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Voorwoord
Vorig jaar werden we overvallen door de coronapan-
demie. Wie had gedacht dat een jaar later, terwijl ik 
opnieuw een voorwoord voor het jaarverslag schrijf, 
corona de wereld nog steeds in zijn greep houdt?! 
De pandemie vraagt veel van ons allen. Voor onze 
cliënten en collega’s was 2020 een pittig jaar. 
Continu rondlopen met de angst om besmet te 
worden terwijl je je vaak al kwetsbaar voelt na 
kanker, én het gemis van fysiek contact vallen niet 
mee. Van onze therapeuten is veel gevraagd; van de 
ene op de andere dag een heel andere manier van 
werken je eigen maken. Urenlang achtereen beeld-
bellen doet een aanslag op je energieniveau. De 
coronapandemie geeft veel mensen met kanker 
letterlijk een zorg erbij, wat maakt dat behoefte aan 
psychologische hulp groot is. 

Terugkijkend naar 2020 zien we dat het HDI, 
ondanks de coronapandemie, veel bereikt heeft. De 
wachttijd voor cliënten is aangepakt, alle medewer-
kers hebben een thuiswerkplek mét laptop en 
faciliteiten gekregen, het keurmerk Basis GGZ is 
wederom behaald, de cliënttevredenheid is onver-
minderd hoog, de Helen Dowling Academie werd 
veelvuldig ingeschakeld voor de training Mentaal Fit 
voor zorgprofessionals, we vestigden een leerstoel 
psycho-oncologie bij Tilburg University en het lukte 
om één spetterend fondsenwervend golftoernooi 
te organiseren. 

Financieel gezien zou 2020 een goed jaar worden: 
het HDI had een goed zorgtarief onderhandeld met  
de verzekeraars, de Helen Dowling Academie zat in 
de lift, de leerstoel werkte mee in naamsbekend-
heid en er waren veelbelovende fondsenwervende 
events gepland. Door de pandemie kreeg ook het 
HDI te maken met knelpunten waardoor er dagelijks 
door iedereen flexibel geschakeld moest worden. 
We zijn dan ook blij met de steun van onze verzeke-
raars die een continuïteitsbijdrage in het leven 
riepen. Door deze financiële bijdrage hebben alle 
gewenste ontwikkelingen doorgang gevonden en 
heeft het HDI het jaar 2020 goed afgesloten.

 
Zowel de cliëntenraad als de personeelsvertegen-
woordiging van het HDI hebben afgelopen jaar hun 
rol gepakt door mee te denken en door zich uiterst 
flexibel op te stellen. Zij hebben goed contact met 
de directie en beiden zijn in gesprek geweest met 
de RvT. De RvT heeft in 2020 vier keer vergaderd  
(1 x online, 1 x hybride, 2 x live), naast veelvuldig 
informeel overleg met de directie over de strategie 
voor de komende vijf jaar. Zowel de cliëntenraad als 
de personeelsvertegenwoordiging hebben actief 
meegewerkt aan de vijf-jaren-strategie, die in de 
RVT-vergadering van 4 december 2020 is goedge-
keurd. De strategie koerst op inhoudelijke ontwikke-
ling van de drie pijlers (zorg, academie en de 
leerstoel) en landelijke groei.

Dan last but not least een speciaal woord voor de 50 
bevlogen vrijwilligers die zich inzetten voor het HDI. 
Ook hun leven en dagritme veranderde ingrijpend en 
op verzoek van de directie is uit veiligheidsoverwe-
gingen niet of weinig gebruik gemaakt van hun inzet. 
Dat was hard maar wel nodig. Gelukkig is een groot 
deel van de vrijwilligers ons trouw gebleven en heeft 
zo gauw het weer kon, de werkzaamheden opgepakt. 

Ik wil namens de RvT een compliment uitspreken 
richting alle medewerkers, vrijwilligers, manage-
mentteam en directie voor hun flexibiliteit en 
onverminderde inzet richting onze cliënten tijdens 
dit bijzondere jaar. Ik heb alle vertrouwen in de 
toekomst van het unieke en toonaangevende 
instituut HDI.  

