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Voorwoord 
 

 

 

  

Door voortgaande medische verbeteringen wordt 

kanker steeds meer een chronische aandoening. Het is 

echter nog steeds een letterlijk en figuurlijk veel ruimte 

innemende en één van de meest voorkomende ziektes. 

Dit betekent dat de behoefte van patiënten aan steun 

en psychologische hulp toeneemt. Het Helen Dowling 

Instituut (HDI) is blij dat het velen in deze situatie kan 

helpen. Bijna 2.400 cliënten hebben in 2018 baat gehad 

bij de gespecialiseerde hulp van het HDI.  

2018 was een bijzonder jaar, omdat het HDI haar 30-

jarig bestaan vierde. Van een klein onderzoekinstituut 

groeide het uit tot een GGZ-instelling met professionele 

zorg, toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en 

gespecialiseerde scholing en training voor de zorgsector 

en het bedrijfsleven. Het jubileum heeft het HDI kunnen 

vieren dankzij de grote steun van sponsoren, donateurs 

en relaties die het instituut een warm hart toedragen: 

de ‘Helden van het HDI’. 

Er is een flinke verbetering gerealiseerd in de 

operationele bedrijfsvoering en professionalisering van 

het instituut. Dit resulteerde onder meer in een 

verhoging van de efficiëntie en een bescheiden positief 

financieel resultaat. De relatie met de zorgverzekeraars 

is goed en enkelen hebben een verhoging van het 

budget toegestaan, waardoor het HDI meer cliënten 

kon helpen en een opnamestop voorkwam.  

 

De vergoedingen door de zorgverzekeraars dekken niet 

volledig de intensieve zorg die het HDI noodzakelijk acht. 

De combinatie zorginstelling en goed doel geeft aan het HDI 

een speciale motivatie en sfeer. Dit blijkt uit de enthousiaste 

inzet van vele vrijwilligers en uit de resultaten van vele 

acties, een golftoernooi en een groot jubileumevent “Aan 

tafel met het HDI”. De bijdragen van donateurs en 

sponsoren die het werk van het HDI mogelijk maken 

kunnen niet genoeg worden gewaardeerd. Zij stellen het 

instituut in staat betere zorg te verstrekken dan de 

standaard GGZ mogelijk maakt.  

Het streven om de diensten van het HDI op meerdere 

plekken in het land aan te bieden blijkt gezien de 

financieringsmethode binnen de GGZ niet eenvoudig. De 

pogingen zullen echter in 2019 onverminderd worden 

gecontinueerd. Het wetenschappelijk onderzoek, dat 

dankzij steun van het KWF en anderen kon worden 

voortgezet heeft tot interessante resultaten geleid voor 

betere interventies. Deze kunnen door de gehele GGZ, maar 

ook direct door het HDI in de praktijk worden gebracht.  

De Raad van Toezicht (RvT) is in het verslagjaar vijf keer 

voltallig bijeengeweest. Daarnaast voerden leden van de 

RvT vele individuele gesprekken met leden van het 

managementteam. Eind 2018 liep de zittingstermijn van 

Marc van Gelder af en heeft hij afscheid genomen. We zijn 

dankbaar dat hij zijn grote kennis en ervaring op het gebied 

van management en de gezondheidszorg ter beschikking 

van het instituut heeft gesteld. Tot onze blijdschap hebben 

we Ginel van Weering en Michiel Roozendaal bereid 

gevonden om de RvT met ingang van 2019 te komen 

versterken. 

De RvT wil zijn grote waardering uiten aan directie, 

managementteam, medewerkers en vrijwilligers voor hun 

inzet en enthousiasme.  

 

Jan Dekker, Voorzitter RvT 



 

 

 

 

  

Bronnen: Nederlandse Kankerregistratie/IKNL (2019), CBS (2018), NFK (2017), RIVM (2016), IPSO (2011) 

1 op de 3 mensen in Nederland krijgt gedurende  
zijn of haar leven kanker 

 
 

In 2018 kregen ruim 116.000 mensen de diagnose kanker 
Dit aantal zal naar verwachting blijven stijgen 

 naar ongeveer 123.000 in 2020 
In Nederland leven nu ongeveer 800.000 mensen die kanker hebben, of 

hebben gehad 
 

 
64% van hen ervaart emotionele klachten,  

zoals onzekerheid, angst of somberheid 
39% van de patiënten is langdurig vermoeid,  

soms nog lang na de behandeling 
75% van de kankerpatiënten werkt tijdelijk niet 

 
Ook onder partners van kankerpatiënten zijn depressie, angst en 

vermoeidheid veelgenoemde klachten 
 
 
 

De meeste patiënten (73%) praten over hun klachten als gevolg van de 
(behandeling van) kanker met hun partner, familie of vrienden. Ruim 10% 

heeft echter professionele ondersteuning nodig van een psycholoog. 
Naasten zijn hierbij nog niet meegerekend. 

 
 
 
 

Psychologische behandeling zorgt voor een daling in klachten als 
stress, depressie en vermoeidheid en een stijging in kwaliteit van 

leven, ook als de prognose ongunstig is. 
 

Feiten 

 

cijfers 

& 
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1.  Het Helen Dowling Instituut 

De cijfers zijn duidelijk: iedereen krijgt in zijn leven te maken met kanker. Als patiënt of als partner, 

kind, ouder, vriend of buur. En de impact van de ziekte is groot. Sommige mensen lukt het om alleen 

of samen met vrienden, familie of lotgenoten een moeilijke periode te doorstaan. Anderen hebben 

professionele hulp nodig. Zij kunnen terecht bij het Helen Dowling Instituut. 

1.1 Onze missie 

Wij willen mensen met kanker en hun naasten de regie over hun leven, daar waar mogelijk, 

teruggeven. Wij kijken naar wat er nog wél kan, ongeacht de omstandigheden waarin iemand zich 

bevindt. 

1.2 Onze visie 

We streven naar de beste kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten.  

Dit doen we door: 

 de best bewezen psychologische behandeling aan te bieden 

 evidence based te werken door onze zorg te toetsen en te laten inspireren door onze eigen 

afdeling wetenschappelijk onderzoek 

 onze kennis en expertise om te zetten in trainingen en workshops voor de zorgsector en het 

bedrijfsleven 

 

Bekijk onze vernieuwde corporate video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eW9AucBbc3E
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2.  2018 in één oogopslag  
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3.  Patiëntenzorg  
 
Elk jaar weer groeit het aantal cliënten van het HDI. In 2018 behandelden we ongeveer 

2.381 mensen vanuit onze vestigingen in Arnhem, Bilthoven, dependances in Nijmegen en 
Utrecht of online. We doen er alles aan om hooggekwalificeerde zorg te leveren voor 

mensen die ernstige psychische klachten ervaren als gevolg van de diagnose kanker, bij 
henzelf of een naaste.  

 

We hebben professionele en gedreven mensen in dienst, die er bewust voor kiezen om bij het HDI te 
werken. Werken bij het HDI doe je namelijk niet zomaar. Werken met een doelgroep die 

levensbedreigend ziek is, vraagt een hoge mate van betrokkenheid én distantie. Hiertussen bevindt 
zich een dunne lijn. Onze behandelaars hebben de vereiste diploma’s en worden vooral gescreend op 

hun levenservaring en professionele houding. Samen met de cliënt bekijken zij welke behandelvorm, 

of combinatie van behandelvormen, het beste aansluit op de klachten en wensen van die persoon. 
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3.1 Medische problematiek cliënten 

De medische problematiek van nieuw aangemelde cliënten die zelf ziek zijn (geweest) liep uiteen. Van 

de nieuw aangemelde cliënten had 94% te maken met kanker. De overige 6% bestond uit cliënten 
met een andere ernstige somatische aandoening, zoals COPD of sarcoïdose. De medische 

problematiek in onderstaande tabel is gerangschikt in overeenstemming met de indeling die het 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hanteert. Evenals in voorgaande jaren was bij vrouwen 

borstkanker veruit de meest voorkomende medische diagnose (55%). Bij mannen betrof het vooral 

kanker aan de geslachtsorganen (18%) en in het spijsverteringssysteem (16%). 
 
