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Missie
De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten bevordert –zonder winstoogmerk- de kennis van
diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten zoals die gezien worden in de
huisartspraktijk, door het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met
gelden die daarvoor beschikbaar zijn gesteld in de samenleving.

Visie
De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten heeft ten doel:
a. het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het
huisartsgeneeskundig handelen
b. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek binnen de huisartsgeneeskundige
setting naar de diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verwerven en ter beschikking stellen van financiële middelen aan onderzoekers;
b. het in samenwerking met universiteiten en andere partners ondersteunen van
onderzoeksprojecten ter bevordering van de doelstellingen van de stichting
c. het onder huisartsen en in de samenleving onder de aandacht brengen van de Stichting
en haar doelstellingen.

Strategie
De Stichting is in 2017 opgericht en heeft de basisstructuur van haar werkzaamheden
vormgegeven. In 2018 worden de volgende activiteiten ondernomen:
a. Een convenant met het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt opgesteld waarin
wederzijdse verwachtingen en inzet worden omschreven.
b. Een businessplan wordt opgesteld. Hierin wordt beschreven welke activiteiten in de
komende drie jaar ontplooid dienen te worden om de SFAZ succesvol te maken.
Een belangrijk onderdeel van het plan zal het communicatieplan zijn.
c. De werkwijze voor het beoordelen van projectvoorstellen en de rol hierbij van het
bestuur en externe beoordelaars wordt bijgesteld en uitgewerkt.
d. Een oproep voor het indienen van een voorstel wordt gepubliceerd.
e. In 2018 wordt een eerste onderzoeksproject ondersteund
Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit, en
passendheid binnen het beschikbare budget.

Beheer
Het vermogen van de Stichting bij oprichting is nihil. Bij de start van 2018 bedraagt dit circa €
13.000.
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De beheerskosten van de instelling zullen voornamelijk bestuurskosten en PR-kosten zijn. De
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuur
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Zij bestaat uit drie natuurlijke
personen die zo nodig worden bijgestaan door deskundigen van buiten. Allen hebben één
stem. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de stichting. Zij zit de vergaderingen
voor. De secretaris is belast met het administreren en verslag leggen van de werkzaamheden
en het beheer van de in- en uitgaande post. De penningmeester is belast met het financieel
beheer.
Het Bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker, die conform het voornoemde
convenant door het Nederlands Huisartsen Genootschap is gedetacheerd bij de Stichting.
De medewerker is belast met het administreren en verslag leggen van de werkzaamheden
en het beheer van de in- en uitgaande post. De penningmeester is belast met het financieel
beheer.
Het is het Bestuur dat over het vermogen van de Stichting beschikt. Uitgaven ten behoeve
van de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek worden alleen gedaan na
accordering door het gehele bestuur.
Het bestuur van de Stichting Fonds Alledaagse Ziekten bestaat sinds de oprichting dd. 25
april 2017 uit:
Mw. J. (Joke) A. Schulkes-van der Pol, huisarts, voorzitter
Mw. dr. J.(Janny) H. Dekker, secretaris
Dhr. dr. D. (Diederik) J. van Oord, penningmeester
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