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Voorwoord
Dit voorwoord schrijf ik in een periode dat de coronacrisis de hele wereld en dus ook het Helen Dowling 
Instituut (HDI) behoorlijk op zijn kop heeft gezet. Vanuit huis en via beeldbellen wordt de psychologische 
zorg voor mensen met kanker en hun naasten zo goed mogelijk voortgezet. Het zijn spannende en soms 
moeilijke tijden voor cliënten en collega’s. Het voelt wat vreemd om nu terug te blikken op het jaar 2019, 
toen COVID-19 nog zo ver weg leek.

In juni 2019 mocht ik het voorzitterschap van de 
Raad van Toezicht (RvT) overnemen van Jan Dekker. 
Jarenlang heeft hij, samen met zijn vrouw Franka, 
op vrijwillige basis het HDI bijgestaan. Onder de 
bezielende leiding van Jan is het HDI vele stormen 
doorgekomen en het toonaangevende instituut 
geworden van tegenwoordig. We prijzen ons 
gelukkig dat we ook na zijn vertrek op zijn steun en 
advies mogen blijven rekenen. De Raad van Toezicht 
is in het afgelopen verslagjaar vijf keer bij elkaar 
geweest, waarvan viermaal op de locatie in Biltho-
ven en eenmaal in Arnhem. In een van deze vergade-
ringen is overleg gevoerd met de Personeels- 
vertegenwoordiging (PvT) van het HDI.

Kanker is en blijft een van de meest voorkomende 
ziektes in Nederland en door de voortgaande 
ontwikkeling wordt het steeds meer een chronische 
aandoening. De behoefte aan psychologische hulp is 
daarmee onverminderd groot. Helaas heeft dat ook 
in 2019 geleid tot lange wachttijden. Met het 
verbeteren van de doorstroom, uitbreiden van het 
team en initiatieven als online en groepsbehande-
ling tijdens de wachtperiode hebben we de nega-
tieve effecten van een lange wachttijd verminderd. 

De directie en RvT zijn in 2019 gestart met strate-
giesessies om de continuïteit van het HDI te borgen. 
Want het is niet makkelijk om als relatief kleine 
ggz-instelling de kwaliteit hoog te houden én 
financieel gezond te blijven. Alle afdelingen, mede-
werkers en vrijwilligers dragen daaraan bij. Met 
hoogkwalitatieve psychologische zorg, een warme 
en fijne ontvangst voor cliënten, toonaangevend 
wetenschappelijk onderzoek en inspanningen om  
de nodige fondsen te werven. 

De Helen Dowling Academie is inmiddels een 
volwaardig onderdeel van het HDI met een interes-
sant en breed aanbod voor professionals in de zorg 
en daarbuiten. Opbrengsten uit de Academie 

vloeien terug naar de organisatie, wat de druk op 
fondsenwervende evenementen hopelijk zal 
verlichten. Gelukkig mogen we rekenen op een 
breed netwerk van mensen die ons een warm hart 
toedragen.

Ontzettend jammer om zo’n mooi jaar dan alsnog af 
te moeten sluiten met een verlies van 100.000 euro. 
Een te krappe arbeidsmarkt voor behandelaren was 
hiervan de belangrijkste oorzaak. We zien dit verlies 
als eenmalig. Dankzij stevige onderhandelingen met 
de verzekeraars hebben we zicht op een eerlijkere 
vergoeding voor de kwaliteitszorg die wij bieden. 
Dat maakt een groot verschil, al zet de coronapan-
demie de financiële gezondheid van het HDI onder 
druk.

Ik wil namens de RvT grote waardering uitspreken 
aan medewerkers, vrijwilligers, managementteam 
en directie voor hun inzet en bijdrage. Ik heb groot 
vertrouwen in de toekomst en continuïteit van het 
mooie, toonaangevende HDI.

Michiel van Roozendaal, voorzitter RvT
April 2020
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Ontmoet het HDI
Elke dag vinden tientallen ontmoetingen plaats bij ons, het Helen Dowling Instituut. Mensen vinden de weg 
naar onze professionele zorg nadat er kanker is geconstateerd. Alles wat ooit zo vanzelfsprekend was, is 
opeens onzeker. Bij ons leren mensen omgaan met de angst, paniek, depressie en vermoeidheid die zo 
kenmerkend zijn voor kanker. Het is de kennis van onze professionele behandelaars en de kracht van de 
cliënten die maakt dat zij de regie over hun leven waar mogelijk terugvinden. Ongeacht de vooruitzichten. 

Ontmoeting tussen Helen en Marco
Eén bijzondere ontmoeting zorgde voor  
het ontstaan van het HDI. In 1987 maakte de 
Nederlandse arts Marco de Vries kennis met 
de ongeneeslijk zieke Helen Dowling. Na een 
bloeiende carrière als violiste en docent had  
zij zich teruggetrokken in haar appartement  
in Londen. Ze voelde zich somber en onbegre-
pen. De eenmalige ontmoeting met Marco gaf 
haar echter rust en zelfvertrouwen. Ze reali-
seerde zich dat ze in haar leven veel had 
betekend voor anderen. 

Marco werd zelf ook geïnspireerd door de 
kwetsbaarheid en veerkracht van Helen. Toen  
hij de deur uitliep na deze eerste én laatste 
ontmoeting wist hij: “Als ik een instituut opricht 
voor psychologische zorg bij kanker, vernoem  
ik dat naar Helen Dowling.” Zelf maakte de 
violiste dit helaas niet meer mee. Helen Dowling 
overleed drie weken na de ontmoeting op 71- 
jarige leeftijd. Een jaar later, in 1988, was het 
Helen Dowling Instituut een feit. 

Klik hier om meer te lezen over de historie van het HDI

Zorg, onderzoek en scholing
Sinds 1988 groeide het Helen Dowling Instituut uit tot een toonaangevend instituut op het gebied van 
psycho-oncologische zorg, wetenschappelijk onderzoek en scholing. Elke dag ontmoeten wij mensen in één 
van de moeilijkste periodes van hun leven. Een ontmoeting waarin wij een verschil maken voor cliënten, 
maar waarin wij ook geraakt en geïnspireerd worden. Net als Marco door Helen.

Helen 
Dowling

Marco de Vries

http://www.hdi.nl/historie
JA

A
R

V
E

R
S

L
A

G

20
19

5

http://www.hdi.nl/historie
http://www.hdi.nl/historie


Onze missie
Bij het HDI worden we elke dag gedreven door één missie: mensen met kanker en hun naasten de regie over 
hun leven, daar waar mogelijk, terug te geven. Deze missie bereiken we door:

• de best bewezen psychologische behandeling

• het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek

• het trainen van professionals vanuit de Helen Dowling Academie.

Onze kernwaarden
Het Helen Dowling Instituut is toonaangevend, werkt op eigen wijze en met aandacht.

Toonaangevend
Wij zijn gespecialiseerd in psychologische zorg bij kanker. Dit specialisme vraagt om unieke kennis op 
medisch en psychologisch gebied. In combinatie met ons wetenschappelijk onderzoek komen we tot 
gepersonaliseerde, hooggewaardeerde zorg voor onze cliënten. Onze jarenlange ervaring en expertise 
maken we breed beschikbaar via training en scholing, zodat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profite-
ren. Zorg, scholing en onderzoek vormen een unieke drie-eenheid die ons een toonaangevende instelling 
maakt op het gebied van psycho-oncologie in Nederland.

Op eigen wijze
Wij zijn een onafhankelijk instituut met een eigen gezicht binnen de grote zorgsector. Dat maakt ons wend-
baar. Ook kunnen we keuzes maken die het beste zijn voor onze cliënten. Onze kwaliteit en aandacht voor 
cliënten is niet in een standaardprotocol te vatten. We gaan voor maatwerk en zetten dat stapje extra om 
mensen de regie over hun leven terug te geven. Dankzij onze donateurs kunnen wij méér bieden dan de 
basiszorg die verzekeraars vergoeden. 

Met aandacht
Persoonlijke aandacht is voor ons geen luxe, maar pure noodzaak voor goede zorg. Van ontvangst tot nazorg 
steunen wij mensen in de moeilijkste periode van hun leven. We hebben aandacht voor individuele behoef-
ten en wensen en kijken samen naar de best passende behandeling. Geen behandeltraject is bij ons 
hetzelfde. Wat voor de een werkt, werkt niet altijd voor de ander. Cliënten voelen zich gehoord en 
begrepen.

Klik hier om meer te lezen over het Helen Dowling Instituut
http://www.hdi.nl/over-hdi
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Ik herinner me nog elke seconde 
van het onderzoek bij de huisarts: 
hij vermoedde dat ik lymfeklierkan-
ker had. Ik raakte in paniek. Hoe kan 
dit? Waarom ik? Mijn vrouw en ik 
zaten verslagen voor ons huis. Al 
snel bleek dat ik inderdaad lymfe-
klierkanker had. Een uitzonderlijk 
soort, in vergevorderd stadium. De 
vooruitzichten waren niet goed te 
voorspellen, maar het was in ieder 
geval zeker dat ik eraan zou overlij-
den. Ik zou waarschijnlijk nog twee 
tot vijf jaar hebben, heel misschien 
langer.

Mijn vrouw, kinderen en ikzelf 
waren volledig van slag. Onze 
jongste zoon kwam met spoed over 
uit Zuid-Afrika: hij wilde zijn vader 
nog zien voor de eerste chemo, wie 
weet hoe ik er daarna uit zou zien. 
De eerste behandeling was een 
ramp: ik bleek allergisch te zijn voor 
de chemo en balanceerde op het 
randje van de dood. Ik kon niet 
meer op mijn benen staan en 
moest enkele weken worden 
opgenomen. Mijn idee dat ik er met 
een behandeling wel een paar jaar 
tegenaan kon brokkelde af. Mijn 
glas is altijd halfvol, maar het werd 
steeds lastiger om positief te 
blijven. Het werd steeds meer 
duidelijk dat mijn vrouw en ik het 
niet alleen aan konden, we hadden 

professionele hulp nodig. Via een 
goede vriend kwam ik gelukkig in 
contact met het HDI. De gesprek-
ken zorgden vooral voor ordening 
van mijn gedachten. Ik kreeg meer 
oog voor de positieve dingen in 
mijn leven en kon de negatieve 
dingen een plek geven. Ik kon er 
gedachten delen die ik liever niet 
met mijn naasten deelde.

