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 Jaarverslag 2018 Stichting Living with Hope Foundation 
 
 
 Organisatie 
  

Bij notariële akte van 22 maart 2017 is de stichting Living with Hope 
Foundation opgericht.  
De stichting komt voort uit de Lisa Waller Hayes Foundation, de Stichting voor 
patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal (SPKS) en de Alvleesklier 
verenging (AVKV). Deze laatste twee hebben de activiteiten rondom 
pancreaskanker overgedragen aan LWH.  
 
Living With Hope vertegenwoordigt alle mensen met alvleesklierkanker. Living 
With Hope geeft informatie over de ziekte op haar site www.living withope.nl.  
We werken met verschillende partijen samen voor de verbetering van 
richtlijnen, centralisatie en concentratie van zorg en vooral voor het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. Ook moedigt Living With Hope 
jonge onderzoekers aan om wetenschappelijk onderzoek te doen naar 
alvleesklierkanker. Hiervoor stellen we jaarlijks een aantal onderzoeksbeurzen 
beschikbaar. Jonge onderzoekers kunnen met deze beurs een deel van hun 
onderzoek in het buitenland doen.  
 
In 2018 heeft living with Hope een subsidie gekregen van het NFK en is 
daarmee aangesloten als Kanker Patiënten Organisatie (KPO) bij de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten.  
 
In 2018 heeft LWH haar activiteiten uitgebreid en heeft zij het volgende 
gedaan.  Onderstaand geven wij 3 activiteiten weer.  

 
Op 14 september 2018 werd het boek “Onderweg” van Ingeborg Kuys 
gepresenteerd. Het boek bevat 8 verhalen van patiënten, ex-patiënten en 
nabestaanden van patiënten met pancreaskanker. Het zijn 8 ontroerende en 
emotionele verhalen geworden en het beschrijft goed wat patiënten en hun 
families doormaken. Ook 3 vooraanstaande oncologen en chirurgen leveren in 
het boek een bijdrage. Er zijn 1000 exemplaren van dit boek ter beschikking 
gesteld aan patiënten en hun behandelaars. Dit boek wordt zeer gewaardeerd 
en we krijgen goede reacties. Patiënten stellen het zeer op prijs om rustig te 
kunnen lezen hoe anderen met hun ziekteproces omgaan. Dit boek kan gratis 
besteld worden bij de stichting Living with Hope Foundation. Tijdens de 
patiëntendagen in het ziekenhuis geven wij dit boek aan de patiënten mee. 
Dit heeft ertoe geleid dat wij veel donaties hebben ontvangen. Deze donaties 
gebruiken wij om jaarlijks 3 onderzoeksbeurzen uit te reiken aan jonge 
onderzoekers die voor hun onderzoek daarmee een tijd in het buitenland 
kunnen studeren.  
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Patiëntendag 
 
Op 13 november hebben we meegedaan met de bijeenkomst voor 
pancreaskankerpatiënten in het AMC. De oncologen en chirurgen hebben een 
verhaal gehouden en daarnaast de diëtiste, verpleegkundige, fysiotherapeut 
en wij. Iedereen heeft zijn best gedaan om de patiënten zoveel mogelijk 
voorlichting te geven. Daarnaast was er mogelijkheid voor patiënten om elkaar 
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daar is een grote behoefte aan. 
Z’n 50 personen kwamen hierop af.  
Het boek van Ingeborg Kuys hebben we uitgedeeld wat zeer op prijs werd 
gesteld. Kortom het was een middag waar we met een heel goed gevoel op 
terug kijken. We hebben op dat moment besloten dat er in 2019 een landelijke 
dag georganiseerd moet gaan worden waar alle ziekenhuizen bij zijn 
betrokken.  Deze dag zal worden gehouden in het academie gebouw op het 
Domplein in Utrecht op zaterdag 23 november 2019. Astrid Joosten zal deze 
dag presteren.  
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Filmmomentje  
 
Vergroting kennis over de ziekte bij alle Nederlanders. We hopen nog steeds 
dat herkenning van de ziekte in een eerder stadium gaat plaatsvinden en 
behandelingswinst gaat opleveren.  
Op wereldpancreasdag hebben wij een filmpje opgenomen en op facebook 
geplaatst van een patiënt die pancreaskanker heeft. Dit alles met het doel 
voor de bewustwording en erkenning van de ziekte. Ook dit heeft geleid tot 
donaties.  
 
Daarnaast hebben we meegedaan samen met het AMC en de MLD Stichting 
met het maken van filmpjes waarin patiënten vertellen wat ze meemaken 
tijdens de behandeling van de ziekte en wat de impact voor hen is en hun 
naasten.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YV2az-pDofM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kkFITO6BCgo 
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Bestuur 
 
De heer Kwakkenbos, voorzitter, heeft in juni 2018 besloten zijn taken als 
voorzitter neer te leggen.  
De andere leden van het bestuur hebben zijn taken over genomen. Er is 
gezocht naar een voorzitter. Jaap van der Ploeg heeft in 2018 als vice 
voorzitter gefunctioneerd. Sako Zeverijn is tot het bestuur toegetreden.  
In 2018 hebben we actief gezocht naar versterking van het bestuur. Dit heeft 
ertoe geleid dat we in 2019 het bestuur met 3 mensen hebben uitgebreid en 
stappen kunnen maken.  
 
 
 


