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Voorwoord
Duizeligheid, waterwratjes, koortslip… In zijn praktijk komt
een huisarts vaak dezelfde klachten tegen. Maar naar dat
soort alledaagse aandoeningen wordt nauwelijks onderzoek
gedaan. Dat is nu juist wat wij wél doen. Want iedereen
heeft last van die kwalen en we willen weten wat de juiste
behandeling is voor de klachten van onze patiënten.
Het is natuurlijk niet zo dat de huisarts maar wat doet. We willen vooral
onze beslissingen beter kunnen onderbouwen. Neem oogontstekingen,
een veelgehoorde klacht in de spreekkamer. Die gaan vaak vanzelf weer
over. Toch schreven huisartsen regelmatig een antibiotische oogzalf
voor. Nu dat is onderzocht, blijkt dat je daar niet sneller beter van wordt
dan van afwachten. Huisartsen kunnen nu dus een eenvoudiger advies
geven dan voorheen. Dat zijn onderzoeken waar iedereen wat aan heeft.
Daarom richtten we in 2017 het Fonds Alledaagse Ziekten op. In 2018
hebben we flink aan de weg getimmerd. We selecteerden de eerste twee
onderzoeksprojecten: een onderzoek naar schimmelnagels en een naar
schouderinjecties. We zijn in de media geweest en hebben met veel
mensen en organisaties gesproken om draagvlak te verwerven. In 2019
willen we verder groeien naar een krachtige organisatie en investeren in
fondsenwerving. Om in de toekomst nog meer onderzoek te kunnen doen
naar alledaagse ziekten voor een beter advies aan onze patiënten. En
natuurlijk hopen we dat u ons daarbij wilt helpen!
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Wie we zijn en wat we doen
Juist bij alledaagse kwalen weten huisartsen lang niet altijd of hun
behandelingen werken. Want: hoe gewoner de kwaal, hoe lastiger het
vaak is om er onderzoeksgeld voor te krijgen. De meest toegepaste
behandelingen zijn niet altijd voldoende onderzocht. Toch leiden die
aandoeningen tot veel ongemak, ongerustheid en ziekteverzuim. Daarom
heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 2017 het Fonds
Alledaagse Ziekten opgericht. Wij zijn een onafhankelijke stichting.
Het Fonds Alledaagse Ziekten zet zich
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voor onderzoek naar alledaagse ziekten.
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van huisarts Diederik van Oord, het
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Fonds Alledaagse Ziekten opgericht.

door alledaagse kwalen. Daar wil het

Eén van de belangrijkste aanleidingen

Fonds graag onderzoek naar laten

was dat er nauwelijks onderzoek

doen. Zodat huisartsen weten hoe ze

naar alledaagse aandoeningen meer
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alledaagse ziekten tussen 1997 en
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inzichten waren zelfs baanbrekend en
leidden tot andere behandelmethoden.
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Aan vragen geen gebrek
Het NHG heeft een lijst met 787 kennisvragen opgesteld. Wetenschappelijk
onderzoek naar die vragen kan het werk van de huisarts verbeteren. Ze zijn
verdeeld in categorieën, van simpele kwalen als luieruitslag tot onverklaarde
lichamelijke klachten. Een paar voorbeelden van alledaagse kwalen die op die
onderzoeksagenda staan:

•
•
•
•
•
•
•

Wat kun je het best doen bij maagklachten, als lichamelijk alles in orde is?
Hoe kun je mannen met een blaasontsteking het best behandelen?
Wanneer spreek je van uitdroging bij 70-plussers?
Hoe goed helpen vezels bij (gezond etende) kinderen en volwassenen?
Welke behandeling kan de huisarts adviseren bij pijn bij het vrijen?
Welke behandeling is het beste bij pijn door oorontsteking?
Kunnen meer kinderen met eczeem leren om zelf hun kwaal te behandelen
door gebruik van duidelijke schema’s?