In de loop van de tweede kuur 
kreeg ik negatieve gedachten, ik 
wilde eigenlijk niet meer verder 
met mijn leven. Mijn vrouw schrok 
enorm en belde het HDI. Dezelfde 
dag kon ik nog komen. De hulp die 
ik kreeg hielp enorm om me weer 
op de rails te krijgen. Maar het HDI 
was er ook voor mijn vrouw en 
twee van mijn kinderen.

Als er ondertussen vreselijke 
dingen gebeuren zoals het overlij-
den van onze schoonzoon aan 
kanker en een hersentumor bij onze 
kleinzoon, is het HDI een reddings-
boei die het mogelijk maakt te 
overleven. De toekomst is onzeker, 
maar mijn huisarts, oncoloog en het 
HDI zijn de ankerpunten die ons 
helpen de tijd die ons rest met zo 
veel mogelijk kwaliteit door te 
komen. Ondanks de voortdurende 
angst voor wat gaat komen en hoe 
het einde uiteindelijk zal zijn.

Bedankt!Het verhaal van Harm

"Het HDI  
helpt mij  
om positieve 
momenten in  
mijn leven te 
benadrukken”
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Bekijk het 
verhaal van 

Harm op 
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2n1_0-20BX8&feature=emb_title


Patiëntenzorg: 
Kwaliteit en aandacht
Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met kanker. Als patiënt of als naaste. In 2019 kregen 
bijna 118.000 mensen de diagnose kanker en dit aantal blijft groeien. Tegelijkertijd leven mensen steeds 
langer met de ziekte dankzij medische vooruitgang. Daardoor groeit de noodzaak voor psychische hulp. 
Hoe ga je om met een onzekere toekomst, de angst voor terugkeer van de ziekte of het (dreigende) verlies 
van je geliefde? 

In 2019 hielpen we 2.303 cliënten met klachten als angst, 
posttraumatische stressstoornis, depressie en ernstige 
vermoeidheid. Klachten waarbij professionele hulp nodig is. 
Behandelingen zijn bij het HDI op maat en het behandelplan 
wordt tijdens een intakegesprek gemaakt op basis van de 
wensen en voorkeuren van de cliënt. De aandacht en de 
persoonsgerichte benadering wordt enorm gewaardeerd  
door onze cliënten, die hun behandeltraject gemiddeld een  
8,6 geven. Een waardering die ons motiveert om kwaliteitszorg 
te blijven bieden.

Figuur 1. Verspreiding cliënten HDI
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In aanvulling op onze hoofdlocaties in Bilthoven en Arnhem kunnen 
mensen sinds 2019 ook terecht op onze behandellocatie in Nijme-
gen. In Utrecht hebben we daarnaast spreekuur bij OOFU (locatie 
Galgenwaard) en de divisie Hart & Longen bij het UMC Utrecht. 
Naast therapie op locatie bieden we in toenemende mate online 
therapie aan, vaak als aanvulling op de gesprekken. Het HDI heeft 
twee online therapieën ontwikkeld: de begeleide behandeling 
Minder Moe bij Kanker en de zelfhulptraining Minder Angst na 
Kanker. Deze zijn gericht op twee veelvoorkomende klachten onder 
(ex-)kankerpatiënten: ernstige vermoeidheidsklachten en angst 
voor terugkeer van kanker.

Figuur 2. Leeftijd cliënten HDI

Jeugdzorg 
We erkennen de noodzaak van psychologische zorg aan jeugd die te maken heeft met kanker. Voor deze 
doelgroep is er helaas nog weinig aanbod. In 2019 liepen er tien jeugdzorgtrajecten bij het HDI. 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. Daarnaast zien wij veel kinderen als onderdeel van een 
gezinstherapie, en worden zij zelf niet als cliënt ingeschreven. 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. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 loopt de finan-
ciering van jeugd-ggz niet meer via de zorgverzekeraars, maar via de gemeenten. Dit zorgde voor een 
wildgroei aan regelingen, waardoor we hebben besloten direct te factureren aan ouders van het behan-
delde kind. Deze kunnen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) vergoeding ontvangen van de 
gemeente.

Waardering cliënten
Cliënten beoordelen onze zorg met gemiddeld een 8,6 in het cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index 
2019). Op de onafhankelijke website Zorgkaart Nederland ontvangen we zelfs een gemiddelde waardering 
van een 9,3. Deze hoge waardering in combinatie met onze inspanningen om cliëntervaringen te benutten 
voor verbeteringen van onze zorg, leverde het HDI voor de derde keer een Gouden Randje op. Dit is een 
erkenning van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) voor de meest gewaardeerde zorginstellingen met een 
keurmerk voor de Basis GGZ. 

Ervaringen van onze cliënten
“Ik was verschrikkelijk moe, angstig en onzeker en had helemaal geen energie. Mijn omgeving gaf me 
goedbedoelde adviezen en lieve woorden maar ik kon er niets mee en ik voelde me een wrak. Totdat ik 
hoorde van het HDI. Herkenning, begrip, iemand tegen wie je alles kunt zeggen wat je bezighoudt, die 
naar je luistert, de juiste vragen aan je stelt en adviezen geeft waar je echt iets mee kunt. Het werd 
mijn plek waar ik mijn hart kon luchten en op de juiste wijze aan het werk ging met mijn herstel.” 

”Elk individu dat geconfronteerd wordt met kanker zou zichzelf een behandeling bij het HDI moeten 
gunnen. Er is 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.’’

 
“We werken met een multidisciplinair, ervaren en gespecialiseerd team van 
therapeuten dat weet wat de impact van kanker is op psychologisch, sociaal 
én medisch gebied. Samen richten we ons op gepersonaliseerde zorg met 
aandacht voor het ‘verhaal’ van de individuele cliënt. Ieder mens is anders en 
maatwerk is een voorwaarde voor duurzaam herstel.”

Klik hier om meer te lezen over onze cliëntenzorg
Anette Pet,

directeur Zorg

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75+

Leeftijd cliënten HDI (2019)
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Nieuwe groepstherapie: 
Tijd van Leven
Eigenlijk zou ze er al lang niet meer zijn. In april 2015 
werd bij schrijfster Daniëlle Hermans een tumor in 
haar long gevonden. Aanvankelijk was de prognose 
goed.  

De tumor kon verwijderd worden en een eerste 
chemokuur volgde. Maar toen bleken er toch 
uitzaaiingen te zijn. “Ik heb er nooit behoefte aan 
gehad om te weten hoe lang ik nog heb”, vertelt ze 
nu, ruim vier jaar later. “Ik heb het nooit gevraagd. 
Maar ik zag toen wel in de ogen van de oncoloog dat 
het goed mis was.” 

“Ik had mijn testament geregeld en iemand op 
bezoek gehad die een offerte maakte voor mijn 
begrafenis”, zegt Daniëlle. “Maar er gebeurde 
niets.” Een nieuwe chemokuur sloeg onverwacht 
goed aan. De kuur blies de uitzaaiingen weg. “Dat 
zegt niets over of het terugkomt, maar op dit 
moment is het stabiel. Ineens bevond ik me in een 
soort schemerzone. Ik voelde me niet echt honderd 
procent levend, maar ik was ook niet dood.” Daniëlle 
voelt zich niet vrij om plannen te maken of vakanties 
te boeken. “Of alleen met een heel goede annule-
ringsverzekering. Soms denk ik dat het misschien 
toch fijner is om te weten dat je doodgaat. Dat je 
hoort: je hebt nog drie maanden te leven. Het is 
toch wel de mens eigen om ergens naartoe te  
willen leven. Ook als dat je eigen dood is.”

 
“Soms denk ik dat het  
misschien toch fijner is  

om te weten dat je doodgaat”

 
Om mensen zoals Daniëlle te begeleiden ontwierp 
het Helen Dowling Instituut een groepstherapie: 
Tijd van Leven. Dit zijn acht sessies van twee uur 
voor de groeiende groep mensen in deze onzekere 
situatie. Gz-psycholoog Marije van der Lee gaf de 
eerste groepstherapie in 2019. “Tijdens individuele 
sessies merkten we dat veel van hen behoefte 
hadden aan contact met lotgenoten. Juist omdat ze 
nog een vrij unieke groep vormen, is er weinig 
informatie voor hen beschikbaar. Ze wilden weten: 
hoe doen anderen dat?”

 
Elke groepssessie draait om een thema. Zoals 
omgaan met vermoeidheid, met angst of met 
eenzaamheid. Dat laatste is belangrijk voor deelne-
mers, want ook voor de omgeving van de patiënt is 
de onduidelijke prognose vaak een lastig gegeven 
om mee om te gaan. “Mensen denken toch vaak: óf 
je bent genezen en het is allemaal klaar, óf je gaat 
overlijden aan kanker”, zegt Marije.

Een ander belangrijk thema in de groepstherapie is 
afscheid nemen. Van het leven, van anderen, maar 
bovenal ook van jezelf. Afscheid nemen van de 
persoon die je was voordat je kanker kreeg. Want 
alle patiënten maakten grote veranderingen door. 
“Ik heb een veel korter lontje gekregen”, vertelt 
Daniëlle. “Ik ben assertiever geworden. Misschien 
omdat ik weinig tijd heb. Ik denk vaak: kom op,  
draai er niet omheen. Zeg het dan. Doe het dan.”

Daniëlle Hermans schreef samen met Barbara 
Slagman het boek Doorlevers, met ervarings- 
verhalen van Daniëlle en anderen die tegen  
de verwachtingen in doorleefden met kanker.

Daniëlle Hermans
(Foto: © Ambo Anthos uitgevers)

Passage uit Trouw (30 augustus 2019), Het is misschien toch fijner om te weten dat je doodgaat.

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
19

10



Patiëntenzorg
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 2019 onverhoopt te maken met lange 
wachttijden boven de treeknormen, die wij onverantwoord vinden. In 2019 is daarom een nieuw actieplan 
gemaakt om de wachttijden aan te pakken.

Actieplan wachttijden 2019
1. Aannemen extra behandelaren
Om de wachttijd terug te dringen zochten we naar uitbreiding van het aantal behandelaren, 4 FTE boven 
begroting. Helaas is het in 2019 niet gelukt om het behandelteam uit te breiden. Er heerste in de ggz een 
enorme krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures moeilijk te vervullen waren. Intussen is het wel 
gelukt om extra behandelaren aan te nemen. 

