
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Living with Hope Foundation 

 

Bij notariële akte van 22 maart 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 deNFK 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 kankerpatiëntenorganisaties 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 DPCG en 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.  De website is in 2020 geheel vernieuwd en is eind mei 2020 live gegaan.  In 

2020 hebben 87.139 mensen de website bezocht. Dit is ruim 25 % meer dan het jaar ervoor.  

 

Daarnaast organiseert Living with Hope lotgenotencontact. Dit lotgenotencontact gebeurt in 

samenwerking met patiënten dagen in de ziekenhuizen. Op 14 november 2020 heeft Living with Hope 

samen met de DPCG een landelijke online lotgenoten dag voor honderden patiënten, naasten en 

artsen georganiseerd in het Academiegebouw in Utrecht. Ook is er 9 september een zomerborrel 

voor lotgenoten georganiseerd in Kamerik. Hier hadden lotgenoten de mogelijkheid om ervaringen 

met elkaar uit te wisselen.  

 

Er is ook een gesloten Facebook groep Living with Hope Lotgenoten waar eind 2020 ruim 300 

mensen aan deelnamen. Ook hier is ten opzichte van 2019 een forse stijging van 50% te zien. Er 

vindt hier veel uitwisseling over de behandeling van de ziekte plaats. Sommige lotgenoten zoeken 

elkaar persoonlijk op. 

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 ook een deel van hun onderzoek in het buitenland doen. 

Tijdens de lotgenoten dag in Utrecht hebben we 3 promovendi een beurs gegeven. Daarnaast heeft 

Living with Hope aan het Deltaplan alvleesklierkanker ook € 10.000.- gedoneerd  

Living with Hope heeft in 2020 weer diverse mooie donaties ontvangen. Helaas zijn veel donaties 

naar aanleiding van het overlijden van lotgenoten.                                                                                                         
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De families van de heer of mevrouw Driessen, Coenders, Goei, Mathot en Dullemen hebben 

gedoneerd naar aanleiding van het overlijden van een dierbare.  

Steunbrieven 

LWH ontvangt geregeld onderzoeksvoorstellen. Bij elk voorstel wordt aan LWH gevraagd om een 

steunbrief bij het voorstel te schrijven. Deze steunbrieven zijn nodig om subsidie bij het KWF, ZonnW 

te kunnen aanvragen. In 2020 betrof dit 10 onderzoeksvoorstellen.  

 

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.  

 

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. Er is nu altijd contact van tevoren met de aanvragende 

onderzoekers, hetgeen de betrokkenheid van LWH bij onderzoek ten goede komt.  

 

NFK 
Living with Hope neemt deel in diverse werkgroepen van de NFK, te weten de Raad van 

Belangenbehartiging, de Raad van Strategie en Beleid, Werkgroepen Expertzorg, Samen Beslissen, 

Palliatieve zorg, Wetenschappelijke onderzoek, Kanker en werk, Vrijwilligerscoördinatie.  

In 2020 is er heel veel werk verricht en de vrijwilligers en bestuursleden hebben samen meer dan 

3400 uur besteed aan LWH. Onderstaand geven wij een impressie van de activiteiten 

 

1. Eerste online lotgenoten dag alvleesklierkanker 
a. In 2020 was het vanwege het coronavirus niet veilig om een fysieke 

lotgenoten dag met veel mensen te houden. Terwijl lotgenoten wel 

behoefte hebben aan zo’n bijeenkomst. 

 

b. De lotgenoten dag is er voor mensen geraakt door alvleesklierkanker; 

lotgenoten, naasten en nabestaanden.  

 

c. De online lotgenoten dag alvleesklierkanker is een initiatief van Living 

with Hope en is samen met Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) 

georganiseerd. 

 

 

U I T N O D I G I N G
Online lotgenotendag alvleesklierkanker

Thema van deze online b!eenkomst is  
lotgenotencontact

Stop alvleesklierkanker
LIVING WITH HOPE

Voor  
lotgenoten,  
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De lotgenoten dag 

alvleesklierkanker was op 14 

november 2020 van 10:30 

tot 12:30 uur via een 

livestream vanuit het 

Academiegebouw van de 

Universiteit Utrecht. De 

presentatie was in handen 

van Klaas Drupsteen. 

 

Er was aandacht voor 

ervaringen van patiënten en 

naasten, lotgenotencontact 

en wetenschappelijk 

onderzoek. Ook konden deelnemers via chat vragen stellen. 

 

d. 194 Mensen meldden zich aan. Veel mensen 

zullen de bijeenkomst samen met naasten 

hebben bekeken. Bovendien kon men de video 

van de lotgenoten dag later nog bekijken. Dus het 

bereik is veel groter. We schatten in dat vele 

honderden lotgenoten, naasten en artsen deze 

presentaties gezien hebben. 

