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De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) is in 2017 door het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) opgericht op initiatief van huisarts dr. Diederik van Oord. Aanleiding was de 
breed gedeelde overtuiging dat er te weinig wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse 
aandoeningen wordt gedaan én de constatering dat onderzoeksbudgetten meestal naar onderzoek 
van ernstige chronische of levensbedreigende ziekten gaan. 
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 meestal zelf kan behandelen. De aandoeningen 
geven desondanks vaak hinderlijke klachten en kunnen leiden tot uitval en ziekteverzuim. 
 
De Stichting is onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status. 
 
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 die passen in de doelstellingen van de Stichting. 
3. Het onder huisartsen en in de samenleving onder de aandacht brengen van de Stichting en 
haar doelstellingen o.a. om aandacht en financiële middelen voor onderzoek te genereren. 
 
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 donaties worden gedaan.  
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68630700. 
 
Geplande activiteiten in 2022 
 
Nu de beperkingen van de corona-pandemie grotendeels zijn opgeheven willen we weer met volle 
kracht vooruit. 



 

 

  
Onze plannen 
1. Een door ons geselecteerd onderzoeksvoorstel binnen het thema ‘Alledaagse aandoeningen 

bij Vrouwen’ verder laten uitwerken. Mits goed uitgewerkt en als kwalitatief goed beoordeeld 
door onafhankelijke referenten hebben wij hiervoor financiering verworven. 

2. Voor een tweede onderzoeksvoorstel binnen dat thema hopen we nog financiering te vinden. 
3. Een derde onderzoeksvoorstel over een oogaandoening gaan we ook verder laten uitwerken. 

Ook hiervoor is onder voorwaarden financiering toegezegd. 
4. De twee lopende onderzoeken over schimmelnagels en waterwratjes, die door de 

coronapandemie veel vertraging hebben opgelopen, zullen dit jaar hopelijk worden afgerond  
5. Het verwerven van eigen middelen om onderzoek te financieren blijft lastig. Maar zo mogelijk 

gaan we nieuwe wegen bewandelen om gelden te verwerven voor de financiering van nieuw 
onderzoek. 

6. Ook blijven we stappen ondernemen om andere gezondheidsfondsen te interesseren om door 
ons relevant bevonden onderzoek te financieren. 

7. Dit jaar bestaat het Fonds 5 jaar en wij zullen in onze PR-activiteiten daar zoveel mogelijk 
aandacht aan besteden. 

8. We zullen onze activiteiten op de sociale media continueren en zo mogelijk uitbreiden om onze 
naamsbekendheid te vergroten.  

9. Wij zullen de eind vorig jaar gestarte advertentiecampagne via Google continueren. 
10. Nieuws over onze activiteiten zullen wij ook via onze website verspreiden. 
11. Wij zullen met een stand aanwezig zijn bij relevante bijeenkomsten zoals het NHG-congres en 

de NHG Wetenschapsdag. 
12. De samenwerking met ‘Transmissie’, een bureau voor communicatie en fondsenwerving in de 

non-profit sector, zullen we voortzetten  
13. We zullen de contacten, samenwerking en afstemming met het NHG, de afdelingen 

huisartsgeneeskunde van de UMC’s en met het NIVEL en ZonMw voortzetten. 
14. Indien er zicht is op voldoende middelen, zullen we weer een oproep doen uitgaan voor het 

indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen betreffende de gekozen thema’s op het gebied 
van alledaagse ziekten: vrouwen, kinderen en werk  
 

Financiering 
 
Voor één onderzoeksidee dat wij geselecteerd hebben uit de voorstellen die wij na onze oproep 
voor het indienen van voorstellen hebben ontvangen binnen het thema Alledaagse Ziekten bij 
Vrouwen zoeken wij nog financiering. Voor de overige hierboven genoemde onderzoeken is de 
financiering in principe rond. 
De drie bestuursleden van het Fonds werken op vrijwillige basis voor het Fonds en krijgen alleen 
een reiskostenvergoeding. 
De werkzaamheden van Transmissie en het website-onderhoud worden gefinancierd uit de 
lopende gelden. 
 
Beheer 
 
Voor de specificaties van inkomsten, uitgaven en balans, zie de Jaarrekening 2021 op de website. 
De penningmeester beheert de bankrekening en bij diens afwezigheid de voorzitter. Voor het 
uitgeven van een bedrag van meer dan € 1.000 is toestemming van het hele bestuur nodig. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
 
Mw. drs. J.A. Schulkes-van de Pol, arts, huisarts n.p., voorzitter  
Mw. dr. J.H. Dekker, huisarts n.p./onderzoeker, secretaris 
Dhr. dr. D.J. van Oord, huisarts, penningmeester 
 
 