Tabel 1 – Medische problematiek van cliënten die zelf patiënt zijn (geweest), aangemeld in 2018 
 

Medische problematiek Vrouwen Mannen Totaal 

Hoofd/Halsgebied 16 23 39 

Spijsverteringssysteem 66 49 115 

Longen 66 23 89 

Weke delen 25 15 40 

Endocriene organen 16 15 31 

Huid 41 12 53 

Borst 451 3 454 

Geslachtsorganen 66 58 124 

Nier- en urinewegen 16 20 36 

Hersenen en zenuwstelsel 25 17 42 

Lymfomen 49 38 87 

Leukemie 16 12 28 

Primaire lokalisaties 
onbekend 

8 0 8 

Andere ziekte 41 29 70 

Totaal 902 314 1216 

 
*Het totaal is groter dan 100%, doordat mensen meerdere diagnoses kunnen hebben.  

 

3.2 Nieuwe locatie Arnhem 

Op vrijdag 26 januari opende burgemeester Marcouch van gemeente 

Arnhem ons nieuwe pand in Arnhem. Per 1 januari 2018 is de zorg in de 

regio Arnhem en Groesbeek gecentreerd op één centrale locatie in 

Arnhem. We hebben de locatie van het HDI in Groesbeek gesloten en de 

patiëntenzorg overgeheveld naar een nieuw, groter pand in Arnhem 

dicht bij het centraal station. Het pand biedt een fijne en veilige sfeer 

aan onze cliënten en geeft de mogelijkheid het zorgaanbod uit te 

breiden en nog meer mensen te kunnen behandelen. Patiënten die niet 

naar Arnhem kunnen of willen reizen worden gezien op een 

buitenlocatie in Nijmegen: het Marikenhuis, een ontmoetingsplek in 

Nijmegen voor mensen die geconfronteerd worden of zijn met kanker en 

hun naasten. 
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3.3 Jeugdzorg 

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Vanaf deze datum zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Dit betekent dat de financiering van jeugd GGZ niet meer 

via de zorgverzekeraars loopt, maar via de gemeenten. Aangezien het HDI bovenregionaal werkt, 

hebben we met veel verschillende gemeenten van doen. Elke gemeente heeft een andere werkwijze. 

Met diverse gemeenten hebben we een contract afgesloten. Met gemeenten waar geen contract mee 

is afgesloten, bekijken we per aanmelding of er een traject kan plaatsvinden, vergoed vanuit een 

Persoons Gebonden Budget (PGB). Het aantal behandelingen lijkt klein, maar er zijn maar een beperkt 

aantal therapeuten die kinderen behandelen en de trajecten zijn vaak complex en daardoor langer. 

Hierdoor betreft het intensieve zorg, die wel belangrijk is en zeer zeker moet blijven. Omdat jeugdzorg 

bij het HDI vaak om een urgente kwestie gaat, is een lange wachttijd niet wenselijk. Het streven is om 

kinderen/ouders op korte termijn uit te nodigen voor een intakegesprek. Het HDI is gespecialiseerd in 

de behandeling van volwassenen, maar biedt wel jeugdzorg indien hier een concrete vraag voor is. 

 

Tabel 2 – Trajecten jeugdzorg in 2018 

Gemeente Afspraak Trajecten 

Utrecht Stad Contract  2 trajecten afgesloten 

Lekstroom PGB 1 traject in behandeling 

Utrecht Zuid-Oost Contract 2 trajecten afgesloten 

Nijmegen PGB 2 trajecten afgesloten 

Maarssen PGB 1 traject afgesloten 

 

3.4 Cliënttevredenheid  

 

ROM (Routine Outcome Measurement) staat voor het meten van de klachten en de tevredenheid met 

de behandeling (voor, tijdens en aan het eind van de behandeling). Dit doen we met vragenlijsten.  

De cliënttevredenheid meten we aan het einde van de behandeling aan de hand van de zogenoemde 

CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Het HDI kreeg in 2018, net als in 2017, 

gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer van cliënten voor hun behandeling. 

 

Met behulp van de HADS-vragenlijst (Hospital Anxiety and Depression Scale) meten we stemming- en 

angstklachten. De stemmings- en angstklachten daalden als gevolg van de behandeling gemiddeld 

van 19 naar 12 op de HADS vragenlijst. Dit betekent dat cliënten duidelijk minder somber en minder 

angstig zijn na de behandeling.  

 

3.5 Zorgkaart Nederland 

Op de website van Zorgkaart Nederland kunnen cliënten (anoniem) hun ervaringen met de zorg van 

het HDI delen. In 2018 gaven 26 cliënten van het HDI hun mening via deze website. De zorg op onze 

beide locaties werd gewaardeerd met een 9 gemiddeld. 
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Eén van de (anonieme) waarderingen: 

Elk individu dat geconfronteerd wordt met kanker zou zichzelf een behandeling bij het HDI moeten 

gunnen. Veel variatie aan mogelijke behandeltrajecten, zowel individueel als in groepsverband. En 

alles met warmte en zorgvuldige begeleiding. Ik raad het echt iedereen aan. Het leverde mij 

acceptatie en rust (in mijn hoofd) op. 

 
 

3.6 Gouden Randje 

Voor het tweede jaar op rij heeft het HDI een ‘Gouden Randje’ ontvangen van Stichting Kwaliteit in 

Basis GGZ (KiBG). Het Gouden Randje is een erkenning voor onze inspanningen om ervaringen van 
cliënten te verzamelen en te gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

 
Net als in voorgaande jaren zijn in 2018 geen formele klachten ingediend, noch intern, noch bij de 

Geschillencommissie. 
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3.7 Samenwerking  
Het HDI heeft lang bestaande samenwerkingsverbanden met 
verwijzers, ziekenhuizen en inloophuizen in de regio’s Utrecht en 

Arnhem.  
 

 

3.8 Landelijke samenwerking 

Op landelijk niveau werkt het HDI samen met de NVPO, IKNL, 

Stichting Tegenkracht (Oncopol), Stichting OOK en diverse 

inloophuizen, verenigd in Stichting Inloophuizen PsychoSociale 

Oncologie (IPSO). 

 

3.9 Samenwerking regio Utrecht/Bilthoven 

In de regio Utrecht/Bilthoven werkt het HDI samen met de volgende organisaties en zorgverleners: 

 Oedeem en Oncologie Fysiotherapie Utrecht (OOFU), tevens gevestigd op onze locatie in 

Bilthoven. 

 Wiljon Vaandrager, haptotherapeut van Haptotherapie Giessenburg, houdt anderhalve dag per 

week spreekuur in Bilthoven. 

 Extern vaktherapeut kunstzinnige therapie Loet Deelen in Bilthoven. 

 Twee therapeuten werken een aantal uur per week in het UMC Utrecht. Zij zijn gedetacheerd 

bij de divisie Hart en Longen. Zij nemen deel aan het wekelijkse multidisciplinaire overleg 

(MDO), doen psychologisch onderzoek en zien opgenomen patiënten op verwijzing. 

 Psychologisch onderzoek voor het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. 

 Deelname aan Raamovereenkomst Utrecht Geestelijk Gezond i.s.m. Huisartsen Utrecht Stad 

(HUS): met als doel het realiseren van ondersteuning om te komen tot een inzichtelijk, 

sluitend aanbod van zinnige en zuinige GGZ-zorg en bijbehorende preventie. 

 Het HDI neemt deel aan het Consortium Septet, netwerk palliatieve zorg Utrecht Stad en Zuid 

Oost Utrecht. 

 Netwerk Zorg op maat, netwerk voor oncologische revalidatie. 

 

3.10 Samenwerking regio Arnhem/Nijmegen 

In de regio Arnhem/Nijmegen werkt het HDI samen met de volgende organisaties en zorgverleners: 

 Extern vaktherapeuten haptotherapie; Gisella van Ham en Winnie Gunsing. 

 Netwerk palliatieve zorg Arnhem. 

 Diverse oncologische netwerken voor oncologische revalidatie. 

 OCE, organisatie voor samenhang, samenwerking, continuïteit en innovatie binnen de 

chronische eerstelijnszorg in Nijmegen en omgeving. 

 Netwerk palliatieve zorg Zuid Gelderland.  
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3.11 Wachttijden: een grote uitdaging 

Als je psychische problemen ervaart als gevolg van kanker, wil je daar zo snel mogelijk bij geholpen 
worden. Een te lange wachttijd is niet verantwoord en kan klachten doen toenemen. De vraag naar 

onze zorg groeit, en we nemen maatregelen om mee te groeien. Toch hadden we in 2018 onverhoopt 
te maken met lange wachttijden die wij onverantwoord vinden. Deze wachttijden overstegen de 

zogenoemde ‘Treeknormen’. De Treeknorm is een afspraak die zorgaanbieders en verzekeraars met 

elkaar hebben gemaakt in het jaar 2000 over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. De 
wachttijden zijn een doorlopend aandachtspunt voor het HDI. 

