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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
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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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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! 



Merk architectuur

5

Het versnellen van levensveranderende 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 USA 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 type 

1 diabetes

Collectief accelereren van funding, 

steunen en versterken van 

betrokkenen

Betere behandeling

Improving lives Community

Baanbrekend onderzoek

wereldwijd naar de genezing

van type 1 diabetes via 2 

onderzoekspaden

Wereldwijd verzamelen, 

interpreteren en beschikbaar

stellen van alle informatie over 

type 1 diabetes 

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 type 1 diabetes via 4 

onderzoekspaden

PRODUCT TRUTHS



Factsheet

• Er wordt gemiddeld 122 euro per jaar gedoneerd

• Dit wordt verspreid over een frequentie van 9,5 x

• Frequentie van donatie over inkomensgroepen gelijk

• Er wordt het liefst ‘los’ gedoneerd
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• Men doneert vanuit empathische overwegingen

• Keuze van goede doel is rationeler – transparantie! 

• 70% doneert in de gezondheidscategorie

• Volgens Rabobank charity-desk is de verwachting dat de 

jaarlijkse inkomsten goede doelen dalen van 6 naar 3,8 

miljard per jaar ten gevolge van corona.

* bron: onderzoek Mediaxplain nov 2019



Doelgroep

120.000 mensen heeft zelf type 1 diabetes

Mensen met type 1 diabetes 

Betrokkene

400.000 mensen zijn direct betrokken met type 1 diabetes, 

maar hebben het zelf niet. Daarnaast heeft 11% van 

Nederland à 1.485.600 mensen iemand minder direct in de 

omgeving met type 1 diabetes. 

Empathisant

22,1% van Nederland à 2.924.300 mensen.

De groep mensen die het afgelopen jaar heeft gedoneerd aan

goede doelen in de gezondheid en maatschappelijke

verantwoordelijkheid voelt.

Betrokkene

Patient

Empathisant

* bron: onderzoek Mediaxplain nov 2019



Wetenschappelijk onderzoek

GENEZEN

BÈTA CEL 

VERVANGING
REGENERATIE IMMUUNTHERAPIE PREVENTIE

VOORKOMEN

KUNSTMATIGE

ALVLEESKLIER

BEHANDELEN

GLUCOSE 

REGULATIE
COMPLICATIES



Wetenschap: Product truths

Bètaceltherapie
Inkapseling: Het vinden van methoden om bètacellen te transplanteren en ze daarbij
door middel van inkapseling te beschermen tegen de autoimmuunaanval die type 1 
diabetes veroorzaakt.
Bètacel regeneratie: Afhankelijkheid van donor-bètacellen verminderen door uit
stamcellen of andere lichaamscellen bètacellen te ontwikkelen ten behoeve van 
transplantatie. Anderzijds mogelijkheden om de nog aanwezige bètacellen opnieuw te
‘activeren’.

Immunotherapie
Beïnvloeding van het afweersysteem ontwikkelen door middel van vaccins en anderen
immuun behandelingen zodat aanwezige bètacellen niet meer zullen worden
aangevallen. 

Bètaceltherapie
Inkapseling: Het vinden van methoden om bètacellen te transplanteren en ze daarbij
door middel van inkapseling te beschermen tegen de autoimmuunaanval die type 1 
diabetes veroorzaakt.
Bètacel regeneratie: Afhankelijkheid van donor-bètacellen verminderen door uit
stamcellen of andere lichaamscellen bètacellen te ontwikkelen ten behoeve van 
transplantatie. Anderzijds mogelijkheden om de nog aanwezige bètacellen opnieuw te
‘activeren’.

Immunotherapie
Beïnvloeding van het afweersysteem ontwikkelen door middel van vaccins en anderen
immuun behandelingen zodat aanwezige bètacellen niet meer zullen worden
aangevallen. 

Preventie
Vloeit voort uit bovenstaand: Het vaststellen van genetische markers die ontstaan van 
type 1 diabetes voorspellen om vervolgens met medicatie het ontstaan van type 1 
diabetes te kunnen uitstellen en in de toekomst voorkomen.
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Kunstalvleesklier

Het koppelen van continue glucose meters aan algoritmes die in 

staat zijn insulinedosering te automatiseren via gekoppelde

insuline pompen of insuline+glucagonpompen. Om hiermee een 

groot deel van de behandelingslast bij mensen met type 1 diabetes 

weg te nemen en glucosecontrole te verbeteren voor een betere

kwaliteit van leven en verminderd risico op complicaties.

Glucose management

Door middel van betere insuline die sneller en stabieler werkt, of 

het ontwikkelen van Glucose Responsive Insuline wordt de 

glucosecontrole verbeterd met als gevolg een verbetering in de 

kwaliteit van leven en verlaging van het risico op complicaties.

