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Jaarverslag 2019 Stichting Living with Hope Foundation 

 

Bij notariële akte van 22 mart 2017 is de stichting Living with hope Foundation opgericht. De naam 
die we gebruiken in het dagelijks verkeer en onze communicatie is Living with Hope (LWH). 

Living with Hope komt voort uit de Lisa Waller Hayes Foundation. Lisa Waller-Hayes was een patiënt 
die samen met haar familie en vrienden ervoor gezorgd heeft dat er geld voor onderzoek werd 
ingezameld en dat er een platform werd opgericht waar informatie over de ziekte en behandeling 
wordt gegeven. In 2017 is de aansluiting bij het NFK gerealiseerd waardoor Living with Hope sinds 
2018 een subsidie verkrijgt, waarmee zij haar werkzaamheden verder kan uitbreiden. Inmiddels is 
Living with Hope uitgegroeid tot een volwaardige kankerpatiënten organisatie (KPO). Ze is onderdeel 
van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten Organisaties gevestigd te Utrecht. 

Living with Hope heeft ten doel alle belangen voor mensen met alvleesklierkanker te behartigen. We 
werken samen met verschillende partijen. De twee belangrijkste zijn 1) de Dutch Pancreatic Cancer 
Group (DPCG), de organisatie van alle artsen in Nederland die zich bezighouden met de behandeling 
van pancreaskanker en 2) de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de 
koepelorganisatie van alle kankerpatiënten in Nederland. Alle samenwerking is gericht op het 
verbeteren van de richtlijnen, de centralisatie en concentratie van deze specifieke zorg en daarnaast 
vooral het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. In 2019 is het Deltaplan Alvleesklierkanker 
opgericht. Samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) wordt er geld geworven voor 
wetenschappelijk onderzoek. 

Living with Hope geeft informatie over de ziekte aan patiënten en naasten op haar site 
www.livingwithhope.nl.  In 2019 hebben 67.763 mensen de website bezocht.  
Daarnaast organiseert zij lotgenotencontact. Dit lotgenotencontact gebeurt in samenwerking met 
patiëntendagen in de ziekenhuizen. Op 23 november 2019 heeft Living with Hope samen met de 
DPCG een landelijke dag voor 300 patiënten, naasten en artsen georganiseerd in het 
Academiegebouw in Utrecht.  
Er is ook een gesloten FB groep Living with Hope Lotgenoten waar eind 2019 bijna 200 mensen aan 
deelnamen. Er vindt hier veel uitwisseling over de behandeling van de ziekte plaats. Veel van de 
deelnemers waren in Utrecht bij de lotgenotendag en hadden daar een aparte ruimte om met elkaar 
in contact te komen. 

We moedigen jonge onderzoekers aan om wetenschappelijk onderzoek te doen naar pancreas-
kanker. We stellen hier jaarlijks 3-4 onderzoek beurzen van € 5.000 ter beschikking. Jonge 
onderzoekers kunnen met deze beurs een deel van hun onderzoek in het buitenland doen. Tijdens de 
lotgenotendag in Utrecht hebben we 4 promovendi een beurs gegeven. 

In 2019 heeft Living with Hope haar logo vernieuwd waarmee zij een krachtiger uitstraling verkrijgt. 
Ook de folder van Living with Hope is vernieuwd en heeft een professioneler ontwerp en opzet 
gekregen. 

Living with Hope heeft in 2019 diverse mooie donaties ontvangen:  

- De opbrengst van de kerstactie van het Kennemer lyceum in Overveen is aan LWH 
overhandigd. 

- Donatie namens Petra de Swart en haar vrienden bij de Venloop in maart 2019 in Venlo. 
- Donatie namens de familie en vrienden Glas voor de NN-marathon in Rotterdam.  
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- Rotaryclub Oegstgeest heeft de opbrengst van een jeu de boules toernooi gedoneerd. 
- Daarnaast is er een grote donatie van ontvangen van de stichting van Lennep-Bartel Fonds.  

In 2019 hebben wij veel werk verricht en de vrijwilligers en bestuursleden hebben samen meer dan 
2500 uur besteed aan LWH. Onderstaand geven wij een impressie van de activiteiten 

 

1: Eerste landelijke lotgenotendag alvleesklierkanker 

a. Er was geen landelijke lotgenotendag 
alvleesklierkanker, terwijl mensen hier wel 
behoefte aan hebben. 
 
b. De lotgenotendag is er voor mensen geraakt 
door alvleesklierkanker; lotgenoten, naasten en 
nabestaanden.  
 
c. De landelijke lotgenotendag alvleesklierkanker 
op 23 november 2019 is een initiatief van Living 
With Hope en georganiseerd in samenwerking met 
de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). 
 

De lotgenotendag was een waardevolle dag, 
waarop allerlei ervaringen met elkaar werden 
uitgewisseld. Persoonlijke ervaringen van 
lotgenoten, naasten en nabestaanden. Tijdens 
de lezingen, paneldiscussies en interactieve 
sessies deelden lotgenoten, naasten en 
specialisten informatie over tal van 
onderwerpen. Onder meer over samen 
beslissen, omgaan met kanker, kwaliteit van 
leven en medische ontwikkelingen. Astrid 
Joosten presenteerde deze lotgenotendag. 
 