2. Voortzetting ‘Wachtlijstcoach’
Het project ‘Wachtlijstcoach’ uit 2018 blijkt in een behoefte te voorzien en is dan ook voortgezet. Cliënten 
op de wachtlijst hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van online zelfhulpmodules onder begelei-
ding van een basispsycholoog van het HDI. De online modules staan tot onze beschikking via online platform 
Karify en gaan bijvoorbeeld over ‘minder piekeren’, ‘beter slapen’ of ‘een dagboek bijhouden’. De meest 
gebruikte module is de online zelfhulp training Minder Angst na Kanker. 

3. Basisgroepen ‘Leren leven met kanker’
Aanvullend zijn in 2019 de eerste groepen ‘Leren leven met kanker’ gestart. Dit zijn kortdurende groeps- 
behandelingen voor maximaal acht deelnemers, met een informatief maar ook interactief karakter.  
Mensen die op de wachtlijst staan worden voor deze groepen uitgenodigd en kunnen na afronding van  
de vier bijeenkomsten doorstromen naar een individuele, face-to-face behandeling bij het HDI.

“De cliëntenraad van het HDI probeert op vele terreinen de 
belangen van cliënten te behartigen en overlegt hierover 

regelmatig met de directie van het HDI. De wachtlijsten 
zijn een belangrijk aandachtspunt. De vraag naar de 
specialistische zorg van het HDI neemt toe, waardoor 

wachttijden zijn toegenomen. Een te lange wachttijd is 
onverantwoord en zorgelijk, zeker gezien de nood waar  

veel mensen in zitten als ze bij het HDI aankloppen.”

Ed Groot,  
voorzitter cliëntenraad
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“Ja, ik ben ook wel eens moe.”  
Een opmerking die me vroeger pijn 
deed. Sinds ik de online therapie 
Minder Moe bij Kanker bij het HDI 
gevolgd heb niet meer. Na de 
intensieve behandeling van lymfe-
klierkanker werd ik genezen 
verklaard. Ik dacht mijn oude leven 
weer op te pakken. Rustig weer 
aan het werk, sporten en deelne-
men aan het sociale leven. Tot de 
terugslag kwam.

Ik was helemaal lamgeslagen, 
overprikkeld, afgestompt. Ik had 
hoofdpijn, kon niets meer onthou-
den en had nergens interesse in. Ik 
was zelfs te moe om te slapen. Mijn 
symptomen leken op dementie, 
maar gelukkig was het dat niet. De 
arts constateerde chronische 
vermoeidheid en daardoor een 
verminderde belastbaarheid, te 
wijten aan de behandeling tegen 
de kanker. Eindelijk een diagnose, 
eindelijk begrip.

De vermoeidheid heeft een grote 
impact op mijn leven. Waar ik zelf 
veel moeite mee heb gehad zijn de 
opmerkingen van mensen. Kreten 
als “ja, ik ben ook wel eens moe”, 
“je moet gewoon wat beter je best 
doen” of “je ziet er toch goed uit”. 
Ook goed bedoelde adviezen over 
wat ik wel of niet moest doen 
konden me van streek maken.
Drie keer per week sporten vóór de 
ziekte is nu een stukje wandelen en 
een uurtje yoga. Na drie uur 
werken kom ik nu uitgeput thuis, 
waarna ik naar de bank strompel 
om even te kunnen liggen. Feestjes 

tot in de late uurtjes zijn aan mij 
niet meer besteed, in vrijwilligers-
werk ben ik selectief. Iedere dag 
ben ik moe, de ene dag wat erger 
dan de andere, maar eigenlijk is de 
vermoeidheid er altijd.

Sinds ik de online therapie Minder 
Moe bij Kanker heb gedaan ben ik 
minder moe in mijn hoofd. Ik heb 
geleerd om mijn grenzen aan te 
geven, hoewel valkuilen altijd op 
de loer liggen. Ook heeft de 
therapie me geleerd om mijn 
vermoeidheid niet meer te hoeven 
verantwoorden en de dingen meer 
te accepteren zoals ze zijn. Dus ook 
niet vechten tegen de vermoeid-
heid, tegen de opmerkingen, want 
ook dat kost ontzettend veel 
energie.

De energie die ik heb, bewaar ik 
liever voor andere belangrijker en 
leukere dingen. Mijn gezin, de 2x 
drie uurtjes die ik werk, creatief 
bezig zijn, mindfulness toepassen, 
daar put ik mijn energie uit. Een 
vermoeide dag laat ik voor wat het 
is, een ‘goede’ dag koester ik. 
Daardoor sta ik nu evenwichtiger 
en meer ontspannen in het leven 
met dank aan de therapie van  
het HDI.

Het verhaal van Ann

“Ik was  
zelfs te moe  
om te slapen”

22    
onderzoekslijnenonderzoekslijnen

Vermoeidheid Vermoeidheid 
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Wetenschappelijk 
onderzoek
Zorg verbeteren en personaliseren
Met ons wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan de verbetering van de psychologische zorg aan 
mensen met kanker en hun naasten. Resultaten passen we toe in de praktijk, en complexe vragen uit de 
praktijk leiden tot nieuwe onderzoeken. Zo ontstaan nieuwe en verbeterde behandelmethoden, richtlijnen 
en vragenlijsten die ook buiten ons instituut te gebruiken zijn. In ons onderzoek richten we ons met name op 
twee veelvoorkomende klachten bij kanker: ernstige vermoeidheid en angst voor terugkeer van kanker. 

1. Chronische vermoeidheid na kanker
Zeker één op de drie patiënten met kanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Zelfs lang nadat de 
behandeling succesvol is afgerond. Deze vermoeidheid heeft een grote invloed op werk, sociale relaties en 
het dagelijks leven van de patiënt. 

REFINE-onderzoek (2017 – 2021)
In samenwerking met: Prof. Jenny Slatman, Tilburg University 
(Tilburg School of Humanities and Digital Sciences). Financieel 
mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding en als subsidie- 
project geselecteerd door de Maarten van der Weijden Foundation.

Verschillende (online) interventies zijn effectief in het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker. 
We weten echter nog onvoldoende welke interventie het beste werkt voor welke cliënt. In het REFINE-on-
derzoek wordt aan de hand van de netwerkbenadering op individueel niveau gekeken naar factoren die 
bepalen welke behandeling het best 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. 

Uit interviews met patiënten blijkt het lichaam centraal te staan bij de ervaring van chronische vermoeidheid 
na kanker. Bovendien lieten de eerste netwerkanalyses zien dat acceptatie van de ziekte een belangrijke rol 
speelt bij vermoeidheid. Op basis van deze inzichten is een ‘experience sampling app’ ontwikkeld. Via deze 
app vult een cliënt vragen in over hun gevoelens, gedachtes, vermoeidheid en hoe ze met de vermoeidheid 
omgaan. Op basis daarvan wordt een individueel netwerk gemaakt van behulpzame en belemmerende 
factoren in het omgaan met vermoeidheid. Dit netwerk biedt aanknopingspunten voor de behandeling van 
vermoeidheid.
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2. Angst voor terugkeer van kanker
Een derde van de mensen die kanker hebben gehad, lijdt onder de angst dat kanker terug kan komen. 
Wanneer deze angst te groot is kan dat leiden tot ernstige beperking van het dagelijks leven en ongewenst 
zorggebruik.

BLANKET-onderzoek (2018 - 2022)
In samenwerking met: dr. Charles Helsper en prof. dr. Niek de Wit, UMC Utrecht (Julius Centrum).  Financieel 
mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding

Er bestaan effectieve (online) behandelingen gericht op het omgaan met en verminderen van angst voor 
terugkeer van kanker, maar deze zijn niet breed beschikbaar. Tegelijkertijd krijgt de huisarts een steeds 
grotere rol in de zorg voor mensen met kanker. Binnen het BLANKET-onderzoek worden huisartsen en 
praktijkondersteuners getraind in het bieden van een interventie gericht op angst voor terugkeer van 
kanker. Vervolgens wordt onderzocht of dit de patiënten helpt om minder last van deze angst te hebben.

Tot dusver doen 21 huisartsenpraktijken en 61 patiënten mee aan het onderzoek. De eerste ervaringen van 
patiënten en behandelaren zijn positief. De begeleiding helpt de patiënten en sluit goed aan bij de ervaren 
klachten en past goed binnen de werkzaamheden en werkwijze van de huisartspraktijk. Wel ligt het aantal 
patiënten dat besluit deel te nemen via de huisartspraktijk lager dan werd verwacht op basis van eerder 
onderzoek. Om meer patiënten te kunnen vinden, wordt in 2020 gekeken naar werving van patiënten via 
andere kanalen.

Promoties in 2019
1.  Fieke Bruggemans-Everts (11 januari 2019, Universiteit Twente) 

De Fitter na Kanker studie toont aan dat zowel een online interventie op 
basis van mindfulness als een online interventie gericht op gedoseerd 
bewegen succesvol zijn en bijdragen aan het verminderen van vermoeid-
heid na kanker, meer dan psycho-educatie alleen.

2.  Félix Compen (5 september 2019, Radboud Universiteit Nijmegen) 
Uit het BeMind onderzoek komt naar voren dat zowel een groepsinterven-
tie op basis van mindfulness (MBCT) als een individuele online interventie 
op basis van mindfulness (eMBCT) effectief zijn in het verminderen van 
psychische klachten bij en na kanker, meer dan de gebruikelijke zorg. 

3.  Else Bisseling (21 november 2019, Radboud Universiteit Nijmegen) 
Binnen het BeMind onderzoek richtte Else zich op de relatie tussen een cliënt en de therapeut. Binnen 
deze werkrelatie blijkt de overeenstemming over het doel van de therapie een belangrijke voorspeller van 
de afname van klachten tijdens een mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT). De groepscohesie en 
de competentie van de therapeut lijken minder van invloed te zijn.

Marije van der Lee,  
hoofd wetenschappelijk onderzoek en gz-psycholoog

 “Sommige psychische klachten zijn specifiek voor kanker en vragen 
een behandeling die daarop aansluit. Om te bereiken dat onze zorg 
effectief is en aansluit bij de cliënt is er kennis nodig. Dat vraagt om 

wetenschappelijk onderzoek. Met verschillende onderzoeken 
dragen we bij aan gepersonaliseerde behandelingen die mensen 

beter en sneller kunnen helpen. We werken daarbij intensief samen 
met andere universiteiten en zorginstellingen en sluiten aan bij 

initiatieven buiten het HDI. Samen helpen we de zorg verder.” 