Michiel van Roozendaal, voorzitter RvT
April 2021
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Ontmoet het HDI
Elke dag vinden tientallen ontmoetingen plaats bij 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 angst, paniek, depressie en vermoeidheid, klachten die zo 
kenmerkend zijn voor kanker. Met hun kennis en jarenlange ervaringen helpen onze professionele behande-
laren cliënten de kracht en regie over hun leven waar mogelijk terug te vinden. 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 bevlogen 
docent had zij zich teruggetrokken in haar 
appartement in Londen. Na de diagnose 
longkanker voelde ze zich somber en onbegre-
pen. Een bezoek van Marco leidde tot intense 
gesprekken die haar rust en zelfvertrouwen 
gaven, door de gesprekken met hem reali-
seerde ze zich dat ze in haar leven veel had 
betekend voor anderen. 

Marco was op zijn beurt geïnspireerd door de 
kwetsbaarheid en veerkracht van Helen. Toen hij 
de deur uitliep na hun eerste én laatste ontmoe-
ting 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. Lees meer over de 
historie van het HDI.

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

Zorg, onderzoek en scholing
In 32 jaar 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 een 
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
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Onze missie
Bij het HDI worden we elke dag gedreven door één missie: mensen met kanker en hun naasten helpen de 
regie over hun leven, daar waar mogelijk, terug te pakken. 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. Daarom bieden wij zorg op maat. Zodat 
iedereen de zorg krijgt die écht werkt voor hem of haar.   

Klik hier om meer te lezen over onze missie
http://www.hdi.nl/over-hdi
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“November 2019 heb ik gehoord 
dat ik galwegkanker heb en niet te 
genezen ben. Mijn levensverwach-
ting was ongeveer een jaar. Ik 
voelde me heel gezond, dus de 
diagnose sloeg in als een bom. Na 
drie maanden was ik er een beetje 
aan ‘gewend’. Toen brak het 
coronavirus uit. Het voelde alsof er 
opnieuw een diagnose werd 
gesteld. De onzekerheid maakte 
me extreem bezorgd en angstig. 
Hoe wordt het overgedragen? 
Contacten worden afgeraden, maar 
hoe doe je dat in de praktijk? Ik 
durfde zelfs mijn kinderen niet 
meer aan te raken, zo bang was ik 
om besmet te raken. Uiteindelijk 
sloot ik mezelf en mijn gezin op in 
huis, om elk risico te voorkomen.

Zó kwetsbaar
Tegelijkertijd gingen mijn behande-
lingen gewoon door. Door de 
chemo werd mijn afweer heel 
slecht. Als je dan zo’n ziekenhuis 
uitstapt, voel je je zó kwetsbaar. 
Alsof maar iemand hoeft te blazen 
en je hebt het virus te pakken. Ik 
was heel bang om op de IC te 
belanden en aan corona dood te 
gaan, in plaats van aan kanker. Of 
dat ik helemaal niet geholpen zou 
worden, omdat ik al een terminale 
vorm van kanker heb en het niet 
meer nuttig voelt om mij te redden. 
Ik lag ’s nachts wakker of mijn gezin 
het straks wel zou redden zonder 
mij én om corona.

“Ik was al gestopt met leven”
De verpleegkundig specialist 
raadde aan hulp te zoeken bij het 
HDI. Mijn therapeut hielp me de 
angstgevoelens toe te laten, te 
accepteren. Dit zorgde ervoor dat 

ik met wat afstand naar de situatie 
kon kijken. Ik zag in dat ik al gestopt 
was met leven. Dat de angst me 
volledig beheerste. En wat het 
opgesloten zijn met mijn kinderen 
deed. De bleke gezichtjes op de 
bank. Ik realiseerde me hoeveel last 
zij ervan hadden. School en vriend-
jes waren een plek om mijn ziekte 
even te vergeten. Die waren ze nu 
kwijt. 

Intens gelukkig
Toen de angst minder scherp werd 
durfden en de IC-capaciteit nam 
toe besloten we de kinderen weer 
naar school te laten gaan. Het 
voelde nog steeds als een risico, 
maar we kozen er bewust voor. Dat 
was een begin. Ook haalde ik 
voorzichtig weer wat sociale 
contacten aan. Het gevoel dat me 
overspoelde toen ik voor de eerste 
keer een vriendin weer in levende 
lijve zag is niet te beschrijven. Er 
gebeurde zoveel in mijn lijf. Ik kon 
alleen maar huilen, zo intens 
gelukkig was ik. 

