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1. Ra>onale  

Het doel van s%ch%ng het Sikkelcelfonds is geld werven voor baanbrekend wetenschappelijk onder-
zoek naar een betere behandeling van sikkelcelziekte. Het Sikkelcelfonds vergroot de bekendheid van 
sikkelcelziekte in Nederland door ac%es te organiseren en op sociale media aandacht te vragen met 
het doel meer compassie te genereren voor pa%ënten met sikkelcelziekte en mensen te bewegen het 
Sikkelcelfonds te steunen met dona%es.  

Het Sikkelcelfonds dat opgericht is in 2017, is een s%ch%ng met ANBI-status, CBF keurmerk en heeX 
een MAEX profiel. 

Het Sikkelcelfonds besluit jaarlijks in de bestuursvergadering- voorafgaand aan het jaar van financiële 
toewijzing (met meerderheid der stemmen) - de hoogte van het bedrag dat in het aanstaande kalen-
derjaar uitgegeven zal worden aan wetenschappelijke projecten uit algemene middelen.  

Het bestuur heeX voorwaarden opgesteld waaraan een wetenschappelijk project moet voldoen om 
in aanmerking te komen voor financiering (zie hoofdstuk 5: Voorwaarden toekenning van financiering 
aan wetenschappelijk projecten). 

Het Sikkelcelfonds zet zich tevens ac%ef in voor “gerichte fondsenwerving” door matches te zoeken 
tussen poten%ële donoren en wetenschappelijk projecten die voldoen aan de selec%ecriteria en 
waarvoor de algemene middelen van het Sikkelcelfonds niet toereikend zijn.  

2. De Commissie van Onderzoek  

Het bestuur heeX in 2017 een Commissie van Onderzoek ingesteld om het bestuur te adviseren wel-
ke wetenschappelijke projecten gefinancierd kunnen worden uit de algemene middelen van het  
Sikkelcelfonds op grond van een hoogstaande kwalifica%e verkregen door een review commissie. 
Daarnaast en niet minder belangrijk, welke wetenschappelijke projecten in aanmerking komen voor 
“gerichte fondsenwerving”. De Commissie van Onderzoek bestaat uit experts op het gebied van be-
handeling en/of onderzoek naar sikkelcelziekte.   

De taak van de Commissie van Onderzoek staat in het Beleidsplan 2017-2021 als volgt omschreven:  

• De Commissie van Onderzoek stelt een onderzoeksagenda vast; 

• De Commissie van Onderzoek inspireert het bestuur aangaande nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van behandeling en genezing van sikkelcelziekte en communiceert hierover; 

• De Commissie van Onderzoek  stelt - samen met het bestuur-  de procedure van indienen van 
wetenschappelijke projecten vast. 
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In het Beleidsplan 2021 - 2023 zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden van de Commissie 
van Onderzoek toegevoegd: 

Aangezien leden van de Commissie van Onderzoek tevens aanvragers van wetenschappelijke 

projecten kunnen zijn, is de volgende procedure opgesteld om een onadankelijke beoordeling te 

borgen: 

• De Commissie van Onderzoek is verantwoordelijk voor de samenstelling van en corres-
ponden%e met de onadankelijke review commissie. 

• De Commissie van Onderzoek beoordeelt de ingediende wetenschappelijke projecten of 
zij voldoen aan de criteria zoals opgesteld door het bestuur van het Sikkelcelfonds.  

• De geselecteerde projecten worden vervolgens beoordeeld door een interna%onale on-
adankelijke review commissie. 

• De interna%onale review commissie bestaat uit experts op gebied van sikkelcelziekte, 
maar ook andere exper%ses met raakvlakken t.a.v. onderzoek bij sikkelcelziekte zoals epi-
demiologie, antropologie, transfusie geneeskunde zijn mogelijk. Om het pa%ënten per-
spec%ef te garanderen wordt tevens een interna%onale vertegenwoordiger van sikkelcel-
pa%ënten gevraagd om zieng te nemen in deze commissie.  

