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In 1970 kreeg in Amerika een moeder te horen 
dat haar zoon Type 1 Diabetes (T1D) had. Toen ze
de arts vroeg wat ze kon doen om te zorgen dat 
haar zoon genezen werd, antwoordde hij dat er 
geld nodig was voor onderzoek. Dat antwoord 
leidde tot de oprichting van de Juvenile Diabetes
Research Foundation (JDRF) en de financiering 
van wereldwijd onderzoek naar T1D. Het doel van
JDRF is een wereld zonder T1D, waarbij alle 
mensen die ooit T1D hadden weer zorgeloos door
het leven kunnen gaan. Een toekomst waarin 
Type één is veranderd in Type géén.

Om deze toekomst realiteit te laten worden is 
onderzoek nodig. Niet alleen in Amerika, of in 
Nederland, maar internationaal en in samen-
werking met elkaar. JDRF financiert, stimuleert en
initieert wereldwijd het beste onderzoek naar T1D
en zorgt ervoor dat de beste onderzoekers ter 
wereld zich bezighouden met het behandelen, 
voorkomen en genezen van T1D. Op korte termijn
resulteert dit onderzoek in betere behandel-
methoden en op lange termijn in genezing en een
wereld zonder T1D.

In het afgelopen decennium is de levensver-
wachting voor mensen met T1D nagenoeg gelijk 
komen te liggen met die van mensen zonder T1D 
en het risico van lange termijn complicaties is af-
genomen door verbeterde glucose controle. 
Helaas moeten we ook vaststellen dat de toe-
name van T1D vooral bij jonge kinderen in Europa
groter is geworden, dat de meerderheid van 
mensen met T1D de streefwaarde van het HbA1c
niet kan bereiken en dat iedereen met T1D dage-
lijks meerdere hypo’s en hypers meemaakt. De 
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek zijn 
veelbelovend. Alle vijf de oplossingspaden van 
JDRF boeken grote vooruitgang op weg naar een
wereld zonder T1D: zo worden glucosegevoelige 
insuline en inkapseling al klinisch getest. Toch zijn
we er nog niet.

Het blijft namelijk een groot vraagteken wat nu
precies de oorzaak is van T1D.  We weten dat 
onze genen en omgevingsfactoren een belang-
rijke rol spelen en door een recente ontwikkeling
weten we nu hoe de auto-immuunreactie zich 
richt op een specifiek gedeelte van het insuline-
molecuul. Wetenschappers zijn het er over eens 
dat T1D niet voor iedereen op dezelfde manier 
met één pil, injectie of behandeling is op te 
lossen. Bij eerder onderzoek bleek al dat er the-
rapieën zijn die bij sommige T1D groepen mensen 
resultaat hebben, maar bij andere groepen niet. 
JDRF is samen met wetenschappers in Nederland 
onderzoek gestart om uit te zoeken welke sub-
groepen van mensen met T1D er zijn en hoe zij 
van elkaar verschillen. Op die manier kunnen 
mensen de juiste behandeling krijgen en creëren 
we stap voor stap een wereld zonder T1D.

Sinds 2010 heeft JDRF een vestiging in Neder-
land. Stichting JDRF Nederland is nog jong, maar
ontwikkelt zich in een goed tempo. Met een 
enthousiast team medewerkers en een groep ge-
dreven en betrokken vrijwilligers organiseerden 
we in het afgelopen jaar weer diverse activiteiten.
Zo informeerden we honderden mensen over 
JDRF en onze oplossingspaden en organiseerden
we voor het derde jaar op rij een JDRF Walk. Bij 
deze laatste activiteit zamelden we veel geld in 
en hebben we een omvangrijke onderzoeks-
subsidie toegekend aan prof. dr. Martin Gotthardt
van het Radboudumc. 
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JDRF Nederland is ook internationaal actief. Het 
eerste succes bij het Europees Parlement werd 
geboekt door onze afvaardiging bij de meeting 
van het Innovative Medicine Initiative (IMI) en 
JDRF in Brussel. JDRF Jeugdambassadeur Merijn
en bestuurslid Johan Keurentjes vertelden over 
hun leven met T1D. Met dank aan JDRF zijn er be-
dragen van meer dan 35 miljoen euro veilig 
gesteld bij de Europese Commissie en aan inves-
teringen vanuit de Europese farmaceutische 
industrie. 

In het afgelopen jaar hebben we met JDRF Neder-
land weer mooie stappen gemaakt. Dit neemt niet
weg dat we een aantal zaken graag anders 
hadden gezien. Zo was de opkomst bij en de op-
brengst van de JDRF Walk minder dan we hadden
verwacht. Ook hadden we grotere stappen willen
zetten in de samenwerking met andere belangen-
organisaties. Desalniettemin kunnen we het af-
gelopen jaar succesvol noemen. Iedere euro die 
aan JDRF wordt toevertrouwd, zetten we zo 
efficiënt mogelijk in om een wereld zonder T1D te
realiseren.

JDRF International zal ook in boekjaar 2014-2015 
weer meer dan 110 miljoen Amerikaanse dollar 
aan onze missie financieren. Hiervan gaat een 
belangrijk deel naar onderzoekers in Nederland: 
in september 2014 werden drie nieuwe onder-
zoeksubsidies toegekend aan succesvolle Neder-
landse onderzoekers, ter waarde van maar liefst 
twee miljoen dollar. 

JDRF Nederland draait de snelweg op en zal 
komend boekjaar onder de deskundige leiding 
van directeur Philip van Lookeren Campagne nog 
meer vaart gaan maken. Want we zijn er nog niet:
het genezen, behandelen en voorkomen van T1D 
is een marathon, geen sprint. Met u, donateurs, 
vrijwilligers en supporters, gaan we deze 
marathon uitlopen. Samen zorgen we voor een 
wereld zonder T1D en veranderen we Type één in 
Type géén.

Namens het bestuur van Stichting JDRF 
Nederland

Maarten de Groot
Voorzitter Stichting JDRF Nederland
Bestuurslid JDRF International
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* Bron: CBS 2013

Type 1 Diabetes in het kort

T1D in het kort
In Nederland hebben circa 150.000 mensen Type 1 Diabetes (T1D), 

waaronder 15.000 kinderen en jongvolwassenen.

1 op de 25 mensen heeft een partner,
kind of ander familielid met T1D.

In totaal worden dus 750.000 mensen
in Nederland geraakt door deze ziekte.

Iedere dag krijgen 10 mensen de
diagnose T1D

De groei is het grootst bij kinderen
onder de vijf jaar

X2
In de komende 10 jaar verdubbelt het

aantal mensen met T1D

T1D kost de Nederlandse samenleving
zo’n 4 à 5 miljard euro per jaar.

T1D is hiermee één van de duurste
chronische ziektes.
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JDRF

Stichting JDRF Nederland werft fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 
Diabetes (T1D) en geeft voorlichting over de 
ziekte en de vooruitgang op het gebied van 
onderzoek.

In boekjaar 2013-2014 (van juli 2013 tot en met 
juni 2014) bedragen de inkomsten van stichting
JDRF Nederland 968.000 euro. Hiervan is ruim
707.000 euro besteed aan de doelstelling van 
JDRF. De uitgaven bedroegen 852.000 euro. 
115.000 euro is toegevoegd aan de 
continuïteitsreserve, conform de richtlijnen van 
de VFI (Vereniging voor Fondsenwervende 
Instellingen). 

In het afgelopen boekjaar is door JDRF 
International wereldwijd meer dan 100 miljoen 
dollar besteed aan de doelstelling in 17 landen.

JDRF staat voor: Juvenile Diabetes Research
Foundation

Hoe wordt gedoneerd geld
besteed?

JDRF heeft in 2013-2014 619.000 euro aan
onderzoek besteed in Nederland. Hiervan ging

- 62% naar onderzoek op het gebied van
- regeneratie van bètacellen van prof. dr. Bart
- Roep (LUMC)  

- 31% naar onderzoek naar de ontwikkeling van
- een inkapselingssysteem op basis van zuur-
- stof van dr. Aart van Apeldoorn (MIRA Insti-
- tuut, Universiteit Twente)

- 7% naar onderzoek op het gebied van een
- non-invasieve meetmethode om het volume
- van bètacellen te meten door prof. dr. Martin
- Gotthardt (Radboudumc, Nijmegen)

Het CBF-percentage van Stichting JDRF
Nederland bedraagt 13,7% (dit zijn de kosten
van fondsenwerving als percentage van de 
baten).
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2013 - 2014

8 t/m 13 juli 2013

Jeugdambassadeur
Nikki van den Herik is 
namens Nederland 
aanwezig bij het JDRF
Childrens’ Congress in 
Washington, samen met
150 andere kinderen 
met T1D.

Ties Obers komt het 
team van JDRF ver-
sterken op het gebied 
van Fondsenwerving
en Voorlichting.

19 augustus 2013

UBS loopt en fietst de Dam tot
Damloop en de Dam tot Dam 
fietsclassic en haalt 12.500 
euro voor JDRF op.

22 september 2013

15 oktober 2013

Volle bak bij de JDRF Informatieavond
in de Vrije Universiteit in Amsterdam,
waar dr. Richard Insel, Chief Scientific
Officer van JDRF International het 
strategisch plan van JDRF toelicht.

Prof. dr. Bart Roep 
ontvangt de JDRF NL 

Award of Scientific 
Excellence.

15 oktober 2013

De eerste JDRF Scientists’ Meeting vindt
plaats in Amsterdam. Zo’n 45 onder-
zoekers komen bij elkaar voor een 
update op het gebied van onderzoek en
om kennis uit te wisselen.

15 oktober 2013

25 oktober 2013

Tijdens de Pheidippidesloop
werven deelnemers 1.000
euro voor JDRF.

oktober en november 2013

Tientallen medewerkers van
ASR lopen virtueel van 
Amsterdam naar Kopen-
hagen. Hiermee halen ze 
1.490 euro op voor JDRF.
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in vogelvlucht

14 november 2013

Samen met Stichting
ééndiabetes organiseert 
JDRF een foto-expositie
en bijeenkomst op Station
Amersfoort ter gelegenheid
van Wereld Diabetesdag.

December 2013
JDRF ontvangt 47.500
euro van Arcadis in het
kader van de Arcadis 
Challenge en haar 125-
jarig bestaan.

Februari 2014

Werknemers van Marktplaats
doneren 10.000 euro aan JDRF.

1 maart 2014
Veerle Huigen start bij
JDRF als medewerker
Communicatie en
Voorlichting.

10 april 2014

Ruim 30 onder-
zoekers komen bij 
elkaar in Nijmegen 
voor de 2   JDRF
Scientists’ Meeting.

e

16 april 2014
JDRF ontvangt de CBF
verklaring van geen
bezwaar.

14 juni 2014

De derde JDRF Walk vindt plaats op 
Stadslandgoed de Kemphaan in Almere. 
500 mensen wandelen symbolisch van 
Type één naar Type géén. 66 teams 
werven in totaal 85.000 euro voor 
onderzoek naar T1D.

Prof. dr. Martin Gotthardt en dr.
Maarten Brom ontvangen een 
cheque ter waarde van 300.000
dollar voor hun onderzoek naar
bètacel imaging.

14 juni 2014
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JDRF, voor een wereld
zonder Type 1 Diabetes
JDRF is wereldwijd de leidende organisatie als het gaat om financiering van 
wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 Diabetes (T1D). Als enige organisatie ter
wereld heeft JDRF een daadkrachtig en realistisch plan voor nieuwe behandel-
methoden die het leven van mensen met T1D structureel verbeteren en 
uiteindelijk voor een wereld zonder T1D.
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JDRF zorgt voor vooruitgang
Maarten de Groot, voorzitter van JDRF Nederland: 
“In 2007 werd bij mijn zoon Merijn Type 1 Diabetes
(T1D) vastgesteld. Naar aanleiding van die diag-
nose ging ik op zoek naar meer informatie en een 
oplossing. Zo kwam ik terecht bij JDRF in Amerika,
een prachtige organisatie die maar één doel heeft:
een wereld zonder T1D. 

Al snel was ik ervan overtuigd dat JDRF de 
organisatie was om Merijn en de miljoenen anderen
met T1D van deze ziekte te bevrijden. Daarom
besloot ik in 2010 een JDRF vestiging in Nederland
op te richten. Sindsdien zijn er een aantal grote 
stappen gezet voor een wereld zonder T1D. JDRF 
zorgt voor vooruitgang, op het gebied van onder-
zoek, voorspraak en het creëren van aandacht voor
T1D. Dat geeft hoop voor een toekomst waarin 
Type één veranderd is in Type géén.”

JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) is
in 1970 in de Verenigde Staten opgericht door 
ouders van kinderen met T1D. De organisatie is in-
middels uitgegroeid tot de leidende charitatieve 
T1D organisatie en heeft tot nu toe meer dan 2 
miljard dollar aan T1D onderzoek gefinancierd in 
zo’n 27 landen, waarvan tientallen miljoenen 
euro’s in Nederland. Hiermee heeft de organisatie
bijgedragen aan nagenoeg alle wetenschappelijke
vooruitgang op het gebied van deze ziekte. Op 
dit moment financiert JDRF wereldwijd ruim 568 
miljoen dollar aan onderzoek in 17 landen en 
lopen er meer dan 52 klinische studies waarin 
mogelijke oplossingen worden getoetst, direct bij
patiënten. Sinds eind 2010 heeft Nederland een
eigen JDRF vestiging. 

Wat is Type 1 Diabetes?JDRF richt zich uitsluitend op Type 1
Diabetes (T1D) en dus niet op de leefstijl-
afhankelijke diabetes type 2.
JDRF Nederland maakt deel uit van een
internationale organisatie die betrokken 
is bij en sturing geeft aan wereldwijd 
onderzoek naar T1D.
JDRF is de enige organisatie ter wereld
met een daadkrachtig en realistisch plan
voor een wereld zonder T1D.
JDRF financiert niet alleen onderzoek,
maar zorgt er ook voor dat therapieën op
grote schaal ontwikkeld worden, goed-
gekeurd worden door de juiste instanties
en vergoed worden door verzekeraars.
JDRF heeft een netwerk van topweten-
schappers die met elkaar in verbinding 
staan voor het genezen, voorkomen en 
behandelen van T1D.