Overwinning
De therapie heeft me geholpen 
mijn angst te overwinnen en ons 
leven, coronaproof, weer op te 
pakken. We zijn in de zomer op 
vakantie geweest in Nederland, 
weer een overwinning. En hebben 
samen genoten. Momenten die 
kostbaar zijn. Altijd, maar zeker als 
je niet weet hoe lang je er nog 
bent. Wel kijk ik verontrust naar de 
coronacijfers. Gelukkig weet ik door 
mijn therapeut hoe ik met mijn 
gevoelens om moet gaan. En laat ik 
me er niet meer door weerhouden 
om te leven.”

Het verhaal van Bianca

"Door het HDI hebben wij ons leven weer  
op kunnen pakken”
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Patiëntenzorg: 
Zorg op maat
Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met kanker. Als patiënt of als naaste. In 2020 kregen 
ongeveer 115.000 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 2020 hielpen we 2.032 cliënten met klachten als angst, posttrau-
matische stressstoornis, depressie en ernstige vermoeidheid. 
Klachten waarbij professionele hulp nodig is. Behandelingen zijn bij 
het HDI op maat en het behandelplan wordt tijdens een intakege-
sprek gemaakt op basis van de wensen en voorkeuren van de cliënt. 
De aandacht en de persoonsgerichte benadering worden enorm 
gewaardeerd door onze cliënten, die hun behandeltraject gemid-
deld een 8,7 geven. Een waardering die ons motiveert om kwali-
teitszorg te blijven bieden.
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Behalve hoofdlocaties in Bilthoven en Arnhem heeft het HDI een 
2-kamerlocatie in Nijmegen. Eén dag per week werken we samen 
met de divisie Hart & Longen bij het UMC Utrecht en behandelen 
daar patiënten. Naast therapie op locatie bieden we online therapie 
aan. 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 vermoeidheidsklach-
ten en angst voor terugkeer van kanker.

Waardering cliënten
Cliënten beoordelen onze zorg met gemiddeld een 8,7 in het 
cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index 2020). Op de onafhankelijke website Zorgkaart Nederland ontvan-
gen we zelfs een gemiddelde waardering van een 9,3 tot 9,4. Deze hoge waardering in combinatie met onze 
inspanningen om cliëntervaringen te benutten voor verbeteringen van onze zorg, leverde het HDI voor de 
vierde keer het Keurmerk Basis GGZ 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 ben zeer tevreden over de behandeling. Er werd zeer adequaat op mijn klachten gereageerd en actie 
op ondernomen. Kreeg veel persoonlijke aandacht en dat was fijn. Medicatie werd duidelijk uitgelegd, 
met name de bijwerkingen. Er was nooit een gevoel van tijdsdruk, er was altijd veel tijd voor mij. Ik ben 
enorm geholpen door het HDI.”

“In een prettige omgeving met een goede therapeut gesprekken voeren, helpt enorm in een situatie 
waarin je alle houvast kwijt bent als gevolg van kanker en overlijden van je kind.”

“De persoonlijke betrokkenheid van de behandelaars, het programma, de kennis en bekwaamheid van 
het HDI. Het warme bad waarin je terecht komt: het gevoel dat je niets hoeft uit te leggen, niets hoeft 
te verklaren. Gewoon begrip.” 

 

“We werken met een multidisciplinair, ervaren en gespecialiseerd team van thera-
peuten 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 voor-
waarde voor duurzaam herstel.”

Klik hier om meer te lezen over onze cliëntenzorg

75+
4%

60-74
25%

45-59
45%

30-44
18%

15-29
7%

0-14
1%

Anette Pet,
directeur Zorg

Leeftijd cliënten HDI (2020)

http://www.hdi.nl/client JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
20

9

http://www.hdi.nl/client
http://www.hdi.nl/client
http://www.hdi.nl/client


"Therapie geeft me de rust 
om thuis moeder te zijn"
Kirsten is moeder van twee kinderen, van toen 4 en 2, en timmerde flink aan de weg als 
zelfstandig consultant. Op een dag voelt ze een klein hard bobbeltje in haar borst. 
Voor de zekerheid gaat ze naar de dokter. Er komt geen borstkanker voor in de 
familie dus echt ongerust is ze niet. Maar daarna volgt het ene slechte nieuws 
het andere op.  