 

 Treeknorm Daadwerkelijke 

wachttijd HDI 

Wachttijd bij aanmelding Max. 4 weken Gemiddeld 3 weken  

Wachttijd tussen aanmelding en 

beoordeling (intakefase) 

Max. 4 weken Gemiddeld 16 weken 

Wachttijd tussen beoordeling en 

ambulante behandeling 

Max. 6 weken Gemiddeld 3 weken 

 

Binnen de gehele GGZ zijn (mede vanuit VWS en GGZ Nederland) projecten gestart om de wachttijd 

van cliënten te verkorten, tot dusver nog zonder zichtbare resultaten.  

 
3.12 Wat doet het HDI aan de wachttijden? 

 

3.12.1 Aannemen extra behandelaren 

In 2018 hebben we bewust 4 FTE behandelaren boven begroting aangenomen. Dit financiële risico 

hebben we genomen omdat we de wachttijd van de cliënten niet meer verantwoord vonden. Deze 

maatregel bleek geen blijvend effect te hebben op de wachttijd. Door een tijdelijke afname van de 

wachttijd worden meer mensen verwezen naar het HDI door de huisarts. Die kiest immers in het 

online systeem Zorgdomein de zorginstelling met de kortste wachttijd.  

 

3.12.2 Betere doorstroom cliënten  

Het HDI heeft het bureau P5Com gevraagd om het proces tot start van de behandeling te analyseren. 

Dit betrof aanmelding, inschrijving en telefonische screening. De belangrijkste conclusie van P5Com 

en HDI was dat het verminderen van de wachttijd mogelijk is door het proces van ‘doorstroom’ te 

analyseren en efficiënter te organiseren. Dit project start in 2019. 

 

3.12.3 Introductie ‘Wachtlijstcoach’ 

In 2018 is gestart met het project ‘Wachtlijstcoach’. In dit project heeft de wachtende cliënt de 

mogelijkheid om gebruik te maken van online zelfhulpmodules onder begeleiding van een 

basispsycholoog van het HDI. De online modules staan tot onze beschikking via Karify en gaan 

bijvoorbeeld over ‘minder piekeren’, ‘beter slapen’ of ‘een dagboek bijhouden’. Het zijn modules die 

inzicht en handvatten geven en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren.    
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4.  Onderzoek 
 
Toen prof. dr. Marco de Vries het Helen Dowling Instituut oprichtte, stond het verrichten van 

onderzoek centraal. In de loop van de tijd kwam daar psychologische zorg bij, maar wetenschappelijk 
onderzoek werd voortgezet tot op de dag van vandaag. Onze eigen onderzoeksafdeling is erop gericht 

een concrete bijdrage te leveren aan de psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten.  
 

4.1 Lopende onderzoeken  

 

REFINE 
2017 – 2020 

De afgelopen jaren zijn er zeer uiteenlopende interventies ontwikkeld om chronische vermoeidheid na 
kanker te verminderen. Uit het eerdere onderzoek Fitter na Kanker is gebleken dat verschillende e-

health interventies effectief zijn in het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker. We 

weten echter nog onvoldoende welk type interventie, of welke combinatie, nu het beste werkt voor 
welke cliënt. In het REFINE onderzoek wordt aan de hand van de netwerkbenadering gekeken naar 

factoren die bepalen welke behandeling het beste aansluit bij de individuele cliënt. Zo hopen we bij te 
dragen aan het personaliseren van de zorg voor mensen die kanker hebben gehad en last houden van 

ernstige vermoeidheid als gevolg van de ziekte. 

 

In samenwerking met: dr. Angélique Cramer, Tilburg University (Department of Methodology and 

Statistics), Prof. Jenny Slatman, Tilburg University (Department of Culture Studies) 

Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding en de Maarten van der Weijden Foundation 

 

BLANKET 

2018 - 2022 
Er bestaan effectieve (online) behandelingen gericht op het omgaan met en verminderen van angst 

voor terugkeer van kanker, maar er zijn onvoldoende hulpverleners geschoold in deze behandeling. In 
de kankerzorg spelen de huisarts en praktijkondersteuner geestelijk gezondheidszorg (POH-GGZ) een 

steeds grotere rol. Binnen het BLANKET onderzoek worden huisartsen en praktijkondersteuners (POH-
GGZ) getraind. Vervolgens wordt onderzocht of dit de patiënten helpt hun angst beter te hanteren. 

 

In samenwerking met: dr. Charles Helsper en prof. dr. Niek de Wit, Julius Centrum (UMC Utrecht) 
Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding  

 

  

https://www.hdi.nl/onderzoek/fitter-na-kanker-met-e-health/
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4.2 In 2018 afgeronde onderzoeken  

BeMind 

2013-2018 

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT), doorgaans gegeven in een groepsbehandeling, blijkt 

een effectieve behandeling in het verminderen van angst- en depressieve klachten bij mensen met 

kanker (Piet et al., 2012). Voor een deel van de patiënten is het echter lastig om op vaste tijden naar 

een locatie af te reizen voor de behandeling. Een individuele online variant van MBCT is een 

toegankelijk alternatief; patiënten kunnen vanuit huis en in hun eigen tijd deelnemen. Het BeMind 

onderzoek heeft aangetoond dat zowel MBCT als online MBCT effectief zijn in het verminderen van 

angst- en depressieklachten bij mensen met kanker. Op de lange termijn lijkt online MBCT zelfs tot 

een grotere afname van angst- en depressieklachten te leiden dan MBCT in groepsverband. De relatie 

met de behandelaar is zowel online als in groepsverband van belang.  

In samenwerking met: Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness 

Financieel mogelijk gemaakt door: Pink Ribbon 

 

Voor de resultaten van het BeMind onderzoek verwijzen we u naar de publicaties in Journal of Clinical 

Oncology en Acta Oncologica. 

 

 

 

CAREST 

2013 – 2018 

Angst voor terugkeer van kanker vermindert de kwaliteit van leven van de ex-patiënt en kan leiden tot 

chronische vermoeidheid, arbeidsverzuim en verhoogd zorggebruik. In dit onderzoek wordt de 

kosteneffectiviteit bepaald van ons online zelfhulpprogramma Minder Angst na Kanker en voor welke 

groep mensen deze training effectief is. 

De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd. De voorlopige resultaten laten zien dat 

begeleiding door een therapeut of ander gezondheidszorgprofessional gewenst is en belangrijk om de 

effecten van het programma te verbeteren. De BLANKET studie bouwt voort op deze resultaten.  

In samenwerking met: Prof. dr. Jolanda de Vries, Tilburg University en Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 

Financieel mogelijk gemaakt door: Pink Ribbon 

 

 

 

 

 

Piet, J., Würtzen, H., & Zachariae, R. (2012). The effect of mindfulness-based therapy on symptoms of anxiety and depression 

in adult cancer patients and survivors: A systematic review and meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

80(6), 1007-1020. https://psycnet.apa.org/record/2012-12072-001  

http://hdi.nl/face-to-face-and-internet-based-mindfulness-based-cognitive-therapy-compared-with-treatment-as-usual-in-reducin-psychological-distress-in-patients-with-cancer
http://hdi.nl/face-to-face-and-internet-based-mindfulness-based-cognitive-therapy-compared-with-treatment-as-usual-in-reducin-psychological-distress-in-patients-with-cancer
http://hdi.nl/consolidation-and-prediction-of-long-term-treatment-effect-of-group-and-online-mindfulness-based-cognitive-therapy-for-distressed-cancer-patients
https://psycnet.apa.org/record/2012-12072-001
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Publicaties 

 

1. Journal of Clinical Oncology 

Compen F, Bisseling E, Schellekens M, Donders R, Carlson L, van der Lee M, et al. (2018) Face-to-

Face and Internet-Based Mindfulness-Based Cognitive Therapy Compared With Treatment as Usual in 

Reducing Psychological Distress in Patients With Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J 

Clin Oncol.;JCO2017765669. Available from: 

http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.76.5669%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/299533

04 

2. Acta Oncologica 

Cillessen L, Schellekens MPJ, Ven MOM Van De, Donders ART, Compen FR, M BE, et al. (2018) 

Consolidation and prediction of long-term treatment effect of group and online mindfulness- based 

cognitive therapy for distressed cancer patients. Acta Oncol (Madr). Informa UK Limited, trading as 

Taylor & Francis Group;1–10. Available from: https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1479071 

3. Psycho-Oncology 

Compen FR, Adang EMM, Bisseling EM, Van der Lee ML, Speckens AEM. (2018) Exploring associations 

between psychiatric disorder, psychological distress, and health care utilization in cancer patients. 