Wat is Type 1 Diabetes?

Type 1 Diabetes (T1D) is een chronische auto-
immuunziekte met levenslang ingrijpende 
gevolgen. Bij T1D worden bètacellen door een 
auto-immuun aanval vernietigd en maakt het 
lichaam geen insuline meer aan. Hierdoor wordt
de bloedglucosespiegel niet meer geregeld en 
ontstaat een levensbedreigende situatie. Totdat 
er een oplossing is gevonden, moeten mensen 
met T1D constant hun bloedglucosespiegel 
nauwlettend in de gaten houden en dagelijks 
meerdere keren insuline-injecties toedienen of 
24/7 een insulinepomp aan het lichaam dragen. 
Dag in dag uit. 

Mensen met T1D hebben een verhoogd risico 
op ernstige complicaties, zoals hart-, oog- en 
nieraandoeningen, zenuwbeschadigingen en 
beroertes. 

JDRF in het kort

•

•

•

•

•



Het daadkrachtige en realistische
plan van JDRF:
Van Type één naar Type géén

JDRF initieert en stimuleert onderzoek, onder-
steunt de ontwikkeling van nieuwe behandel-
methoden en technologieën (veiliger, minder
bijwerkingen en minder complicaties) en zorgt 
ervoor dat deze zo snel mogelijk beschikbaar 
komen voor mensen met T1D. Het uiteindelijke 
doel is Type één te veranderen in Type géén: 
een wereld zonder T1D. Met de resultaten van 
vandaag werkt JDRF aan de oplossingen voor 
morgen.

JDRF richt zich op vijf oplossingspaden en er
wordt al grote vooruitgang geboekt op weg 
naar deze zeer veelbelovende therapieën:

• Kunstmatige alvleesklier • Inkapseling
• Slimme insuline   • Regeneratie
• Preventie

Type 1 Diabetes is geen type 2!
12

ONDERZOEK

ONTWIKKELING GOEDKEURING VERGOEDING

BESCHIKBAAR
VOOR MENSEN

MET T1D

JDRF investeert in elke fase van het proces om betere
behandelmethoden en nieuwe technologieën zo snel 
mogelijk beschikbaar te maken voor mensen met T1D

Wereldwijde regie
T1D is geen specifiek Nederlands probleem 
en de oplossing kan ook niet uit Nederland 
alleen komen. JDRF is wereldwijd als enige 
in staat te inventariseren waar ter wereld 
relevant onderzoek wordt gedaan en de 
strategische onderzoeksagenda te bepalen. 
Daarnaast is JDRF International een serieu-
ze gesprekspartner voor de farmaceutische
industrie, aan de overheden gelieerde goed-
keuringsinstanties en de verzekeraars en 
overheden die de nieuwe behandelmetho-
den moeten vergoeden.

Type 1 Diabetes (T1D) is een totaal andere ziekte 
dan levensstijlafhankelijke type 2 diabetes (ook 
wel ouderdomsdiabetes genoemd). JDRF is 
compleet gericht op het vinden van een 
oplossing voor T1D. De twee types diabetes 
worden bij fondsenwerving vaak over één kam 
geschoren, wat de genezingsmogelijkheden van
T1D beperkt. 

JDRF vindt het - net als alle T1D-betrokkenen - 
belangrijk dat Type 1 en type 2 als verschillende 
ziektes worden gezien. Mensen met T1D willen 
niet geassocieerd worden met de stereotypen 
die aan type 2 worden verbonden, namelijk dat 
het aan je leefstijl ligt, dat je verkeerd eet en 
leeft. Mensen met T1D willen actie en onderzoek
naar hun ziekte, in plaats van een bewust-
wordingscampagne voor meer bewegen en 
bewust eten.
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Kunstmatige alvleesklier
JDRF werkt aan een toekomst waarin een kunst-
matige alvleesklier de bloedglucosespiegel 
automatisch onder controle houdt.

Een kunstmatige alvleesklier is een combinatie 
van meettechnologie, software en een insuline-
pomp. Net als een normale alvleesklier, geeft een 
kunstmatige alvleesklier insuline af als de bloed-
glucosespiegel stijgt. Een kunstmatige alvleesklier 
controleert de bloedglucosespiegel en hierdoor is
er minder risico op complicaties. JDRF nam het 
initiatief voor onderzoek naar en ontwikkeling van 
een kunstmatige alvleesklier en maakt zich nu 
hard voor de verbetering van bestaande appara-
tuur en de beschikbaarheid ervan voor iedereen 
met T1D.

Aanpak en resultaten:
•

•
•

•

•

•

Meer dan 10 jaar geleden: ontwikkeling van 
menselijke insuline via genetische manipulatie. 
Ontwikkeling van insulinepomptechnologie.
JDRF was aanjager voor en ontwerper van FDA-
richtlijnen voor marktintroductie van de kunst-
matige alvleesklier.
Ontwikkeling van en onderzoek naar eerste 
generatie kunstmatige alvleeskliersystemen 
veelbelovend: systemen zijn veilig en worden 
steeds nauwkeuriger en door meer mensen ge-
test. 
Onderzoek om de nauwkeurigheid, betrouw-
baarheid en gebruikersvriendelijkheid van 
continue bloedglucosemonitoring te verbeteren.
Eerste voorlopers van kunstmatige alvleesklier-
systemen komen in 2015 op de markt

Slimme insuline
JDRF werkt aan een toekomst waarin één 
insulineinjectie voldoende is voor de hele dag of 
zelfs voor meerdere dagen.

Slimme, of glucosegevoelige, insuline reageert op
het bloedglucoseniveau in het lichaam. Mensen 
met T1D hoeven de slimme insuline maar één 
keer per dag, of zelfs voor meerdere dagen, te 
injecteren. Slimme insuline controleert de bloed-
glucosespiegel en hierdoor is er minder risico op 
complicaties. JDRF stimuleert ontwikkelingen op 
het gebied van slimme insuline en investeert in 
de ontwikkeling ervan.

Aanpak en resultaten:
•

•

•

Ondersteuning van bedrijven die slimme 
insuline ontwikkelen en beschikbaar maken 
voor mensen met T1D.
JDRF Glucose Responsive Insulin Grand 
Challenge Prize om wetenschappers te stimu-
leren zich met slimme insuline bezig te houden 
en de vooruitgang op dit gebied te versnellen.
Amerikaans farmaceutisch bedrijf Merck boekt
dankzij financiering van JDRF als eerste voor-
uitgang: eerste versie van slimme insuline wordt
bij mensen getest.

Preventie
JDRF werkt aan een toekomst zonder de dreiging
van T1D.

JDRF zet zich in om T1D te stoppen door te in-
vesteren in onderzoek naar de oorzaak van de 
auto-immuun aanval die T1D veroorzaakt. Ook 
steunt JDRF onderzoek naar medicijnen die een 
auto-immuun aanval kunnen voorkomen of die 
ervoor kunnen zorgen dat de functie van bèta-
cellen (gedeeltelijk) wordt behouden als de auto-
immuun aanval op bètacellen nog maar net is 
begonnen. JDRF investeert bijvoorbeeld in 
onderzoek naar vaccins die dit mogelijk kunnen 
maken.

Aanpak en resultaten JDRF:
•

•

•

•

•

Ontwikkeling van de HbA1C test die de lange 
termijn bloedsuikerspiegel meet.
Onderzoek naar het ontstaan en de ontwikke-
ling van T1D.
Identificatie van mogelijke triggers voor het 
ontstaan van T1D.
Onderzoek naar immuuntherapie en ontwikke-
ling van een vaccin dat de aanval op bètacellen
in het lichaam onderdrukt
Ontdekking dat bij T1D bètacellen toch nog
insuline kunnen maken

Mandy van Straaten, moeder van Björn (T1D) en
key-vrijwilliger bij JDRF:
“Vierenhalf jaar geleden kreeg ons vijfjarige zoontje de
diagnose Type 1 Diabetes. Voor altijd is die datum in 
ons geheugen gegrift, met de opmerking van het zie-
kenhuis erbij: “uw kind heeft een chronische ziekte”. 
Die opmerking werd voor ons gevolgd door gevoelens
van angst en verdriet, want er is dus geen genezing. 
Door het mooie werk van JDRF is er voor ons weer 
hoop: we durven voorzichtig te denken dat het voor 
ons ventje geen chronische en ongeneeslijke ziekte 
hoeft te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij het gaan 
meemaken: dat Type één verandert in Type géén. “ 



Onderzoek naar het voorspellen van oog- en
niercomplicaties bij T1D.
PERL studie richt zich op niercomplicaties en 
onderzoekt of bestaand medicijn tegen jicht 
kan helpen bij het tegengaan van niercompli-
caties bij T1D.
Onderzoek naar het voorkomen, vroegtijdig
vaststellen en behandelen van complicaties.

Onderzoek naar bètacelregeneratie, waarbij de
eigen alvleesklier een bron van nieuwe bèta-
cellen kan worden en het lichaam dus zelf weer
de bloedglucose kan reguleren.
Onderzoek naar het creëren van een ruim aan-
bod van nieuwe bètacellen, waaronder onder-
zoek om stamcellen te herprogrammeren naar 
bètacellen.
Onderzoek naar geneesmiddelen die mensen 
met T1D weer insuline-onafhankelijk maken.
Ontdekking van het verband tussen bètacel-
stress en bètaceldood en onderzoek naar 
geneesmiddelen om bètacelstress te vermin-
deren.
Onderzoek naar bestaande medicijnen die 
mogelijk ook een rol kunnen spelen bij T1D, bij-
voorbeeld medicijnen die het immuunsysteem 
uitvegen en zo de auto-immuunreactie van T1D
wegnemen.

JDRF werkt aan een toekomst waarin T1D een
herinnering is.

JDRF besteedt veel aandacht en geld aan onder-
zoek naar genezing van T1D. Om iemand met T1D
permanent te kunnen genezen, moeten we de 
vernietigde bètacellen vervangen door nieuwe 
insuline producerende cellen (waardoor het 
lichaam zelf weer in staat is insuline te maken) en
ervoor zorgen dat er geen nieuwe immuun aanval 
ontstaat. JDRF loopt voorop in de financiering 
van onderzoek dat deze obstakels overwint.

Aanpak en resultaten JDRF
•

•

•

•

•

Complicaties
Ten slotte is het behandelen en voorkomen van 
complicaties geen oplossing van T1D, maar is het 
wel belangrijk. Dus initieert, stimuleert en 
financiert JDRF onderzoek op het gebied van 
complicaties. 

Aanpak en resultaten JDRF:
•

•

•
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Regeneratie

Inkapseling
JDRF werkt aan een toekomst waarin insulinetoe-
diening 24 maanden lang overbodig is.

Het implanteren van ingekapselde bètacellen die 
insuline produceren wanneer dat nodig is, maakt 
continue controle van de bloedsuikerspiegel en 
het toedienen van insuline gedurende ten minste 
24 maanden overbodig. JDRF is een drijvende 
kracht achter de ontwikkeling van alternatieve 
bètacellen en inkapseling van de cellen (bijvoor-
beeld met bio-materialen), zodat de cellen met 
een soort ‘haaienkooi’ beschermd zijn tegen aan-
vallen van het eigen immuunsysteem. 

Aanpak en resultaten van JDRF:
•

•

•
•

•

Ondersteuning van bedrijven die de eerste 
generatie inkapselingsproducten ontwikkelen en
beschikbaar maken voor mensen met T1D.
Stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling 
van de volgende generatie implanteerbare in-
kapselingsproducten met duurzamere en meer 
betrouwbare insulineproductie.
Oprichting JDRF Inkapselingsconsortium.
Ontwikkeling van succesvolle procedures voor 
alvleeskliertransplantaties.
Eerste versies van inkapselingssystemen door 
mensen getest.

Wouter Muller, vrijwilliger van JDRF:
Tot vorig jaar was ik niet bekend met deze organisatie. 
Nu ben ik op de hoogte van het doel, de strategie en
de ambities van JDRF en ben ik onder de indruk. 
Van Type één naar Type géén!”
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Proces van toekenning geld aan 
onderzoeken
Wetenschappers wereldwijd kunnen onderzoeks-
voorstellen indienen bij JDRF. Ook benadert JDRF
actief onderzoekers met de vraag of zij specifiek
onderzoek willen starten met financiering van 
JDRF. Om verworven fondsen zo efficiënt en ef-
fectief mogelijk in te kunnen zetten, hanteert 
JDRF een uitgebreid selectie- en toewijzings-
proces. Hierin spelen het JDRF Wetenschappelijk 
Team, de Research Commissie, Collegiale toetsing
(Peer Review) en de T1D Voices Council een be-
langrijke rol. Op basis van input van deze organen
bepaalt JDRF International in Amerika welke 
onderzoeken wereldwijd worden gefinancierd.
Onderzoek in Nederland wordt in principe be-
taald uit opbrengsten van fondsenwerving door 
Stichting JDRF Nederland. Mochten er te weinig
inkomsten zijn gegenereerd in Nederland om het 
JDRF onderzoek te financieren, dan vult JDRF 
International het benodigde bedrag aan met 
fondsen die elders in de wereld zijn geworven.

JDRF Wetenschappelijk Team
JDRF heeft overzicht over al het relevante T1D 
onderzoek wereldwijd en zet zich actief in om dit
onderzoek te managen en te sturen. Een belang-
rijke rol hierin speelt het team van 24 weten-
schappers in dienst van JDRF International in 
Amerika. Alle JDRF wetenschappers hebben hun
eigen specifieke expertise en kennis die gezamen-
lijk alle relevante onderzoeksgebieden bestrijken.
De leden van het JDRF Wetenschappelijk Team 
(Scientific Team) beoordelen de onderzoeks-
aanvragen. 

