen. 

 

De organisatie 

Het Diabetes Fonds heeft een compacte en flexibele organisatie (36 medewerkers), verdeeld 

over verschillende teams. Zie ook het organogram hieronder. 

Het Fonds heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit 7 personen, met als voorzitter de 

heer Marc van Gelder. Daarnaast kent het Diabetes Fonds een Wetenschappelijk Advies-

raad en Maatschappelijk Adviesraad, die onderzoeksvoorstellen beoordelen en op basis 

daarvan een advies uitbrengen. 

 

Organogram 

 

 