Psychooncology.;27(3):871–8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek van het HDI en 

publicaties zijn te vinden op www.hdi.nl/onderzoek. 

  

http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.76.5669%0Ahttp:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29953304
http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.76.5669%0Ahttp:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29953304
https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1479071
http://www.hdi.nl/onderzoek
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“Waar de eerste tijd na de behandelingen er 

duidelijk een stijgende lijn te zien is in mijn 

energieniveau, stagneert deze lijn na een jaar of 

twee. Om vervolgens zelfs te dalen. Zo’n kleine 

drie jaar na mijn laatste behandeling zit ik 

slechter in mijn vel dan ooit. Ik ben voortdurend 

doodmoe. Dat uit zich in nergens zin in hebben, 

dingen uitsluitend uit plichtsgevoel doen, niet 

omdat ik het graag wil, en een overheersend 

gevoel van moedeloosheid. Ook slaap ik heel 

slecht – er gaat geen nacht voorbij zonder dat ik 

ieder uur een keer op de wekker kijk – waardoor 

ik ’s nachts nauwelijks kan herstellen. Ik beland 

in een negatieve spiraal en besluit hulp te zoeken 

bij het Helen Dowling Instituut.” 

Ik hoop dat de internettherapie Minder Moe bij 

Kanker een ‘quick fix’ voor mij zal zijn; drie 

maanden een online therapie en dan kan ik er 

vast weer tegenaan. Maar tijdens het 

intakegesprek wordt duidelijk, dat er meer aan 

de hand is dan alleen oververmoeidheid door het 

niet goed omgaan met mijn beschikbare energie. 

Ik krijg daarom een combinatie van de online 

therapie en gesprekken met een therapeut. 

Geen ‘quick fix’ 

Al snel blijkt dat ik de gevolgen van de 

behandelingen nog lang niet geaccepteerd 

heb. Ik ben niet meer wie ik was en ik kan 

niet meer wat ik vroeger kon. Door maar 

vast te blijven houden aan mijn ‘oude ik’ 

word ik keer op keer teleurgesteld. En dat 

kost veel energie. Door dat in te zien 

ontstaat er ruimte om te leren niet langer de 

nadruk te leggen op wat ik niet meer kan, 

maar juist te kijken naar wat nog wel lukt. 

Ook leer ik om lichamelijke, mentale en 

sociale inspanning af te wisselen en 

voldoende rustmomenten te plannen. Ik 

vraag me vaker af: wil ik dit echt? Is dit goed 

voor mij? 

 

 

Er zijn periodes waarin het minder goed lukt 

om me aan mijn nieuwe levensstijl te 

houden. Oud gedrag duikt weer op. Na 

verloop van tijd merk ik dan dat mijn energie 

afneemt, er weer slaapproblemen ontstaan 

en ik minder goed in mijn vel zit. Het grote 

verschil is echter, dat ik nu weet hoe ik dit 

zélf kan herstellen. Voor mij is de online 

therapie een tool waar ik altijd weer op 

terug kan vallen. Ik kan steeds weer 

opnieuw beginnen. Dat geeft een veilig 

gevoel.” 

Foto: Michael Crooymans 

Een ‘veilig gevoel’ 

Margo 

Foto: Michael Crooymans 

‘Oude ik’ 

”Ik was voortdurend doodmoe” 
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5.  Helen Dowling Academie 

Het geven van scholing is, naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, de derde pijler van 

het HDI. Vóór 2018 verzorgde het HDI voornamelijk scholing op aanvraag. Deze scholingsactiviteiten 

waren gericht op deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals op het gebied van psycho-

oncologie. Denk aan het voeren van slechtnieuwsgesprekken of scholing op het gebied van 

vermoeidheidsklachten bij kanker. Deze activiteiten zijn in 2018 uitgebreid met trainingen op het 

gebied van vitaliteit en energiemanagement voor de zorgsector en het bedrijfsleven. Alle 

scholingsactiviteiten zijn sinds 2018 gebundeld in de Helen Dowling Academie. 

 

5.1 Deskundigheidsbevordering 

In 2018 zijn enkele tientallen scholingen gegeven aan zorgprofessionals en studenten van zorg 

gerelateerde opleidingen. Ook wordt het HDI regelmatig vertegenwoordigd door één van onze 

behandelaren op congressen met een lezing of workshop. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen 

bij deze deskundigheidsbevordering zijn: kwaliteit van leven in de palliatieve fase, zelfzorg voor 

verpleegkundigen en de psychische impact van kanker in het algemeen. 

 

5.2 Expertise vertalen naar trainingen 
In 2018 hebben we in kaart gebracht welke kennis en ervaring van het HDI we kunnen omzetten in 

trainingen. Aanleiding hiervoor was een concrete vraag vanuit het bedrijfsleven naar onze expertise 

op het gebied van vitaliteit en energiemanagement.  

 

5.3 Ontwikkeling zelfzorgtraining voor zorgsector en bedrijfsleven 

Uit de analyse van onze kennis en ervaring kwam een aantal aanbevelingen die besproken zijn in het 

managementteam. Er is gekozen voor focus en om met één van de aanbevelingen aan de slag te 

gaan; het verder professionaliseren van de zelfzorgtraining. Dit is een training voor werknemers 

waarin zij goed leren zorgen voor zichzelf, ondanks hoge werkdruk. Er is een tweedaagse training 

ontwikkeld voor de zorg (‘Mentaal Fit’) en een training voor het bedrijfsleven (‘Energiemanagement’). 

Voor de zorg is in het najaar accreditatie aangevraagd en goedgekeurd voor het register voor 

verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.  

 

5.4 Eerste training aan Diakonessenhuis 

In het najaar van 2018 was de training klaar om te geven aan de eerste deelnemers: een groep van 

elf verpleegkundig specialisten van het Diakonessenhuis. De training is zeer positief ontvangen. Er is 

voorkomen dat iemand een burn-out kreeg en het heeft inzichten en handvatten gegeven om goed 

voor jezelf te zorgen. Daarnaast zijn er concrete aanbevelingen aan het management van het 

Diakonessenhuis gedaan over zelfzorg waarmee zij aan de slag gingen. In 2019 krijgt de training aan 

deze verpleegkundig specialisten vervolg.  

 

Enkele reacties van deelnemers aan de zelfzorgtraining 

“Ik voel weer mijn enthousiasme en toewijding.” 

“Ik heb meer contact met mijn gevoel en grenzen.”  

“Ik ben mij bewust en heb aandacht voor signalen van stress en 

hersteltijd.”  

Eind 2018 is voornamelijk gewerkt aan acquisitie voor 2019. De 

activiteiten vanuit de Helen Dowling Academie zorgen voor een 

structurele bron van inkomsten voor het HDI naast de inkomsten 

uit subsidies en fondsenwerving.   
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6.  Communicatie 

De communicatieactiviteiten van het Helen Dowling Instituut (HDI) zijn gericht op het 

vergroten van de naamsbekendheid van het instituut onder potentiële cliënten en 

verwijzers, en is ondersteunend aan de fondsenwervende doelstelling om donateurs en 

sponsoren aan ons te binden en behouden. 

 

6.1 Jubileumjaar: 30 jaar Helen Dowling Instituut 

Op 9 februari 2018 was het precies dertig jaar geleden dat prof. dr. Marco de Vries het Helen Dowling 

Instituut (HDI) oprichtte, vernoemd naar de violiste en muziekpedagoog Helen Dowling-Airoff. Helen 

werd getroffen door longkanker, en een bevriende arts nodigde patholoog Marco de Vries uit voor een 

gesprek met haar toen ze steeds zieker werd. Ze ontmoetten elkaar slechts één keer, maar het moet 

een bijzondere ontmoeting zijn geweest. Want toen Marco het appartement van Helen verliet, wist hij 

het meteen: als hij ooit een instituut zou oprichten, zou hij dat naar Helen vernoemen. Helen Dowling-

Airoff overleed drie weken na de ontmoeting op 71-jarige leeftijd. Een jaar later, in 1988, was het 

Helen Dowling Instituut een feit. Wat begon als klein onderzoeksinstituut, is uitgegroeid tot een 

professionele GGZ-instelling die aan enkele duizenden mensen per jaar psychologische zorg bij kanker 

biedt.  