Wetenschappelijke collegiale toetsing
JDRF voert uitvoerige Collegiale toetsing (Peer 
Review) uit voordat een onderzoeksaanvraag 
wordt gehonoreerd of afgekeurd. Een weten-
schapper uit het JDRF Wetenschappelijk Team 
met specifieke kennis van het onderwerp van de 
onderzoeksaanvraag beoordeelt de aanvraag 
eerst en legt deze daarna voor aan collega-
wetenschappers binnen JDRF. Heeft het onder-

Wetenschappelijk
Onderzoek

Research Commissie

T1D Voices Council
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Om verworven fondsen zo efficiënt en
effectief mogelijk in te zetten, hanteert
JDRF een uitgebreid selectie- en toewijzings-
proces

zoek toegevoegde waarde, bijvoorbeeld doordat 
het ‘gaten’ in kennis opvult, ander onderzoek ver-
snelt of op een andere manier bijdraagt aan de 
onderzoeksstrategie van JDRF? Dan legt JDRF de
onderzoeksaanvraag voor aan externe weten-
schappers met relevante specifieke kennis over 
het onderwerp van de aanvraag (de collegiale
toetsing). Ook kunnen er deskundigen worden in-
geschakeld buiten het expertisegebied ‘diabetes’ 
om een breder perspectief te bieden. JDRF put 
hiervoor uit een wereldwijd netwerk van meer dan
vierhonderd vooraanstaande wetenschappers, 
medisch specialisten en relevante organisaties en 
bedrijven. Afhankelijk van de omvang van de 
onderzoeksaanvraag, kunnen er in totaal zes ex-
terne deskundigen worden ingeschakeld voor 
collegiale toetsing.

Research Commissie
De Research Commissie (Research Committee) is
een commissie binnen het internationale JDRF 
bestuur dat bestaat uit achttien internationale vrij-
willigers. De Research Commissie stelt het jaar-
lijkse budget voor onderzoek vast en bepaalt of 
aanvragen passen binnen de langetermijnstrategie
en onderzoeksfocus van JDRF. Ook kijkt de 
commissie of voor ingediende aanvragen de juiste
procedure is gehanteerd. De commissie heeft de 
bevoegdheid voorstellen van het JDRF Weten-
schappelijk Team goed- of af te keuren.

T1D Voices Council
In 2012 is de T1D Voices Council opgezet, een 
patiëntenadviesgroep die bestaat uit twintig 
mensen met T1D en mensen uit hun omgeving 
(zoals partners en ouders) uit alle delen van de 
wereld. De T1D Voices Council adviseert JDRF in 
Amerika regelmatig over wensen, behoeften, ver- 
wachtingen en onderzoeksprioriteiten. Door deze
adviesgroep kan JDRF haar onderzoeksstrategie 
goed laten aansluiten op de wensen en behoeften
van mensen met T1D.
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Deze tijdlijn is gebaseerd 
op klinische leverings-
doelen van geïdentifi-
ceerde therapieën en zal 
worden bijgewerkt als er 
vooruitgang wordt 
geboekt.
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JDRF in 2013-2014
JDRF is de belangrijkste niet-overheidsinstantie die T1D-onderzoek financiert
In april 2014 publiceerde onderzoeksinstituut Thomas Reuters resultaten die lieten zien dat JDRF de be-
langrijkste financier van onderzoek naar Type 1 Diabetes (T1D) is, naast overheidsinstanties. Als over-
heidsinstanties wel worden meegerekend, komt JDRF op de derde plaats, na de U.S. National Institutes
of Health en de National Natural Science Foundation of China. 

Het Thomas Reuters onderzoeksinstituut analyseerde 200.000 publicaties van T1D onderzoek, gepubli-
ceerd tussen 2008 en 2013. Op basis van het aantal keer dat een onderzoek als bron werd gebruikt in 
andere onderzoeken, rangschikte Thomas Reuters de financiers van T1D onderzoek. De uitkomst bena-
drukt de invloed van JDRF wereldwijd.

Special Diabetes Program krijgt vervolg
Op 31 maart 2014 werd het Special Diabetes Program in de Verenigde Staten van Amerika weer met een
jaar verlengd. Dit betekent dat de Amerikaanse overheid nog een jaar 150 miljoen dollar investeert in 
onderzoek naar T1D en in het behandelen en voorkomen van diabetes. Dit resultaat is mede mogelijk ge-
maakt door JDRF International, onder andere via het Childrens’ Congress 2013. Jeugdambassadeur van 
JDRF NL, Nikki van den Herik, was hier ook bij aanwezig.

T1D Impact Study
In Australië is onderzoek gedaan naar de kwaliteit 
en kwantiteit van T1D onderzoek wereldwijd. De 
resultaten tonen aan dat bijna 20 procent van de 
Nederlandse publicaties over T1D onderzoek wordt
geciteerd door onderzoekers over de hele wereld. 
Nederland staat op dit vlak op de vijfde plaats, na 
Finland, Zwitserland, België en Denemarken. Ook 
is in dit onderzoek aangetoond dat de beste tijd-
schriften ter wereld Nederlands onderzoek 
publiceren. Deze publicaties worden hoog gewaar-
deerd door wetenschappers over de hele wereld. 
Als er zowel wordt gekeken naar het aantal citaties
van publicaties en de kwaliteit van tijdschriften 
scoort Nederlands T1D onderzoek op Finland na 
het hoogst. Ook toonde het onderzoek aan dat 
door JDRF gefinancierd onderzoek meer citaties 
heeft en in betere tijdschriften wordt gepubliceerd
dan T1D-onderzoek dat niet door JDRF wordt 
gefinancierd.
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Wetenschappelijk
onderzoek
JDRF werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 Diabetes
(T1D). Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in boekjaar 2013-2014,
internationaal en in Nederland?



Top 10 internationale
onderzoeksresultaten
Jaarlijks publiceert JDRF een Top 10 met de belangrijkste onderzoeks-
resultaten op het gebied van onderzoek naar Type 1 Diabetes, dat door 
JDRF is gefinancierd. Onderstaand de Top 10 van 2013-2014. 

1. Vooruitgang ingekapselde celtherapie van ViaCyte (Onderzoek naar Inkapseling)
ViaCyte boekte vooruitgang met zijn ingekapselde celtherapie. Deze therapie voorziet mensen met T1D 
van een alternatieve bron van insuline producerende cellen. Hierdoor zijn zij niet meer afhankelijk van 
extern insulinegebruik. De bron is het zogenaamde VC-01-systeem. Hierbij worden stamcellen in het
lichaam geplaatst, die zich vervolgens gedragen als insuline producerende bètacellen als de bloedsuiker-
spiegel hierom vraagt. JDRF heeft een grote rol heeft gespeeld in de financiering van het onderzoek én 
zorgt voor financiering om de therapie zo snel mogelijk te laten goedkeuren door de FDA. In augustus 
2014 werd bekend dat het systeem was goedgekeurd. In oktober 2014 is gestart met de eerste ronde 
klinische tests.

2. Ontdekking van potentiële medicijnen voor bètacel regeneratie (Onderzoek naar Regeneratie)
In samenwerking met de Novartis Research Foundation heeft JDRF onderzoek gedaan naar nieuwe 
middelen die bètacellen stimuleren zich te vermenigvuldigen. Deze middelen werken door het enzym 
DYRK1a af te remmen. Dit enzym reguleert de snelle toename van cellen. Er is al aangetoond dat deze 
middelen werken bij dieren en menselijke cellen in laboratoria. Op dit moment worden er onderzoeken 
uitgevoerd om deze resultaten te bevestigen en zo hopelijk het ontwikkelingsproces van deze middelen 
te versnellen.

3. Veelbelovend medicijn vermindert bètacelstress en stopt T1D in dieren (Onderzoek naar 
    Regeneratie)
Onderzoek van JDRF toonde al eerder aan dat bètacelstress een grote rol speelt in de ontwikkeling van
T1D. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat medicijnen ter vermindering van deze stressreactie er ook 
voor zorgen dat bètacellen de auto-immuun aanval van het lichaam kunnen overleven. Het medicijn, 
TUDCA, zorgt er dus niet alleen voor dat bètacellen overleven, maar ook beter functioneren. Het middel 
is getest bij dieren en inmiddels goedgekeurd voor nieuwe tests bij mensen die recent gediagnosticeerd
zijn met T1D of in de eerste stadia van ontwikkeling zitten.

4. Versnelde ontwikkeling van kunstmatige alvleeskliersystemen (Onderzoek naar Kunstmatige 
    Alvleesklier) 
Kunstmatige alvleeskliersystemen ontwikkelen zich momenteel razendsnel. De eerste voorlopers van de
kunstmatige alvleesklier zijn in meerdere delen van de wereld toe aan goedkeuring voor gebruik bij 
patiënten. Een voorbeeld van zo’n systeem is de Medtronic 640G pomp met ‘predictive low glucose 
suspend’:  een pomp die stopt met het afgeven van insuline op het moment dat een sensor een lage 
bloedglucosewaarde aangeeft. Systemen die automatisch reageren op de bloedglucosewaarde, zoge-
naamde ‘treat-to-range’-systemen, kunnen inmiddels langere periodes in het dagelijks leven worden 
getest. De eerste uitkomsten van onderzoeken zijn positief: er treden minder nachtelijke hypo’s op en 
mensen kunnen dergelijke systemen veilig zelfstandig (zonder experts) gebruiken. 

5. ‘Inhaled insulin’ van toegevoegde waarde in onderzoek met kunstmatige alvleesklier 
    (Onderzoek naar Kunstmatige Alvleesklier)
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met T1D er mogelijk profijt van hebben om in combinatie met
een kunstmatige alvleesklier inhaleerbare insuline te gebruiken. Inhaleerbare insuline is ultra-kort-
werkende insuline, die mensen met een soort astma-apparaat inhaleren. In het onderzoek bleek dat bij 
maaltijden de inhaleerbare insuline en een gedeeltelijk geautomatiseerd kunstmatige alvleeskliersysteem
samenwerken om de functie van een normaal functionerende alvleesklier over te nemen. De combinatie 
van de inhaleerbare insuline en de kunstmatige alvleesklier zorgden voor een betere regulatie van bloed-
glucosewaarden.
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6. Slimme insuline van Merck naar klinische testfase (Onderzoek naar Slimme Insuline) 
Merck, een internationaal farmaceutisch bedrijf, houdt zich sinds 2010 bezig met de ontwikkeling van 
slimme insuline. In dat jaar kocht het bedrijf het kleinere SmartCells, dat een idee had voor de ontwikke-
ling van slimme insuline. Dankzij de financiële inspanningen en belangrijke technische ondersteuning van
JDRF kon Merck de technologie verder ontwikkelen. De onderzoeken op proefdieren zijn afgerond en 
hebben positieve resultaten opgeleverd. De volgende stap is klinisch onderzoek bij mensen. Dit is de 
belangrijkste ontwikkeling op het gebied van slimme insuline tot nu toe. Hoewel we nog jaren verwijderd
zijn van een effectieve behandelmethode, zijn deze resultaten veelbelovend. 

7. Hoop voor gezonde nieren bij T1D door jicht-medicijn (Onderzoek naar Complicaties) 
Mogelijke complicaties van T1D spelen een grote rol bij het streven naar optimale bloedglucosewaarden.
Tot op heden zijn er weinig opties om niercomplicaties bij T1D te behandelen. Daarom heeft JDRF een 
onderzoek uitgevoerd met een middel dat normaal gesproken gebruikt wordt bij jicht. Het onderzoek
heeft aangetoond dat dit medicijn nierziekten bij T1D kan vertragen en mogelijk kan stoppen. Het onder-
zoek gaat nu naar de derde klinische testfase en zou een grote stap kunnen zijn in de behandeling van 
nierziekten ten gevolge van T1D.

8. Discussie over definitie diagnose T1D (Onderzoek naar Preventie) 
Al jaren doet JDRF onderzoek naar de progressie van T1D om eerder in het ontwikkelingsproces van de
ziekte in te kunnen grijpen. Een van de meest recente studies toont aan dat kinderen met twee of meer
specifieke antistoffen in alle gevallen T1D ontwikkelen. Hieruit blijkt dat de ziekte zich al ontwikkelt, 
voordat er symptomen zijn. Reden voor JDRF om een discussie te starten over wat gedefinieerd wordt 
als ‘diagnose T1D’. Als de definitie van de diagnose T1D wordt aangepast, kan dit grote gevolgen hebben
voor onderzoek en de regels voor klinisch onderzoek: het zou dan mogelijk worden om in te grijpen 
voordat er symptomen optreden.

9. Vooruitgang op het gebied van mogelijke oorzaken van T1D (Onderzoek naar Preventie)
Voor preventieonderzoek is het belangrijk na te gaan wat de belangrijkste oorzaken van T1D zijn. Een 
belangrijk verband dat wordt onderzocht is de link tussen de ontwikkeling van T1D en de aanwezigheid
van bepaalde micro-organismen in de darmen. Onderzoek, gefinancierd door JDRF, heeft aangetoond
dat bij kinderen die later T1D ontwikkelden, bepaalde bacteriën in de darmen meer geïsoleerd zijn dan
bij kinderen die geen T1D ontwikkelden. Ander onderzoek toonde ook een verband aan tussen het cox-
sakievirus (een virus in de darmen) en de ontwikkeling van T1D. Vervolgonderzoek is nodig om te kijken 
of het virus ook de oorzaak is of dat er een andere relatie is. Als het virus de oorzaak blijkt te zijn, kunnen
er vaccins worden ontwikkeld.

10. Relatie aangetoond tussen T1D en Coeliakie (Onderzoek naar Preventie)
Nederlands onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) door prof. dr. Bart Roep en dr. 
Menno van Lummel heeft aangetoond dat er een verband is tussen Type 1 Diabetes en coeliakie (gluten-
allergie). Mensen met coeliakie hebben een afweerreactie tegen het enzym tTG, dat gluten in brood om-
vormt tot een stofje waar zij allergisch voor zijn. Ditzelfde enzym is verantwoordelijk voor het veranderen
van de pro-insuline in de Eilandjes van Langerhans. Pro-insuline wordt door het lichaam gebruikt om de
bloedsuikerspiegel te reguleren. Het enzym gaat de pro-insuline veranderen als er sprake is van ‘eiland-
jesstress’, waarbij er teveel vraag is naar insuline of als er sprake is van een virusinfectie of ontsteking. 
Door deze verandering kan een afweerreactie ontstaan die leidt tot de ontwikkeling van T1D. 