Klik hier om meer te lezen over onze onderzoeken
http://www.hdi.nl/onderzoek JA
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Uitgelicht: 

Fitter bij ziekte
Ondanks de enorme impact van ernstige vermoeidheid bij ziekte, nemen veel (ex-)patiënten deze klacht voor 
lief of weten niet dat je er iets aan kan doen. Maar ook zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, 
zijn hier niet altijd van op de hoogte. Daar brachten we met het project ‘Fitter bij ziekte’ verandering in. 

Met subsidie van het Zorginstituut Nederland (Ministerie van VWS) vergrootten we het bewustzijn van (ex-)
patiënten en zorgverleners over deze veelvoorkomende klacht. Daarbij richtten we ons niet alleen op kanker, 
maar ook op twee andere chronische ziekten waar het HDI in de praktijk mee te maken heeft: longaandoe-
ningen en hart- en vaatziekten.

(H)erkenning
 3 ervaringsvideo’s 6 columns Ruim 30 artikelen en nieuwsberichten

Educatie
 3 animaties 1 animatie voor zorgverleners 9 lezingen en bijeenkomsten

Ondersteuning
	 Fitterbijziekte.nl		 	 	 3	brochures	 	 	 			hdi.nl/fitterbijkanker

 

Resultaten
•  Ongeveer 150.000 patiënten bereikt

•  Ruim 3.000 (huis)artsen en 
 verpleegkundigen bereikt 

•  6.189 bezoekers Fitterbijziekte.nl

•  3.933 bezoekers  Hdi.nl/fitterbijkanker
•  1.300 brochures aangevraagd

•  Ruim 30 artikelen en nieuwsberichten
 •  Lezingen en informatiebijeenkomsten
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Helen  
Dowling  
Academie
Ervaringen van  
het Diakonessenhuis

Patiënten zijn gebaat bij gezonde zorgverleners. 
Want je kunt alleen goed voor anderen zorgen, als 
je ook voor jezelf zorgt. Dat bracht Camilla Basart, 
projectleider Oncologie bij het Diakonessenhuis, op 
het idee om de Helen Dowling Academie in te 
schakelen voor een tweedaagse training over 
vitaliteit en energiemanagement: Mentaal Fit. “Er 
kwamen behoeften en knelpunten naar voren die 
we nog niet kenden.”

“In de drive om het beste te bereiken voor de 
patiënt, schuilt het gevaar dat je jezelf vergeet”, 
vertelt Camilla. “Dat geldt zeker voor de verpleeg-
kundig specialisten binnen onze oncologische zorg. 
Zij zijn gedreven, zelfstandig en hebben een grote 
verantwoordelijkheid. Voeg daar de vaak lastige en 
emotionele gesprekken aan toe die ze voeren met 
patiënten, en je hebt een recept voor een burn-out.” 
Ze schakelden de hulp in van de Helen Dowling 
Academie. Een logische stap volgens Basart: “We 
verwijzen al regelmatig patiënten naar het HDI voor 
psychologische zorg bij kanker. Het is een organisa-
tie waar de verpleegkundig specialisten 
vertrouwen in hebben.” 

In de tweedaagse training werden knelpunten en 
behoeften van de verpleegkundig specialisten in 
kaart gebracht. Hoe zorg je ervoor dat je met 
plezier je werk blijft doen, en tegelijkertijd kwaliteit 
aan je patiënten kunt bieden? Ze leerden met een 
oefening als ‘de cirkel van invloed’ om geen energie 
te stoppen in zaken waar ze geen invloed op 
hebben. Ook gaf de Academie het advies aan het 
ziekenhuis om duidelijke functieprofielen in te 
stellen voor meer houvast. De deelnemers keerden 
met hernieuwde energie terug van de training. “Dit 
was het beste wat ik kon doen, ik had niet eens door 
dat ik op het punt van burn-out zat”, gaf een van 
hen aan. 

Om de aandacht voor vitaliteit vast te houden, 
kreeg de training in 2019 een vervolg. Hierin lag de 
focus op het team. “Team”, lacht Camilla, “er was 
eigenlijk geen team. Ieder werkte min of meer voor 
zich.” Uit de tweede training kwamen concrete 
ideeën om het teamgevoel te versterken. Er is een 
maandelijkse lunchbijeenkomst ingesteld met het 

hele team. Een buddysysteem zorgt ervoor 
dat elke collega een maatje heeft tijdens 

de pauze. Een deelnemer vertelt: “Soms 
hebben we het over privézaken, soms 
mopperen we over het werk.” Het 
effect? “We kennen elkaar nu beter, 
de sfeer is verbeterd en er is betrok-
kenheid. We letten op elkaar. En áls ik 
overwerk, heb ik er bewust voor 
gekozen. Dat is ook de winst van 
Mentaal Fit.”

3 workshops 3 workshops 
Kanker op Kanker op 

de Werkvloerde Werkvloer

Helen Dowling Helen Dowling 
AcademieAcademie

Trainingen Trainingen 
ZelfzorgZelfzorg

Mentaal Fit Mentaal Fit 
voor de zorgvoor de zorg

Energie- Energie- 
management management 

voor het  voor het  
bedrijfslevenbedrijfsleven

> 20 workshops> 20 workshops
deskundigheids- deskundigheids- 

bevorderingbevordering
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Helen Dowling Academie
Expertise delen
In 2018 zijn alle scholingsactiviteiten gebundeld in de Helen Dowling Academie. De activiteiten vanuit de 
Academie zorgen voor een structurele bron van inkomsten voor het HDI naast de inkomsten uit patiënten-
zorg, subsidies en fondsenwerving.

Zelfzorgtraining voor zorg en bedrijfsleven
Het HDI is ervaren in het werken met mensen in de meest zware omstandigheden: leven met de diagnose 
kanker. Vanuit de Helen Dowling Academie maakt het HDI haar expertise op het gebied van energiemanage-
ment, veerkracht en vitaliteit ook voor mensen zónder kanker toegankelijk. Dit in de vorm van een training 
voor zorgmedewerkers (Mentaal Fit) en een training voor het bedrijfsleven (Energiemanagement). 

In 2019 werden zowel incompany als via open inschrijving trainingen aangeboden. Professionals van drie 
verschillende ziekenhuizen volgden de open training en vroegen een vervolg aan voor 2020. Daarnaast 
volgde een groep verpleegkundig specialisten van het Diakonessenhuis ‘Mentaal Fit 2.0’, een vervolg op de 
Mentaal Fit training. Ook tekende de Academie een contract met het St Antonius Ziekenhuis. Begin 2020 
zullen 80 verpleegkundig specialisten en nurse practitioners van het ziekenhuis de training Mentaal Fit 
volgen. De Academie is in gesprek met andere ziekenhuizen die behoefte hebben aan training op het gebied 
van zelfzorg.

Kanker op de werkvloer
Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 werknemers de diagnose kanker. Of werknemers worden geconfronteerd 
met een ziek familielid. Kanker heeft een grote impact, ook op het werk. Hoe ondersteun je een werknemer 
hierin? En hoe bevorder je een goede re-integratie? Het antwoord op deze en meer vragen geven we sinds 
2019 via een workshop ‘Kanker op de werkvloer’. In 2019 werd de workshop 3 keer aangeboden en aan 
organisaties incompany gegeven.

Deskundigheidsbevordering
Naast onze trainingen en workshops gaven we op aanvraag ruim 20 workshops en lezingen aan zorgprofessi-
onals en studenten van zorggerelateerde opleidingen. Thema’s waren onder andere kwaliteit van leven in de 
palliatieve fase, zelfzorg voor verpleegkundigen en de psychische impact van kanker in het algemeen. Ook 
werd het HDI regelmatig vertegenwoordigd op congressen door één van onze behandelaren met een lezing 
of vrijwillige ambassadeurs met een informatiestand.

Klik hier om meer te lezen over de Helen Dowling Academie

“Goede zelfzorg, het lijkt zo vanzelfsprekend maar is het niet. Als zorgprofessional 
staat vaak de patiënt op 1 en door alle drukte dreig je jezelf nog weleens uit het oog 

te verliezen. Het is fantastisch om te zien hoe deze bevlogen professionals tijdens de 
training Mentaal Fit stilstaan bij zichzelf, hun gewoontepatronen leren herkennen en 

zich openstellen voor tips en adviezen van de trainer en mededeelnemers.”

 Renate Koers,  
Programmamanager  

Helen Dowling Academie

http://www.hdi.nl/academie
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Uitgelicht: 

Zichtbaarheid en 
naamsbekendheid

Hoe vind je 
na kanker je 
versie 2.0?

Lotte kreeg in maart 2016 lymfklierkanker.
Ze was nog maar 14 jaar. Nu is ze 17 en lijkt de ziekte

weg. Líjkt. Want met kanker weet je het nooit.
”Ik ben lang bang geweest om weer ziek te worden.

Als ik hoofdpijn had, dacht ik: nu ga ik dood.” Wie
kanker overleeft, heeft reden om dankbaar te zijn.

Maar makkelijk is het niet.

tekst:  FIJA NIJENHUIS beeld: ANTON DOMMERHOLT EN UNSPLASH

9terdege * 4 SEPTEMBER 2019
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"Elke kilometer 
voelden we  
ons gedragen 
door de  
familie  
van Jaap"

Fondsenwerving
Hardlopen ter nagedachtenis  
van Jaap
Het overlijden van Jaap kwam als een 
schok. Vrij plotseling overleed hij in 
februari 2019 aan kanker. We moesten 
bij BNP Paribas Leasing Solutions een 
dierbare collega missen. Jaap was altijd 
vriendelijk, behulpzaam en in voor een 
grapje. Hij was ook de fanatiekste 
hardloper van ons allemaal. Hardlopen 
vond hij heerlijk. Eerder liep hij al met 
collega’s om geld op te halen voor 
kinderkanker. Toen wisten we nog niet 
dat Jaap later zélf door de ziekte 
getroffen zouden worden.