Complicaties

Door het zoeken van overlap met type 2 diabetes zorgen dat

behandelingen voor complicaties ook voor mensen met type 1 

diabetes geschikt worden. Daarnaast ook het bepalen van 

genetische risicofactoren voor de ontwikkeling van complicaties om 

vroeg te kunnen ingrijpen.

Community, voorlichting, support

CURING T1D IMPROVING LIVES



Doelstellingen

Branding Fondsenwerving Wetenschap & innovatie Versterken community Organisatie support

Doel • Merkbekendheid vergroten

• Huisstijl conform JDRF-I

Inkomsten verhogen per 

doelgroep.

Autoriteit zijn op het gebied 

van type 1 diabetes

Groei van community, groei van 

betrokkenheid van de community

Vergroten 

organisatievolwassenheid 

van Stichting JDRF NL

Doelstelling

2021

• Geholpen naamsbekendheid 

van JDRF NL van 2% naar 

4%.

• JDRF-I  huisstijl compleet 

doorgevoerd in alle kanalen.

Inkomsten boekjaar juli 

2020 - juni 2021 

€1. 475.000.

Kennis wetenschappelijk 

onderzoek ontsluiten voor 

diverse doelgroepen.

Community beschouwt JDRF NL 

als dé verbinder van wetenschap 

en community en visa versa.

Inzet van de vrijwilligers 

professionaliseren als 

integraal onderdeel van de 

organisatie

Outlook 2025 Geholpen naamsbekendheid van 

JDRF Nederland 30 %.

Inkomsten 2025 laten 

stijgen met 40%.

Wetenschappers benaderen 

pro-actief JDRF-NL voor route 

naar grants

Community beschouwt JDRF NL 

en JDRF-I als dé verbinders van 

wetenschap en community  en v.v. 

wereldwijd

Vrijwilligers onderdeel laten 

zijn van multidisciplinaire 

teams. Landelijke netwerk 

van vrijwilligers.



Begroting 2020/2021



Content thema’s 
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Everyone 

together
Getting things 

done
Know one Everyone 4 

no one

Interactie met de community door 

ervaringen te delen, delen met 

niet T1D-ers hoe ermee om te 

gaan etc.

Wat zijn de ambities van mensen 

achter acties en betrokkenen van 

vrijwilliger bij events? Hoe komen 

verschillende type mensen in 

actie. Wat zijn de drijfveren van 

vrijwilligers en alle andere 

mensen bij JDRF zelf? 

We zorgen er samen voor dat 

basisinformatie over T1D 

beschikbaar en compleet is en 

wordt gedeeld. Samen zorgen we 

dat alle mensen beter op de 

hoogte zijn over T1D en het leven 

met T1D.

Hoe gaat het met de 

onderzoeken? Doorbraken? 

Gehaalde doelen? Hoeveel is er 

nog voor nodig om dit te halen? 

Wat gebeurt er in het buitenland? 

Wat zijn onderzoekers allemaal 

aan het doen?



10 jaar JDRF in Nederland 

Vorm: Interactieve mini documentaire gepresenteerd door 

wetenschapsjournalist Diederik Jekel in combinatie met moodbord. 

Vast paneel waarin links de interactieve mini documentaire met 

Diederik Jekel wordt gepresenteerd, rechts worden de 

verschillende hulpmiddelen gepresenteerd met twee tekstpanelen. 

Tekstpaneel 1: uitleg type 1 diabetes

Tekstpaneel 2: uitleg hulpmiddelen + toelichting JDRF + QR code 

met daarachter de JDRF website met 4 podcasts met verdieping 

van de wetenschap.

Zie ook https://youtu.be/pNau9mixKFY

Een onzichtbare ziekte wordt tastbaar door Rijksmuseum Boerhaave en JDRF

Hoe kan de bezoeker ervaren wat het betekent om type 1 diabetes te hebben en daarmee inzicht krijgen naar het belang van onderzoek naar 

toekomstige oplossingen die moeten leiden naar genezing? De bezoeker ervaart de dagelijkse impact door zelf de keuze te moeten maken in drie 

situaties, waarna uitleg wordt gegeven en elke keuze wordt toegelicht.

Doelgroep primair: Millennials

https://youtu.be/pNau9mixKFY


Evenementen kalender

Datum Event Plaats

september Wetenschap webinar Online  

oktober Wetenschap webinar Online

nov/dec? Veiling Online veiling

14 november Werelddiabetes dag Online combinatie webinars

November Voel je vrij Online

December Community webinar Online

Datum Event Plaats

Februari Medtech avond Online

Februari Peak Online

Maart Voel je vrij Online

April up to date Fysiek + online

Juni Walk Fysiek + online