Onderzoek naar alledaagse ziekten
verbetert de zorg en kan wellicht ook
zorgkosten besparen. Er is bijvoorbeeld
berekend dat een onderzoek waaruit
naar voren kwam dat je oogontstekingen
niet meteen met antibiotische oogzalf
hoeft te behandelen, op jaarbasis tot
een besparing van € 3,5 miljoen kan
leiden. Verbetering van de zorg in de
huisartsenpraktijk voor alledaagse
aandoeningen is onze grootste drijfveer.
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Geselecteerde
onderzoeken 2018
Project 1: Weg met die
schimmelnagels!
Als je last hebt van schimmelnagels
weet je het wel: sokken aan en maar
weer een nieuwe oplossing proberen.
Voetbadjes, een pleister met groene
zeep, azijn, mogelijkheden genoeg. Maar
wat is nu echt effectief? Eigenlijk zijn
alleen antischimmeltabletten bewezen
werkzaam. Een groot nadeel hiervan
is dat deze drie maanden gebruikt
moeten worden en leverschade kunnen
veroorzaken. Reden voor het Fonds
Alledaagse Ziekten om te investeren in
onderzoek.
Kunnen schimmelnagels ook effectief
behandeld worden met een nagellak
met een schimmeldodend middel?
Die vraag gaan onderzoekers van het
Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) de komende tijd beantwoorden.
Op televisie en in tijdschriften wordt
regelmatig reclame gemaakt voor
antischimmelmiddelen die je op de
nagel moet aanbrengen. Maar er is
geen bewijs dat dit echt werkt. In het
onderzoek krijgen 90 mensen met een
schimmelnagel een nagellak met een
antischimmelmiddel óf een nepmiddel.
Ze weten niet welk middel ze krijgen. Zes
maanden lang kijken de onderzoekers
naar de genezing en bijwerkingen. Want

schimmelnagels? Daar willen we vanaf!

Project 2: Minder schouderpijn
na injectie?
Schouderklachten komen veel voor en
zijn erg belemmerend in de dagelijkse
bezigheden. Bij een deel van de mensen
verdwijnen schouderklanten vanzelf
na enkele weken. Bewegen van de
schouder is daarbij belangrijk, maar juist
dat gaat niet altijd makkelijk door de
pijn. Met pijnstillers lukt dat al beter. Als
pijnstillers niet voldoende helpen, helpt
een injectie in de schouder misschien.
Een injectie in de schouder kan de pijn
snel verminderen, waardoor de arm
weer gebruikt kan worden en dat is goed
voor het herstel. Er is alleen nog weinig
bekend over de resultaten van een
injectie, met name op de lange termijn.
En daar willen we wat aan doen.
Met dit onderzoek krijgen we allereerst
inzicht in hoe vaak een huisarts ervoor
kiest om een injectie te geven. Welke
patiënten hebben een grotere of
kleinere kans op het krijgen van deze
behandeling? Daarnaast onderzoeken
we wat de effecten van een injectie zijn
op de klachten en hoe groot de kans is
op het krijgen van een complicatie of
terugkerende klachten. De resultaten
van dit onderzoek geven huisartsen
input voor een meer gefundeerd advies
aan cliënten rondom schouderklachten.
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Hoe werken wij?

Samenwerking

Het Fonds Alledaagse Ziekten zet zich

Wij werken nauw samen met

in voor het bestrijden van alledaagse

diverse organisaties, zoals het NHG

kwalen. Dat doen we door te investeren

en de Universitaire Afdelingen

in onderzoek en het werven van fondsen

Huisartsgeneeskunde. Ook hebben

om onderzoek te financieren. Zodra er

we goede contacten met ZonMw, het

voldoende geld beschikbaar is, plaatsen

ministerie van VWS en het NIVEL. We

wij op onze website een oproep voor het

overleggen, delen kennis en adviseren.

indienen van onderzoeksvoorstellen.

Zo houden wij de alledaagse ziekten

De projecten die we ondersteunen

hoog op de agenda.

moeten aansluiten bij de Nationale
Onderzoeksagenda van het NHG
en bijdragen aan de bestrijding van
alledaagse ziekten. Het gaat altijd om
aandoeningen waarvoor patiënten
regelmatig de huisarts bezoeken, die
geen ernstige bedreiging vormen voor
de gezondheid, die doorgaans een
goede prognose hebben en dus niet een
chronische ziekte zijn, en die de huisarts
zelf kan behandelen. De resultaten van
het onderzoek moeten toepasbaar zijn
in de dagelijkse praktijk van de huisarts.
Het onderzoek wordt bij voorkeur
uitgevoerd in huisartsenpraktijken en bij
patiënten die huisartsen bezoeken.
Na sluiting van de indieningstermijn
maakt het bestuur een eerste selectie.
Vervolgens beoordelen externe referenten
het onderzoek op wetenschappelijke
kwaliteit. Op basis hiervan wordt de
keuze gemaakt voor het toekennen van
financiering en kan het project van start.
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Highlights - In 2018

•

Besloten wij een onderzoek naar schimmelnagels te financieren
met € 50.000.

