Beleidsplan 2019 Stichting Fonds Alledaagse Ziekten
Missie
De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten is opgericht door en voor huisartsen. Zij wil de kennis
van diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk bevorderen.
De Stichting doet dit door middel van het stimuleren en financieren van wetenschappelijk
onderzoek. Dit onderzoek richt zich op door patiënten, huisartsen en andere stakeholders
benoemde lacunes in de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de huisarts
bij alledaagse ziekten. De Stichting wil haar doel bereiken met gelden die daarvoor
beschikbaar zijn gesteld vanuit de samenleving. De Stichting heeft de ANBI-status.
Definitie alledaagse ziekten
Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken,
die geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid, die een goede prognose hebben
en dus niet een chronische ziekte zijn. en die de huisarts zelf kan behandelen. Huisartsen
besteden een belangrijk deel van hun werktijd aan deze alledaagse aandoeningen.
Visie
Diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten vormen een belangrijk onderdeel van de
huisartsgeneeskunde. Ook op dít terrein verdient het handelen van de huisarts een goede,
wetenschappelijk verantwoorde basis. De te onderzoeken onderwerpen zijn heel divers
(Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde: www.nhg.org/onderzoeksagenda) en
kunnen niet in de grote onderzoekslijnen van universitaire centra of bij de bekende
collectebusfondsen worden ingebracht. Ze zijn daarom ook moeilijk financierbaar via de
gebruikelijke niet-commerciële en commerciële bronnen. Het Fonds Alledaagse Ziekten wil
dit gat vullen.
Statutaire Doelstelingen
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 genereren en ter beschikking stellen van financiële middelen;
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.

De Stichting heeft een eigen website www.fondsalledaagseziekten.nl via welke zij te
bereiken is en via welke ook gedoneerd kan worden. De Stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 68630700.

Strategie
De Stichting is in 2017 opgericht en het bestuur heeft in dat jaar de basisstructuur voor haar
werkzaamheden vormgegeven. In 2018 is een bedrijfsplan opgesteld, is een procedure voor
het verwerven van en beoordelen van projectvoorstellen gemaakt en is de eerste oproep
voor het indienen van onderzoeksvoorstellen uitgegaan. Elf binnengekomen
onderzoeksvoorstellen zijn volgens de procedure beoordeeld. Twee onderzoeksprojecten
kunnen worden gehonoreerd en zullen in 2019 starten
In 2019 worden de volgende activiteiten ondernomen:
a. Het werven van gelden, donaties en fondsen zonder winstoogmerk zal worden
gecontinueerd.
b. Er wordt contact gezocht met een professionele fondsenwerver met als doel een
contract aan te gaan ter ondersteuning van de fondsenwerving.
c. Communicatie richting de eigen beroepsgroep, het publiek in het algemeen, en
andere potentiële donateurs en fondsen blijft een punt van aandacht. Het Bestuur
zal zich ook op dit terrein professioneel laten ondersteunen. Met het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) zal worden samengewerkt om de patiëntenpopulatie
te bereiken via de website ‘Thuisarts.nl’.
d. Reeds gehonoreerde en gestarte onderzoeken zullen worden gevolgd en begeleid.
e. De procedures rond verwerving en honorering van relevant en wetenschappelijk
verantwoord onderzoek zullen worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld naar
aanleiding van de ervaringen met start en begeleiding van de eerste onderzoeken.
f. Afhankelijk van de mogelijkheid tot en de resultaten van fondsenwerving zal een
nieuwe oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen worden gedaan.
g. De samenwerking met het NHG en met de Universitaire Afdelingen
Huisartsgeneeskunde zal worden gecontinueerd.
Financiën
Het vermogen van de Stichting bij oprichting is nihil. Bij de start van 2018 bedroeg dit circa
€ 13.000. Bij de start van 2019 bedroeg het: € 10.666.
Beheer
De beheerskosten van de instelling zullen voornamelijk bestuurskosten, verwervings- en PRkosten zijn. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Bestuur
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestaat uit drie natuurlijke
personen die zo nodig worden bijgestaan door deskundigen van buiten. Alle bestuursleden
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 verslagleggen 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. drs J. (Joke) A. Schulkes-van de Pol, huisarts, voorzitter
Mw. dr. J.(Janny) H. Dekker, huisarts-onderzoeker, secretaris
Dhr. dr. D. (Diederik) J. van Oord, huisarts, penningmeester