Op 14 juni 2014 overhandigde Maarten de Groot, voorzitter van JDRF Nederland, een symbolische
cheque aan prof. dr. Martin Gotthardt en dr. Maarten Brom.

Wetenschappelijk onderzoek in

Nederland
Prof. dr. Martin Gotthardt en dr. Maarten
Brom brengen bètacellen in beeld

JDRF stelde in juni 2014 een bedrag van 300.000
Amerikaanse dollar ter beschikking aan prof. dr. 
Martin Gotthardt en dr. Maarten Brom van het 
Radboud Universitair Medisch Centrum in 
Nijmegen.

Het onderzoek van prof. dr. Gotthardt en dr. Brom 
richt zich op het meten van het aantal bètacellen 
in de alvleesklier. Bètacellen zijn de insuline-pro-
ducerende cellen in het lichaam. Hoewel er vroeg-
er anders over werd gedacht, is nu bekend dat 
ook mensen met T1D bètacellen hebben, maar dat 
deze niet meer goed werken. Dit onderzoek kan 
een grote impact hebben op de behandeling van
T1D, maar heeft ook implicaties voor preventie en 
regeneratie.

Prof. dr. Gotthardt: 
“Dit onderzoek zou in de toekomst de mogelijkheid 
kunnen bieden behandelmethoden beter af te stem-
men op het aantal werkende bètacellen in de alvlees-
klier. Imaging technieken kunnen de aanwezigheid en 
hoeveelheid van deze belangrijke cellen steeds beter 
aantonen.”
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Gezonde vrijwilliger T1D-patiënt



Dr. Per Winterdijk, dr. Mu Bruining en dr. Aart van Apeldoorn beantwoorden vragen tijdens de 
JDRF Walk 2014.

JDRF Inkapselingsconsortium
Het JDRF Inkapselingsconsortium heeft als 
doel de ontwikkeling van de volgende generatie
inkapselingsproducten te versnellen. In totaal 
zijn er negen wetenschappers uit Amerika, 
Canada, Engeland, België en Nederland betrok-
ken bij het consortium. Gedurende een periode
van drie jaar (2013-2015) financiert JDRF voor 9
miljoen dollar aan onderzoek. Wetenschappers
aan de Universiteit Twente onder leiding van 
dr. Aart van Apeldoorn en wetenschappers van 
het Leids Universitair Medisch Centrum onder 
leiding van prof. dr. Bart Roep participeren in 
dit consortium.

Lopend door JDRF gefinancierd 
onderzoek
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Onderzoek naar bètacel-imaging
Door: prof. dr. Martin Gotthardt (Radboudumc)
Financiering door JDRF in boekjaar 2013-2014: $58.402
Totale financiering door JDRF (2011-2014): $633,213.00

Onderzoek naar het profileren en de activatie van 
T-cellen voor het immuunsysteem.
Door: prof. dr. Bart Roep (LUMC)
Financiering door JDRF in boekjaar 2013-2014: $239.655
Totale financiering door JDRF (2011-2015): $639.654

Onderzoek naar het definiëren en vertalen van de 
immuun mechanismen die de basis vormen van het 
genetische risico op T1D.
Door: prof. dr. Bart Roep (LUMC)
Financiering door JDRF in boekjaar 2013-2014: $273.897
Totale financiering door JDRF (2012-2014): $533,009.00

Onderzoek naar Inkapseling
Door: dr. Aart van Apeldoorn (Universiteit Twente)
Financiering door JDRF in boekjaar 2013-2014: $259.854
Totale financiering door JDRF 2013-2016): $1.041.131

Prof. dr. Bart Roep, immunoloog LUMC:
“Ik wil erachter komen hoe het komt dat het afweer-
systeem zich vergist en de cellen die insuline maken 
kapot gaan. Dat wil ik repareren in de vorm van een
vaccin om de ziekte te stoppen of zelfs te genezen
of voorkomen.”



Fondsenwerving
Een van de belangrijkste doelstellingen van Stichting JDRF Nederland is 
het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 
Diabetes (T1D). Dit gebeurt door periodieke schenkingen, donaties en het 
organiseren van evenementen.
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Donaties en giften
Stichting JDRF Nederland ontvangt donaties en
giften en weet succesvol diverse mensen voor 
langere tijd aan de stichting te verbinden via
periodieke schenkingen, vastgelegd in een nota-
riële akte. Sinds het afgelopen jaar is het ook 
mogelijk om maandelijks aan JDRF te doneren. 
Dit heeft in het eerste jaar tot tientallen maande-
lijkse donateurs geleid. In de verslagperiode be-
droeg de opbrengst van alle donaties en giften
492.000 euro. 

Evenementen en projecten
In de verslagperiode heeft Stichting JDRF Neder-
land 96.000 euro aan fondsen geworven via 
evenementen en projecten. Alle donaties en
opbrengsten van evenementen komen ten goede 
aan wetenschappelijk onderzoek naar het be-
handelen, genezen en voorkomen van T1D.

JDRF Walk
Ieder jaar levert de JDRF Walk een belangrijke bij-
drage aan de fondsenwerving van Stichting JDRF 
Nederland. Dit jaar vond de JDRF Walk plaats op 
zaterdag 14 juni op stadslandgoed De Kemphaan 
in Almere. 

66 teams vanuit het hele land (en België) met in 
totaal ruim 500 deelnemers liepen in een wande-
ling van vier kilometer symbolisch van Type één 
naar Type géén. Van tevoren konden de teams
zich via het online fondsenwervingsplatform 
www.jdrfwalk.nl laten sponsoren door familie, 
vrienden, collega’s en andere bekenden. Ten op-
zichte van de vorige JDRF Walk waren het aantal 
teams, deelnemers en ook de opbrengst, minder 
dan verwacht: tijdens de vorige JDRF Walk haald-
en 85 teams met 700 mensen 92.500 euro aan 
fondsen op. Samen met de bedrijven die de JDRF
Walk sponsorden, haalden de deelnemers dit jaar
85.000 euro op. Hoewel dit een lager bedrag was
dan het jaar ervoor, was de gemiddelde op-
brengst per team bijna 200 euro hoger. 

Naast de wandeltocht was er een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud. Zo werd een vraag &

Een grote en bijzondere bijdrage werd geleverd 
door de familie Geboers, die als Team Cil het 
Bèrs Suikerfist organiseerden. De opbrengst van 
dit grootse feest in het Brabantse Middelbeers 
zorgde,samen met reguliere donaties aan het 
team, voor een bijdrage van ruim 13.000 euro.

Ilse Geboers, moeder van Cil: 
“Met behulp van familie en vrienden hebben we 
een fantastische avond neer gezet met uiteinde-
lijk een waanzinnige opbrengst. Heel Middelbeers 
heeft bijgedragen om van Type één, Type géén 
te maken.”

antwoord-sessie gehouden met vooraanstaande 
T1D wetenschappers (dr. Aart van Apeldoorn - 
Universiteit Twente, prof. dr. Martin Gotthardt – 
Radboudumc Nijmegen, dr. Per Winterdijk - 
Diabeter). Coverband Wisecrack, Popkoor Binnen-
stebuiten en dweilorkest Muziekenzo zorgden 
voor muzikale begeleiding tijdens het evenement.
Verschillende partijen uit het diabetesveld presen-
teerden zich op de informatiemarkt. Fotograaf 
Guus Herbschleb fotografeerde de dag belange-
loos en Nena Broersen zette de gehele dag op 
film.

In navolging van de goede contacten met Ford
in Amerika, heeft JDRF Nederland een goede 
band opgebouwd met Ford Almere. Tijdens de 
Walk was Ford Schurer-Kamphuis aanwezig met
een tentoonstelling van verschillende auto’s. Ook
leverden zij een financiële bijdrage aan de Walk.

In Akzo Nobel vond JDRF opnieuw een partner
bij de organisatie van de JDRF Walk. Akzo Nobel 
ondersteunde financieel door verschillende on-
derdelen van het evenement te sponsoren, zoals 
het podium en licht en geluid. Ook gedurende de
dag zelf stonden verschillende medewerkers van
Akzo Nobel en hun families op vrijwillige basis 
voor ons klaar, waaronder spreekstalmeester 
René Hauser en drummer van Wisecrack Peter 
van der Knaap
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Virtual Walk
In samenwerking met Stappa organiseerde JDRF
in oktober en november 2013 een virtuele walk. 
Hier konden deelnemers door bewegingsactivi-
teiten in 42 dagen virtueel dezelfde afstand af-
leggen als van Amsterdam naar Kopenhagen. De
Virtual Walk daagde deelnemers uit gemiddeld 
10.000 stappen per dag te maken door te wande-
len, fietsen of andere sporten te beoefenen.

Stappa en de vijf deelnemende teams haalden 
1.490 euro op met de Virtual Walk. In totaal 
‘liepen’ 26 mensen mee van Amsterdam naar 
Kopenhagen.

ARCADIS kiest JDRF
Het internationale, van oorsprong Nederlandse, 
ARCADIS vierde in 2013 haar 125-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid hiervan organiseerde het bedrijf 
de ARCADIS Challenge 125, waarbij het bedrijf 
drie goede doelen steunde. JDRF International 
was één van deze drie goede doelen. De Challe-
nge is een speciaal programma, waarbij alle per-
soneelsleden onder andere werden opgeroepen 
om samen meer dan 250.000 kilometer te lopen 
en fondsen te werven voor goede doelen. Als die 
doelstelling gehaald werd, zou Arcadis 125.000 
euro verdelen onder de drie goede doelen.

Tijdens het slotfeest van de Challenge over-
handigde Zack Smith, lid van de raad van bestuur
van ARCADIS, een cheque ter waarde van 47.500 
euro aan JDRF voorzitter Maarten de Groot. Daar-
naast zijn over de hele wereld kantoren van 
Arcadis gekoppeld aan lokale vestigingen van 
JDRF om nog meer fondsen te werven. Ook 
daarmee is nog veel geld opgehaald voor JDRF.

Pheidippidesloop
In 2013 is JDRF verkozen tot hét goede doel van 
de Pheidippidesloop, een marathon in estafette-
vorm: zeven personen leggen in totaal 42 kilo-
meter af. Ongeveer 500 mensen namen op 26 
oktober deel aan deze Pheidippidesloop, waarvan
enkele teams fondsen hebben geworven voor 
JDRF. In totaal heeft dit zo’n 1.000 euro opge-
leverd voor JDRF.

UBS loopt van Dam tot Dam voor JDRF 
In september 2013 hebben 45 medewerkers van 
de UBS Bank meegedaan aan de Dam tot Dam-
loop en Dam tot Dam fietsclassic. Via het voor
UBS op maat gemaakte fonsenwervingsplatform 
www.ubsvoorjdrf.nl konden de medewerkers zich 
door collega’s, vrienden, familie en kennissen laten 
sponsoren. De opbrengst van deze actie was in 
totaal maar liefst 12.500 euro.

Jeroen Wulfse, Damloper 2013: 
“Een mooie dag met een mooi resultaat voor JDRF.
Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren”
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Voorlichting
Naast het werven van fondsen heeft Stichting JDRF Nederland nog een 
belangrijke doelstelling: het geven van voorlichting over Type 1 Diabetes 
en de vorderingen op weg naar een wereld zonder T1D.  



Een van de zeer belangrijke doelstellingen van 
JDRF is het geven van voorlichting over de nieuw-
ste ontwikkelingen op het gebied van T1D onder-
zoek. Door de nauwe band met de Verenigde 
Staten van Amerika, waar veel onderzoek wordt 
uitgevoerd, loopt JDRF voorop in het delen van 
kennis op het gebied van T1D-onderzoek.

JDRF Informatieavond 15 oktober 2013
Op 15 oktober organiseerde JDRF in de VU in 
Amsterdam een informatieavond voor zo’n 500
patiënten, partners en ouders met T1D en andere 
geïnteresseerden. Tijdens de avond sprak Chief
Scientific Officer van JDRF International over de
oplossingspaden van JDRF en de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied van onderzoek. Ook 
kwamen er verschillende wetenschappers aan 
het woord.

Ambassadeurs
JDRF prijst zich gelukkig met de inzet van haar
ambassadeurs: Jorien van den Herik, oud-voor-
zitter van Feyenoord, Alexander Rinnooy Kan, 
hoogleraar, en Mirjam de Blécourt, advocaat en
partner bij Baker McKenzie. Zij zetten zich alle-
maal in voor een wereld zonder T1D. Jorien van 
den Herik heeft een kleindochter met T1D (Nikki 
van den Herik) , Alexander Rinnooy Kan heeft
sinds 2010 zelf T1D en Mirjam de Blécourt heeft 
een familievriendin met T1D.  In mei 2014 hield 
JDRF een bijeenkomst voor de ambassadeurs om
hen op de hoogte te stellen van de nieuwste ont-
wikkelingen en hen te bedanken voor hun inzet. 

Merijn de Groot, zoon van JDRF voorzitter 
Maarten de Groot, en Nikki van den Herik zijn 
jeugdambassadeur van JDRF. Beiden hebben zelf
T1D. In het verleden zijn zij aanwezig geweest bij 
het JDRF Childrens’ Congress en ook het afge-
lopen jaar hebben zij zich ingezet voor JDRF. 

Merijn de Groot:
“Het is gewoon een rotziekte. Ik ben blij dat ik me
voor JDRF kan inzetten voor een wereld zonder 
Type 1 Diabetes .” 

Lokale T1D Scientific Community 
Voortbouwend op de basis die vorig jaar gelegd 
is door dr. Marieke Samson, bestuurslid Onder-
zoek en Informatie, organiseerde JDRF in het ver-
slag jaar twee JDRF Researchers’ Meetings. Deze 
bijeenkomsten hebben tot doel Nederlandse T1D-
onderzoekers en hun onderzoeksteams met elkaar
in contact te brengen en ze op de hoogte te 
brengen van JDRF en de mogelijkheden.