•

Selecteerden wij een tweede te financieren onderzoek naar
schouderinjecties.

•
•
•
•

Stelden wij een strategisch (5-jaren) plan op.
Boekten wij succes met fondsenwerving.
Maakten we een eerste aanzet tot strategische fondsenwerving.
Startten we met een systeem van externe en onafhankelijke
referenten. Zij beoordelen de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen.

•

Overhandigde het NHG de Nationale Onderzoeksagenda
Huisartsgeneeskunde aan ZonMw. Daarin is veel aandacht voor
alledaagse ziekten.

•

Legden wij contact met het ministerie van VWS en vertelden over
preventie van alledaagse ziekten. Minister Bruins realiseert zich dat er
weinig fondsen beschikbaar zijn voor onderzoek naar ‘gewone ziektes’,
naast het Fonds Alledaagse Ziekten.

•

Dachten wij mee over de plannen van ZonMw voor een nieuw
programma dat de onderzoeksvragen van de Nationale
Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde gaat uitzetten.

•

Kregen we veel aandacht in landelijke media, zoals Trouw, de
Volkskrant, Nu.nl, EOS, Quest en RTL-Nieuws.

Communicatie: mooi
resultaat!
In magazines en kranten, op televisie,
op beurzen en congressen zet het
Fonds Alledaagse Ziekten zich in
om duidelijk te maken hoe belangrijk
onderzoek naar gewone, alledaagse
kwalen is. In de Volkskrant verscheen
begin 2018 een artikel over de Nationale
Onderzoeksagenda, waarin het belang van
alledaagse kwalen duidelijk naar voren
kwam. Ook op RTL-nieuws verscheen een
stuk over de onderzoeksagenda en het
Fonds. Op Nu.nl stond een artikel met als
titel ‘Huisartsen willen meer onderzoek
naar alledaagse aandoeningen’. Ook
volgde een artikel in Medisch Contact.
Later in het jaar zijn artikelen verschenen
in de tijdschriften EOS-wetenschap en
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Quest. Er verscheen een artikel in Trouw,
dat door diverse andere media werd
opgepikt. Eind 2018 kwam Nu.nl met een
stuk naar aanleiding van het artikel in
Quest met daaraan gekoppeld een kleine
kwalenquiz.
We waren aanwezig op de NHGWetenschapsdag en het NHG-congres.
We verzonden persberichten, stuurden
een ﬂ yer mee met het tijdschrift Medisch
Contact, deelden ﬂ yers uit en verzonden
onze eerste digitale nieuwsbrief.
Resultaat: veel en landelijke aandacht voor
de alledaagse ziekten!

Fondsenwerving: eerste
aanzet
Helaas komt het onderzoeksgeld voor
alledaagse ziekten niet aanwaaien. Dat
is begrijpelijk, want aan wintertenen
of oorpijn ga je niet dood. Aan kanker
of hart- en vaatziekten wel. En dat
is juist wat donateurs in beweging
zet. Maar zo blijven huisartsen met
onopgehelderde vragen zitten over
kwalen waar we allemaal mee te maken
hebben. Als we willen dat de huisarts
ons wetenschappelijk verantwoord
behandelt, is meer geld nodig. Daarom
hebben we in 2018 de eerste stappen
gezet naar een strategie voor
fondswerving.

Het Fonds Alledaagse Ziekten
probeert gelden te verwerven uit de
samenleving: zowel van particulieren
als private organisaties. Want wij
ontvangen geen overheidsgeld. In 2018
richtten wij ons in de fondswerving op
huisartsen en op vermogensfondsen
met een doelstelling op het gebied van
verbetering van de volksgezondheid. Dit
is ook gelukt. De belangstelling vanuit
de landelijke pers heeft nog een derde
groep bereikt: financiële bijdragen van
belangstellenden uit de samenleving die
de doelstelling van het fonds een warm
hart toedragen. Het feit dat het Fonds
van de fiscus de toekenning ANBI heeft
gekregen (waardoor giften aftrekbaar
zijn van de inkomstenbelasting) zal
ongetwijfeld hebben bijgedragen. Al
met al zien wij, ook qua fondsenwerving,
terug op een succesvol eerste jaar.
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Onze plannen

op onze website en sociale media als

In 2019 groeit het Fonds Alledaagse

investeren zo in concrete, tastbare

Ziekten naar een krachtige organisatie

projecten. Zo maken we doneren aan het

die kennis over en behandeling van

Fonds Alledaagse Ziekten interessant en

alledaagse ziekten bevordert. Wij

aantrekkelijk.