In augustus 2019 als Kirsten hoort dat ze borstkan-
ker heeft. Niet veel later blijkt dat het is uitgezaaid 
naar de lymfen. “Het was alsof de grond wegzakte 
onder mijn voeten. Toen de arts vroeg of ik nog iets 
nodig had, zei ik: ‘ja, een psycholoog’. Ik vind dat je 
na zo’n gesprek meteen in een kamertje ernaast 
terecht zou moeten kunnen voor psychologische 
hulp. Ik was echt niet in staat om in mijn eentje mijn 
gedachten helder te krijgen. Ik hoor vaak dat 
mensen na de behandelingen pas aan het verwer-
ken toekomen. Ik wilde meteen verwerken wat me 
allemaal overkwam.”

Wat ben ik nog waard?
Kirsten kwam in behandeling bij het HDI. “Als je 
hoort dat je kanker hebt, stroomt je hoofd vol 
vragen. Wie ben ik nog? Wat ben ik nog waard? Ben 
ik nu afhankelijk van anderen? Het HDI heeft me 
daarbij geholpen. Ook toen ik paniekaanvallen 
kreeg, wist mijn therapeut raad. Ze hielp me inzien 
dat ik deze zelf veroorzaak. Door mijn angst voor de 
dood diep weg te stoppen en niet uit te spreken, 
kwam deze met een ongekende kracht omhoog. 
Alsof je een ballon onder water duwt: het put je uit 
en uiteindelijk houd je het toch niet tegen.”

‘Jij gaat toch niet dood’
Dat ook haar omgeving hulp nodig had om over de 
olifant in de kamer te praten, merkte Kirsten al 
gauw. “Meestal was het ‘joh, jij gaat toch helemaal 
niet dood’ of ‘zo moet je niet denken, geniet liever 
van je kinderen’ of iets anders wat geruststellend 
bedoeld is. Voorheen had ik vast ook zo gereageerd 
hoor. Nu weet ik dat je er niets aan hebt als je een 
angst ontkent. Sinds ik over de dood durf te praten, 
heb ik nooit meer een paniekaanval gehad.”

“Mentale stuk wordt onderschat”
Na een heftig jaar, met chemobehandelingen, 
bestralingen en een borstamputatie, was het klaar. 
Dacht ze. Want de kanker bleek niet weg. “Toen de 
arts zei dat ik weer een jaar moest kuren werd het 
zwart voor mijn ogen. Niet weer een jaar doodziek, 

dacht ik. Ik-kan-
niet-meer. Ik ging 
letterlijk OUT. Ik 
vind dat het 
mentale stuk wordt 
onderschat. Mentaal 
en fysiek zouden meteen 
samen moeten worden 
opgepakt. Als jonge moeder, 
zoals ik, ben je kapitein van een 
gezin, staat altijd aan het roer en 
opeens word je opgeslokt door een 
medische tsunami. In een maand tijd 
verander je in een doodziek iemand aan een 
infuus. Daar heb je gewoon hulp bij nodig.”

Tweede chemojaar
Kirsten is net aan haar tweede chemojaar begonnen 
en heeft nog een lange weg te gaan. Ondanks dat 
het zwaar is voelt ze zich gelukkiger dan ooit. 
“Natuurlijk is het nog steeds verschrikkelijk om ziek 
te zijn. Ik laat elke keer weer een zee vol tranen 
achter in de kamer van mijn therapeut bij het HDI. 
Het is zo fijn om te kunnen janken en schreeuwen 
zonder je bezwaard te voelen. Bij iemand die geen 
oordeel heeft en je niet zielig vindt. Al mijn vragen 
en zorgen bespreek ik zonder schroom met haar. 
Dat geeft me de rust en overzicht in mijn hoofd om 
thuis gewoon moeder te zijn.” 