De eerste Researchers’ meeting vond plaats in
oktober 2013 in Amsterdam. Zo’n 45 wetenschap-
pers kregen een presentatie van dr. Richard Insel,
Chief Scientific Officer van JDRF, over JDRF als 
organisatie en het strategische plan om Type één 
te veranderen in Type géén. Ook David van 
Hartskamp (CEO en Founder van Flintwave B.V.) 
en prof. dr. Bart Roep leverden een bijdrage aan 
het programma. Hartskamp gaf een presentatie 
over het inzetten van moderne social media om 
netwerken te ondersteunen. Zijn bedrijf focust 
zich op wetenschap en technologie. Dr. Roep pre-
senteerde een overzicht van de positie van Neder-
landse wetenschappers in het internationale T1D
wetenschapsveld.

De tweede Researchers’ meeting was in april 2014
in Nijmegen. Zo’n 30 aanwezige wetenschappers 
kregen een presentatie van Annelies Ravenstijn, 
accountmanager subsidies bij het Radboud UMC, 
over het aanvragen van Europese subsidies. Dr.
Marieke Samson presenteerde vervolgens de 
JDRF Impact Study. Hierin wordt de invloed van 
Nederlands T1D onderzoek op de wereldwijde T1D
onderzoeksgemeenschap aangetoond. Tot slot 
presenteerde dr. Maarten Brom het bètacel ima-
gingonderzoek dat in Nijmegen wordt uitgevoerd.

Beide meetings waren een groot succes en 
vormen een basis voor kennisdeling tussen de 
wetenschappers. Ook versterken de Researchers’ 
Meetings de contacten tussen de verschillende 
Nederlandse onderzoekers op het gebied van T1D 
waardoor samenwerking mogelijk gemaakt wordt: 
één van de doelstellingen van JDRF. Ook volgend 
jaar zullen er weer bijeenkomsten plaatsvinden, 
die een symposiumachtige invulling zal krijgen.
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Contacten met het diabetesveld
In 2012 legde JDRF contact met diverse relevante
organisaties op het gebied van diabetes in Neder-
land. In het afgelopen jaar zette JDRF de kennis-
making verder voort. Dit heeft geresulteerd in een
intensiever contact met de Diabetes Vereniging 
Nederland (DVN) en de intentie van beide organi-
saties om, waar mogelijk, elkaar te ondersteunen 
in het bereiken en informeren van mensen met 
T1D en hun omgeving. 

Ook legde JDRF contact met de Nederlandse 
Diabetes Federatie (NDF). Zowel JDRF als NDF
inventariseren nu de mogelijkheden voor samen-
werking en hoe ze elkaar kunnen versterken.

De samenwerking met De Kinderkliniek in Almere
resulteerde in een gezamenlijk project: de reis van
Het Groot Diabetesboek, geschreven door 
diabetesverpleegkundige Ineke Bosch. Twee ex-
emplaren van het boek ‘reizen’ gedurende één 
jaar door Nederland. Eén boek gaat langs twaalf 
kinderen met T1D die allemaal iets in het boek 
schrijven en het vervolgens doorgeven aan ie-
mand anders. Het tweede exemplaar zal zo een 
toer langs twaalf bekende Nederlanders maken. 

JDRF onderhoudt ook goede contacten met veel
zorgprofessionals die mensen met T1D behande-
len.  Behandelcentrum Diabeter en vele Neder-
landse ziekenhuizen promoten de activiteiten van
JDRF via hun patiëntenbestand.

Contacten met de industrie
In het afgelopen jaar breidde JDRF ook de conta-
cten met de industrie verder uit. Mediq bleek we-
derom een belangrijke partner in het bereiken van
mensen met T1D. Ook diverse andere partijen 
stelden hun communicatiekanalen open voor 
JDRF. Met Medtronic sloot JDRF een algemene 
samenwerkingsovereenkomst af. Hierin spraken 
beide partijen af elkaar te betrekken bij het berei-
ken en informeren van de T1D gemeenschap. 

JDRF onderhield gedurende het afgelopen jaar 
ook een goede relatie met Johnson & Johnson, 
Ypsomed, Medizorg, Zkope Healthcare en Bayer 
Diabetes Care. Daarnaast legde JDRF contacten 
met nieuwe partijen romdom de JDRF Walk 2014.
Akzo Nobel leverde in het kader van haar comm-
unity program zowel een financiële bijdrage, als 
vrijwilligers voor de JDRF Walk 2014. 

Ineke Bosch, schrijfster van het Groot Diabetes-
boek, overhandigt een cheque ter waarde van 
500 euro aan JDRF voorzitter Maarten de Groot.

Dr. Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en onderzoeker 
bij Diabeter:
“Een wereld zonder T1D wordt alleen bewerkstelligt 
als je de zaken organiseert zoals JDRF dat doet: door 
onderzoekers en mensen met T1D bij elkaar te bre-
ngen en op die manier probeert die stap te maken.”

In het afgelopen jaar is er tevens samengewerkt 
met Stichting ééndiabetes voor een foto expositie
ter ere van Wereld Diabetesdag 2013. Ook orga-
niseerde JDRF met Stichting ééndiabetes een 
filmavond in Utrecht, waar de documentaire 
‘Sweet 16’ werd vertoond.
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Contacten met het bedrijfsleven
Sinds oktober heeft JDRF goede contacten met 
Thermen Bussloo, die inmiddels al meerdere 
malen cadeaubonnen ter beschikking stelde voor
JDRF. In juli 2014 start Thermen Bussloo met een 
goede doelenarrangement, waarvan een gedeelte
van de opbrengst naar JDRF gaat.

Ook in de komende jaren gaat JDRF Nederland
door met aandacht vragen bij bedrijven voor T1D
en de impact die dit kan hebben op het leven van 
mensen. Aandacht bij directies en medewerkers 
en een actieve bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm 
van financiële bijdrage en/of ondersteuning in 
natura, is hierbij een belangrijke doelstelling.

Vrijwilligersbijeenkomsten
In het afgelopen jaar organiseerde JDRF drie vrij-
willigersavonden in Tilburg, Amsterdam en 
Bussum. In totaal waren er zo’n vijftig mensen 
aanwezig die zich actief voor JDRF inzetten. Het 
doel van deze avonden was om de vrijwilligers 
actief bij JDRF te betrekken, hen te informeren 
over de stand van zaken op dat moment en hen 
op de hoogte te stellen van de nieuwste onder-
zoeksontwikkelingen. Het vrijwilligersbeleid van 
JDRF wordt het komende jaar verder vormge-
geven.

Onno van den Brink, directeur Thermen Bussloo:
Mijn dochter heeft T1D en daardoor ben ik bij JDRF
terecht gekomen. Ik ben blij iets te kunnen betekenen
om op die manier een wereld zonder T1D een stap 
dichterbij te brengen”

Elly Rietveld, vrijwilliger bij JDRF:
“Tijdens de bijeenkomst in Bussum was er tijd om na 
te praten over de JDRF Walk maar konden we ook 
brainstormen over volgend jaar. Een succesvolle (en
gezellige) avond!”

IMI-JDRF Patient Focus Meeting

In mei vond in Brussel de IMI – JDRF Diabetes
Patient Focus Meeting plaats, georganiseerd 
door IMI (Innovative Medicines Initiative) en 
JDRF. Tijdens deze bijeenkomst stond het per-
spectief van mensen met Type 1 Diabetes (T1D),
hun behoeften en hun dagelijkse uitdagingen 
centraal. Op welke gebieden schiet diabetes-
onderzoek tekort en hoe kunnen deze gaten op-
gevuld worden? Johan Keurentjes, bestuurslid 
JDRF Nederland en lid van de internationale T1D
Voices Council, en Merijn de Groot, jeugdambas-
sadeur van JDRF, spraken op de bijeenkomst.

De bijeenkomst heeft geresulteerd in een toezeg-
ging van 35 miljoen euro van het Innovative 
Medicine Initiative (IMI) voor een onderzoeks-
consortium dat zich zal richten op ‘translational
approaches’ als behandeling voor T1D. Deze 
translationale aanpak betekent dat wetenschap-
pelijke bevindingen concreet vertaald worden 
naar nieuwe tools, medicijnen en procedures. 
JDRF is co-coördinator van dit project. In die rol 
zal JDRF leiding nemen op het gebied van onder-
zoek en zorgdragen dat het perspectief van 
mensen met T1D wordt meegenomen in de on-
derzoeksplanning.

Johan Keurentjes na het bezoek aan Brussel:
“Bij JDRF hebben patiënten en ouders een zeer pro-
minente rol. Na deze dag verwacht ik dat we (de 
patiënten) ook bij de besteding van de onderzoeks-
gelden uit Europa een belangrijkere rol gaan spelen.”

Van links naar rechts:  Johan Keurentjes, dr. Richard
Insel, Merijn de Groot, prof. dr. Michel Goldman en

dr. Olivier Arnaud



Social Media
Op het gebied van Social Media boekte JDRF het 
afgelopen jaar mooie vooruitgang. In samen-
werking met Social & Co heeft JDRF een Social 
Media strategie opgezet, die dagelijks tot uitvoe-
ring wordt gebracht door Ties Obers en Veerle 
Huigen, met ondersteuning van twee vrijwilligers. 
De inspanningen, in combinatie met advertenties 
via Facebook, resulteerden in een vertienvoudig-
ing van het aantal ‘likes’ voor de JDRF Facebook-
pagina. Hiermee heeft JDRF haar online bereik 
behoorlijk vergroot.

JDRF is ook actief op LinkedIn en Twitter.
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Communicatie

Communicatiebeleid
Het communicatiebeleid van JDRF Nederland is 
gedurende het afgelopen jaar verder uitgebouwd
en gestructureerd. 

IvRM
JDRF Nederland wordt in de communicatie en PR
begeleid door redactioneel marketingbureau 
IvRM. IvRM biedt ondersteuning op het gebied 
van media-aandacht voor JDRF en denkt mee 
over de communicatiestrategie. IvRM ondersteunt
JDRF in het kader van haar MVO doelstelling.

Website & nieuwsbrief
Om de fondsenwervings- en voorlichtingsactivi-
teiten te ondersteunen, onderhoudt Stichting 
JDRF Nederland haar website door wekelijks 
nieuwe berichten te plaatsen over onderzoek naar
T1D en resultaten hiervan. Tevens publiceert JDRF
berichten op de site over activiteiten van JDRF in
Nederland. 

Het afgelopen jaar is er gestart met verschillende 
Search Engine Advertisment (SEA) campagnes 
op basis van Google Grants  en is de website ge-
optimaliseerd voor zoekmachines (SEO). Dit 
heeft resultaat gehad: in het afgelopen jaar werd 
de website door ruim 40.000 mensen bezocht. 
Vorig jaar waren dit nog zo’n 8.200 mensen. 
 
Maandelijks stuurt JDRF een digitale nieuwsbrief 
naar duizenden geïnteresseerden. Het afgelopen 
jaar heeft hier een enorme stijging in plaats 
gevonden. 

Vanwege verdere professionalisering en de groei 
van het aantal nieuwsbriefabonnees schafte JDRF
dit jaar een nieuw Customer Relationship 
Management Systeem aan. Dit systeem wordt 
gebruikt voor relatiemanagement en voor het 
versturen van de nieuwsbrief.

Pieter van Leeuwen, Social & Co.:
“Fijn om JDRF op deze manier te kunnen helpen
en ook te zien dat het resultaat oplevert.”

Nieuwe communicatiematerialen
In het eerste kwartaal van 2013 heeft JDRF een 
nieuwe brochure gedrukt om geïnteresseerden te 
informeren over de vijf oplossingspaden van 
JDRF. Dit jaar heeft JDRF deze brochure geactua-
liseerd en opnieuw gedrukt. Voor de diverse acti-
viteiten werden flyers en posters gemaakt. Het 
drukwerk werd geleverd door een bevriende 
drukkerij, waardoor een flinke korting werd be-
dongen. 

In het kader van nieuwe promotiematerialen werd
van de JDRF Walk 2014 een wervend filmpje ge-
maakt wat als promotie van JDRF en de JDRF 
Walk gebruikt zal worden. In het nieuwe jaar zul-
len meer wervende filmpjes worden ontwikkeld.
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JDRF in de media
In 2013-2014 was er mooie media-aandacht voor 
JDRF. Zo verschenen in diverse lokale en lande-
lijke media artikelen, onder andere met betrekking
tot de JDRF Walk. JDRF Voorzitter Maarten de 
Groot was tevens te gast bij Almere FM in de aan-
loop naar de JDRF Walk. In september 2013 pu-
bliceerde de Telegraaf een artikel, waarin JDRF 
voorzitter Maarten de Groot vertelt over de op-
richting van JDRF. In november verscheen er 
tevens een artikel in de Telegraaf over JDRF am-
bassadeur Alexander Rinnooy Kan. Eind juni 2014
besteedde dit medium nog eens aandacht aan 
T1D, JDRF en mogelijke oplossingen in de thema-
bijlage ‘Het Menselijk Lichaam’.  In het benaderen
van de media speelde communicatiebureau IvRM 
een grote en belangrijke rol.

Jaarverslagen
In navolging van het eerste jaarverslag van JDRF 
Nederland is ook het tweede jaarverslag goed 
ontvangen. JDRF stelt de verslagen online be-
schikbaar en verzorgt ieder jaar een beperkte op-
lage in geprinte en ingebonden vorm. Voor voor-
lichtingsdoeleinden heeft JDRF van beide docu-
menten in juni 2014 extra geprinte en ingebonden
exemplaren verzorgd. 

Mirjam de Blécourt, ambassadeur:
“Ik las een artikel over Maarten en de oprichting 
van JDRF in de Telegraaf. Dat is de reden geweest
dat ik betrokken ben geraakt bij JDRF als 
ambassadeur.”

Impact
De impact van Stichting JDRF Nederland is con-
tinu groeiende. JDRF is pas in 2010 in Nederland 
gevestigd en heeft sindsdien duizenden mensen 
geïnformeerd over het bestaan van JDRF en het 
strategisch plan voor een wereld zonder T1D. De 
aanwezigheid van ruim 500 mensen bij de JDRF 
Informatieavond in Amsterdam op 15 oktober 
2013 en het grote aantal nieuwe teams op de 
JDRF Walk zijn slechts enkele voorbeelden van 
de groeiende impact. 