 

6.2 Kick-off jubileumjaar 

Op de 30e verjaardag van het HDI werd het jubileumjaar feestelijk afgetrapt met donateurs, sponsors 

en relaties van het HDI. Samen werd teruggekeken op de historie van het HDI sinds de oprichting en 

de ontwikkelingen die het instituut heeft doorgemaakt tot 2018. Aansluitend werden de evenementen 

en acties voor het jubileumjaar bekendgemaakt. Speciale aandacht was er voor donateurs, sponsors 

en actievoerders: de ‘Helden van het HDI’. Zij zijn onze helden omdat zij ervoor zorgen dat mensen bij 

het HDI terechtkunnen voor professionele psychologische zorg bij kanker, nu en in de toekomst. 

Leerlingen van de scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven ontvingen een HDI Award uit 

handen van presentatrice Daphne Lammers, voor hun jarenlange inzet voor het HDI. 

 

6.3 Fondsenwervende website 

Naast de algemene website www.hdi.nl voor cliënten en verwijzers, is in 2018 een fondsenwervende 

website gelanceerd: www.heldenvanhdi.nl. Hierop staat uitgebreide informatie voor huidige en 

toekomstige donateurs, sponsoren en relaties, ook wel ‘Helden van het HDI’ genoemd. Op de website 

lezen bezoekers over de mogelijke manieren om het HDI te steunen, van doneren tot deelnemen aan 

een evenement zoals het Charity Golftoernooi.  

 

 

 

http://www.hdi.nl/
http://www.heldenvanhdi.nl/
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6.4 Jubileumsymposium 

Op donderdag 5 juli vond een publiek-wetenschappelijk symposium plaats op het HDI in Bilthoven 

over de ontwikkelingen in de psycho-oncologie. Kankerspecialist Bob Pinedo, zijn dochters Sabine en 

Danielle, en Bart van Eldert spraken over de best mogelijke psychologische zorg bij kanker. Wat 

hebben we geleerd in de afgelopen jaren en waar is nog verbetering mogelijk? Het symposium werd 

gepresenteerd door Inge Diepman. De belangstelling was groot en binnen enkele dagen was het 

evenement volgeboekt. Dankzij sponsoren konden we dit evenement gratis toegankelijk maken en de 

middag op video laten vastleggen. 

 

 

6.5 Jubileummagazine 

Het jubileumjaar van het HDI werd afgesloten met de uitgave van het 

allereerste HELEN Magazine. In samenwerking met verschillende zorgpartners 

maakten we dit magazine over de impact van kanker. Mensen met kanker, 

hun naasten en zorgverleners lezen hierin meer over veelvoorkomende 

psychische klachten bij en na kanker, ervaringsverhalen van cliënten en de 

beschikbare zorg bij kanker. Het magazine is in een oplage van 5.000 

exemplaren gedrukt en verspreid via het HDI, deelnemende zorgverleners en 

andere zorginstellingen. Ook werd het magazine veelvuldig aangevraagd door 

verwijzers, patiënten en naasten.  

 

6.6 Online communicatie 

Het HDI communiceert online met haar achterban via de twee websites 

www.hdi.nl en www.heldenvanhdi.nl, digitale nieuwsbrieven en sociale media.  

 

6.6.1   Websites 

Op onze algemene, informatieve website www.hdi.nl bieden wij informatie aan (potentiële) cliënten, 

verwijzers en zorgprofessionals. De Helen Dowling Academie heeft ook een plek gekregen op deze 

website. De informatie over het HDI als goed doel en steunmogelijkheden is geplaatst op de nieuw 

gelanceerde website www.heldenvanhdi.nl. Samen telden deze websites ruim 50.000 bezoekers. Ruim 

80% van het websiteverkeer is direct of organisch (via zoekmachine) verkeer. Dankzij ons Google Ad 

Grants account kunnen wij gratis advertenties plaatsen in Google, die zorgen voor ongeveer 7% van 

het websiteverkeer. Overige bezoekers komen via sociale media of externe websites. 

6.6.2   Nieuwsbrieven 

In 2018 zijn 28 nieuwsbrieven gestuurd, voornamelijk naar deelnemers aan fondsenwervende 

evenementen. Er werden drie interne nieuwsbrieven verstuurd naar medewerkers van het HDI. Er 
werden twee nieuwe typen nieuwsbrieven verstuurd: één naar ex-cliënten die na hun behandeltraject 
op de hoogte wilden blijven, en een nieuwsbrief voor geïnteresseerden in de Helen Dowling Academie. 

https://www.youtube.com/watch?v=pbFvybivPrw
https://heldenvanhdi.nl/2019/01/lees-nu-het-helen-magazine/
http://www.hdi.nl/
http://www.heldenvanhdi.nl/


20 
 

6.6.3   Sociale media 

Het HDI heeft verschillende sociale media kanalen die zij inzet om haar achterban te informeren, 
kennis en inspiratie te delen en in te haken op de actualiteit. Alle (cliënten)video’s die worden 

gemaakt, worden gedeeld op ons eigen YouTube kanaal. Op Twitter (2.035 volgers*) bedienen we 
voornamelijk zorgprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers met berichten over o.a. 

onderzoeksresultaten, opinies, voorlichtingsbijeenkomsten en informatie over onze zorg. LinkedIn 

(876 volgers) is voornamelijk gericht op een zakelijk netwerk. Op Facebook (1.838 volgers) hebben 
we vooral contact met (ex-)cliënten van het HDI en mensen die te maken hebben met kanker. In 

augustus is onze online aanwezigheid uitgebreid met een account op het steeds populairder wordende 
Instagram. Dit medium wordt in 2019 actiever ingezet om onze doelgroepen te bereiken, informeren 

en inspireren. Ongeveer 80% van onze achterban op social media is vrouw en grotendeels in de 
leeftijdscategorie 35 – 55 jaar. 

 
* aantal volgers op 31 december 2019 

 
6.7  Voorlichting 

Om verwijzers te maken van hun rol in het herkennen van psychische klachten bij kanker en het 

eventueel doorverwijzen naar een instituut als het HDI, is het HDI regelmatig aanwezig op congressen 

of evenementen met een informatiestand:  
o 8 maart: Space4Aya  

o 26 mei: Hematondag Utrecht  
o 27 september: V&VN Jaarcongres voor praktijk verpleegkundigen  

o 2 oktober: Symposium en werkgroepbijeenkomst Gezondheidscentrum de Zwaai  

o 10 oktober: Borstkankersymposium bij het Antonius Ziekenhuis  
o 3 november: Landelijke dag voor patiënten met longkanker  

 
Daarnaast hebben we diverse informatie brochures en flyers over ons zorgaanbod. In 2018 werden 

2.185 brochures en flyers aangevraagd door met name ziekenhuizen, huisartsen en andere 
zorginstellingen zoals inloophuizen. 
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6.8 In de media 

Het jubileumjaar was een mooi moment om extra aandacht te vragen voor het HDI en psychologische 

zorg bij kanker. Er is in diverse media aandacht geschonken aan ons jubileum, onze zorg of onze 

evenementen.  
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Uitgelicht: Maarten van der Weijden zwemt voor het HDI 

Op 18 augustus startte Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden een enorme uitdaging: de 

Elfstedenzwemtocht. Een tocht van 200 kilometer door het water. Uiteindelijk wist hij maar liefst 163 
kilometer te zwemmen, 55 uur lang. Zijn prestatie leverde uiteindelijk een enorm bedrag van 5 

miljoen op. Met dit bedrag steunde Maarten 12 onderzoeken, die goedgekeurd waren door KWF en 

geselecteerd in samenwerking met de verschillende patiëntenverenigingen. Een van de onderzoeken 
waar hij voor zwom was het onderzoek REFINE van het Helen Dowling Instituut. Naast het 

fantastische subsidiebedrag leverde de actie veel media-aandacht voor dit onderzoek en het HDI op.  
 

 

 

 

 

 

  

https://www.hdi.nl/onderzoek/refine/


23 
 

7.  Fondsenwerving 

 

De kwaliteitszorg die cliënten bij het HDI ontvangen is alleen mogelijk dankzij 

fondsenwerving. Inkomsten uit donaties, nalatenschappen en evenementen zijn van 

groot belang voor ons voortbestaan. Daarmee zijn we naast zorginstelling ook een goed 

doel en gecertificeerde ANBI. We zijn dankbaar voor de vele mensen en organisaties die 

ons een warm hart toedragen: onze Helden.  

