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Inleiding 

Binnen de gehele gezondheidszorg zien we dat de rol en invloed van patiënten groter wordt. 

Zo is wettelijk geregeld dat patiëntenorganisaties een stem hebben bij belangrijke 

beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg. Daarnaast stelt de individuele patiënt - veel meer 

dan vroeger - prijs op goede en toereikende informatie over zijn ziekte, waarna hij wil 

meebeslissen over welke behandeling hij zal ondergaan.  

Ook bij de behandeling van alvleesklierkanker is die andere rol van de patiënt en zijn groeiende 

behoefte aan informatie van groot belang. Om die reden is in 2014 de Living With Hope 

Foundation (LWHF) opgericht om te komen tot één centraal, landelijk platform voor patiënten 

met alvleesklierkanker en hun naasten. Drie voordien aparte stichtingen hebben in de jaren 

daarna hun krachten gebundeld om zo de belangen van de patiënten beter te kunnen 

behartigen.  

Doelen 

Ons eerste doel is om patiënten die de diagnose alvleesklierkanker krijgen zo snel mogelijk van 

de juiste en volledige informatie te voorzien; ofwel via de website of via de telefonische 

hulplijn. Daarom streven wij ernaar dat elke arts die de diagnose alvleesklierkanker heeft 

moeten stellen zijn patiënt direct de folder van onze Foundation geeft met de eerste relevante 

informatie en een verwijzing naar de website en de hulplijn. In een latere fase kan de patiënt 

bij ons terecht voor contacten met lotgenoten. 

Het tweede doel van de Foundation is om vanuit het patiëntenperspectief mee te doen in 

landelijke strategie-overleggen met betrekking tot alvleesklierkanker, met name binnen de 

Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG).   

Het derde doel is om medisch onderzoek naar deze vorm van kanker te ondersteunen.  

Voor patiënten door patiënten 

Zoals elke patiëntenvereniging is onze filosofie: “Voor patiënten door patiënten”. De LWHF is 

een vrijwilligersorganisatie die voor een groot deel bestaat uit (ex)-patiënten en familieleden. 

Zij zijn immers het best in staat advies en steun te verlenen aan anderen die de diagnose 

alvleesklierkanker hebben gekregen.  

De informatie die wij binnen onze foundation verzamelen vindt direct zijn weg naar onze 

informatieve en overzichtelijke website (www.livingwithhope.nl) en onze Facebook-pagina. 

Steeds meer blijkt immers dat Facebook een krachtig middel is om een grote groep mensen in 

staat te stellen elkaar op te zoeken. Maar voor diegenen die persoonlijk contact prefereren 

boven Internet-contacten is er ook een telefonische hulplijn.  

Daarnaast leert de ervaring dat ondanks de groeiende invloed van virtuele contacten via de 

sociale media veel patiënten en hun naasten een grote behoefte voelen om contact te kunnen 

hebben met ´ervaringsdeskundigen´, lotgenoten die in hetzelfde behandeltraject zitten. Elke 

patiënt (of diens naaste) die behoefte heeft aan  
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- mentale ondersteuning,  

- hulp & informatie rond het omgaan met diagnose en ziekteproces,  

- informatie over voeding, beweging en kwaliteit van leven  

- of informatie over psychosociale ondersteuning en begeleiding  

probeert onze Foundation waar mogelijk te ondersteunen door middel van een gesprek of 

door hem/haar te koppelen aan een lotgenoot. Deze contactmomenten blijken van 

onschatbare waarde vooral voor diegenen die de diagnose nog maar kort geleden hebben 

gekregen. Verspreid over het land organiseren wij lotgenoten-contactbijeenkomsten.   

Samenwerkingsverbanden  

De Foundation werkt nauw samen met vergelijkbare organisaties, zoals de Maag Lever Darm 

Stichting.  

De Foundation is onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK), een 

koepel waarin wordt samengewerkt met 19 kanker patiëntenorganisaties. 

Binnen de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) zorgen wij voor inbreng van het patiënten 

perspectief. De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van verschillende medisch 

specialisten, diëtisten en verpleegkundig specialisten met als doel de behandeling van alle 

pancreastumoren te verbeteren, o.a. door multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en bij- 

en nascholing. De Living With Hope Foundation is lid van het bestuur van de DPCG. 

Bestuur 

Het bestuur van de LWHF bestaat uit zeven personen: voorzitter, vicevoorzitter, 

penningmeester/secretaris en vier leden. Binnen het bestuur worden de volgende 

portefeuilles verdeeld: 

- Medische commissie 

- Beurzen voor jonge onderzoekers 

- Vrijwilligersorganisatie 

- Wetenschappelijke commissie DPCG 

- Adviesraad 

- Communicatie 

- Interne organisatie en externe belangenbehartiging 

- Deelname bestuur DPCG 

- Lotgenoten/hulplijn. 

- Psychosociale zorg 

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar op de eerste maandag van de maand in het gebouw van 

de Nederlandse Federatie van Kankerverenigingen (NFK)  in Utrecht. 

Jaarkalender 

Het bestuur van de LWHF werkt met een aktiekalender. Door deze kalender maken we 

inzichtelijk hoe we onze tijd en aandacht verdelen en wie verantwoordelijk is voor welke acties 

(zoals de aanwezigheid bij beurzen, de bemanning van voorlichtingsstands en de deelname 

aan lotgenotendagen. Deze kalender helpt ons ook bij het opstellen van de begroting en het 

toezicht op het lopend budget. 