32

Organisatie & personeel
Stichting JDRF Nederland is opgericht op 17 november 2010 en bestaat uit
een bestuur, een bureauorganisatie met enkele parttime medewerkers en 
een groep bedreven en betrokken vrijwilligers.



Stichting JDRF Nederland heeft als doel: 

•

•

•

Stichting JDRF Nederland heeft de ANBI-status
en heeft geen winstoogmerk. Sinds 16 april 2014 
heeft Stichting JDRF Nederland de CBF Verkla-
ring van geen bezwaar.

Bureauorganisatie
Stichting JDRF Nederland bouwt gestaag aan 
een stabiele en professionele bureauorganisatie. 
Doordat JDRF een kleine organisatie is met wein-
ig mensen, kan de organisatie erg beïnvloed 
worden door uitval of wisselingen in bezetting. 
Hierom is het zaak dat een zorgvuldige over-
dracht van taken plaatsvindt en dat informatie 
juist wordt opgeslagen.

De bureauorganisatie is verantwoordelijk voor de
algemene coördinatie, fondsenwerving, het on-
derhouden van relaties met donateurs, aansturing 
van vrijwilligers, productontwikkeling en commu-
nicatie. In dit derde boekjaar waren er vier men-
sen parttime in vaste dienst (1,9 fte) en werkten 
we gedurende twaalf maanden met 
gemiddeld één zzp’er. In augustus 2013 kwam Ties
Obers, T1D sinds zijn 20e, in dienst voor Fondsen-
werving en Voorlichting. In maart 2014 versterkte
Veerle Huigen, T1D sinds haar 23e, het team op 
het gebied van Communicatie. 

In het boekjaar 2014-2015 verwachten we met vier 
medewerkers (3,6 fte) en beperkt met zzp’ers te 
werken.

Fondsen werven voor wetenschappelijk onder-
zoek naar het genezen, voorkomen en 
behandelen van T1D. 
Voorlichting geven over de wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van T1D. 
Genereren van meer bekendheid over T1D.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor JDRF. Vanuit 
hun persoonlijke situatie zijn ze zeer betrokken
bij de bestaansreden en doelstellingen van JDRF.
Vaak zijn de vrijwilligers ouders van een kind met
T1D of volwassenen die zelf T1D hebben of ie-
mand in hun omgeving met de ziekte kennen. 
Mandy van Straaten, moeder van een zoon met 
T1D, speelt zo bijvoorbeeld al meerdere jaren een 
grote rol bij de organisatie van de JDRF Walk. 
 
Lisanne Jonker heeft als vrijwilliger de bijzondere
rol van Research Informatie Vrijwilliger (RIV). Zij
levert hiermee een grote bijdrage aan het ont-
sluiten van belangwekkende informatie. Een zeer
belangrijke taak, gezien de aard en doelstellingen
van onze (internationale) organisatie, waar diep-
gaande kennis van zaken voor nodig is. 

Ook wordt de financiële administratie door 
Wiegers + Partners geheel om niet verzorgd, 
uiteraard volgens richtlijnen van de penning-
meester van het bestuur.

Daarnaast hebben andere activiteiten van JDRF 
Nederland, zoals de JDRF Walk 2014 en de JDRF
informatieavond van 15 oktober, voor een belang-
rijk deel gedraaid op de tomeloze inzet van een 
grote groep vrijwilligers. JDRF is de vrijwilligers 
dan ook bijzonder veel dank verschuldigd en 
hoopt dat zij ook in de toekomst hun bijdrage 
willen blijven leveren aan de realisatie van onze 
ambitieuze plannen.

Huisvesting
Stichting JDRF Nederland is gevestigd op de
Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 77a, 1406NC te 
Bussum. De stichting mag om niet gebruik maken
van deze huisvesting.

Lisanne Jonker, Research
Information Volunteer:
“Door me op deze manier
in te zetten blijf ik zelf op 
de hoogte en kan ik ervoor
zorgen dat de rest van 
Nederland dat ook blijft!”
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Bestuur & Governance
Stichting JDRF Nederland wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit 
zes personen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid 
en het opstellen van de begroting.  Daarnaast houden zij ook toezicht op 
de strategie en de prestaties van JDRF.
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Het bestuur van JDRF Nederland bestaat uit de volgende personen:

Naam

Maarten de Groot
(Nederland, 1965), voorzitter

Benoemd

17 november 2010
Herkozen: 
12 november 2013

Functie eindigt Hoofdwerkzaamheden

Einde 2e termijn:
12 november 2016
Herbenoembaar

Non-executive lid van  de Raad
van Bestuur van UBS Bank 
Nederland en lid Board of 
Directors JDRF International

Els Ankum - Griffioen
(Nederland, 1961), secretaris

Ruud Hopstaken
(Nederland, 1960), penningmeester

Johan Keurentjes
(Nederland, 1967), bestuurslid

George Nethercutt
(U.S.A., 1944), bestuurslid

Marieke Samson
(Nederland, 1952), bestuurslid

17 november 2010
Herkozen: 
12 november 2013

17 november 2010
Herkozen: 
12 november 2013

16 december 2013

1 januari 2012

1 januari 2013

Einde 2e termijn:
12 november 2016
Herbenoembaar

Einde 2e termijn:
12 november 2016
Herbenoembaar

Einde 1e termijn:
16 december 2016
Herbenoembaar

Einde 1e termijn:
1 januari 2015
Herbenoembaar

Einde 1e termijn:
1 januari 2016
Herbenoembaar

Head of Business Development 
& Investor Relations bij Triodos
Investment Management, 
bestuurslid Instituut voor 
Pensioeneducatie

Meerdere commissariaten en 
toezichthoudende functies 
binnen onder andere de 
zorgsector.

Directeur en mede-eigenaar 
van De Nieuwe Zaak, voorzitter
van de RvC van Rabobank 
Noord Gooiland, lid van de 
JDRF T1D Voices Council

Chancellor JDRF International,
Fellow bij Kennedy School of
Government, Harvard University
Institute of Politics, voormalig
Republikeins congreslid

Business Developer bij Erasmus
MC/TTO

Alle bestuursleden hebben andere hoofdwerk-
zaamheden (zie tabel) en verrichten hun werk-
zaamheden voor Stichting JDRF Nederland pro 
bono. Ze kunnen een vergoeding declareren voor 
gemaakte kosten voor de uitoefening van hun 
functie voor JDRF, maar geen van de bestuurs-
leden maakt hier gebruik van.

De voorzitter stuurde in het verslagjaar de bureau-
organisatie aan en besteedde in totaal zo’n twee 
tot drie dagen per week aan de stichting. De 
Nederlandse bestuursleden treden op als sponsor
voor activiteiten die door de bureauorganisatie 
van Stichting JDRF Nederland worden georga-
niseerd en hebben daarnaast hun functionele 
verantwoordelijkheden.

Wijze van benoeming
Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het
bestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf 
personen, die onderling complementaire deskun-
digheden, vaardigheden en netwerken hebben. De
bestuursleden worden benoemd voor een periode 
van drie jaar en kunnen worden herbenoemd.

Statutenwijziging
Op 26 maart 2014 zijn de statuten van Stichting 
JDRF Nederland gewijzigd in het kader van de 
aanvraag voor het CBF keurmerk. De belangrijk-
ste wijzigingen hebben betrekking op de be-
stuursbenoemingen en de doelstellingen van 
Stichting JDRF Nederland. Zo is vastgelegd dat 
het geven van voorlichting over het voorkomen, 
bestrijden, behandelen, verzorgen en genezen 
van T1D een van de hoofddoelstellingen van JDRF
Nederland is. Ook is vastgelegd dat het bestuur 
uit minimaal vijf bestuursleden dient te bestaan; 
en dat zij benoemd en herbenoembaar zijn voor 
een periode van drie jaar. Tevens is nu ook vast-
gelegd dat besluiten van het bestuur alleen 
formeel genomen kunnen worden als de meer-
derheid van het bestuur in persoon aanwezig is. 
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Betrokkenheid bij JDRF International
Naast hun rol bij Stichting JDRF Nederland, zijn 
Maarten de Groot en Johan Keurentjes ook nauw 
betrokken bij JDRF International. Maarten de 
Groot heeft zitting in het internationale bestuur 
en is daarnaast lid van de Research Commissie en
de International Affiliates Commissie van JDRF
International. Johan Keurentjes heeft zitting in de
T1D Voices Council: een patiëntenadviesgroep die
bestaat uit twintig mensen met T1D en mensen uit
hun omgeving (zoals partners en ouders) uit alle 
delen van de wereld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als maatschappelijke organisatie is Stichting
JDRF Nederland zich terdege bewust van de 
maatschappelijke effecten van haar handelen. De 
doelstelling van de stichting, namelijk voorkomen, 
genezen en het beter behandelen van T1D, is in 
zichzelf een uiting van verantwoording nemen 
voor een breed gedeeld belang. Om deze doel-
stelling te behalen vindt JDRF het belangrijk om 
informatie te verstrekken aan, te overleggen met 
en samen te werken met andere partijen in de 
keten. Denk hierbij aan wetenschappers, de over-
heid, het bedrijfsleven, soortgelijke belangen-
groepen, zorgverzekeraars en de pers. Juist deze
insteek maakt effectieve verandering en voort-
varende innovatie mogelijk. Hoe meer organisa-
ties en bedrijven zich voor het bredere maat-
schappelijke doel relevant maken, hoe beter.

Betere behandeling - en uiteindelijk genezing - 
heeft een groot effect op T1D patiënten en de
mensen in hun omgeving. De kettingreactie is nog
veel groter. Zoals in veel landen, brengt een chro-
nische ziekte ook in Nederland de meeste kosten
met zich mee voor ziektekostenverzekeraars. De 
kosten voor diabetes zijn in Nederland 4 á 5 mil-
jard euro. De helft van deze kosten is voor mens-
en met T1D, de andere helft voor de beduidend 
grotere hoeveelheid mensen met type 2.

Betere behandeling tegen lagere kosten is in alle 
landen de essentie; door nieuwe inzichten en in-
novatie ontstaat vernieuwing in behandelproto-
collen en ondersteunende apparatuur. In al deze 
stappen bewijst JDRF dat het mogelijk is. 

JDRF voert haar taken tegen lage kosten uit. In 
Nederland stelt een bevlogen bestuur kennis en 
kunde om niet ter beschikking. En dankzij een ge-
motiveerd netwerk van toegewijde vrijwilligers 
kan JDRF een bijzonder hoog percentage van de
donaties daadwerkelijk aan haar missie doen toe-
komen. 

Sommige organisaties meten het maatschappelijk 
verantwoord beleid naar milieu- en grondstoffen-
gebruik. De aard van de werkzaamheden van 
JDRF maakt deze factoren echter minder relevant. 
Maatschappelijk verantwoord beleggen speelt 
geen rol. De ontvangen gelden van JDRF Neder-
land worden namelijk niet in de financiële markten
belegd voordat ze uitgekeerd worden aan de 
wereldwijd meest veelbelovende onderzoekers. 

Risicomanagement
Het risicoprofiel van de organisatie wordt door 
het bestuur bewaakt. Enkele belangrijke beheers-
maatregelen zijn:

•

•

•
•

JDRF loopt geen risico op het gebied van 
financiering van onderzoek omdat de organisatie 
door JDRF International wordt ondersteund in het 
geval van tegenvallende inkomsten.

Een uitgebreide risico analyse is gedurende het 
afgelopen jaar niet geagendeerd en zal in 2015 
plaatshebben. 

De stichting heeft een externe accountant die de 
jaarrekening controleert. Deze jaarrekening is met
de accountant besproken op 13 november 2014.

Als de stichting verplichtingen aangaat, worden  
deze altijd ondertekend door twee bestuurs-
leden. 
Voor betalingen door bestuursleden (penning-
meester en voorzitter) geldt dubbele autorisatie. 
Activiteiten worden vooraf gebudgetteerd. 
Ontvangen fondsen worden slechts belegd op 
deposito rekeningen in lokale valuta bij 
respectabele banken. Er worden geen swaps of 
andersoortige valutacontracten afgesloten.
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Er zijn over de afgelopen jaren verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen geweest die van
invloed zijn op Stichting JDRF Nederland. De re-
cessie speelt hierin een rol en zal deze rol ook nog
wel even blijven spelen. Daarnaast is er in Neder-
land een bepaald wantrouwen ten opzichte van 
goede doelen, wat gedurende het afgelopen jaar 
is gesterkt door imagoschadende gebeurtenissen
bij andere Nederlandse goede doelen. Deze ge-
beurtenissen hebben impact op JDRF en zorgen 
ervoor dat transparantie hoog in het vaandel blijft
 staan.

JDRF International 
Stichting JDRF Nederland heeft een zogenoemde
‘Affiliate agreement’ gesloten met de Juvenile 
Diabetes Research Foundation International 
(JDRFI) te New York in de Verenigde Staten van 
Amerika. Doelstelling is dat Stichting JDRF 
Nederland als Affiliate van JDRFI samenwerkt om
opbrengsten en kosten te optimaliseren en daar-
mee zoveel mogelijk fondsen toe te laten komen 
aan door JDRFI goedgekeurd wereldwijd onder-
zoek voor T1D. Onderdeel hiervan is ook dat wan-
neer Stichting JDRF Nederland niet voldoende 
fondsen heeft kunnen werven in Nederland voor 
door JDRFI in Nederland geselecteerd onderzoek,
dat JDRFI hiervoor fondsen ter beschikking stelt 
aan Stichting JDRF Nederland. Stichting JDRF 
Nederland is verplicht JDRFI te raadplegen als er
een nieuwe voorzitter moet worden benoemd. 
JDRFI heeft echter geen controle over de 
Stichting.

Terugblik
Het bestuur van JDRF Nederland kijkt tevreden 
terug op dit derde verslagjaar sinds de oprichting, 
maar heeft hoge ambities en ziet mogelijkheden 
voor verdere groei en verbetering. Naast fondsen-
werving is voorlichting over de vorderingen op 
het gebied van T1D onderzoek een van de belang-
rijke doelstellingen van JDRF in Nederland. Dit is 
prachtig tot uiting gekomen tijdens overvolle in-
formatiebijeenkomsten voor ouders, partners en
patienten met T1D in het land. Daarnaast zijn 
meerdere succesvolle bijeenkomsten georgani-
seerd voor gevestigde en jonge wetenschappers. 
De bijdrage van onze nieuwe medewerkers, Ties 
Obers en Veerle Huigen (beiden zelf T1D-ers), 
heeft een positieve uitwerking gehad op het ge-
bied van voorlichting en fondsenwerving.