To-do-list
Kirsten heeft nog een lange weg te gaan. Na dit 
tweede jaar chemo wachten nog een borstrecon-
structie en zeven jaar hormoontherapie. Toch zou ze 
nooit meer terug willen naar hoe haar leven was 
voor de kanker. “In mijn voor-kanker-leven leefde ik 
van de ene naar de andere to-do-list, voelde altijd 
de druk om te slagen. Nu maak ik heel bewuste 
keuzes en besteed ik meer energie aan wat ik leuk 
vind. Als ik niet ziek was geworden was ik denk ik 
nooit op dit punt gekomen. Ik zie de wereld helder-
der dan ooit. En sta elke dag blij op.”
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Onderzoek impact  
corona op cliënten
36% kankerpatiënten eenzamer  
door corona
Corona heeft impact op ons allemaal. Voor veel mensen met kanker betekent het nog een zorg erbovenop 
en sommigen schakelden daarom over op beeldbellen met onze therapeuten. Na zeven weken lockdown 
vroegen onze therapeuten hun cliënten een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met online therapie 
en naar hun emotionele welzijn sinds de uitbraak van het coronavirus.

Hieruit blijkt dat 33% van de kankerpatiënten sinds de lockdown aanzienlijk meer psychische stress ervaart. 
Daarnaast voelt 36% zich eenzaam en geïsoleerd door het wegvallen van sociale contacten en activiteiten. 
Ruim de helft van de 247 ondervraagden heeft angst om besmet te raken. 58% vreest op de intensive care 
te belanden. Een andere angst is in geval van besmetting geen bezoek te mogen ontvangen in het zieken-
huis (46%). En om in geval van overlijden geen afscheid te kunnen nemen van familie en vrienden (45%). Ook 
zijn veel mensen bang om dierbaren te besmetten (66%). 

Ervaringen beeldbellen
Ook vroegen we cliënten naar hun ervaringen met beeldbellen. Hieruit blijkt dat 71% deels wil blijven 
beeldbellen, bijvoorbeeld als men moe is door chemotherapie of (tijdelijk) lichamelijk beperkt is door een 
operatie. De gemiddelde kwaliteit van videobellen wordt beoordeeld met 74 punten, waarbij 100 punten 
topkwaliteit is. Hoewel het als minder persoonlijk wordt ervaren vindt men het handig de optie te hebben 
om te beeldbellen, vooral als ze minder fit zijn, door bijvoorbeeld chemo of bestraling of door een medische 
ingreep niet goed uit de voeten kunnen. 

Geen reistijd en -kosten
Aan beeldbellen kleven volgens de ondervraagden zowel voor- als nadelen. Als voordelen worden genoemd: 
het wegvallen van reistijd en reiskosten. Ook is er minder voorbereiding nodig, je hoeft immers niets mee te 
nemen. Bovendien ervaart men geen stress voorafgaand aan het gesprek; wat soms bij een live gesprek wel 
het geval was. Daarnaast wordt het als rustgevend ervaren om in de vertrouwde omgeving te zijn tijdens het 
gesprek. Ook zijn respondenten aangenaam verrast om te constateren dat EMDR (een behandelmethode 
gericht op oogbewegingen die bijdraagt aan het verwerkingsproces van trauma’s en stress) werkt door te 
videobellen via gezondheidsplatform Karify. 

Gemis van persoonlijk contact
Als belangrijkste nadelen noemen cliënten het gemis van persoonlijk contact, elkaar kunnen aankijken. En 
dat de therapeut soms signalen van lichaamstaal mist die anders wel worden opgepikt: de non-verbale 
communicatie die juist essentieel is voor een therapeut. Daarnaast missen sommige cliënten het om even uit 
de persoonlijke omgeving te zijn. Dat geldt ook voor de reistijd, die soms werd gebruikt als een moment van 
bezinning. Als voorbereiding en later als reflectie op het gesprek. Daarnaast draagt het gemis van een 
gesprek op locatie bij aan gevoelens van isolement die al leven. Maar in een eenzame tijd waarin mensen het 
sociale netwerk en activiteiten buitenshuis zien wegvallen waarderen mensen het dat door beeldbellen altijd 
een contactmoment met hun vaste therapeut van het HDI mogelijk is.     