 
Tijdens de lotgenotendag waren 300 mensen 
aanwezig. Deelnemers vonden de lotgenoten dag 
zeer waardevol. Dat lieten ze ook blijken via de 
enquête met een tevredenheidscijfer hoger dan 8. 
De lotgenoten dag helpt mensen om met elkaar in 
contact te komen en om elkaar te steunen. 
Bijzonder was dat er een ontmoetingsplek was 
voor mensen die elkaar kennen via facebook. 
Daarnaast zorgen lezingen en interactieve sessies 
ervoor dat mensen beter zijn geïnformeerd. Door 
de opzet met panneldiscussies kregen mensen 
vanuit verschillende invalshoeken informatie 
aangereikt. Bovendien was er volop ruimte om tijdens de sessies en de lunch vragen te stellen aan 
zorgprofessionals. 
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De impact van de lotgenotendag reikt verder dan de dag alleen. Mensen konden het verslag van de 
lotgenotendag en de presentaties op de website (terug) lezen. Hierover is gecommuniceerd via de 
nieuwsbrief en op facebook. 
 
 
2: Nieuwe digitale nieuwsbrief 
a. Living With Hope wil meer gaan communiceren met 
patiënten, onder meer via een digitale nieuwsbrief. Met 
de nieuwsbrief wil het patiëntenplatform regelmatig 
informatie/nieuws verstrekken. Daarnaast wil de 
stichting mede via de nieuwsbrief de binding met 
patiënten verbeteren en het bereik vergroten. 
 
b. De nieuwsbrief is er voor mensen geraakt door 
alvleesklierkanker; lotgenoten, naasten en 
nabestaanden. Ook andere betrokkenen kunnen 
meelezen. 
 
c. In overleg met het bestuur van Living With Hope is 
een aanpak voor ontwikkeling van de nieuwsbrief 
gemaakt. Vervolgens hebben we de template voor de 
nieuwsbrief en (aanmeld)formulieren in huisstijl van 
Living With Hope vormgegeven. Er is een 
aanmeldmogelijkheid op de website geplaatst, zodat 
iedereen zich voor de gratis nieuwsbrief kan 
aanmelden.  
 
In de nieuwsbrief staan onderwerpen zoals nieuws van 
Living With Hope, ervaringsverhalen, ontwikkelingen in 
behandelingen en leven en omgaan met 
alvleesklierkanker. 
 
d. In 2019 zijn drie nieuwsbrieven via de 
nieuwsbriefmodule verstuurd: in juni, september en 
december. De eerste nieuwsbrief ging naar 435 
mensen en de derde nieuwsbrief ging naar 632 
mensen. Met name door communicatie tijdens en 
rondom de lotgenoten dag is het bereik met ruim 45% 
fors toegenomen.  
 
Mensen klikten vooral door op het verslag van de 
lotgenoten dag en de informatie vooraf aan de 
lotgenotendag. Ook klikten zij door op 
ervaringsverhalen, gesprek over de laatste levensfase 
en het aanmeldformulier om donateur te worden. 
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 3: Structuur voor steunbrieven 
 

a. Aanleiding/probleem: LWH ontvangt geregeld onderzoeksvoorstellen. Bij elk voorstel wordt 
aan LWH gevraagd om een steunbrief bij het voorstel te schrijven. In 2019 betrof dit 20 
onderzoeksvoorstellen. LWH had geen structuur voor het beoordelen van onderzoeken. Vóór 
2019 werden steunbrieven ad hoc opgesteld en was er geen systeem van beoordeling of 
vastlegging in dossiers. Ook ontbrak het aan richtlijnen voor beoordeling. 
Onderzoeksvoorstellen werden te elfder ure, vlak voor verstrijken van deadlines aangeboden 
aan LWH, waardoor geen tijd bestond om na te gaan wat de reikwijdte of de impact van het 
onderzoek was. 

 
b. Doelgroep: Goed en veel onderzoek is nodig voor bestrijding van de ziekte. De doelgroep 

voor bovenstaand probleem is enerzijds de medische professie die baat heeft bij een 
adequate afhandeling van verzoeken. Anderzijds raakt een goede afwikkeling van deze 
verzoek ook de patiëntengroep. Door in contact te treden met de aanvrager blijft de 
patiëntengroep geïnformeerd en betrokken bij onderzoeksvoorstellen.  

 
c. Belangrijkste uitgevoerde activiteit(en): Er is een procedure opgesteld met duidelijke regels 

en richtlijnen. Hierdoor kan elk onderzoeksvoorstel efficiënt afgehandeld worden. Dit zorgt 
voor transparantie en maakt bespreking in het bestuur veel makkelijker. Met de medische 
professie is afgesproken dat steunbrieven een vaste doorlooptijd hebben en op tijd moeten 
worden aangeleverd. Er is nu ook een goede registratie intern. 

 
d. Resultaten en impact: De onderzoeken en verzoeken voor steunbrieven worden nu niet meer 

te elfder ure aangeboden. In elke bestuursvergadering wordt een update gegeven van de 
laatste stand van zaken met betrekking tot aangevraagde steunbrieven. Dit vergroot de 
betrokkenheid van het hele bestuur. Er is nu altijd contact van tevoren met de aanvragende 
onderzoekers, hetgeen de betrokkenheid van LWH bij onderzoek ten goede komt.  

 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van Living with Hope bestond eind 2019 uit 7 bestuurders. Anja ter Harmsel en Arnoud 
Star en Frank Köhler traden in 2019 tot het bestuur toe. De bestuurders hebben de bestuur verklaring 
getekend. Anja ter Harmsel moest helaas wegens gezondheidsproblemen in januari 2020 aftreden. 
 
 
 
 
Utrecht, 24 mei 2020 
 
 

 

 
 
 
 