De online impact is gegroeid en de stichting
bouwt gestaag aan een stabiele online comm-
unity op social media. Daarnaast is de naamsbe-
kendheid van JDRF onder zorgprofessionals sterk
gegroeid. Uit terugkoppeling vernemen wij dat
JDRF Nederland gedurende het afgelopen jaar 
weer een grotere invloed had op het diabetesveld.

De tweede belangrijke doelstelling van JDRF 
Nederland is het werven van fondsen voor weten-
schappelijk onderzoek. Het bestuur had graag ge-
zien dat de stichting meer fondsen zou hebben
kunnen werven in het afgelopen jaar. De afwezig-
heid van een dagelijks deskundig aanspreekpunt 
en full time directeur lijkt de groei te vertragen. 
Het bestuur heeft hierop gehandeld en is een 
zorgvuldig traject gestart op zoek naar een ge-
schikte kandidaat. Er is voldoende ruimte voor 
groei op het gebied van fondsenwerving, en dan 
met name op het vlak van grotere donateurs en
sponsoring door bedrijven, zeker gezien de con-
tacten die de stichting zowel in Nederland als 
internationaal heeft via haar affiliatie met JDRF
International.
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Diverse bijzondere ondernemingen en 
organisaties steunen de missie van JDRF en het 
bestuur is dan ook blij met de goede relatie met 
UBS Bank en haar medewerkers: het bedrag wat 
ook dit jaar tijdens de Dam tot Damloop Amster-
dam is opgehaald levert een mooie bijdrage aan 
de inkomsten op gebied van fondsenwerving. Ook
de fondsenwervingsinspanning door duizenden 
mensen voor de JDRF Walk vormt een belangrijke 
bijdrage. Dit verslagjaar bleef de opbrengst echter 
achter bij de verwachtingen van het bestuur, aan-
gezien zij een flinke groei had gebudgetteerd. Dit
is een punt waar in de toekomst meer aandacht 
aan besteed gaat worden. 

Een ander punt van aandacht van het bestuur 
voor de toekomst, is het vrijwilligersbeleid van 
JDRF Nederland. Hoewel er met vrijwilligersavon-
den een stap is gezet dit beleid beter te stroom-
lijnen en de vrijwilligers op de juiste manier in te 
zetten, is de stichting nog onvoldoende in staat 
gebleken de inzet en betrokkenheid van de vele 
vrijwilligers op een hoger plan te accommoderen.

Tenslotte heeft stichting JDRF Nederland in het 
verslagjaar het CBF verklaring geen bezwaar 
behaald. Hieraan vooraf ging een uitgebreide nul-
meting van de organisatie. Het bestuur is 
verheugd met het resultaat.

Functioneren van het bestuur
Het bestuur van JDRF Nederland functioneert 
goed. In 2013 is de heer Hopstaken unaniem 
benoemd als penningmeester ter opvolging van 
de heer De Ridder, die is teruggetreden na één 
bestuurstermijn. De stichting is de heer De Ridder
grote dank verschuldigd, hij heeft de financiële 
organisatie in de oprichtingsjaren vormgegeven
en een sterk fundament van integriteit en tran-
sparantie neergelegd. De andere bestuursleden
die het einde van hun eerste bestuurstermijn na-
derden zijn herbenoemd voor wederom een 
periode van drie jaar. In het verslagjaar zijn er 
negen bestuursvergaderingen geweest.

Het bestuur van JDRF Nederland heeft het afge-
lopen jaar een hands-on mentaliteit getoond, wat
goed past bij de opstartfase van een kleine orga-
nisatie. Vanaf het komende jaar zal ook meer op 
afstand bestuurd kunnen worden. De dagelijkse 
gang van zaken zal worden overgenomen door 
de medewerkers van JDRF Nederland onder 
leiding van de nieuw aangestelde directeur Philip
van Lookeren Campagne. 
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Inkomsten & uitgaven
Het derde boekjaar van JDRF Nederland loopt van 1 juli 2013 tot en met 30
juni 2014.
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Inkomsten en uitgaven

De totale inkomsten bedragen 967.895 euro en de
uitgaven bedragen 852.493 euro. Hierdoor is een 
positief resultaat geboekt van 115.402 euro. Dit 
resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteits-
reserve. Het bestuur acht het noodzakelijk om een
continuïteitsreserve op te bouwen om de stichting
ook in de toekomst aan haar verplichtingen te 
kunnen laten voldoen. Voor de bepaling van de 
continuïteitsreserve richt Stichting JDRF Neder-
land zich naar de richtlijn van de Vereniging voor 
Fondsenwervende Instellingen (VFI). Deze richtlijn
staat een reservering toe van maximaal 1,5 maal 
de kosten van de werkorganisatie.

Het saldo van baten en lasten is hoger dan be-
groot. De begrote opbrengsten waren namelijk
1.020.000 euro  en de begrote uitgaven 970.000 
euro. De opbrengsten uit eigen fondsenwerving
zijn met 15,5 procent gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. De kosten van fondsenwerving, beheer
& administratie zijn met 144.951 euro lager dan 
begroot (168.000 euro). Het CBF percentage is 
onverminderd laag met 13,7 procent.

De toekomstbestendigheid van deze resultaten is 
afhankelijk van de mate waarin JDRF Nederland 
haar eigen fondsenwerving kan realiseren. Hoe 
hoger de fondsenwerving van JDRF Nederland, 
hoe lager de bijdrage van JDRF International.

Inkomsten 
Donaties en giften zijn met 491.710 euro hoger 
dan vorig jaar, maar lager dan begroot. Ook de 
inkomsten uit evenementen en projecten zijn lager
uitgekomen dan begroot, op 95.809 euro. Hierin 
speelt de lager dan verwachte opbrengst van de 
JDRF Walk een grote rol. Er zijn geen eenmalige 
inkomsten die van invloed zijn op het resultaat.

Notariële schenkingen
Stichting JDRF Nederland ontvangt periodieke 
schenkingen. Deze bijdragen zijn allemaal onder 
fiscaal vriendelijke voorwaarden per notariële akte
geschonken. Stichting JDRF Nederland heeft toe-
zeggingen ontvangen met een tegenwaarde van 
1,1 miljoen euro. De jaarlijkse post bedraagt 
219.600 euro, naar de stand van 30 juni 2014. 

Uitgaven
De uitgaven bestaan uit uitgaven die bijdragen
aan de doelstellingen (wetenschappelijk onder-
zoek en voorlichtingskosten), de wervingskosten 
(kosten die gemaakt worden om fondsen te 
werven) en beheer- en administratiekosten. Er zijn
geen eenmalige uitgaven die van invloed zijn op 
het resultaat.

Besteed aan de doelstellingen
Van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 is 707.000 
euro aan de doelstellingen besteed. Begroot was 
802.000 euro. 618.559 euro ging naar weten-
schappelijk onderzoek in Nederland (begroot was
717.000 euro) en 88.983 euro naar voorlichting 
(begroot was 85.000 euro). 

De bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek
zijn lager dan ingeschat omdat deze door JDRF
International worden bepaald. Stichting JDRF  
Nederland probeert dit zo goed mogelijk in te 
schatten, maar is hierbij afhankelijk van de beslui-
ten van JDRF International.

Werving baten
De kosten van de eigen fondsenwerving bedroe-
gen 80.293 euro (begroot 90.000 euro) en be-
treffen kosten van donorwerving, het online 
donatie platform, donorevenementen en project-
kosten voor de organisatie.

Beheer en administratie
De kosten in verband met beheer en administratie 
waren lager dan begroot, namelijk 64.658 euro in 
plaats van 78.000 euro. Hieronder vallen perso-
neel, kantoor en algemene kosten inzake de orga-
nisatie en administratie van het bureau. Grote in-
zet van vrijwilligers en het hoge kostenbewustzijn
van de organisatie dragen bij aan dit verschil.

Risicoanalyse
Er is geen sprake van een risicoanalyse op het 
vermogensbeleid. JDRF heeft een klein vermogen 
wat volledig liquide wordt gehouden, om zo snel 
mogelijk ingezet te kunnen worden voor weten-
schappelijk onderzoek. JDRF loopt geen enkel 
beleggingsrisico.

Verschillen begroting versus realisatie
De baten zijn lager uitgekomen dan begroot. Dat
is mede veroorzaakt door de opbouwfase waarin 
de stichting zich nog bevond in het boekjaar. Ge-
durende 2013 is bemensing van de organisatie 
verder ingevuld waarmee de continuïteit van de 
werkorganisatie verder is geborgd. Daarnaast is 
de besteding aan wetenschappelijk onderzoek 
lager dan begroot. Deze wereldwijde allocatie van
middelen vindt plaats door JDRF International en
is een gegeven voor JDRF Nederland. Mede als 
gevolg hiervan zijn onze overige baten die be-
staan uit een aanvulling van JDRFI op onze eigen 
baten uit fondswerving gedaald.

Begroting
De begroting is opgenomen onder overige gege-
vens bij de jaarrekening.
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Vooruitblik 2014-2015
In het komende jaar werkt JDRF gestaag verder aan onze doelen: JDRF wil nog meer aandacht voor Type
1 Diabetes (T1D) in Nederland, nog meer voorlichting geven aan mensen met T1D en mensen in hun om-
geving en nog meer fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek om T1D de wereld uit te helpen. 
Dat is broodnodig want de ziekte is veel te weinig bekend en de impact op patiënten en hun omgeving al 
helemaal niet.

1 september 2014 treedt Philip van Lookeren Campagne aan als 
directeur van Stichting JDRF Nederland. Onder zijn kundige leiding zal 
JDRF verder professionaliseren en kansen optimaal benutten om de 
inkomsten te vergroten en de naamsbekendheid te verhogen. Hij geeft
daarbij dagelijkse leiding aan het bureau dat daardoor effectiever kan 
worden.

Dit betekent dat er op fondsenwervingsbied veel aandacht wordt be-
steed aan relatiemanagement, door de huidige relaties goed te onder-
houden en nieuwe relaties op te bouwen. Een betere aanpak voor de
communicatie met donateurs, sponsoren, bedrijven en vrijwilligers zal
in de loop van het jaar gestroomlijnd en uitgevoerd worden. 

Vrijwilligers zijn een enorm belangrijke steun voor JDRF en wij zijn 
dankbaar voor wat zij de afgelopen jaren voor ons hebben gedaan op
allerlei gebieden. Er wordt gewerkt aan een optimale samenwerking 
zodat alle betrokkenen echte voldoening uit hun activiteiten halen.

Op basis van de voorlichtings- en fondsenwervingscampagnes van JDRF International, worden de co-
mmunicatiematerialen waar nodig ge-update. Deze materialen worden gebruikt bij evenementen om de
bekendheid van T1D en JDRF als organisatie te vergroten. Dit zijn erg belangrijke contactmomenten met 
patiënten, partners, ouders en zorgverleners. Hier kunnen wij in samenwerking met de verschillende on-
derzoekers alle partijen goed bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek.

In juli 2015 zal JDRF Nederland wederom vertegenwoordigd zijn op het tweejaarlijks gehouden JDRF 
Children’s Congress in Washington, Amerika. Dat is een internationaal evenement waarbij 150 kinderen 
met T1D uit de hele wereld naar Washington DC reizen om met Amerikaanse senatoren en congresleden 
te spreken om de invloed van de ziekte op hun leven en dus de noodzaak voor verder T1D onderzoek te 
benadrukken. Het doel is om wederom een toezegging te krijgen voor 150 miljoen dollar van de Ameri-
kaanse overheid voor onderzoek.

Op het gebied van samenwerking is ons streven om verdergaande stappen te zetten met diverse organi-
saties in binnen- en buitenland. Wij zien mogelijkheden op het gebied van de financiering van onderzoek,
maar ook op het gebied van fondsenwerving en voorlichting. Ook in Brussel blijven wij ons inzetten om 
het Europees Parlement achter onze missie te krijgen.

Er worden verschillende grote evenementen georganiseerd in het komende verslag jaar. Meerdere bijeen-
komsten voor mensen die geraakt worden door T1D, en ook voor de wetenschappers zelf. De JDRF Walk 
wordt dit jaar op 13 juni 2015 gehouden bij Slot Zeist. Komt allen!
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JAAR
REKENING
2013-2014

Jaarrekening 2013-2014
Stichting JDRF Nederland

Boekjaar
1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014
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OPGAVE

Balans

ACTIVA

Materiele vaste activa
Activa benodigd voor de bedrijfsvoering

Vlottende activa
Debiteuren    
Overige vorderingen 
Overlopende activa   
Liquide middelen  

          

Totaal activa

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passiva

30 juni 2014 30 juni 2013

ref

30 juni 201330 juni 2014

1.

2.
3.
4.
5.

13.087
46.124

-
403.409

1.212

462.620

463.832

13.208
36.099

946
309.058

275

359.311

359.586

288.027

635
175.170

6.

7.
8.