Klik op onderstaande links om de volledige onderzoeksresultaten te downloaden:

Felice aan het beeldbellen met 
haar therapeut van HDI

Onderzoeksresultaten eenzaamheid in coronatijd

Onderzoeksresultaten ervaringen beeldbellen
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HDI vestigt  
bijzondere leerstoel
Goed nieuws voor de hele psycho-oncologie
Veel mensen met kanker lopen te lang door met (ernstige) psychische klachten, zoals vermoeidheid, angst 
en depressie. Het is belangrijk dat deze mensen op tijd de juiste zorg vinden, om verergering van die 
klachten te voorkomen. Hoe de juiste zorg eruit ziet is voor elke patiënt anders. Dat in kaart brengen is het 
doel van prof. dr. Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek bij psycho-oncologisch centrum 
Helen Dowling Instituut (HDI). Daartoe vestigt het HDI per 3 juni 2020 voor vijf jaar een bijzondere leerstoel 
bij Tilburg University.

Wij weten dat kanker gepaard gaat met een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van een 
post-traumatische stress- en angststoornis en/of 
depressie. Zeker een kwart van de mensen blijft, 
ook nadat zij zijn genezen, last houden van chroni-
sche ernstige vermoeidheid. Het vakgebied van de 

psycho-oncologie richt zich op het voorkomen 
en behandelen van deze stoornissen, 

waardoor mensen weer in staat zijn 
hun leven op te pakken of juist 

afscheid te nemen van dit 
leven. 

Prof. Marije van der 
Lee: “Veel patiën-
ten redden zich als 
ze de juiste 
informatie krijgen, 

soms met onder-
steuning door de 

arts en verpleegkun-
dige of andere zorgverle-

ners in het ziekenhuis. 

Vaak voldoet ook de psychologische (na)zorg vanuit 
de huisartsenpraktijk, eventueel ondersteund met 
online behandelprogramma’s door de praktijkonder-
steuner. Daarnaast is er een groep patiënten die 
gespecialiseerde psychologische hulp vanuit een 
psycho-oncologisch centrum nodig heeft.”

De juiste zorg op de juiste plek
De uitdaging is de juiste zorg op de juiste plek te 
bieden. Op dit moment is er nog te weinig bekend 
wat het beste werkt, voor wie en op welk moment. 
“Meer kennis daarover, in combinatie met tijdige 
signalering, helpt om mensen sneller de zorg te 
bieden die zij nodig hebben. Daarmee voorkomen 
we onnodig leed, vergroten we de maatschappelijke 
participatie en besparen we zorgkosten. Dit is goed 
nieuws voor de hele psycho-oncologie.”

Marije van der Lee

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
20

12



Wetenschappelijk 
onderzoek
Zorg die écht werkt voor jou
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. Hierbij stemmen we de zorg zoveel mogelijk af op 
de individuele cliënt. Gesteund door financiers als KWF en de Maarten van der Weijden Foundation richten we 
ons met name op twee veelvoorkomende klachten bij kanker: ernstige vermoeidheid en angst voor terugkeer 
van kanker. 

Chronische vermoeidheid na kanker
Zeker een kwart van de 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. (Zie: REFINE en COMPANION)

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.  (Zie: BLANKET)

REFINE-onderzoek (2017 – 2021)
In samenwerking met: Prof. Jenny Slatman, Tilburg University (Tilburg School of 
Humanities and Digital Sciences). Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kanker-
bestrijding en speciaal 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. Met REFINE kijken 
we aan de hand van de netwerkbenadering op individueel niveau naar factoren die bepalen welke behande-
ling het best aansluit bij de individuele cliënt. Door de zorg voor mensen die kanker hebben gehad te persona-
liseren hopen we bij te dragen aan het verminderen van ernstige vermoeidheid als gevolg van de ziekte. 