Jarenlang deden we met een team van 
BNP Paribas Leasing Solutions mee aan 
de Vestingloop in Den Bosch. Na zijn 
overlijden was het besluit snel geno-
men: de volgende loop zou ter nage-
dachtenis zijn aan Jaap. We vroegen 
zijn vrouw Stefanie en familie om een 
goed doel te kiezen voor de loop. Dat 
werd het Helen Dowling Instituut (HDI). 
Toen Jaap in het ziekenhuis lag en nog 
maar kort te leven had, is een thera-
peut van het HDI bij het gezin geweest. 
Ze spraken over het onvermijdelijke 
afscheid en deelden hun verdriet. Hoe 
moesten Stefanie en de drie jonge 
kinderen straks verder? Ook na het 
overlijden van Jaap stond het HDI voor 
hen klaar. We hadden eerlijk gezegd 
nog nooit gehoord van het HDI. Sterker 
nog: we wisten niet eens dat er psycho-
logische zorg beschikbaar was voor 
kankerpatiënten en hun families. Gek 
eigenlijk, want de ziekte heeft zoveel 
impact. Gemotiveerd door dit mooie 
doel gingen we aan de slag om geld op 

te halen. Toen we de actie opzetten 
zeiden we nog tegen elkaar: ‘Het zou 
mooi zijn als we € 1.500 ophalen.’ Dat 
bedrag was binnen no time binnen. De 
lat legden we steeds een beetje hoger. 
Iedereen deelde de actie onder familie, 
vrienden en sportclubs. De directie van 
BNP Paribas Leasing Solutions 
beloofde het bedrag aan te vullen.  
Nu alleen nog lopen…

Een paar maanden later stonden we 
met 30 lopers aan de start van de 
Vestingloop. Het was een hete, 
benauwde dag. Eigenlijk helemaal geen 
hardloopweer. Maar met Jaap in onze 
gedachten waren we gemotiveerd om 
de finish te bereiken. Op onze shirts 
droegen we allemaal een rouwkruisje. 
Vrienden en familie van Jaap stonden 
aan de zijlijn om ons aan te moedigen. 
En het meest ontroerende: in de 
laatste bocht, vlak voor de finish, stond 
Stefanie met hun drie kinderen. Dat 
was zo bijzonder. Elke kilometer 
voelden we ons gedragen door de 
familie van Jaap. Ook al was de aanlei-
ding zo verdrietig, het gaf een fijn en 
dankbaar gevoel om iets te kunnen 
doen. Aan het einde van de dag konden 
we een cheque van € 7.500 overhandi-
gen. De actie leverde een prachtig 
bedrag op voor het Helen Dowling 
Instituut, en een dag die we nooit  
meer vergeten. 

Namens alle collega’s van  
BNP Paribas Leasing Solutions,
Tamara, Floor en Robbin
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 Fondsen werving
Zonder steun, geen kwaliteitszorg
Het HDI is een reguliere maar geen gewone ggz-instelling. Regulier omdat de zorg die we jaarlijks aan  
duizenden (ex-)kankerpatiënten en hun naasten geven, uit de basisverzekering wordt vergoed. Maar niet 
gewoon omdat wij de extra zorg, kwaliteit en maatwerk bieden die een individuele cliënt nodig heeft en 
verdient. Deze stap extra die wij zetten wordt mogelijk gemaakt door onze ‘helden’: donateurs, sponsoren  
en actievoerders. 

Vergoeding zorgverzekeraars 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar maximumtarieven vast voor de Geestelijke Gezondheids 
Zorg, gebaseerd op overheidsbeleid en budgetten. Zorgverzekeraars vergoeden hier een bepaald percentage 
van, op basis van deels (zelf)geformuleerde criteria en verantwoordingseisen. Zorgverzekeraars vergoeden 
gemiddeld 85% - 95% van het NZa tarief. Het verschil tussen kosten en vergoeding wordt bij het HDI nog 

vergroot door de persoonlijke aandacht en kwaliteit die wij bieden aan onze cliënten. Tijd en kwaliteit 
die niet volledig vergoed worden. Daardoor komen we per behandeltraject gemiddeld € 250 

tekort. 

Kwalitatieve zorg 
Met hulp van donaties kunnen wij de professionele zorg geven die het beste is 

voor onze cliënten. Als goed doel kunnen wij werken met een multidiscipli-
nair, ervaren en gespecialiseerd team van therapeuten dat weet wat de 

impact van kanker is op psychologisch, sociaal én medisch gebied. 
We leveren gepersonaliseerde zorg omdat we weten dat ieder 

mens anders is en dat maatwerk een voorwaarde is voor 
duurzaam herstel. Dankzij donaties kunnen wij ervoor 

zorgen dat een cliënt gedurende zijn behandeling 
dezelfde behandelaar heeft. En gaat onze betrok-

kenheid verder dan de behandelkamer.  
Als je een spannende uitslag hebt gehad, of na 

afsluiting van je traject nog vragen hebt, maken 
we tijd voor je. Voor ons is dit geen ‘extra’ zorg, 
maar noodzakelijke ggz-zorg. Helaas is deze 
zorg niet vanzelfsprekend. 

 Klik hier om meer te lezen  
over de helden van het HDI

Hanneke Haanraadts, 
algemeen directeur

€ 392.048  € 392.048  
netto opbrengstnetto opbrengst

€€

€€
€€

Communicatie &Communicatie &
fondsenwervingfondsenwerving

63  63  
actievoerdersactievoerders 8 project- 8 project- 

subsidiessubsidies

296 vaste  296 vaste  
donateursdonateurs

75.950  75.950  
website- website- 

bezoekers bezoekers 

1.522 folders 1.522 folders 
aangevraagdaangevraagd

6.651 6.651 
volgers op  volgers op  

social mediasocial media
67  67  

vermeldingen vermeldingen 
 in artikelen  in artikelen 

“Ondanks onderhandelingen blijven de vergoedingen van 
zorgverzekeraars té laag om maatwerk en gepersonaliseerde 
zorg te bieden. We scoren hoge cijfers op ‘zinnige en zuinige 
zorg’, onze behandeleffectiviteit is hoger dan die van de gemid-
delde ggz-instelling en het belangrijkste: onze cliënten waarderen 
onze zorg met een 8,6 gemiddeld. Dankzij donateurs, sponsoren 
en actievoerders kunnen we dat stapje extra zetten om kwaliteits-
zorg te bieden, waar de regelgeving tekortschiet.”

http://www.heldenvanhdi.nl
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Bauke genoot volop van het 
studentenleven in Groningen. Van 
een rustige, bescheiden jongste 
kind in het gezin, had hij zich in rap 
tempo ontwikkeld tot een gang-
maker. Toen het noodlot toesloeg 
begon hij net aan zijn vierde 
studiejaar en was actief bij zijn 
studentenvereniging, huis en 
dispuut. Zijn ontwikkeling werd in 
de knop gebroken toen geheel 
onverwacht een hersentumor 
werd geconstateerd. Na drie 
weken ziekenhuis bleek dat niets 
Bauke meer kon redden. 

Vanaf dat moment hebben we 
Bauke zeven maanden thuis 
verzorgd. Onze dochters Marlien 
en Tessa kwamen weer thuis 
wonen. We hebben allemaal ons 
werk en studie op een heel laag 
pitje gezet. De zorg voor Bauke 
werd steeds intensiever, zowel 
fysiek als mentaal, naarmate zijn 
dood naderde. Gek genoeg 
hadden we al meteen weinig hoop 
op een gunstige afloop. Dat bleek 
terecht. Op 2 april 2019 zakte 
Bauke in elkaar door plotseling 
ernstig bloedverlies en is hij 
opgenomen in hospice Demeter in 
Bilthoven. Ook daar hebben we 
hem grotendeels zelf liefdevol 
kunnen verzorgen, samen met de 
verpleegkundigen. Op 23 april 
stierf Bauke. Hij was toen 21 jaar.

Vlak na de diagnose van Bauke 
konden we niet eens huilen van 
verdriet. Het was te groot, of 
misschien ‘te ver weg’. Ging dit 
over ons warme en veilige gezin? 
Meteen al in het ziekenhuis riepen 

we dat we hier hulp bij nodig 
hadden. Die vonden we bij het 
HDI. We kregen één therapeut 
voor ons hele gezin, waarbij we in 
iedere samenstelling naartoe 
konden. Helaas kon het HDI niets 
meer voor Bauke zelf betekenen. 
Door het nemen van een biopt 
was zijn kortetermijngeheugen 
verdwenen. Een ‘goed gesprek’ 
was niet meer mogelijk. Maar thuis 
vroeg Bauke ons wel wat er met 
hem was, en of hij dood ging. Hij 
wist steeds minder, maar voelde 
steeds meer. 

We zaten met zijn allen in een 
achtbaan: het ging hard en we 
gingen over de kop. Als team om 
Bauke heen hadden we nauwelijks 
ruimte en tijd om te reflecteren 
waar we tegenaan liepen en wat 
dit met ons deed. Vaak ontdekten 
we dat pas in de gesprekken met 
Martijn. We leerden waar we 
behoefte aan hadden, dat die 
behoeften verschilden, en op 
welke manieren we elkaar daarin 
konden ondersteunen of juist 
ruimte konden geven. Ook bege-
leidde Martijn ons bij belangrijke 
vraagstukken waar we verschillend 
in stonden: op welk moment laten 
we Bauke naar het hospice gaan of 
wanneer zijn we eraan toe om 
Bauke’s afscheid voor te bereiden. 
Het HDI heeft ervoor gezorgd dat 
wij niet uit de achtbaan zijn 
geslingerd. Ook na Bauke’s 
overlijden waren we nog welkom 
bij het HDI. Die steun is voor ons 
van onschatbare waarde bij het 
ergste dat ons kon overkomen: het 
verlies van onze zoon en broertje.

Het verhaal van Bauke

"Het HDI 
zorgde  
ervoor dat  
wij niet uit de 
achtbaan zijn 
geslingerd”
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Uit dankbaarheid voor de steun 
van het HDI kwamen familie en 
vrienden van Bauke in actie.

Zus Tessa was op 22 september 
één van de Dam tot Damlopers 
voor het HDI. Ze haalde € 1.330 
aan sponsorgeld op. “Ik wilde 
mijn dankbaarheid uiten voor de 
steun en begeleiding die we als 
gezin hebben ontvangen van het 
HDI: een mogelijkheid die ik 
iedereen toewens die een 
intense, emotionele periode 
tegemoet gaat door ziekte of het 
verlies van een dierbare.”