Fondsenwerving is gericht op een financieel gezond HDI. Dit betekent dat we genoeg inkomsten 

werven om het exploitatietekort te dekken en investeringen te kunnen doen voor de toekomst. In 

2018 resulteerden de fondsenwervingsactiviteiten in een netto opbrengst van € 410.255. Dit was iets 

lager dan vooraf begroot, maar het HDI heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat. Dit heeft 

grotendeels te maken met kostenbesparing binnen de gehele organisatie.   

7.1 Nieuwe activiteiten jubileumjaar 

Het jubileumjaar hebben we aangegrepen om aanvullende activiteiten te organiseren en daarmee 

extra gelden te werven. Nieuwe fondsenwervende activiteiten waren een spaarportestafette, 

deelname aan de Mud Masters, fonds Kunst en Kanker (KeK) en aan het einde van het jaar een groot 

benefietdiner Aan tafel met het HDI. Niet alle nieuwe activiteiten bleken succesvol of haalbaar. Zo 

ging de werving voor het sportieve evenement Mud Masters ten koste van de werving voor de Dam 

tot Damloop. Fonds KeK was een nieuw initiatief om kunstliefhebbers te verenigen in een 

donateursnetwerk. Na samengekomen te zijn met enkele relacties hebben we moeten concluderen dat 

dit initiatief te weinig draagvlak had. Het eindejaarsevenement Aan tafel met het HDI krijgt in 2019 

een vervolg na een veelbelovende eerste editie.  

Waarom is het HDI  

een goed doel? 
De zorg van het HDI wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Maar de 

vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn ontoereikend om de kwaliteitszorg te 

garanderen die het HDI nastreeft. Die kwaliteit bij het HDI zit in de kleinschaligheid en 

persoonlijk contact met ervaren, hoogopgeleide therapeuten die zich continu bijscholen 

in de onco-psychologie. Ook doen wij huisbezoeken en nazorg, bijvoorbeeld aan 

nabestaanden van overleden cliënten. Deze zorg vinden wij van belang voor goede en 

effectieve hulp, maar wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. 

 

Per cliënt komen we gemiddeld € 250 tekort. Aan de ene kant ontstaat dit tekort door 

een te lage vergoeding van de zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

stelt elk jaar maximumtarieven vast voor de GGZ, gebaseerd op overheidsbeleid en 

budgetten. Zorgverzekeraars vergoeden hier een bepaald percentage van, op basis van 

zelf geformuleerde criteria. Het HDI ontvangt van zorgverzekeraars gemiddeld slechts 

90-95% van het NZa tarief. Aan de andere kant vragen de kwaliteitsstandaarden van het 

HDI om bepaalde keuzes die ten goede komen aan de cliënt. Dankzij de groei die het 

HDI elk jaar doormaakt in het aantal cliënten, worden operationele lasten naar 

verhouding steeds lager. Een positieve verandering, maar donaties blijven hard nodig 

om als kleine zorginstelling de beste zorg te kunnen blijven bieden. 
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7.2 Inkomsten uit fondsenwerving 

Aanvullende inkomsten uit fondsenwerving verwerft het HDI uit verschillende bronnen: 

 

1. Donateurs: structurele giften (maandelijks en jaarlijks) 

2. Eenmalige giften: eenmalige giften van particulieren, bedrijven en fondsen/stichtingen 

3. Evenementen: alle evenementen waar het HDI een grote rol speelt in de organisatie  

4. Acties derden: alle acties georganiseerd door derden 

5. Nalatenschappen: erfenissen en legaten 

6. Fondsen en subsidies 

Figuur 1 – Inkomsten fondsenwerving in percentages 

7.2 Inkomsten uit fondsenwerving 

 

 

 

De inkomstenbronnen en verhoudingen hierin zijn vergelijkbaar met 2017. Alleen het percentage aan 

inkomsten uit evenementen is aanzienlijk gestegen in 2018. Dit heeft te maken met de organisatie 

van het jubileumevent in het najaar van 2018, om het 30-jarig bestaan van het HDI te vieren. 

7.2.1 Donateurs 

Structurele donateurs zijn een belangrijke inkomstenbron voor het HDI. We kunnen rekenen op een 

trouwe groep mensen die ons elke maand of elk jaar met een bedrag steunt, klein of groot. In 2018 had 

het HDI 313 structurele donateurs die samen een totaalbedrag van € 74.817 doneerden. De helft 

daarvan bestond uit (ex-)cliënten van het HDI. Maar liefst 1 op de 4 donateurs is al minimaal 10 jaar 

lang donateur.  

7.2.2 Club van 500 

Een speciale groep donateurs vormt de Club van 500. Dit netwerk van particulieren en bedrijven doneert 
jaarlijks minimaal € 500 per jaar aan het HDI. In 2018 telde de Club van 500 veertig leden.  

 
 

 

Donateurs

18,7%

Eenmalige 

giften

25,1%

Nalatenschapp

en

0,4%

Evenementen

40,9%

Acties derden

10,2%

Fondsen en subsidies

4,6%
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7.2.3 Heldenconcert 

Het HDI bedankt haar donateurs en warme relaties jaarlijks met een concert, in 2018 omgedoopt tot 

‘Heldenconcert’. Bijna 180 aanwezigen genoten van een klassiek concert, geheel belangeloos 

aangeboden door het HKU Utrechts Conservatorium en gesponsord door het Elise Mathilde Fonds. 

 

7.2.4 Eenmalige giften 

Het HDI ontvangt jaarlijks van particulieren en bedrijven eenmalige giften. Deze worden bijvoorbeeld 

gedoneerd na het afsluiten van een zorgtraject bij het HDI, uit dankbaarheid voor de ontvangen zorg. 

Daarnaast gaven gesprekken met externe relaties aanleiding tot het doneren van eenmalige giften. In 

totaal ontvingen we in 2018 41 eenmalige giften met een totale waarde van € 100.640.  

7.2.5 Evenementen 

Het jubileumjaar van het HDI is aangegrepen om nieuwe fondsenwervende evenementen te 

organiseren. Succesvolle evenementen uit voorgaande jaren werden voortgezet en leverden in totaal 

€163.892 op.  

7.2.6 Golftoernooi 

Ruim 100 deelnemers speelden op maandag 1 oktober 2018 mee met het 8e HDI Charity Golftoernooi. 

Initiatiefnemers van dit jaarlijkse toernooi zijn Kevin de Kroon (De Kroon Facilitaire Diensten), 

Marco ten Berge (Ten Events) en Ronald van Meeteren (Van Meeteren Golf). Het HDI mocht 

voor het derde jaar op rij ‘om niet’ gebruikmaken van de baan en faciliteiten van de exclusieve 

Noordwijkse Golfclub. Naast de verkoop van flights werden inkomsten gegenereerd uit lotenverkoop en 

een veiling.  

7.2.7 Aan tafel met het HDI 

Ruim 250 gasten reisden op zaterdag 10 november af naar Naarden voor een benefietavond ter ere 
van het 30-jarig bestaan van het HDI: Aan tafel met het HDI. Dit evenement werd opgezet met hulp 

van de vrijwillige inzet van het Comité van Aanbeveling, bestaande uit Marlies van den Bosch, Hans 
Gelauff, Dineke Helsloot, Daan van der Ley en Maarten Vinkesteijn. Met de tafelverkoop en 

opbrengsten uit loterij en veiling werd geld ingezameld. Naast inhoudelijke bijdragen door 
medewerkers van het HDI, stond een ludieke quiz op het programma die gepresenteerd werd door 

Ruben Nicolai. Alain Clark zong enkele intieme nummers. Ondertussen genoten de gasten van een 

sharing dinner.  
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Aan tafel 

met het HDI 
10 november 2018 
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7.2.8 Acties derden 

Het HDI ontvangt jaarlijks geld door zogenoemde ‘acties derden’. Dit zijn acties die niet door het HDI 

worden georganiseerd, maar waarbij mensen of bedrijven buiten de stichting het initiatief nemen om 

geld op te halen voor het HDI. Dat levert elk jaar weer hartverwarmende acties op. Zo liepen of 

wandelden dertig deelnemers de Dam tot Damloop/Dam tot Dam wandeltocht, gingen 15 mensen 

door de modder voor het HDI tijdens de Mud Masters en liepen vijf wandelaars de Nijmeegse 

Vierdaagse voor onze psychologische zorg bij kanker. Naast de sportieve activiteiten kwam middelbare 

school De Werkplaats opnieuw in actie voor het HDI met onder andere een benefietdiner en 

wafelverkoop. Alle acties leverden samen € 40.871,46 op. 