288.027

175.805

463.832

172.625

15.030
171.931

172.625

186.961

359.586



45

Staat van baten en lasten

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Overige baten
Baten acties derden
Baten uit beleggingen
SOM DER BATEN

Lasten
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Wetenschappelijk onderzoek
Voorlichting

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving

BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie
Onkosten bestuursleden

SOM DER LASTEN

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

DOTATIE/ONTREKKING AAN:
Dotatie aan continuïteitsreserve

KENGETALLEN
% kosten eigen fondsenwerving t.o.v.
    baten eigen fondsenwerving
% besteding doelstelling t.o.v. totale baten
% besteding doelstelling t.o.v. totale lasten
% kosten beheer en administratie t.o.v. totale
    lasten

realisatie
boekjaar

01-07-2013/
30-06-2014

begroting
boekjaar

01-07-2013/
30-06-2014

realisatie
boekjaar

01-07-2012
30-06-2013

ref

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

587.519
378.830

1.546
967.895

618.559
88.983

707.542

80.293

64.658
0

852.493

115.402

115.402
115.402

14%

73%
83%

8%

755.000
254.000

10.000
1.000

1.020.000

717.000
85.000

802.000

90.000

78.000
0

970.000

50.000

50.000
50.000

12%

79%
83%

8%

508.384
498.067

1.312
1.007.763

728.279
75.490

803.769

70.617

38.015
0

912.401

95.362

95.362
95.362

14%

80%
88%
4%



Algemene toelichtingen
Algemeen
Stichting JDRF Nederland, statutair en feitelijk
gevestigd te Bussum, heeft als doel fondsen te 
werven voor de door Juvenile Diabetes 
Research Foundation International (JDRFI) 
geselecteerde onderzoeken in Nederland en in
de rest van de wereld, met als doel het voor-
komen, genezen en behandelen van T1D en van
de complicaties van T1D. Daarnaast werkt 
Stichting JDRF Nederland aan het verhogen van
de bekendheid rond deze ziekte en verstrekt zij
informatie over de voortgang en ontwikkelingen
van het onderzoek naar de oplossing van T1D.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld  conform de 
‘Richtlijnen Fondsenwervende instellingen’ 
RJ 650, zoals gepubliceerd onder 
verantwoordelijkheid van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
daarvoor berekende lineaire afschrijving. De 
afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur en worden lineair 
berekend. 

De afschrijvingspercentages bedragen:
Computerapparatuur en –programmatuur: 
20% per jaar.

Vlottende activa
De vorderingen en overlopende activa worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, voor 
zover nodig onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden
De overige schulden en overlopende passiva 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen
Voor (voormalige) werknemers bestaan geen 
pensioenverplichtingen en zijn derhalve niet 
opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van 
baten en lasten

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als 
het verschil tussen de baten uit eigen fondsen
werving, inclusief rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten, de kosten van fondswerving en na 
aftrek van de bestedingen ten behoeve van de 
doelstellingen en de kosten van beheer en 
administratie.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waar op deze betrekking hebben.

Baten uit eigen fondswerving
Onder baten uit eigen fondswerving wordt 
verstaan de opbrengsten uit activiteiten, 
ontvangen donatiegelden, opbrengst van legaten
en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt 
ontvangen. Legaten en toegezegde schenkingen 
worden verantwoord in het jaar waarin de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Toerekening uitvoeringskosten eigen organisatie

Kosten van beheer en administratie
De kosten beheer en administratie worden 
gevormd door de kosten die de stichting maakt 
in het kader van de (interne) beheersing en 
administratievorming en welke niet kunnen 
worden toegerekend aan de doelstelling of de 
werving van baten.

Toerekening uitvoeringskosten
Onder de uitvoeringskosten worden de kosten 
voor personeel, huisvesting, kantoorkosten en 
algemene kosten verstaan. Deze uitvoerings-
kosten zijn, op basis van urenregistratie en 
inkoopfacturen, direct toegerekend aan 
voorlichting, werving en beheer en administratie.

46



Toelichting op de balans

1. ACTIVA BENODIGD VOOR DE BEDRIJFSVOERING

Saldo begin boekjaar
Bij: Investeringen - computer-apparatuur en -programmatuur
Af: Afschrijvingen
Saldo einde boekjaar

2. DEBITEUREN

Saldi lijst per einde boekjaar

Per balansdatum zijn er geen voorzieningen getroffen voor oninbare debiteuren.

3. OVERIGE VORDERINGEN

Nog te ontvangen rente bank
Nog te ontvangen baten

De nog te ontvangen baten betreffen nog te innen baten in het kader van evenementen

4. OVERLOPENDE ACTIVA

Vooruitbetaalde bedragen
Netto lonen

5. LIQUIDE MIDDELEN

Rekening courant
Spaarrekeningen (rentedragend)

Per balansdatum staan alle liquide middelen op direct opeisbare rekeningen.

30 juni 2014 30 juni 2013
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275
1.120
-183
1.212

13.087

941
45.183

46.124

-
-
-

162.503
240.906

403.409

375
-

-100
275

13.208

350
35.749

36.099

694
252
946

308.257
801

309.058



6. CONTINUÏTEITSRESERVE

Saldo per begin boekjaar
Toevoeging
Saldo per eind boekjaar

Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen acht het
bestuur het gewenst om een deel van het vrij besteedbaar vermogen te bestemmen als Continuïteits-
reserve. Voor de bepaling van de hoogte van de Continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de
richtlijnen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn staat een maximale
reservering toe van 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

De jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn:
Kosten van publiciteit en communicatie, uitgezonderd dat deel dat wordt toegerekend aan de doel-
stelling; personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten, afschrijvingen en rente 
worden volledig meegenomen inclusief het gedeelte dat aan de doelsteling wordt toegerekend.

De continuïteitsreserve is vastgesteld op 288.027 euro ofwel 1,42 keer de kosten van de werkorganisatie
voor het boekjaar 2013/2014. JDRF blijft hiermee binnen de norm van de VFI.

7. CREDITEUREN

Saldi lijst per einde boekjaar

8. OVERLOPENDE PASSIVA

Nog te betalen accountants- en administratiekosten
Reservering vakantiegeld
Loonbelasting te betalen
Overige overlopende passiva
Nog te betalen grants
Nog te betalen overig

30 juni 2014 30 juni 2013

30 juni 2014 30 juni 2013
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172.625
115.402

288.027

77.263
95.362
172.625

635

10.456
1.596
3.615

715
156.488

2.300
175.170

15.030

5.125
780

7.506
-

157.520
1.000

171.931

30 juni 2014 30 juni 2013



9. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Voor Stichting JDRF Nederland zijn er geen niet in de balans opgenomen verplichtingen. JDRF
International heeft, onder voorwaarde van het behalen van bepaalde mijlpalen, toezeggingen gedaan
subsidies te verstrekken aan de in Nederland lopende, volgende onderzoeken:

ONDERZOEK

LUMC Leiden Onderzoek Prof. Dr. Bart Roep

Universiteit Twente Onderzoek Dr. Aart van 
Apeldoorn

Radboudumc Nijmegen Onderzoek Prof. Dr.
Martin Gotthardt

LUMC Leiden Onderzoek Dr. Françoise Carlotti

Diabeter Onderzoek Dr. Henk-Jan Aanstoot

TOTALEN IN US DOLLARS

Boekjaar
2014-2015

Boekjaar
2015-2016

Boekjaar
2016-2017 Totaal
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285.666

401.069

133.343

191.843

338.289

1.350.210

253.617

207.854

166.067

201.211

334.987

1.163.736

-

-

-

-

334.961

334.961

539.283

608.923

299.410

393.054

1.008.237

2.848.907
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491.710
95.809
587.519

407.089
101.295

508.384

boekjaar

378.830

voorgaand
boekjaar

498.067

boekjaar

1.546

voorgaand
boekjaar

1.312

10. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

Donaties en giften
Evenementen en projecten

Onderdeel van donaties en giften zijn reguliere donaties waarvan de jaarlijkse post, naar de stand van
30 juni 2014, 219.600 euro bedraagt. Deze bijdragen zijn allemaal onder fiscaal vriendelijke
voorwaarden notarieel verleend.

11. OVERIGE BATEN

Baten verkregen via JDRFI

De baten zijn verkregen via JDRF International voor besteding aan wetenschappelijk onderzoek

12. BATEN UIT BELEGGINGEN

Ontvangen bankrente & valutaresultaten

De rente bedraagt 1.546 euro en komt voort uit op rentedragende rekeningen geplaatste donaties en
giften.

13. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Radboudumc Nijmegen - onderzoek prof. dr. Martin Gotthardt
LUMC Leiden - onderzoek Prof. Dr. Bart Roep
Universiteit Twente - onderzoek Dr. Aart van Apeldoorn
UMC Groningen - onderzoek Dr. Erik de Vries

14. VOORLICHTING

Doorbelasten uitvoeringskosten t.b.v. voorlichting

Dit betreft de projectkosten van educatie en voorlichting (communicatie, online en landelijke media).

15. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

Doorbelasten uitvoeringskosten t.b.v. werving

Dit betreft de projectkosten van donorwerving, het online donatieplatform, donorevenementen en
projectorganisatie.

Toelichting op de baten en lasten 2013-2014

boekjaar
voorgaand

boekjaar

42.910
384.728
190.921

618.559

boekjaar
voorgaand

boekjaar

200.194
317.767
130.013
80.305

728.279

boekjaar

boekjaar

voorgaand
boekjaar

voorgaand
boekjaar

88.983
88.983

75.490
75.490

80.293
80.293

70.617
70.617



17. LASTENVERDELING

Volgens de ‘Richtlijnen Fondsenwervende instellingen’ moeten de lasten toebedeeld worden.
Onderstaand schema geeft deze verdeling.

BESTEDINGEN
Subsidies

UITVOERINGSKOSTEN

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten
ZZP kosten
Salarissen
Sociale lasten
Reiskosten
Overig

Huisvestingkosten

Kantoor en algemene kosten
ICT kosten
Accountants- en notariskosten
Advieskosten
Overige kantoorkosten

Afschrijvingen

TOTAAL TE VERDELEN LASTEN

Het aantal werknemers bedroeg ultimo boekjaar 5 (ultimo vorig boekjaar 3). De bestuurders van de
Stichting ontvangen geen bezoldiging. De toerekening van de kosten vindt zo veel mogelijk direct
plaats. Op basis van de inzet van de medewerkers van JDRF is vastgesteld hoeveel uur per week
gemiddeld wordt besteed aan een activiteit. Deze verdeling is de basis voor de doorbelasting van de 
personele kosten (ZZP kosten, salarissen en sociale lasten).

Besteed aan
doelstellingen

Werving
 baten

Beheer en
administratie

Totaal
boekjaar

Begroot
boekjaar

Totaal
voorgaand

boekjaar

Onderzoek

Eigen
fondsen
werving

618.559

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

618.559

-

24.126

17.369
37.266
6.975
2.643

-
64.253

-

58
-
-

546
604

-

88.983

-

21.647

6.786
27.142
5.088
3.565

345
42.926

-

3.309
-
-

12.411
15.720

-

80.293

-

460

3.133
36.370
6.984

466
1.356

48.309

-

441
13.661

-
1.605

15.707

183

64.659

618.559

46.233

27.288
100.778
19.046
6.674
1.701

155.487

-

3.808
13.661

-
14.562
32.031

183

852.493

717.000

55.000

30.000
110.000
20.000

5.000
2.000

167.000

-

5.500
10.000

-
15.000

30.500

500

970.000

728.279

67.364

60.951
28.081
3.767

889
4.033
97.721

-

4.856
10.437

-
3.644

18.937

100

912.401
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16. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Doorbelasten van uitvoeringskosten t.b.v. beheer en 
administratie

Dit betreft personeel, kantoor en algemene kosten inzake de organisatie en administratie van het 
bureau.

De lasten van de accountant voor de jaarrekening bedragen 9.075 euro

boekjaar

64.658
64.658

voorgaand
boekjaar

38.015
38.015

Voorlichting



Kasstroomoverzicht

Onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Exploitatieresultaat
Afschrijving

Mutatie kortlopende vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

Investeringen

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
Beginbalans liquide middelen
Eindbalans liquide middelen

115.402
183

-8.958
-11.561

- 1.120

309.058
403.409

115.585

- 20.114

- 1.120

94.351

94.351

Boekjaar

Overige gegevens

VOORSTEL VERWERKING SALDO VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR
De penningmeester van de stichting stelt voor om het overschot boekjaar als volgt te bestemmen:

Dotatie aan continuïteitsreserve

GEBEURTENISSEN NA DE BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum.

115.402
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: Bestuur van Stichting JDRF Nederland  
 
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 42 tot en met 51 opgenomen jaarrekening 2013/2014 
van de Stichting JDRF Nederland te Bussum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 30 juni 2014 en de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2013 tot en met  
30 juni 2014 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel 
belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg 
van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.  
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van de Stichting JDRF Nederland per 30 juni 2014 en van het saldo baten en lasten 
over de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 in overeenstemming met de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen 

Den Haag, 18 november 2014 
Deloitte Accountants B.V. 
 

Was getekend: drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA 
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Begroting 2014-2015

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
- donaties en giften
- evenementen en projecten
Overige baten
Baten acties derden
Baten uit beleggingen
SOM DER BATEN

Lasten
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Wetenschappelijk onderzoek
Voorlichting

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving

BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie

SOM DER LASTEN

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

DOTATIE/ONTREKKING AAN:
Dotatie aan continuïteitsreserve

KENGETALLEN
% kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen
    fondsenwerving
% besteding doelstelling t.o.v. totale baten *
% besteding doelstelling t.o.v. totale lasten *
% kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten *

* Deze zijn respectievelijk 72%, 77% en 11% excl. overige baten

Toelichting op de verschillen begroting versus realisatie
De baten zijn lager uitgekomen dan begroot. Dat is mede veroorzaakt door de opbouwfase waarin de
stichting zich nog bevond in het boekjaar. Gedurende 2013 is bemensing van de organisatie verder in-
gevuld waarmee de continuïteit van de werkorganisatie verder is geborgd. Daarnaast is de besteding
aan wetenschappelijk onderzoek lager dan begroot. Deze wereldwijde allocatie van middelen vindt 
plaats door JDRFI en is een gegeven voor JDRF Nederland. Mede als gevolg hiervan zijn onze overige
baten die bestaan uit een aanvulling van JDRFI op onze eigen baten uit fondsenwerving gedaald.

600.000
110.000
501.000

-
1.000

1.212.000

875.000
168.000

1.043.000

79.000

90.000

1.212.000

-

-
-

11%

86%
86%

7%

491.710
95.809

378.830
-

1.546
967.895

618.559
88.983

707.542

80.293

64.658

852.493

115.402

115.402
115.402

14%

73%
83%

8%

575.000
180.000
254.000

10.000
1.000

1.020.000

717.000
85.000

802.000

90.000

78.000

970.000

50.000

50.000
50.000

12%

79%
83%

8%

begroting
boekjaar

2014/2015

realisatie
boekjaar

2013/2014

begroting
boekjaar

2013/2014
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