Bauke’s dispuut G.H.D. CapaC 
en enkele vrienden lieten zich 
sponsoren voor de Heuvelrugloop 
in Maarn op 15 juni. “Bauke zou 
deze loop met één van ons gaan 
doen. Het mocht niet zo zijn, hij 
overleed enkele maanden ervoor. 
Om hem te herdenken en uit 
dankbaarheid voor de steun aan 
Bauke en zijn gezin, hebben we  
de loop alsnog voltooid.  
Met ruim 30 man stonden we als 
‘Team Bauke’ aan de start.” 

Achterneef Lucas zwom op 21 
september de ‘Serpentine Swim’ 
voor het HDI in Londen. “Het HDI 
is een fantastische organisatie 
die ontzettend veel steun heeft 
gegeven aan Baukes familie in 
een ongelooflijk moeilijke 
periode.” 

Nabestaanden in actie
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HDI Charity Golftoernooi

Golftoernooi Lionsclub Renkum

Aan tafel met het HDI

Dam tot Damloop

Acties derden 

Organisatie

Acties en evenementen
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Directie
Hanneke Haanraadts

Anette Pet

Raad van Toezicht
Jan Dekker (voorzitter tot juni 2019)

Michiel van Roozendaal (voorzitter per juni 2019)
Ginel van Weering

Jeroen Rütter
Stephan van de Vusse 

Managementteam
Hanneke Haanraadts 

Anette Pet
Marije van der Lee
Alinde Hazebroek

Stella van der Maat
Renate Koers
Hans Jacobs

Personeelsvertegenwoordiging
Tot juni 2019

Marijke Guldie (voorzitter)
Marieke Merkx

Pascalle van der Wolf
Ton Puts

Michèle Hamel

Vanaf juni/juli 2019
Karoline Bozelie (voorzitter)

Hanneke Beenackers
Yvonne Luijgjes

Martijn van de Kerkhof

Cliëntenraad
Ed Groot (voorzitter)

Bea van Doorn
Irma Manuputy
Karel Schäffer

Marvin de Vos (tot mei 2019) 
Mascha Ridder-Jansen

Viora Rebergen
Gerdy Boon (sinds februari 2019)

Louisa van Beuningen (sinds mei 2019)

Raad van Toezicht

Directie

Patiëntenzorg Wetenschappelijk
onderzoek

Helen Dowling  
Academie

Directiesecretariaat,  
Medezeggenschap  

(CR & RvT), vrijwilligers

Communicatie &  
Fondsenwerving, Facilitair,  

Personeelszaken, Financiën, 
 Zorgadministratie

Figuur 3. Organogram Helen Dowling Instituut

Organisatie
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Directie
De directie van het HDI bestaat uit twee leden: Hanneke Haanraadts en Anette Pet. Hanneke Haanraadts is 
sinds juli 2017 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-instel-
ling 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 directeur zorg. Anette Pet 
werkt sinds 2000 bij het HDI als klinisch psycholoog, psychotherapeut en hoofd Patiëntenzorg. Ook is zij 
verantwoordelijk voor de inhoud van de Helen Dowling Academie. Anette neemt deel aan verschillende 
landelijke werkgroepen en platforms in het werkveld van de psycho-oncologie. Zij zal dit blijven doen met 
groot enthousiasme en betrokkenheid, zowel als bestuurslid van de NVPO als adjunct-directeur van het HDI.

Managementteam
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 2019 uit de volgende leden:

• Hanneke Haanraadts, algemeen directeur

• Anette Pet, directeur zorg

• Renate Koers, manager communicatie & fondsenwerving en programmamanager  
Helen Dowling Academie

• Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek

• Hans Jacobs, facilitair manager. Hij volgde Jacques Fonville in het voorjaar van 2019 op.

• Alinde Hazebroek, manager financiën

• Stella van der Maat, hr-manager 

Onze medewerkers en vrijwilligers van het Helen Dowling Instituut.
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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. De Raad kwam in 2019 vijf keer samen. In de vergaderingen 
zijn onder andere de volgende thema’s aan bod gekomen: strategie, (financiële) resultaten, aanstellen van 
een leerstoel, de Helen Dowling Academie, landelijke dekking en de ontwikkeling van een nieuw Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD). 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van het HDI bestaat uit vier leden. In 2019 zijn er enkele wijzigingen geweest in 
de samenstelling van de raad. Per 1 januari namen we afscheid van Marc van Gelder, nadat hij vijf jaar lang 
het HDI heeft ondersteund met zijn brede kennis van en ervaring in de zorg en het bedrijfsleven. In juni 2019 
namen we ook afscheid van Jan Dekker, die de rol van voorzitter vele jaren op deskundige wijze en met 
plezier vervuld heeft. De vertrekkende leden werden opgevolgd door Ginel van Weering en Michiel van 
Roozendaal. In 2019 bestond de RvT uit de volgende leden:

J.A. (Jan) Dekker - voorzitter tot juni 2019
Jan Dekker heeft zich vele jaren ingezet als lid en later voorzitter van de Raad van Toezicht. In de loop van 
2019 heeft hij zijn functie overgedragen aan Michiel van Roozendaal. 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. 

M.C.J. (Michiel) van Roozendaal - voorzitter per juni 2019
Michiel van Roozendaal is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep. Hij heeft meer dan 25 jaar 
ervaring bij onder andere Unilever en de NS. In juni 2019 nam hij binnen de Raad van Toezicht de voorzitters-
functie over van Jan Dekker. 

S.G. (Stephan) van de Vusse - secretaris/penningmeester
Stephan van de Vusse is werkzaam als directeur-bestuurder bij MoleMann Mental Health. Hij is sinds 2005 
werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de afgelopen tien jaar als bestuurder/ondernemer. Eerder 
bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. 

G.E. (Ginel) van Weering - lid
Ginel van Weering is bestuurder van Naviva Kraamzorg en bekleedde daarvoor verschillende functies in het 
bedrijfsleven, onder andere bij PostNL, Start People Nederland en Amsterdam RAI. Ook was zij betrokken bij 
de oprichting van stichting Pink Ribbon en bestuurslid van de Borstkankervereniging Nederland. 

J.E. (Jeroen) Rütter - lid
Jeroen Rütter is sinds september 2013 lid van de Raad van Toezicht. Hij is werkzaam als oncologisch chirurg 
in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Tevens is hij bestuurslid van de Coöperatie Medisch Specialisten 
Rijnstate.

Naam Benoeming Herbenoeming Jaar van aftreden

Jan Dekker 
(voorzitter) 2003 2007 / 2011 / 2015 2019

Michiel van Roozendaal 
(voorzitter) 2019 -- --

Stephan van de Vusse 
(secretaris/penningmeester) 2009 2013 / 2017 2021

Ginel van Weering (lid) 2019 -- --

Jeroen Rütter (lid) 2013 2017 2021
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Werken bij het HDI
Bij het HDI werk je niet zomaar. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan onze gezamenlijke missie: 
mensen die getroffen zijn door kanker – daar waar mogelijk - de regie over hun leven teruggeven. Dat is wat 
ons drijft en dat vóel je.

Happy bij het HDI
Werken bij het HDI is mooi en dankbaar, maar niet altijd makkelijk. De (palliatieve) problematiek van cliënten 
is zeer intens, wat emotioneel en fysiek veel van een medewerker vergt. Om te zorgen dat onze medewer-
kers vitaal en gezond hun werk kunnen blijven doen, biedt het HDI haar medewerkers diverse ontspannings-
mogelijkheden. In 2019 kregen medewerkers stoelmassages en stoelyoga aangeboden. Daarnaast bood een 
externe partij stresscounseling-sessies voor onze medewerkers.    

 168 stoelmassages 4 stoelyogalessen 12 stresscounseling-sessies

 
Ziekteverzuim
Sinds 2019 werkt het HDI met een nieuwe arbodienst: Verzuimmanagement op maat (VMOM). Zij werkt met 
videospreekuren waardoor de zieke medewerker binnen een aantal dagen al direct contact heeft met de 
bedrijfsarts. De casemanager van de arbodienst kan door middel van taakdelegatie een aantal taken van de 
bedrijfsarts overnemen. Zo kan er sneller tussen de arbodienst en zieke medewerker geschakeld worden. 
VMOM biedt een proactieve aanpak waarbij de zieke medewerker ook zelf actief aan zijn behandelplan 
meewerkt. Het HDI heeft de verwachting dat deze nieuwe aanpak het percentage langdurig ziekteverzuim 
op termijn zal doen verlagen.

Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PvT-plus) komt eenmaal per maand bij elkaar en eenmaal per twee 
maanden is er overleg met de directie, indien nodig aangevuld met overige leden van het Managementteam 
(MT). Besproken worden onder andere de cao, procedures bij ziekte, ziekteverzuim, contractbepalingen, 
scholingsbudget etc. De PvT heeft de volgende bevoegdheden: informatierecht, adviesrecht en instem-
mingsrecht zoals geregeld in de WOR (Wet op de ondernemingsraden).
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Colofon
© Helen Dowling Instituut, juni 2020

Vormgeving

Linda Goris-Bruinenberg

Creatievelin

www.creatievelin.nl

Fotocredits:

Tjitske Sluijs (voorpagina, p. 2, 9, 11, 14, 20)

Dick Engelen (p. 17, 25)

Meer informatie over het Helen Dowling Instituut

www.hdi.nl

www.heldenvanhdi.nl

Meer informatie over online therapie

www.mindermoebijkanker.nl

www.minderangstbijkanker.nl

Volg het Helen Dowling Instituut op social media.
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5.1  JAARREKENING



Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 3.169.623 3.315.017

Totaal vaste activa 3.169.623 3.315.017

Vlottende activa

Voorraden 2 2.000 2.000

3 383.601 663.939

Debiteuren en overige vorderingen 4 674.592 457.809

Liquide middelen 5 329.399 254.354

Totaal vlottende activa 1.389.592 1.378.101

Totaal activa 4.559.215 4.693.118

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Collectief gefinancierd gebonden vermogen -3.812.100 -3.309.432

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.989.338 3.580.701

Totaal eigen vermogen 177.237 271.269

Voorzieningen 7 116.960 128.140

Langlopende schulden (nog voor meer 8 3.499.762 3.661.765

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Overige kortlopende schulden 9 765.255 631.944

Totaal passiva 4.559.215 4.693.118
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zorgproducten

