JAARPLAN 2020
De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) is in 2017 met steun van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) opgericht op initiatief van huisarts dr. D.J. van Oord vanwege de breed gevoelde
behoefte van huisartsen aan onderbouwing bij diagnostiek en behandeling van 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 (dus niet een
chronische ziekte zijn), en die de huisarts zelf kan behandelen.
De Stichting is onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status.
Onze missie
Het bevorderen en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van
alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk. Daarbij hanteren wij als uitgangspunt de door huisartsen
en andere belanghebbende partijen opgestelde lijst van kennislacunes en kennisvragen, verzameld in
de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.
Onze doelstelling
1. Het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig
handelen
2. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek binnen de huisartsgeneeskundige setting
naar de diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten
Te bereiken door
1. Het genereren en ter beschikking stellen van financiële middelen;
2. Het in samenwerking met universiteiten en andere partners ondersteunen van
onderzoeksprojecten ter bevordering van de doelstellingen van de Stichting
3. 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 waarop uitgebreide informatie
over de Stichting en haar werkzaamheden te vinden is. Via die website is de Stichting ook te bereiken
en kunnen gelden worden gedoneerd. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nr. 68630700.
Geplande activiteiten in 2020
1. Het uitwerken van het in 2019 opgestelde communicatieplan richting de drie verschillende
doelgroepen: huisartsen, zorgverzekeraars en vermogensfondsen.
2. Wij zullen daarbij gebruik maken van zowel de mogelijkheden die digitale media bieden, als
van persoonlijke contacten en publicaties in (vak)bladen en aanwezigheid op congressen.
3. Wij zullen met behulp van deze communicatiemiddelen o.a. gerichter potentiële financiers
kunnen benaderen.

4. Reeds gehonoreerde en gestarte onderzoeken zullen worden gevolgd en begeleid. Twee,
mogelijk drie lopende onderzoeken zullen worden afgerond.
5. Wij zullen een nieuwe oproep doen uitgaan voor het indienen van onderzoeksvoorstellen
betreffende alledaagse ziekten en hopen minimaal twee voorstellen te kunnen honoreren.
6. Wij gaan onze procedures betreffende het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk
onderzoek evalueren en zo nodig bijstellen n.a.v. de gang van zaken bij de lopende drie
onderzoeken.
7. Wij zullen de samenwerking met het NHG, de secties Onderzoek van de Universitaire
Afdelingen Huisartsengeneeskunde, ZonMw en andere relevante partners voort blijven
zetten.

Financiering
Voor onze projecten zoeken wij financiering zowel binnen de samenleving als bij reeds bestaande
fondsen en financieringsinstanties op het gebied van gezondheidszorg en -onderzoek.

Beheer
Per 31-12-2019 bedroeg het eigen vermogen van de Stichting € 28.106,57. Niet in de balans
opgenomen verplichtingen bedroegen € 64.987,00. Voor de specificaties van inkomsten, uitgaven en
balans, zie Jaarrekening 2019. De Penningmeester beheert de bankrekening en bij diens afwezigheid
de Voorzitter. Voor het uitgeven van een bedrag van meer dan € 1000 is toestemming van het hele
Bestuur nodig.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Mw. drs J.A. Schulkes-van de Pol, huisarts, voorzitter
Mw. dr J.H. Dekker, huisarts, secretaris
Dhr. dr D.J. van Oord, huisarts, penningmeester

Vooralsnog verricht het Bestuur alle werkzaamheden in principe zelf. Het zal zich waar nodig
professioneel laten bijstaan.
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