7.2.9 Spaarpot-estafette 

In 2018 zijn spaarpotten gemaakt voor het 30-jarig jubileum van het HDI. Deze konden mensen 

aanvragen of meenemen van het HDI om te vullen. Spaarpotten verschenen in winkels, bedrijfskantines 

en tijdens familiefeesten. In totaal werden veertig spaarpotten gevuld. 

 

 

7.2.10 Nalatenschappen 

Het HDI werft niet actief nalatenschappen of legaten. Toch besluiten mensen soms op eigen 

initiatief om het HDI op te nemen in hun testament. In 2018 hebben we één legaat ontvangen van 

€ 1.464,85. Een bijzondere manier om ook na leven bij te dragen aan het werk van het HDI. 

7.2.11 Fondsen en subsidies 

In 2018 ontvingen we projectbijdragen van (vermogens)fondsen en stichtingen ter hoogte van € 18.571. 

 

 

 

 

 

Het HDI kijkt terug op een succesvol jubileumjaar, 

 waarin de Helden van het HDI centraal stonden. 

 Zij hebben er mede voor gezorgd dat we onze 30e verjaardag konden vieren 

en helpen onze zorg voort te zetten.  

 

Alle mogelijkheden om het HDI te steunen zijn te vinden op 

www.heldenvanhdi.nl 

 

 

  

http://www.heldenvanhdi.nl/
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8. Onze organisatie 
 

 

 
9.1 Directie 

Sinds juli 2017 is Hanneke Haanraadts algemeen directeur van het HDI. Haar bedrijfsmatige 

achtergrond (zij was 13 jaar zelfstandig interimmanager) en haar kennis van de gezondheidszorg (zij 

was 6 jaar bestuurder bij een grote GGZ instelling in Rotterdam en later in Amsterdam) zijn van grote 

waarde voor het HDI.   

Op 1 oktober 2018 is de directie uitgebreid met de aanstelling van Anette Pet als adjunct directeur. 

Anette Pet werkt sinds 2000 bij het HDI als klinisch psycholoog, psychotherapeut en hoofd 

Patiëntenzorg. Zij heeft mede vorm gegeven aan de groei en ontwikkeling van de psychologische zorg 

bij kanker in Nederland. Zij zal dit blijven doen met groot enthousiasme en betrokkenheid, zowel als 

bestuurslid van de NVPO als adjunct directeur van het HDI.  

 

9.2 Managementteam (MT) 

In het managementteam (MT) van het HDI zitten de directie en leidinggevenden van elke afdeling 

binnen de organisatie. Samen vormen zij het beleid en zorgen voor de uitvoering ervan binnen hun 

afzonderlijke afdelingen. Ook zijn de leden van het MT verantwoordelijk voor het hun toegekende 

budget.  

Het managementteam bestond in 2018 uit de volgende leden: 

 Hanneke Haanraadts, algemeen directeur 

 Anette Pet, adjunct-directeur 

 Renate Koers, manager communicatie & fondsenwerving en programmamanager Helen 
Dowling Academie 
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 Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek 

 Jacques Fonville, facilitair manager 

 Alinde Hazebroek, manager financiën 

 Ilse Pel, HR manager tot juni 2018.  

Zij is opgevolgd door Stella van der Maat. 

 

9.3 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) is sparringpartner van de directie op organisatie- en beleidsniveau, zet 

haar netwerk in ten gunste van het HDI en hanteert de moderne governance code als toezichthouder. 

De leden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. 

9.3.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht 
Op 31 december 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 

 

J.A. (Jan) Dekker - voorzitter 
Jan Dekker is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds oktober 2013 en zal eind 2019 zijn functie 

neerleggen. Jan Dekker was van 1995 tot 2003 voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO en van 
2000 tot 2012 lid van de Raad van Commissarissen van de BAM. Voorheen was hij onder meer 

president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA). Daarvoor heeft Jan gewerkt bij 

AKZO NOBEL.  
  

S.G. (Stephan) van de Vusse – secretaris/penningmeester 
Stephan van de Vusse is secretaris/penningmeester van de Raad van Toezicht sinds september 2009. 

Stephan is werkzaam als directeur-bestuurder bij MoleMann Mental Health. Daarnaast is hij 

initiator/directeur bij Zorgobligatie.nl BV, bestuurder van de Stichting Obligatiehoudersbelangen, 
directeur/eigenaar van de Healthcare Finance Group en lid van de Raden van Toezicht van Centrum 

Oosterwal en het Nederlands Slaap Instituut. 
 
 

M.C. (Marc) van Gelder - lid 

Marc van Gelder is sinds 2014 lid van de Raad van Toezicht en neemt in februari 2019 afscheid. 
Hij is oprichter en CEO van Dennendonck Investments B.V. in Hilversum. Tevens is hij voorzitter Raad 

van Toezicht Diabetesfonds. Marc is commissaris bij diverse instellingen, zoals Paleis Het Loo, VastNed 

in Amsterdam, Action, MedEye, J.P. Morgan European Smaller Companies Trust (London), Netherland-
America Foundation (New York). 

 
J.E. (Jeroen) Rütter - lid 

Jeroen Rütter is lid van de Raad van Toezicht sinds september 2013. Hij is werkzaam als oncologisch 
chirurg in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Eerder was hij werkzaam in het ziekenhuis Rivierenland 

Tiel, alsook in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. 

 

Naam Benoeming Herbenoeming Jaar van aftreden 

Jan Dekker 

(voorzitter) 

2003 2007 / 2011 / 2015 2019 

Stephan van der Vusse 

(secretaris/penningmeester) 

2009 2013 / 2017 2021 

Marc van Gelder 
(lid) 

2014 -- 2019 

Jeroen Rütter 

(lid) 

2013 2017 2021 

 

Onder begeleiding van het bureau Ebbinge is een wervings- en selectieprocedure gestart voor twee 

nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Per 1 januari verwelkomen we Ginel van Weering en Michiel 
van Roozendaal als nieuwe leden. Ginel van Weering is bestuurder van Naviva Kraamzorg en 

bekleedde daarvoor verschillende functies in het bedrijfsleven, waaronder PostNL, Start People 
Nederland en Amsterdam RAI. Ook was zij betrokken bij de oprichting van stichting Pink Ribbon en 
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bestuurslid van de Borstkankervereniging Nederland. Michiel van Roozendaal heeft meer dan 25 jaar 

ervaring bij Unilever en de NS en is momenteel voorzitter van de raad van bestuur bij Rivas 
Zorggroep. Van Roozendaal is beoogd voorzitter om in de loop van 2019 de huidig voorzitter Jan 

Dekker op te volgen. 
 

  

 Cliëntenraad 

 
De cliëntenraad van het HDI behartigt vanuit een onafhankelijke, kritische en betrokken positie de 

belangen van cliënten en heeft inspraak op het beleid van het HDI. Het doel van de cliëntenraad is 
bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in de door de cliënt 

gewenste richting. Het HDI is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen en werkt hier van 

oudsher goed mee samen. Belangrijke rechten van de cliëntenraad zijn het adviesrecht, het recht op 
informatie en het recht op overleg. De leden van de cliëntenraad ontvangen geen vergoeding voor 

hun diensten. 
 

De cliëntenraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 
aan de directie. Belangrijkste aandachtspunten in 2018 waren: wachtlijsten, vergoedingen, 

budgetplafonds zorgverzekeraars, toegankelijkheid van goede psychologische zorg voor iedereen. De 

directie is standaard (een deel van) de vergaderingen aanwezig. 
 

De cliëntenraad van het HDI bestond in 2018 uit acht leden: 

 Ed Groot (voorzitter) 

 Bea van Doorn 

 Irma Manuputy 

 Mascha Ridder-Jansen 

 Karel Schäffer 

 Marvin de Vos 

 Viora Rebergen 

 Gerdy Boon 
 

Stieneke Bisschop was in 2018 ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. 

 

9. Personeelsvertegenwoordiging 
 

De personeelsvertegenwoordiging (PvT) komt eenmaal per maand bij elkaar en eenmaal per twee 
maanden is er overleg met de directie en de HR manager, indien nodig aangevuld met overige leden 

van het Managementteam (MT). Besproken wordt onder andere de cao, procedures bij ziekte, 
ziekteverzuim, contractbepalingen, scholingsbudget etc. De PvT heeft de volgende bevoegdheden: 

informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht zoals geregeld in de WOR (Wet op de 

ondernemingsraden). 
 