Vordering uit hoofde van financierings tekort



Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 10 3.004.613 2.961.338

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 11 391.467 312.845

Overige bedrijfsopbrengsten 12 782.159 785.144

Som der bedrijfsopbrengsten 4.178.239 4.059.327

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 3.346.451 3.157.850

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 176.260 195.373

Overige bedrijfskosten 15 716.372 650.936

Som der bedrijfslasten 4.239.083 4.004.159

BEDRIJFSRESULTAAT -60.844 55.168

Financiële baten en lasten 16 -33.188 -36.134

RESULTAAT BOEKJAAR -94.031 19.034

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Beschikbaar collectief gefinancierd vermogen -502.668 -391.222

Beschikbaar vermogen fondsenwerving 408.637 410.256

Bestemmingsfonds onderzoeksprojecten 0 0
-94.031 19.034

Pagina 2



Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -60.844 55.168

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 14 176.260 195.373

- vrijval vooruitontvangen giften nieuwbouw -126.272 -126.272

- mutaties voorzieningen 7 -11.180 -7.576

38.808 61.525

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 2 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's/ DBC-

zorgproducten 3 280.338 -262.932

- vorderingen 4 -216.783 83.869

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk -overschot 0 0 0

9 133.195 155.611

196.749 -23.451

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 174.714 93.241

Ontvangen interest 16 0 0

Betaalde interest -33.188 -36.134

-33.188 -36.134

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 141.526 57.107

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -30.866 -9.772

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing leningen 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -30.866 -9.772

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Onbekende vermogensmutatie 0 0

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing lening -35.615 -47.115

Reclassificatie bestemmingsfondsen 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -35.615 -47.115

Mutatie geldmiddelen 75.045 220

Stand geldmiddelen per 1 januari 254.354 254.134

Stand geldmiddelen per 31 december 329.399 254.354
mutatie geldmiddelen 75.045 220
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- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

 

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 

de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden 

aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen 

worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 

belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 

een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s 

die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet 

te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 

verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-

en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in 

samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 

activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van stichting Helen Dowling Instituut.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 

continuiteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het 

opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is (zie ook hetgeen hieromtrent is toegelicht onder de 

toelichting van gebeurtenissen na balansdatum), zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare 

informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerde continuiteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, waar 

nodig zijn reclassificaties doorgevoerd om het inzicht te verbeteren. 

Zorginstelling Helen Dowling Instituut is statutair (en feitelijk) gevestigd te Bilthoven, op het adres Professor 

Bronkhorstlaan 20, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41130271. Het Helen Dowling Instituut is een ggz-

instelling die zich richt op psychologische zorg bij kanker. We bieden zorg aan alle mensen met kanker en hun 

naasten die psychologische hulp nodig hebben. Dit op twee locaties in Nederland. Naast de zorg verrichten we 

onderzoek en bieden we scholing.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.



Gebruik van schattingen
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

- Voorzieningen.



Stichting Helen Dowling Instituut    

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Financiële instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen
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Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan 

het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van 

het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt geen gebruik gemaakt van 

secundaire financiële instrumenten.

Overige vorderingen

Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of 

de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten 

die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van 

verzekeraars in mindering gebracht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de 

effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening 

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van 

agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 

actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 

van de verwqachte economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 3%-5%.

• Inventaris/automatisering: 10-33%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen m.b.t. de nieuwbouw zijn ontvangen als eenmalige 

bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de langlopende schulden 

opgenomen. Subsidie of daaraan gelijk te stellen vergoeding anders dan de nieuwbouw zijn in mindering gebracht op 

de investeringen.



Voorzieningen (algemeen)

Voorziening terugbetaling DBC opbrengsten

Schulden
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Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en 

verliezen af te wikkelen. 

Het Helen Dowling Instituut sluit jaarlijks met 7 koepels zorgcontracten af. Voor de schadelastjaren 2016-2019 is een 

inschatting gemaakt van mogelijke financiële consequenties door het niet geheel voldoen aan enkele 

contractvoorwaarden.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

(nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden.



5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in 

het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de 

reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 

overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 

toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 

worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een 

betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 

levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 

ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 

verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 

(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 

voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 

contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en 

vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van 

de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 

vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van 

de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk 

is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds 

gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op 

betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 

worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 

opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.



Pensioenen
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Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van 

de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) 

interest. 

Stichting Helen Dowling Instituut heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd 

bij Helen Dowling Instituut. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Helen Dowling Instituut betaalt hiervoor premies 

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden 

jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe, strengere, 

regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' 

dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 

dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Per 31 december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het 

pensioenfonds voorziet geen extra stortingen. Helen Dowling Instituut heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. Helen Dowling Instituut heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

in de jaarrekening verantwoord.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit 

langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. De liquide middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen geen segmentatie van de resultatenrekening 

gemaakt.  



Stichting Helen Dowling Instituut

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.014.508 3.139.775

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 155.115 175.242

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 3.169.623 3.315.017

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 3.315.017 3.500.618

Bij: investeringen 30.866 9.772

Af: afschrijvingen 176.260 195.373

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Boekwaarde per 31 december 3.169.623 3.315.017

Toelichting:

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Handelsgoederen 2.000 2.000

Totaal voorraden 2.000 2.000

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /  DBC-zorgproducten:

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /  DBC-zorgproducten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Onderhanden DBC's 1.147.233 1.355.432

Af: ontvangen voorschotten -763.632 -691.493

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /  DBC-zorgproducten 383.601 663.939
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 5.1.6.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht 

van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR 1.000.000 (2018: EUR 1.000.000) als onderpand voor de lening aan de 

Triodos (1e hypotheekrecht) en de Jaarbeurs Utrecht (2e hypotheekrecht).



Stichting Helen Dowling Instituut

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 104.535 48.301

Nog niet ontvangen gefactureerde omzet DBC's  365.253 235.246

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 89.517 49.674

Overige vorderingen:

Subsidies 30.948 39.485

IPSO-instellingen 0 0

Vooruitbetaalde bedragen:

Contributies en abonnementen 13.076 16.909

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te factureren omzet 0 0

Deskundigheidbevordering 0 0

Premie sociale lasten 0 0

Overige overlopende activa:

Te ontvangen ziekengeld 17.081 17.081

Vooruitbetaalde pensioenpremies -1.930 16.927

Omzetbelasting 0 0

Giften 0 0

Diversen 56.111 34.185

Totaal overige vorderingen 674.592 457.809

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 328.811 253.869

Kassen 588 485

Totaal liquide middelen 329.399 254.354

Toelichting:
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De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Er is, net als vorig jaar, geen voorziening in aftrek op de vorderingen gebracht. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen -3.812.100 -3.309.432

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.989.338 3.580.701

Totaal eigen vermogen 177.237 271.269

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

Onderzoeksprojecten 0 0 0 0

Beschikbaar vermogen -3.309.432 -502.668 0 -3.812.100

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen -3.309.432 -502.668 0 -3.812.100

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Algemene reserves:

Beschikbaar vermogen fondsenwerving 3.580.701 408.637 0 3.989.338

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.580.701 408.637 0 3.989.338

Toelichting:

Het besteedbaar vermogen wordt aangewend voor de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek.

31-dec-19 31-dec-18

Solvabiliteit 7,74% 11,80%
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De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen op het balanstotaal. Hierbij corrigeren we de vooruitontvangen giften 

nieuwbouw naar de materiële vaste activa aangezien dit geen schuld betreft.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking/ Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 Reclassificatie 31-dec-2019

€ € € € €

Voorziening terugbetaling DBC opbrengsten 128.140 0 -11.036 -144 116.960

Totaal voorzieningen 128.140 0 -11.036 -144 116.960

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 116.960

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Overige langlopende schulden 1.231.154 1.266.885

Vooruitontvangen giften nieuwbouw 2.268.608 2.394.880

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 3.499.762 3.661.765

Het verloop van de overige langlopende schulden is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 1.302.500 1.338.000

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 35.615 35.500

Stand per 31 december  1.266.885 1.302.500

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 35.731 35.615

Stand langlopende schulden per 31 december 1.231.154 1.266.885

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 35.731 35.615

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.231.154 1.266.885

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.087.752 1.123.252

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De vooruitontvangen giften nieuwbouw betreffen gelden die in de jaren 2011-2015 zijn ontvangen. Jaarlijks valt een 

gedeelte van deze post vrij in het resultaat onder de overige baten (2019 € 126.272; 2018 € 126.767) ter compensatie 

van de afschrijvingslasten materiële vaste activa nieuwbouw.
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Triodosbank luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Jaarbeurs luiden als volgt:                                                                                                  

• 2e hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 168.072 108.431

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 35.731 35.615

Belastingen en premies sociale verzekeringen 163.830 134.834

Omzetbelasting 5.315 9.434

Schulden terzake pensioenen 0 0

Nog te betalen salarissen 0 0

Vakantiegeld 115.456 112.590

Vakantiedagen 88.003 74.548

Nog te betalen kosten:

Accountant 15.723 16.262

Diversen 107.057 39.281

Vooruitontvangen opbrengsten:

nog te besteden subsidie KWF Onderzoeksproject Chronisch Vermoeid 700 8.949

nog te besteden subsidie KWF Onderzoeksproject Spritualiteit 7.982 9.900

nog te besteden subsidie Pink Ribbon project CAREST 0 0

Vooruitontvangen subsidie zorginstituut 11.273 48.569

Voouitontvangen subsidie KWF onderzoeksproject Blanket 46.114 33.532

nog te besteden projectkosten 0 0

0 0

Totaal overige kortlopende schulden 765.255 631.944

9. Financiële instrumenten

10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

CAO-GGZ

Voor het eerst op 18 maart 2016 en aansluitend in februari 2017 is de CAO GGZ algemeen verbindend verklaard. Het Helen Dowling 

Instituut is in 2017 begonnen met het gefaseerd invoeren van deze CAO. Zij heeft hiervoor een plan gemaakt en met instemming van de

 

Huurverplichtingen
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PVT wordt de CAO in 4 jaar ingevoerd. De invoering is tot op dit moment conform afspraak ingevoerd. Vanaf 1-1-2020 is de CAO volledig 

ingevoerd.

Algemeen

De instelling maakt alleen gebruik van primaire financiële instrumenten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de grondslagen. Er 

is derhalve geen nadere toelichting inzake de gelopen risico's  opgenomen. 