22    
onderzoekslijnenonderzoekslijnen

Chronische vermoeid-Chronische vermoeid-
heid na kanker heid na kanker 

(REFINE,  (REFINE,  
COMPANION)COMPANION)

??
OnderzoekOnderzoek

 Angst voor  Angst voor 
terugkeer van terugkeer van 

kanker kanker 
(BLANKET)(BLANKET)

7 7 
publicatiespublicaties

11    
leerstoelleerstoel
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Op basis van inzichten uit eerder onderzoek hebben we de ‘Energie inZicht’-app ontwikkeld. Hierin vult een 
cliënt meerdere keren per dag vragen in over vermoeidheid, stemming en hoe ze met de vermoeidheid 
omgaan. Op basis daarvan wordt een vermoeidheidsnetwerk in kaart gebracht dat inzicht geeft in wat 
behulpzaam is voor de cliënt in het omgaan met vermoeidheid. Dit koppelt de therapeut terug aan de cliënt 
tijdens een van de eerste behandelgesprekken en zo stemmen we de behandeling af op voor deze individuele 
cliënt belangrijke factoren.  

COMPANION-onderzoek (2020– 2023)
In samenwerking met: prof dr. Mariët Hagedoorn en dr. Fabiola Müller,  
UMC Groningen. Financieel mogelijk gemaakt door: KWF Kankerbestrijding

Verschillende psychologische en bewegingsgerichte internetbehandelingen kunnen helpen bij chronische 
vermoeidheid na kanker, maar niet iedereen houdt het vol, of heeft er baat bij. Met COMPANION onderzoe-
ken we of en hoe deze internetbehandelingen (mindfulness-based cognitieve therapie en activiteitencoa-
ching) verbeterd kunnen worden door hierbij ook partners van patiënten te betrekken. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat de partner een belangrijke rol speelt bij het omgaan met de vermoeidheid. 

Deze studie startte in 2020 met interviews met patiënten en partners (2 focusgroepen, 14 individuele inter-
views) over hun ervaringen met de bestaande vermoeidheidsbehandelingen en hun behoeftes en voorkeuren 
ten aanzien van het betrekken van partners hierbij. Daarnaast zijn cognitief therapeuten en fysiotherapeuten 
geïnterviewd (2 focusgroepen, 7 individuele interviews) om in kaart te brengen hoe we in deze behoeftes 
zouden kunnen voorzien binnen de bestaande behandelprogramma’s. 

De eerste resultaten laten zien dat vrijwel alle geïnterviewde patiënten en partners denken dat het betrekken 
van de partner de vermoeidheidsbehandeling ten goede zou komen, waarbij de gewenste betrokkenheid van 
de partner voor sommigen beperkt blijft tot psycho-educatie en voor anderen ook actieve deelname (bv. 
meedoen met oefeningen of gesprekken met de therapeut) aan één of meerdere behandelmodules behelst. 
Daarnaast gaven zowel patiënten als partners aan dat er binnen een paarbehandeling ook aandacht zou 
moeten zijn voor problemen waar de partner zelf, als gevolg van de kanker en de vermoeidheid van diens 
naaste, alsook voor mogelijke drempels die een effectieve vorm van betrokkenheid van de partner in de weg 
zouden kunnen staan. 

De geïnterviewde cognitief therapeuten, die al ervaring hebben met het via internet behandelen van chroni-
sche kankergerelateerde vermoeidheid (het Minder Moe-programma), zijn onverdeeld enthousiast over het 
idee van een (systeem)benadering waarin zij, indien gewenst, ook de partner meenemen; de interviewge-
sprekken resulteerden in een aantal concrete suggesties voor aanpassingen van de bestaande behandeling 
voor het gebruik door paren. Onder fysiotherapeuten was het animo voor zowel het behandelen op afstand 
(via internet) als het betrekken van partners minder groot en eenduidig; sommige fysiotherapeuten waren 
van mening dat andere zorgdisciplines (bv. ergotherapie, verpleegkundige zorg, praktijkondersteuning vanuit 
de huisarts) zich beter lenen voor een dergelijke aanpak. 

De preliminaire bevindingen uit de interviews en focusgroepen zijn inmiddels verwerkt in een kwantitatieve 
vragenlijststudie voor patiënten en partners, die online wordt uitgezet. Op basis van de inzichten uit de 
kwalitatieve interviewstudie en de kwantitatieve vragenlijststudie gaan we de bestaande internetbehandelin-
gen zodanig aanpassen dat we zowel patiënt als partner kunnen helpen bij het omgaan met chronische 
vermoeidheid na kanker. 
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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

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 er zijn onvoldoende hulpverleners die geschoold zijn in deze behandelingen. Ook 
krijgen huisartspraktijken een steeds grotere rol in de zorg voor mensen met kanker. Door de vertrouwde 
omgeving en langdurige relatie tussen huisarts en patiënt vinden veel patiënten het prettig om ook bij 
psychische klachten naar de huisarts te gaan. Binnen het BLANKET-onderzoek wordt daarom onderzocht of 
het effectief is om vanuit de huisartspraktijk begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker aan te bieden. 
Huisartsen en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) worden getraind in het bieden 
van deze zorg. Vervolgens wordt onderzocht of dit de patiënten helpt om minder last van angst te hebben.