Het bestuur heeX de Commissie van Onderzoek verzocht, om het aantal leden in de toekomst uit te 
breiden van drie naar vijf leden, buiten hun eigen exper%se. 

3. Het vermogen van het Sikkelcelfonds  

Het vermogen van het Sikkelcelfonds is opgebouwd uit: 

a.  Algemene middelen  

- Dona%es via doneerknop website en Facebook (Molly).  

- Rechtstreekse overmakingen op bankrekening van het Sikkelcelfonds: schenkingen, giXen, 
erfstellingen en legaten.  

- Verkoop van merchandise via Mercis (nijntje en nina’s etc.). 

- Speciale ac%es onder meer via Ac%epagina (kerstnijntje ac%e Rotary), Go Fund Me ac%e, toe-
koms%ge “challenges” etc. 

b. Gerichte fondsenwerving  

Het bestuur zet zich in om contact te leggen met vermogens- en (familiefondsen)/ s%ch%n-
gen, bedrijven etc. t.b.v. gerichte fondsenwerving van geselecteerde  wetenschappelijke pro-
jecten, die een wetenschappelijk keurmerk hebben verkregen via de Commissie voor Onder-
zoek d.m.v. de in dit document beschreven procedure.  
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 c. Gerichte (gelabelde) dona>es  t.b.v. financiering van overige kosten  

Dona%es t.b.v. een specifiek doel of project door par%culieren, fondsen/s%ch%ngen, bedrijven 
(t.b.v. Soroya Beacher Jonge Onderzoeker Beurs of t.b.v. nijntjes voor kinderen met sikkelcel-
ziekte in Suriname en de An%llen) die niet bestemd zijn ter financiering van wetenschappelij-
ke projecten. 

4. Beleidsplan 2021 - 2023 

In het Beleidsplan 2017-2021 staat de inten%e beschreven om in een periode van vier jaar een stam-
vermogen op te bouwen van €250.000,-, alvorens over te gaan tot financiering van wetenschappelijke 
projecten. Het stamvermogen bedroeg in december 2020 €212.000,- .    

Door een grote schenking in het voorjaar 2021 is het stamvermogen gegroeid naar €412.000,- Tevens 
is er een mondelinge toezegging voor een vervolg dona%e van €200.000,- in het jaar 2022. 

In het Beleidsplan 2021 -2023 is het volgende besluit opgenomen: 

• Het Sikkelcelfonds houdt een minimale reserve aan van €100.000,-. 

• Van 2021 tot en met 2023 wordt jaarlijks een gegarandeerd totaalbedrag van €50.000,- van-
uit de algemene middelen beschikbaar gesteld t.b.v. ondersteuning van wetenschappelijk 
onderzoek: 

o €45.000,- per jaar t.b.v. ondersteuning voor twee of meerdere wetenschappelijke 
projecten (met name pilot- of start up projecten) met als doel een verbeterde zorg, 
behandeling of genezing van sikkelcelziekte. 

o €5.000,- per jaar t.b.v. Soroya Beacher Jonge Onderzoeker Beurs.  

• Tevens zal in het jaar 2021 een totaal  bedrag van  €200.000,- vanuit de algemene middelen 
beschikbaar worden gesteld t.b.v. medefinanciering van twee wetenschappelijke projecten 
(€100.000,- per project aanvraag) met als doel een verbeterde zorg, behandeling of genezing 
van sikkelcelziekte. 

• Het uiteindelijke beschikbare bedrag voor financiering van wetenschappelijke projecten -bo-
venop het gegarandeerd bedrag- kan jaarlijks verhoogd worden, adankelijk van de financiële 
(algemene) middelen van het Sikkelcelfonds. Dit wordt jaarlijks in de bestuursvergadering van 
januari bepaald. 

