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JDRF heeft als missie: 

Het versnellen van levensveranderende doorbraken voor het 
behandelen, voorkomen en genezen van type 1 diabetes en 
haar complicaties.

Missie & Doelstelling

JDRF heeft als doel:

• Fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek naar het 
genezen, voorkomen en behandelen van type 1 diabetes;

• Voorlichting geven over de wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van type 1 diabetes;

• Genereren van meer bekendheid over type 1 diabetes en 
JDRF.
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Onze kernwaarden

SAMEN

KRACHTIG

DOELGERICHT

Over de hele wereld werken we samen naar een toekomst zonder type 1 diabetes (T1D). We komen samen in 
actie, brengen de beste onderzoekers samen, we verzamelen informatie en brengen mensen met T1D in contact 
met elkaar. We delen kennis en ervaring met mensen met T1D en hun omgeving, wetenschappers en 
zorgverleners. 

We laten zien dat mensen met T1D sterk zijn. We gebruiken onze gezamenlijke kracht om onderzoek mogelijk te 
maken en in actie te komen om T1D uit de wereld te helpen. We empoweren onze stakeholders en vrijwilligers om 
resultaten neer te zetten. 

We hebben serieuze doelstellingen die we op verschillende manieren kunnen bereiken. We laten zien wat we van 
plan zijn en wat al is gerealiseerd. Wij nemen verantwoordelijkheid om alle betrokkenen aan te sluiten bij 
wereldwijde ontwikkelingen en successen. Op naar een wereld zonder T1D! 



Ons merk 
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Het versnellen van levens veranderende doorbraken voor het behandelen, voorkomen en genezen
van type 1 diabetes en complicaties

PRODUCT TRUTHS

PROOFPOINT

Ontwikkelen en bereikbaar maken 
van betere behandelmethoden.

(vb. sensor in Nederland, nasale 
glucagon)

Wij zijn ‘s werelds grootste organisatie op het gebied van type 1 diabetes, opgericht in 1970 in de V.S. door toegewijde ouders.
Wij genereren fondsen voor wereldwijd onderzoek met aansluiting van vooraanstaande Nederlandse wetenschappers.

Wij nemen verantwoordelijkheid om alle betrokkenen aan te sluiten bij wereldwijde ontwikkelingen en successen. 

MISSION

BRAND BENEFIT

PRODUCT DELIVERY Toekomstige genezing Empower

Ontwikkeling van een oplossing ter 
genezing en voorkoming van T1D

Collectief accelereren van funding, 
steunen en versterken van 

betrokkenen

Betere behandeling

Improving lives Community

Baanbrekend onderzoek 
wereldwijd naar de genezing 

van T1D via 2 
onderzoekspaden

Wereldwijd verzamelen, 
interpreteren en beschikbaar 

stellen van alle informatie over 
T1D

Actief bij elkaar brengen en 
versterken van betrokkenen 
via een ‘always on, united

platform’

KenniscentrumCuring TD1
Het ondersteunen van een 
betere kwaliteit van leven 

met T1D via 4 
onderzoekspaden

PRODUCT TRUTHS



Doelgroep

120.000 mensen hebben zelf type 1 diabetes

Mensen met T1D

Betrokkene
400.000 mensen zijn direct betrokken bij type 1 diabetes, 
maar hebben het zelf niet. Daarnaast heeft 11% van de
Nederlandse bevolking, à 1.485.600 mensen, iemand
minder direct in de omgeving met type 1 diabetes. 

Empathisant
22,1% van de Nederlandse bevolking, à 2.924.300 mensen.
De groep mensen die het afgelopen jaar heeft gedoneerd aan
goede doelen in de gezondheid en zich maatschappelijk
verantwoordelijk voelt.

Betrokkene

Patiënt

Empathisant

* bron: onderzoek Mediaxplain nov 2019
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Wetenschappelijk onderzoek
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GENEZEN

BÈTACEL 
VERVANGING REGENERATIE IMMUUNTHERAPIE PREVENTIE

VOORKOMEN

KUNSTMATIGE
ALVLEESKLIER

BEHANDELEN

GLUCOSE 
REGULATIE

COMPLICATIES

+

Genezen
75%

Leven met
20%

Overig
5%



JDRF beïnvloedt elke stap naar resultaat
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Het vernieuwde vijfjarenplan van JDRF International
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Ontwikkeling strategie

Stand van de 
wetenschap

De rol van JDRF

Bestuur

Onderzoeks-
commissie

Strategisch
adviespanel

Uitvoering

Publicaties op de 
website

Onderzoek
financiering t.b.v. 

strategie

Nieuw onderzoek wordt gefinancierd in lijn met de onderzoeksstrategie. Hierop volgt een 
evaluatie met betrekking tot vooruitgang en impact van onderzoeken.