Deelnemers vonden de lotgenoten dag zeer 

waardevol. Dat lieten ze blijken via de enquête 

met een tevredenheidscijfer hoger dan 8.  

 

 
Deelnemer: “Vooral de gesprekken met deskundigen en lotgenoten waren 
mooi en informatief.” 
 

De lotgenoten dag helpt mensen om met elkaar in contact te komen en om elkaar te steunen. 

Daarnaast zorgt deze ervoor dat mensen beter zijn geïnformeerd. Door het gevarieerde programma 

kregen mensen vanuit verschillende invalshoeken informatie aangereikt. Bovendien was er volop 

ruimte om vragen te stellen. 

 

De impact reikt verder dan de dag alleen. Mensen konden de lotgenotendag op de website (terug) 

kijken. Hierover is gecommuniceerd via de nieuwsbrief en op Facebook. 

 

2. Nieuwe website Living with Hope met meer interactie  

a. De website van Living with Hope was verouderd en moeilijk te onderhouden. Bovendien kon Living 

with Hope de onderdelen op de website niet zelf aanpassen.  

 

b. De website is er voor mensen geraakt door alvleesklierkanker; lotgenoten, naasten en 

nabestaanden.  

 

c. In overleg met het bestuur van Living with Hope, patiënten en naasten, is de opzet voor de nieuwe 

website gemaakt. Daarnaast was er afstemming met andere betrokkenen zoals DPCG, Kanker.nl en 

de ontwikkelaar van de metrolijn alvleesklierkanker. Op basis daarvan maakte Living with Hope de 
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menustructuur. Daarna ontwikkelde de webbouwer de vormgeving en basis van de website. De 

verdere invulling met teksten en afbeeldingen kon Living with Hope vervolgens zelf doen.  

 

d. Met de nieuwe website kan Living with Hope beter en sneller lotgenoten, naasten en nabestaanden 

voorzien van informatie. Bovendien is er nu veel meer interactie.  

 

Een arts en verpleegkundige zijn betrokken om vragen te beantwoorden. Patiënten en naasten 

maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheid ‘stel je vraag’. Ook zien we een toename in de vraag 

naar het boek ‘Onderweg’ met daarin patiënten verhalen. Daarnaast is de website een belangrijke 

ingang voor mensen om naar de besloten Facebookgroep van Living with Hope te gaan. 

 

Mensen bezoeken vooral de webpagina’s over klachten en symptomen voor diagnose, 

behandelmogelijkheden en ervaringsverhalen. Ook willen veel mensen weten welke 

wetenschappelijke studies er zijn. 
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3. Bijzondere samenwerking zorgverleners en patiënten 

a. Subsidie voor belangrijk wetenschappelijk alvleesklierkankeronderzoek liep ten einde. Terwijl dit 

onderzoek noodzakelijk is voor betere behandelingen en grotere overlevingskansen voor patiënten.  

 

b. Deltaplan Alvleesklierkanker is een initiatief van 

DPCG, MLDS en Living with Hope om samen te 

werken aan een betere kwaliteit van leven voor 

alvleesklierkankerpatiënten. 

 

c. DPCG, MLDS en Living with Hope bespraken in 

2019 de doelstellingen en oprichting van Deltaplan 

Alvleesklierkanker. Samen dienden zij een aanvraag 

in bij de Vriendenloterij om de opstartkosten van de 

eerste drie jaar te kunnen dekken.  

Begin 2020 kreeg het Deltaplan het prachtige bedrag 

van € 505.000 van de Vriendenloterij. Dit draagt bij 

aan de start om baanbrekend wetenschappelijk 

onderzoek te doen. Daarmee wil het Deltaplan een 

versnelling bereiken in de aanpak van 

alvleesklierkanker. Daarnaast is de samenwerking 

bedoeld om de beste behandeling voor iedereen 

beschikbaar te maken en te werken aan een betere 

kwaliteit van leven voor patiënten. 

 

Dankzij gulle donaties van nabestaanden kon Living 

with Hope ook financieel bijdragen. Tijdens de 

lotgenotendag 2020 overhandigde Frank Köhler, 

voorzitter Living with Hope, een cheque van € 10.000 aan Bernique Tool, directeur MLDS, voor meer 

landelijk onderzoek door Deltaplan Alvleesklierkanker. 