Indien tussen%jds blijkt dat de financiële posi%e van het Sikkelcelfonds toekenning van dit jaarlijkse 
bedrag - naar het oordeel van het bestuur - niet langer toelaat, zal door het bestuur het besluit ge-
nomen worden om het bedrag bij te stellen. Dit besluit wordt binnen twee weken gecommuniceerd 
aan de Commissie van Onderzoek.  
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Besluit financiering uit algemene middelen in het jaar 2020 ter ondersteuning van: 

- Landelijke Pa%ënten SCORE Register     €25.000,- 

Besluit financiering uit algemene middelen in het jaar 2021 ter ondersteuning van: 

- Soroya Beacher Jonge Onderzoeker Beurs    € 5.000,- 

- Twee tot drie wetenschappelijk projecten (in totaal)  €45.000,- 

- Twee wetenschappelijke projecten (in totaal)   €200.000,- 

 5. Voorwaarden toekenning van financiering aan wetenschappelijk projecten 

Het bestuur van het Sikkelcelfonds heeX de volgende voorwaarden opgesteld t.b.v. toekenning van  
financiering aan wetenschappelijk projecten: 

a. De voorkeur gaat uit naar wetenschappelijk projecten met  klinische relevan%e. 

b. Financiële ondersteuning voor de twee projecten die in aanmerking komen voor de grants 
van €100.000,-. wordt alleen verleend o.b.v. medefinanciering, d.w.z. projecten waarvoor 
reeds gedeeltelijke financiering aanwezig of toegekend is. Dit om de kans op succesvolle af-
ronding van het wetenschappelijk project te vergroten. 

c. De aanvrager dient verbonden te zijn aan een Nederlands ins%tuut/ziekenhuis. Er kan uiter-
aard in interna%onaal verband samen gewerkt worden en in het kader daarvan kunnen ver-
blijkosten van de aanvrager in het buitenland gefinancierd worden. 

d. Financiering kan worden aangevraagd voor  

a. Projecten voor (PhD) studenten of verpleegkundig specialisten 

b. Deelprojecten binnen een bestaand promo%etraject 

c. Deelprojecten binnen een bestaand post-doc project 

Waarborging van kwalita%ef hoogstaand onderzoek door: 

- De Commissie van Onderzoek maakt een eerste selec%e of de ingediende wetenschappelijk 
projecten die voldoen aan bovengenoemde criteria. 

- De geselecteerde projecten worden door de Commissie van Onderzoek ter beoordeling door-
gestuurd naar een interna%onale review commissie. 
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6. Procedure financiering van wetenschappelijke projecten  

Het Sikkelcelfonds beslist jaarlijks  - uiterlijk in de maand december - de hoogte van het bedrag dat in 
het daarop volgend kalenderjaar bestemd zal worden voor financiering van wetenschappelijke pro-
jecten, zoals eerder genoemd.  

Het Sikkelcelfonds publiceert jaarlijks, een oproep voor het indienen van poten%ële wetenschappelij-
ke projecten op de website en stelt  senior onderzoekers van onderzoeksins%tuten en ziekenhuizen 
schriXelijk op de hoogte (zie hoofdstuk 8: Tijdslijn) via o.a. mailinglijst van de Landelijke Werkgroep 
Hemoglobinopathie Behandelaren (LWHB) en van het Sickle Cell Outcome Research (SCORE) consor-
%um. De hoogte van het bedrag en de slui%ngsdatum van de indiening (2 maanden na oproep) staat 
in de oproep vermeld. 

Het project (maximaal vier A4) wordt in het Engels ingediend bij de backoffice van het Sikkelcelfonds 
(email info@hetsikkelcelfonds.nl) en bevat een samenvaeng van het onderzoek, beschrijving van het 
team en de begeleider, een overzicht van kernpublica%es, een korte beschrijving van de aanpak van 
het onderzoek en beoogde (wetenschappelijke en andere) resultaten als ook maatschappelijke rele-
van%e. Tevens zal gevraagd worden om een korte lekensamenvaeng in het Engels en Nederlands  te 
schrijven van (300 woorden). De aanvraag wordt ingediend in een vast format (zie Bijlage 1). 