De personeelsvertegenwoordiging van het HDI bestond begin 2018 uit drie leden: 

 Esmeralde de la Vieter 

 Mahmoed Chamany Zadeh 

 Ton Puts 
 

Medio mei is de samenstelling van de PvT gewijzigd naar vijf leden:  

 Marijke Guldie, voorzitter 

 Marieke Merkx, vice-voorzitter 

 Pascalle van der Wolf, secretaris 

 Ton Puts, penningmeester 

 Michèle Hamel 
  

https://www.hdi.nl/medewerkers/ed-groot/
https://www.hdi.nl/medewerkers/bea-van-doorn/
https://www.hdi.nl/medewerkers/irma-manuputy-2/
https://www.hdi.nl/medewerkers/mascha-ridder/
https://www.hdi.nl/medewerkers/karel-schaffer-2/
https://www.hdi.nl/medewerkers/marvin-de-vos/
https://www.hdi.nl/medewerkers/stieneke-bisschop/
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10. Team HDI 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freelance therapeuten 
Maria Poppe, therapeut 

Wetenschappelijk  onderzoek  
Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk 

onderzoek 
Tom Bootsma, onderzoeker 

Elena Caspers, onderzoeker 

Sanne van Helmondt, onderzoeker 
Eltica de Jager Meezenbroek, onderzoeker 

Yvonne Luigjes, onderzoeker 
Anne Maas, onderzoeker 

Melanie Schellekens, onderzoeker 
Rosalie van Woezik, onderzoeker 

Raad van Toezicht 
Jan Dekker, voorzitter  
Stephan van de Vusse, 
penningmeester/secretaris 
Marc van Gelder,  lid 
Jeroen Rütter,  lid 

Directie en management 
Hanneke Haanraadts, algemeen directeur 
Anette Pet, adjunct-directeur 
Jacques Fonville, manager facilitaire zaken  
Alinde Hazebroek, financial controller 
Renate Koers, manager communicatie en 
fondsenwerving en programmamanager Helen 
Dowling Academie 
Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk 
onderzoek 
Stella van der Maat, P&O adviseur 

 

Secretariaat 
Stieneke Bisschop, 

directiesecretaresse/coördinator 
vrijwilligers   

Marijke Guldie, hoofd secretariaat 

Jesse Dercks, secretarieel medewerker 
Marit van Opstal, secretarieel medewerker  
Ton Puts, secretarieel medewerker  

Dieke Smelt, secretaresse 

Esmeralde de la Vieter, secretaresse 
Ellen Zegers, secretaresse 

Administratie en financiën 

Alinde Hazebroek, financial controller 
Frieda Bos, financieel medewerkster 

Jarno Eikendal, applicatiebeheerder 

 

Patiëntenzorg 

Anette Pet, adjunct-directeur  
Hanneke Beenackers, therapeut 

Michel Bex, therapeut 
Marion Bonting, therapeut 

Geartsje Boonstra, psychiater 
Karoline Bozelie, therapeut 

Carla Braam, therapeut 

Mahmoed Chamany Zadeh, therapeut  
Esther van Doorn, therapeut 

Floortje van Embden, therapeut 
Mélanie Gilsing-Janus, therapeut  

Martine van der Goot, therapeut 

Madelon Groenteman, therapeut 
Michèle Hamel, therapeut 

Henny Huveneers, therapeut  
Martijn van de Kerkhof, therapeut 

Claartje van der Kraan, therapeut  
Marije van der Lee, therapeut 

 

 

Beatrijs Lens, therapeut 
Nicolle Magnin, therapeut 

Marieke Merkx, therapeut 
Patrick Oerlemans, therapeut 

Sia Pet, therapeut 

Hiske van Ravestein, psychiater 
Aline Rütter, therapeut 

Emma Stevens, therapeut 
Nienke Tielemans, therapeut 

Barend van Tussenbroek, therapeut 

Bert Vedder, therapeut 
Peter Verboom, therapeut 

Joyce Vermeer, therapeut 
Coen Völker, therapeut 

Anneke van Wijk, therapeut 
Patricia Winteraeken, therapeut 
Pascalle van der Wolf, therapeut 

Communicatie en fondsenwerving  
Renate Koers, manager communicatie en 
fondsenwerving en programmamanager Helen 
Dowling Academie 

Berber Brouwer, relatiemanager en events 

Karlijn Bouts, medewerker communicatie en 
fondsenwerving 

Laura Jansen, medewerker communicatie en 

fondsenwerving 
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Jacques Iseger 

Mieke de Jong 
Leonoor Kuhlmann  

Cor Kuus 
Cecilia van der Linden 

Corine Lodeizen 

Adri Lonte 
Trijntje Meijering 

Martin Olsthoorn 
Lisette van Oosterwijck  

Jos Peltenburg 

Ria van der Poel  
Hannie van Rooij 

Helen van Santen 
Rob Schavemaker 

Henny Servais 
Linda Taju 

Marguerite Terwindt 

Willem Thoen 
Antoon Vos  

Monique de Zeeuw 

 

Vrijwilligers 
Dieuwertje Bakker 

Theo van Beek 

Evelien Beekhuis 
Nicole Beets 

Els van der Ben  
Heiltje Boumeester 

Jane Bresson  

Franka Dekker  
Marianne Derks 

Sylvia van Druten 
Paula van Dijk 

Marian Ellens 
Joannette Eijkman 

Ria Forger  

Greta Gerritsen-Leppers  
Sara de Graaf 

Olga de Groot  
Anita Haket 

Teus van der Ham  

Kasper Hamster 
Hanny Hesselink 

Pauline Heus 
Carla van den Heuvel  

Paulien Homan 
 

 

Stagiaires en co-assistenten 

Demi Verhagen 

Denise de Greef 
Ilse van Leemskolk 

Anna Reimink 
Laura Deben 

Cliëntenraad 

Ed Groot, voorzitter 
Stieneke Bisschop, ambtelijk 

secretaris   
Gerdy Boon, lid 

Bea van Doorn, lid  

Irma Manuputy, lid 
Viora Rebergen, lid 

Mascha Ridder-Jansen, lid 
Karel Schäffer, lid  

Marvin de Vos, lid 

 
 

 

De volgende medewerkers 
hebben het HDI in 2018 
verlaten 

Ilse Pel, P&O adviseur 

Els de Kok, projectcoördinator EPD 
Else Bisseling, psychiater/onderzoeker 

Sandra de la Mar, therapeut 
Annemiek Mellink, therapeut 

Anjo Stevens, therapeut 
Lidwien Vehmeijer, therapeut   

 

 
 

 
 

 
Wij danken allen voor hun inzet! 

In memoriam 

Onze geliefde vrijwilligers  

Bram Derksen 

Dimph Kuhlmann 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: Het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Helen Dowling Instituut in Bilthoven  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

  

Ons oordeel met beperking 

Wij hebben de jaarrekening  2018 van Stichting Helen Dowling Instituut te Bilthoven te 

gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de 

mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf ‘De basis voor ons 

oordeel met beperking’ een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Helen Dowling Instituut per 31 december 2018 en van het resultaat 

over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen. 

WNT-verantwoording 

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

voldoet aan de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de winst- en verliesrekening over 2018; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

   

De basis voor ons oordeel met beperking  

Voor het eerst op 18 maart 2016 is de CAO-GGZ algemeen verbindend verklaard. Met 

instemming van de Personeelsvertegenwoordiging zal Stichting Helen Dowling Instituut deze 

CAO in vier jaar invoeren. De invoering van de CAO door Stichting Helen Dowling Instituut is 

gestart in 2017. Als gevolg van de mogelijkheid dat belanghebbenden naleving van de CAO 

kunnen eisen, is het niet mogelijk gebleken om voldoende en geschikte controle-informatie te 

verkrijgen met betrekking tot de volledigheid van de verantwoorde verplichtingen welke 

samenhangen met de CAO. 

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

Nederlandse controlestandaarden vallen en het Controleprotocol Wet normering topinkomens 

(WNT). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening' 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Helen Dowling Instituut 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).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel met beperking. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie. 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• de overige gegevens. 

 

Uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De 

basis voor ons oordeel met beperking' zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden 

van mening dat de andere informatie:  

 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 655 

Zorginstellingen en de Regeling verslaggeving WTZi is vereist.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving 

WTZi en Richtlijn voor de jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in 

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen. 

  

 



 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de in Nederland 

geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen en de bepalingen van en 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-

stelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-

veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.  

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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 jaarrekening 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, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening 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 entiteit; 

 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

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

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 

toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen; en  

 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen. 

 

 



 
 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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. 

 

 

Nieuwegein, 21 mei 2019  
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