Het Helen Dowling Instituut huurt een bedrijfsruimte gelegen aan de Kerkenbos 1002 te Nijmegen. De jaarlijkse verplichting inclusief 

bijkomende- en servicekosten bedraagt circa € 9.000 per jaar. Het huurcontract is voor 1.5 jaar afgesloten, derhalve tot en met 31-12-

2020, daarna volgt een stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden.

Het Helen Dowling Instituut huurt een bedrijfspand gelegen aan de Zijpendaalseweg te Arnhem. De jaarlijkse verplichting inclusief 

bijkomende- en servicekosten bedraagt circa € 30.000 per jaar. Het huurcontract is voor 10 jaar afgesloten, derhalve tot en met 28-2-

2027 met een opzegtermijn van 12 maanden.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-

gebouwen en Terrein- Automati- Totaal

terreinen voorzieningen Verbouwing Inventaris sering

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 3.799.161 71.677 97.579 460.029 235.209 4.663.655

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 743.333 20.867 64.442 297.303 222.693 1.348.638

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 3.055.828 50.810 33.137 162.726 12.516 3.315.017

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 1.125 1.029 19.262 9.450 30.866

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 126.512 3.603 6.595 41.211 7.628 185.549

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 9.289 0 0 9.289

- overboeking in categorien 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -126.512 -2.478 3.723 -21.949 1.822 -145.394

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 3.799.161 72.802 98.608 479.291 244.659 4.694.521

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 869.845 24.470 61.748 338.514 230.321 1.524.898

Boekwaarde per 31 december 2019 2.929.316 48.332 36.860 140.777 14.338 3.169.623

Afschrijvingspercentage 3,33% 5,0% 10-20% 10-33% 20-33%

Het pand is getaxeerd op 19-3-2019 op € 5.000.000 herbouwwaarde.
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflossings-

wijze

Aflos-

sing 2020
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Jaarbeurs Holding BV 17-okt-18 600.000 30 jr Annuïtair 1,00% 588.500 0 11.615 576.885 517.752 28

Tussentijds 

en restant 

einde looptijd 11.731

Recht van 2e 

hypotheek 

op Professor 

Bronkhorstlaan 20 te 

Bilthoven, groot             

€ 750.000

Triodos Bank 6-mei-15 800.000 10 jr Vaste lening 3,70% 714.000 0 24.000 690.000 570.000 5

Tussentijds 

en restant 

einde looptijd 24.000

Recht van hypotheek 

op Professor 

Bronkhorstlaan 20 te 

Bilthoven, groot             

€ 1.000.000

Totaal 1.302.500 0 35.615 1.266.885 1.087.752 35.731
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

10. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Gefactureerde DBC's 2017 0 1.908.951

Gefactureerde DBC's 2018 2.534.757 792.182

Gefactureerde DBC's 2019 677.912 0

mutatie OHW -208.199 303.787

Correcties voorgaande jaren / voorziening op nog te ontvangen DBC's 144 -43.582

Totaal 3.004.613 2.961.338

11. Toelichting Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

2019 2018

€ €

KWF subsidies 225.820 170.920

Overige subsidies 165.647 141.924

Totaal 391.467 312.845

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 24.923 28.268

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Deskundigheidsbevordering 50.229 15.265

Donaties 550.875 590.622

Opbrengst parkeergarage 13.657 14.131

Vrijval vooruitontvangen giften nieuwbouw 126.272 126.272

Diversen 16.203 10.586

Totaal 782.159 785.144

Toelichting:

Er is in 2018 een jubileum event gehouden voor het 30 jarig bestaan. In 2019 was er een regulier HDI aan tafel met.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 2.578.139 2.306.313

Sociale lasten 454.914 383.759

Pensioenpremies 218.398 208.875

Andere personeelskosten:

Reiskosten 40.743 37.507

Verzuimverzekeringen 93.355 56.360

Overige kosten 22.253 67.110

Subtotaal 3.407.803 3.059.924

Personeel niet in loondienst 158.947 244.079

Doorbelasting aan UMC Utrecht -51.593 -46.212

Doorbelasting aan Universiteit Radboud 0 0

Ontvangen ziekengeld -168.706 -99.941
Totaal personeelskosten 3.346.451 3.157.850

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Helen Dowling Instituut 42 38

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 42 38

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 176.260 195.373

Totaal afschrijvingen 176.260 195.373
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Begrepen in personeel niet in loondienst is voor € 39.172 kosten ten behoeve van onderzoeksproject Zin (2018)
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Algemene kosten 464.897 343.422

Kosten sponsoractiviteiten 142.238 180.367

Huur en leasing 42.238 46.925

Kosten nieuwbouw 0 0

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 36.194 50.604

- Energiekosten gas 10.134 14.015

- Energiekosten stroom 20.671 14.942

- Energie transport en overig 0 661

Subtotaal 66.999 80.223

Totaal overige bedrijfskosten 716.372 650.936

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 0 0

Subtotaal financiële baten 0 0

Rentelasten -33.188 -36.134

Boetes belastingdienst 0 0

Subtotaal financiële lasten -33.188 -36.134

Totaal financiële baten en lasten -33.188 -36.134
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

2019 2018

H. Haanraadts H. Haanraadts

1

1-7-2017 1-7-2017

2 ja ja

3

4 ja ja

5 onbepaalde tijd onbepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? interne regeling interne regeling

7 100% 100%

8 115.829 112.286

0 0

0 0

9 0 0

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0

11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0

12 11.461 11.246

13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0

14 0 0

15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 127.290 123.532

16 Individueel WNT maximum 157.000 151.000

0

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2019 is als volgt:

M.C.J. van 

Roozendaal J.E. Rütter

S.G. van de 

Vusse

Mw. G.E. van 

Weering

1 1-1-2019 1-11-2013 26-9-2008 1-1-2019

2 Ja Nee Nee Nee

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 0 0 0 0

J.A. Dekker

1 1-10-2003 t/m 

31-12-2019

2 Ja

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 0

Toelichting:
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Naam

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw 

organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

EenhoofdigWat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in 

dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de 

gegevens over de bezoldiging van deze gewezen 

bestuurder met functienaam en eigennaam te 

worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 

26.)?Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel 

uit van het bestuur?

Zo nee: tot welke datum was de persoon als 

bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Raad van Toezicht geweest?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 

eerst in de huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 

Raad van Toezicht geweest?

a. Waarvan: verkoop verlofuren

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Wat is de totale som van de eventuele 

vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto 

(mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

Voorzieningen ten behoeve van beloning 

betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage 

pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale 

uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 

opgesteld op basis van de volgende op Stichting Helen Dowling Instituut van toepassing zijnde regelgeving: Regeling verslaggeving WTZi, de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT).

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Helen Dowling Instituut is € 157.000 (2018 € 151.000), uitgaande van het WNT-maximum voor zorg 

en jeugdhulp klasse III. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt 

met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

uurtarief.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Honoraria accountant 2019 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening incl. nacalculatie 30.734 29.948

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 0

2 Fiscale advisering 0 0

3 Niet-controlediensten 5.398 4.961

Totaal honoraria accountant 36.132 34.909

19. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 15.
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5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van toezicht van Stichting Helen Dowling Instituut heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in 

de vergadering d.d.15 mei 2019

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Helen Dowling Instituut

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Toezicht: Directie:

M.C.J. van Roozendaal 15-5-2020 H. Haanraadts 15-5-2020

J.E. Rütter 15-5-2020

S.G. van de Vusse 15-5-2020

G.E. van Weering 15-5-2020
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Op 13 maart 2020 heeft de overheid een intelligente Lock down afgekondigd vanwege de wereldwijde Corona uitbraak.

Het Helen Dowling Instituut heeft accuraat en flexibel gereageerd en haar zorgverlening online voortgezet. 

Online zorgverlening heeft een negatief effect op de te realiseren omzet. 

Daarom maakt ook het HDI gebruik van de financiële mogelijkheden die de overheid en verzekeraas haar geven.

Ze heeft subsidie ontvangen (€ 50.000 - Covid-set19) om haar online activiteiten versneld in te voeren. 

De NOW regeling is toegekend om met name het verlies in de fondsenwerving en academie te kunnen compenseren. 

De intelligente Lock down heeft grote gevolgen voor onze fondsenwervende evenementen.

Het HDI verwacht tot eind 2020 géén grootschalige evenementen te mogen uitvoeren.

Momenteel wordt er nagedacht over alternatieven.

De inkomsten vanuit de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek worden niet geraakt. 

Ondanks de Corona crisis gaan alle lopende onderzoeken gewoon door. 

De Helen Dowling Academie heeft voor 2020 een goed gevulde agenda met de training Mentaal Fit voor zorgpersoneel. 

Omdat zorgpersoneel momenteel wordt ingezet bij de bestrijding van het Coronavirus, zijn de activiteiten van de 

academie tijdelijk on hold gezet. 

En ook hier worden wegen gezocht om online door te kunnen gaan met deze scholing. 

Het Helen Dowling Instituut heeft 2 jaar geleden een risico spreidend beleid ingezet. 

Op het moment van publiceren van de jaarrekening (mei 2020) is de liquiditeit van de stichting zeer goed te noemen. 

Dit wordt veroorzaakt doordat verzekeraars versneld uitkeren en het HDI gebruik maakt van financiële regelingen.

Naar verwachting wordt het jaar 2020 rond het nulpunt afgesloten. 
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Nevenvestigingen

Stichting Helen Dowling Instituut voert haar werkzaamheden uit vanuit de locaties:

Locatie Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 20, 3723 MB  Bilthoven;

Locatie Arnhem, Zijpendaalseweg 14, 6814 CK  Arnhem;

5.2.2 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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 Amersfoort  Arnhem  Ede  Hoofddorp  Nieuwegein

Adres  • Marconibaan 59 B  

  3439 MR Nieuwegein

Postadres • Postbus 584 

  3430 AN Nieuwegein 

T 

W

KvK

F

E

BTW

• 030  604 00 35

• www.crop.nl

• 32166733

• 030  604 66 05 

• info@crop.nl 

• NL 0095.68.530.B01

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 2019

Ons oordeel met beperking
Wij hebben de jaarrekening  2019 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 2019 en van het resultaat 

over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen.

WNT-verantwoording

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2019 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 2019; 

2. de winst- en verliesrekening over 2019; 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) 2019. 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 2019 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 mogelijke effecten 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 2019, 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, 28 mei 2020

CROP registeraccountants

D. van Randwijk RA 
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