Na de slui%ngstermijn beoordeelt de Commissie van Onderzoek de aanvragen op volledigheid en of 
zij voldoen aan de voorwaarden van de s%ch%ng. De geselecteerde projecten worden vervolgens 
door de Commissie van Onderzoek aangeboden aan een interna%onale review commissie waarbij 
naast wetenschappelijke kwaliteit volgens een score systeem gekeken wordt naar de impact van het 
wetenschappelijke onderzoek en de verwachte maatschappelijke relevan%e. 

De voorselec%e door de Commissie van Onderzoek en de beoordeling door een interna%onale review 
commissie beslaat een termijn van maximaal 3 maanden.  

Op basis van de beoordeling van de interna%onale review commissie krijgen alle projecten een score. 
Projecten met een score van ≥15 (bij een maximumscore van 25), kunnen in aanmerking komen voor 
financiering via algemene middelen (hoogste score) of via gerichte fondsenwerving.  

De lijst van geselecteerde projecten inclusief de volledige beoordeling van de interna%onale review 
commissie wordt door de Commissie van Onderzoek ingediend bij het bestuur, met het advies welke 
projecten op basis van de rangorde van de score gefinancierd worden uit algemene middelen (hoog-
ste score) of mogelijk (op termijn) via gerichte fondsenwerving.  

Het bestuur stelt de aanvrager op de hoogte van de beoordeling (inclusief de score) van de review 
commissie en de beslissing betreffende het wel/ niet toekennen van financiering uit algemene midde-
len of mogelijk op termijn o.b.v. gerichte fondsenwerving door het Sikkelcelfonds.   

Geselecteerde projecten waarvoor het Sikkelcelfonds onvoldoende middelen heeX voor financiering 
uit algemene middelen en waarvoor nog geen of onvoldoende gerichte fondsenwerving voor gevon-
den is, kunnen nogmaals ingediend worden (eventueel  in aangepaste vorm). Hiervoor dient wel een 
nieuwe aanvraag ingediend te worden. 
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Procedure “gerichte fondsenwerving” 

Bij gerichte fondsenwerving wordt ac%ef zocht naar een “match” tussen een poten%ële donateur 
(fondsen/s%ch%ngen/ par%culieren/bedrijven e.d.) en wetenschappelijke projecten die binnen de 
criteria vallen opgesteld door het bestuur en posi%ef beoordeeld zijn door de interna%onale review 
commissie. 

Een voorselec%e van poten%ële fondsen wordt gemaakt door het bestuur. Het bestuurslid Financieel 
Beleid is de vaste contact persoon van het Sikkelcelfonds en poten%ële donateurs. 

Het bestuur kan op grond van bredere argumenten keuzes maken over de prioritering van geselec-
teerde projecten die gefinancierd worden via ‘gerichte fondsenwerving’. Het betreX al%jd geselec-
teerde projecten die posi%ef beoordeeld zijn door de interna%onale review commissie. 

Wanneer een match gevonden is, neemt het bestuurslid Financieel Beleid van het Sikkelcelfonds con-
tact op met de betreffende poten%ële donateur voor een eerste oriënterend gesprek gebruikmakend 
van de lekensamenvaeng.  

Indien de poten%ële donateur geïnteresseerd is, wordt een vervolgoverleg gepland worden met de 
betrokken onderzoeker en een afgevaardigde van het bestuur van het Sikkelcelfonds, waarbij nader 
ingegaan wordt op de inhoud en merites van het betreffende onderzoek. Financiering van deze we-
tenschappelijke projecten vindt al%jd plaats via het Sikkelcelfonds en niet rechtsreeks naar de aan-
vrager. Het Sikkelcelfonds stelt vooraf aan de financiering samen met de donateur en de onderzoeker 
een document op, volgens een vast format.  