staan voor onze missie en werven

in offline communicatie. Donateurs

geld waarmee we onderzoek mogelijk

Communicatie

maken. Dat doen we door te zorgen voor

Ook in 2019 zetten we stevig in op

draagvlak bij publiek, organisaties en

communicatie. Met een slimme strategie

politiek.

willen we een groter bereik realiseren,
zowel bij huisartsen als bij het brede

Investeringen
In 2019 starten de eerste twee

leren kennen en het belang inzien van

onderzoeksprojecten, die we zullen

onderzoek naar alledaagse ziekten. De

volgen en begeleiden. De ervaring met

informatie op onze website wordt meer

deze projecten gebruiken we om onze

toegesneden op onze doelgroepen. Via

werkwijze verder aan te scherpen en

de NHG-website thuisarts.nl willen we

waar nodig bij te stellen. Daarbij zetten

een groter bereik creëren door bezoekers

we in op relevant en wetenschappelijk

te wijzen op ons fonds en een bijdrage te

verantwoord onderzoek. Daarnaast

vragen voor onderzoek naar alledaagse

willen we in 2019 investeren in nieuwe

ziekten. Daarnaast nemen we deel aan

onderzoeksprojecten. Daarvoor zijn

beurzen en congressen.

we afhankelijk van de verwerving van
nieuwe fondsen. Er staat inmiddels al
een derde project op stapel: onderzoek
naar waterwratjes.

Fondsenwerving
In 2019 starten we met een nieuwe
strategie voor fondsenwerving. We
gaan fondsenwerving breed inzetten
en gaan geld werven bij individuen,
uit nalatenschappen, bij fondsen en
organisaties. Daarbij focussen we op een
beperkt aantal onderzoeksprojecten die
we in de schijnwerpers zetten. Zowel
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publiek. Zodat meer mensen ons

Organisatie
Het Fonds Alledaagse Ziekten is een stichting. Het bestuur bestaat uit drie leden:

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
De stichting is onafhankelijk en heeft de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
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Financiën
Balans per 31 december 2018

Vlottend activa
Bank

Eigen vermogen
€5.666,05

Spaarrekening

Resultaat

€10.666,05

€55.000,00
€60.666,05

Langlopende schulden
Leningen

€60.666,05

€50.000,00

€60.666,05

Staat van Baten en Lasten (periode 25-04-2017 tm 31-12-2018

Baten
Donaties

Lasten
€27.891,38

Promotiekosten

€8415,19

Kosten website

€7.082,01

Kantoorkosten

€50,00

Bankkosten

€37,02

Bestuurskosten
Reiskosten
Bijeenkomsten

Resultaat
€27.891,38
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€1394,96
€246.15

€10,666,05
€27.891,38

Doneren
Wilt u meedenken, samenwerken, doneren? Neem dan contact met ons op via
info@fondsalledaagseziekten.nl Liever eerst meer informatie? Kijk dan op https://
fondsalledaagseziekten.nl

Gelijk doneren
Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel. U kunt uw gift overmaken
via IBAN NL42 INGB 0007 8206 65 t.n.v. Fonds Alledaagse Ziekten, Utrecht.

Geld nalaten?
U kunt het Fonds Alledaagse Ziekten opnemen in uw testament en begunstigen met
een legaat of een erfstelling. Een notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en
belastingvoordelen.

Jubileum
Heeft u binnenkort een bijzondere gelegenheid, zoals een huwelijk of jubileum?
En wilt u daarbij geld inzamelen voor het Fonds Alledaagse Ziekten? Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee!
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Fonds Alledaagse Ziekten
p/a NHG
Postbus 3231
3502 GE Utrecht
info@fondsalledaagseziekten.nl
www.fondsalledaagseziekten.nl
KVK-nr: 68630700
Bankrek.nr.: NL42 INGB 0007 8206 65
RSIN-nummer: 857526704
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