 

d. Dankzij het Deltaplan bouwen we aan een landelijke databank waarin patiëntgegevens worden 

verzameld. In 2020 is een landelijke studie uitgevoerd om stapsgewijs best practices in de 

behandeling van alvleesklierkanker over heel Nederland uit te rollen. 1.650 Patiënten hebben 

vragenlijsten ingevuld over hun kwaliteit van leven. Met de inzichten daaruit wordt gerichter 

onderzocht hoe de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren. 

 

PGO subsidie 
Voor 2021 hebben we getracht PGO subsidie te krijgen waarmee we onze werkzaamheden zouden 

kunnen uitbreiden. Inmiddels hebben we ruim 125 donateurs. Helaas is dit afgewezen.  

  

 

Bestuur 
Het bestuur van Living with Hope bestond eind 2020 uit 4 bestuurders. Frank Kölher, Jolanda Glas, 

Sako Zeverijn en Hannelore Rosenkotter. Verder werden zij ondersteund door meerdere vrijwilligers.   

Sanne Wessels, Jeroen Voorburg, Annelot Zeverijn en Ben Peters. Arnoud Star en Jaap van der 

Ploeg traden in 2020 af als bestuurslid. Het bestuur bedankt Jaap en Arnoud voor hun inzet. Arnoud 

heeft taken opgepakt bij het NFK. De bestuurders hebben de bestuursverklaring getekend. 

Bestuur en vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding en kunnen reiskosten declareren.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Accountantsverklaring 
Omdat we in 2020 meer dan € 50.000,- subsidie hebben gekregen van het NFK/ KWF waren we 

verplicht om een accountsverklaring te laten maken. De controle vond plaats in mei 2021. De cijfers 

zijn gecontroleerd door van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV. We hebben in mei 2021 de 

accountantsverklaring gekregen. De verklaring geven wij onderstaand weer.  

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan het bestuur van Stichting Living with Hope Foundation  

Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisiaties in het kader 
van de verantwoording basissubsidie KWF 2020.  

Ons oordeel  

Wij hebben bijgaande subsidieverantwoording van de besteding van de NFK/KWF subsidie van 

Stichting Living with Hope Foundation te Utrecht over 2020 gecontroleerd.  

Naar ons oordeel is de subsidieverantwoording van Stichting Living with Hope Foundation over 2020 

inzake in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de 

subsidieverdelingsregeling kpo’s 2020, bestaande uit:  

▪  De subsidieregeling ‘Subsidieverdeling NFK 2017 en verder’ d.d. 14 juni 2018, vastgesteld door 

de ALV op 22 juni 2018  

▪  Format begroting en verantwoording 2020 (Excel sheet, voor zover als nodig is om de 

rechtmatigheid van de bestedingen te kunnen beoordelen), vastgesteld door de ALV op 19 september 

2018  

▪  Toelichting Formatbegroting en verantwoording 2020, voor zover het betrekking heeft op de 

basissubsidie KWF Kankerbestrijding, vastgesteld door de ALV op 19 september 2018  

▪  Aanvullende regels subsidieverdelingsregeling 2019 d.d. 13 februari 2019, vastgesteld door de 

ALV op 27 februari 2019  

▪  Verlenging 2020 Meerjarige subsidieregeling en definitieve afspraken verantwoording NFK/KWF 

2020 d.d. 19 december 2019 incl. mail dat deze afspraken ook voor de verantwoording 2019 gelden  

▪  Aanvullende afspraken op addendum 2020 d.d.12 november 2020  

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en “controleprotocol voor de accountant 2020 versie 3.0” vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de subsidieverantwoording’.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Living with Hope Foundation zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij Assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel.  

Beperking in gebruik en verspreidingskring  

De verantwoording is opgesteld voor de NFK en het KWF met als doel Stichting Living with Hope 

Foundation in staat te stellen te voldoen aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot de 

basissubsidie. Hierdoor is de subsidieverantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Living with Hope Foundation, 

de NFK en het KWF en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.  

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de subsidieverantwoording  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidieverantwoording in 

overeenstemming met de subsidieverdelingsregeling kpo’s 2020. Het bestuur is tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 

opstellen van de subsidieverantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de subsidieverantwoording  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze subsidieverantwoording nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden en het controleprotocol voor de accountant 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de subsidieverantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de organisatie;  
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 

subsidieverantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de subsidieverantwoording staan;  
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de subsidieverantwoording en de 

daarin opgenomen toelichtingen; en  
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• het evalueren of de subsidieverantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

zonder materiële afwijkingen weergeeft.  

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

 

 

Leersum, 12 mei 2021 

 Van Ree Accountants J.K.J. van Egdom RA Msc  

Registeraccountant  

 

Utrecht, 26 mei 2021 

Bestuur Living with Hope 

 

 

 

 

 