Het Sikkelcelfonds verstrekt haar bijdragen op voorwaarde van: 

- Kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek  

-  Transparan>e: het is voor het Sikkelcelfonds en voor de donateurs van essen%eel belang te 
allen %jde te weten en zichtbaar te maken waar het geld aan wordt besteed. 

- Zichtbaarheid: het is voor het Sikkelcelfonds en voor de donateurs van essen%eel belang om 
structureel op de hoogte gehouden te worden over het onderzoek en de voortgang van het 
onderzoek. 

Het staat individuele onderzoekers die een project hebben ingediend en dat is goedgekeurd door de 
review commissie vrij om ook zelf financiering voor het betreffende project te verwerven en (indien 
mogelijk) de verworven middelen via het Sikkelcelfonds te laten lopen, om daarmee de ontwikkeling 
van het Sikkelcelfonds te bevorderen. 
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7. Criteria waarop aanvragen door de review commissie beoordeeld worden 

Relevance (unmet need, knowledge gap)      1—2—3—4—5 

Innova%ve         1—2—3—4—5 

Scien%fic robustness, methods in accordance with the scien%fic ques%on 1—2—3—4—5 

Feasibility         1—2—3—4—5 

Budget corresponds with applica%on      Yes/No 

Clear scien%fic and/or social impact      1—2—3—4—5  

Ra>ng Scale : 1 = Poor · 2 = Fair · 3 = Good · 4 = Very Good · 5 = Excellent.    

8. Tijdslijn  

Tijdslijn financiering van wetenschappelijke projecten in 2021 

 1 juni   Oproep voor indiening  

15 augustus  Indienen van projecten en eerste selec%e Commissie van Onderzoek.  

1 september Commissie van Onderzoek dient de projecten in bij een interna%onale review 
commissie  

15 oktober  Defini%eve selec%e door Commissie van Onderzoek en presenta%e aan het 
bestuur 

1 november  Bekendmaking van toekenning financiering wetenschappelijke project(en)  

Tijdslijn financiering van wetenschappelijke projecten vanaf 2022 

1 januari  Oproep voor indiening   

1 maart  Indienen van projecten en eerste selec%e Commissie van Onderzoek.  

15 maart Commissie van Onderzoek dient s de projecten in bij een interna%onale re-
view commissie   

1 juni  Defini%eve selec%e door Commissie van Onderzoek en presenta%e aan het 
bestuur  

19 juni  Bekendmaking van toekenning financiering wetenschappelijke project(en) op 
Wereld Sikkelceldag (19 juni). 
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9. Financiële afwikkeling 

Na toekenning van het project wordt middels facturering 80% van het toegezegde bedrag 
voorgefinancierd. 

Bij het begin van het onderzoeksproject zal het bestuur samen met de junior en senior on-
derzoeker een communica%eplan maken voor social media (globaal: 4 posts/ jaar op Insta/ 
LinkedIn en FB) en een leken presenta%e t.b.v de donateur(s). 

Bij publica%e of disserta%e  van het gefinancierde wetenschappelijke project wordt vermeld 
dat (gedeeltelijke) financiering van het project middels het Sikkelcelfonds heeX plaatsgevon-
den met gebruik van logo van het Sikkelcelfonds. 

- Het bestuur verzoekt aan de onderzoeker om binnen 3 maanden na beëindiging van  de on-
derzoeksperiode een verslag in te dienen (max twee A4), bij voorkeur in lekentaal met de be-
haalde resultaten van het onderzoek bestemd voor publica%e op de website van het Sikkel-
celfonds en indien er sprake is van gerichte fondsenwerving  aan de specifieke donateur. 

- Na inleveren van het eindverslag zal overgegaan tot betaling van de resterende 20% van het 
toegezegde bedrag. 

- De junior- en senior onderzoeker worden uitgenodigd om een presenta%e te geven voor (po-
ten%ële) donateurs en andere belangstellenden op de bijeenkomst op Wereld Sikkelceldag. 
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