De onderzoeksstrategie van JDRF

1. Ontwikkeling en uitvoering van een universele, wereldwijde strategie om de kans op ketoacidose bij de diagnose te 
verkleinen, een verhoogd risico op T1D in een vroeg stadium vast te stellen. de ontwikkeling van therapieën die het 
ziekteverloop beïnvloeden te versnellen, preventieve behandeling toe te kunnen passen bij individuen en kosten-
batenanalyses uit te kunnen voeren voor de betalers van zorg.

2. Versnelling van de ontwikkeling van therapieën die het ziekteverloop beïnvloeden, oftewel: de ontwikkeling van T1D 
vertragen, stoppen of zelfs terugdraaien. Hierbij gaat het ook om het mogelijk maken van klinische experimenten voor deze 
therapieën en het faciliteren van het ontwikkelingen van verdienmodellen om deze medicatie te ontwikkelen en 
commercialiseren.

3. Versnelling van de ontwikkeling van bètacel vervangende producten, waarbij de insulinebehoefte voor minimaal zes 
maanden vermindert, mogelijk met het gebruik van medicatie die lokaal de immuunreactie onderdrukt. 

4. Algehele verbetering van de gezondheid van mensen met type 1 diabetes (en mogelijk breder: iedereen met diabetes die 
insuline gebruikt). Gericht op het verminderen van de last van type 1 diabetes en de bijbehorende complicaties en daarnaast 
het verlagen van de drempel voor het in gebruik nemen van nieuwe therapieën.

5. Ondersteuning training voor onderzoekers en clinici.
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Prioriteit krijgt het financieren van onderzoek waarbij de kans op het versnellen van de genezing en preventie van 
T1D het grootst is. Het verbeteren van de kwaliteit van leven met type 1 diabetes houden we hierbij in het oog.



T1D genezen en het leven verbeteren

Het leven verbeteren
• Betere, kleinere, minder invasieve apparaten

• Betere insuline en andere medicijnen

• Medicijnen tegen complicaties

• Therapieën t.b.v. de psychische impact

T1D genezen
• Verloop beïnvloedende therapieën

• Immunotherapie

• Regeneratieve therapie

• Universele, wereldwijde screening

• Bètacel-therapieën

• Vervanging van bètacellen
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Innovatie JDRF Nederland

12

Data gedreven

Evenementen

Wetenschaps-
conversie

Duurzame fondsenwerving vereist een data gedreven en gepersonaliseerde aanpak. Door het 
centraal stellen van ons CRM-systeem, de juiste data te verzamelen én door hierop in te spelen (met 
marketing automation n.a.v. supporter journey's), kunnen we meer structurele donateurs, periodieke 
schenkers, major donors en zelfs nalatenschappen werven.

We kijken weer uit naar fysieke ontmoetingen, maar de ervaring leert dat een deel van onze achterban 
én potentiële donateurs voorkeur geeft aan online activiteiten. We  zullen inzetten op een hybride vorm 
bij specifieke evenementen, zodat we ons bereik kunnen vergroten, meer fondsen kunnen werven en 
meer voorlichting kunnen geven.

JDRF Nederland wil voor jonge ambitieuze wetenschappers in Nederland hét platform zijn waar zij in 
aanraking kunnen komen met type 1 diabetes en mogelijkheden voor grants. Via onze 
communicatiekanalen willen wij ons voor deze doelgroep zichtbaarder maken, om zo uiteindelijk de 
wetenschapsconversie te verhogen.



Begroting boekjaar 2021-2022
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Evenementenkalender
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Datum event plaats eigenaar bijzonderheden

30-9-2021 Voel je vrij Online JDRF/Insulet/Onemed
Data reis van patiënt, arts, producent, 
wetenschapper

11-11-2021
Wereld Diabetes Dag 
/100 jaar insuline Online JDRF/Novo/Lily o.v.b. Novo Nordisk insuline + Lily

25-11-2021 Medtech avond Online JDRF o.v.b. met verschillende leveranciers

jan Peak HCP Fysiek + online JDRF o.v.b. met SCEM en BVG

jan Wetenschapwebinar Fysiek + online JDRF grant wetenschappers

jan/feb/mrt Wetenschapwebinar Online JDRF
Maartje de Wit en Giesje Nefs – n.a.v. 
resultaat onderzoeken

feb Wetenschapwebinar Online JDRF o.v.b. in overleg Bastiaan de Galan

feb/mrt community webinar Online JDRF o.v.b. FLS/CGM - samen met Medtronic

mrt Wetenschapwebinar Online JDRF o.v.b. Francoise Carlotti

april
Wetenschapwebinar
/campagne

mei fietsclassic
juni Walk
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