Omdat het aantal patiënten dat besloot deel te nemen via de huisartsenpraktijk lager was dan verwacht en 
omdat het vanwege corona niet mogelijk was om het onderzoek in nieuwe huisartspraktijken uit te gaan 
voeren, zijn we in 2020 online verder gegaan met het onderzoek. Patiënten kunnen zich nu online aanmel-
den en krijgen ook online begeleiding van een POH-GGZ via beeldbellen. Aan het eerste deel van het onder-
zoek deden 21 huisartspraktijken en 62 patiënten mee. Aan het tweede deel van het onderzoek doen tot nu 
toe 122 patiënten mee. 
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“Dat is precies de reden dat 
de training Mentaal Fit zo’n 
prachtig product is”
Interview  
Marjolijn Gerbens-Mallant,  
manager St Antonius Academie
 
 
In 2020 volgden alle 83 verpleegkundig specialisten en physician 
assistants (deels in opleiding) van het St. Antonius Ziekenhuis de 
training Mentaal Fit. Zes vragen aan Marjolijn Gerbens, manager van 
de St. Antonius Academie. 
 
Wat maakte dat jullie dachten: dit moeten we doen?  
“Ik zat op dat moment in de stuurgroep die zich bezighield met het 
ontwikkelen van eenduidig beleid op inzet, financiële onderbouwing 
en positionering van de verpleegkundig specialisten en de physician assistants. Door onze voorzitter kwam ik 
in contact met de Helen Dowling Academie. In eerste instantie dacht ik nog: wat kan deze samenwerking ons 
brengen? Maar na een superleuk en interessant gesprek met Renate Koers en Anette Pet dacht ik: dit is 
precies wat we nodig hebben voor deze zorgprofessionals.”

Wat was dat dan wat er nodig was?  
“Dat 83 individuen een groep gaan vormen, samen optrekken in een stevige positionering. Tot nu toe was 
dat maar heel mondjesmaat het geval. Velen kenden elkaar niet eens. Terwijl 
ze sterker staan als ze een groep vormen. Sterker samen, maar ook 
in het formuleren van hun wensen voor het beleid 

wat wij samen met hen maken. Maar we 
wilden ze ook vooral in het zonnetje zetten. 
Laten zien dat we het werk dat zij doen heel 
erg waarderen en dat wij heel veel om ze 
geven. En in ze willen investeren om te 
zorgen dat we op een goede manier samen 
verder kunnen om onze patiënten de best 
passende zorg te bieden.” 

Stonden ze er meteen voor open of 
kregen jullie te horen dat ze er eigenlijk 
geen tijd voor hadden? “We hebben het 
natuurlijk wel over zorgmensen. Die denken 
per definitie: als het maar goed gaat met de 
ander. Dat is ook de reden dat Mentaal Fit zo’n 
prachtig product is. Juist deze doelgroep heeft 

ook af en toe de ruimte en tijd nodig  om zich 
bewust te worden dat ze er zelf ook mogen zijn, 

dat het bepalen van hun grenzen belangrijk is en 
om te leren daar niet over heen te gaan.”

5 workshops 5 workshops 
Kanker op Kanker op 

de Werkvloerde Werkvloer

Helen Dowling Helen Dowling 
AcademieAcademie

18 trainingen 18 trainingen 
en workshops en workshops 

Mentaal FitMentaal Fit

13 scholingen  13 scholingen  
psycho-oncologiepsycho-oncologie
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En is jullie doel bereikt?  
“Ja. Er is sinds de training meer sprake van een groep. Mensen zijn elkaar gaan leren kennen en trekken  meer 
samen op. De groep als groep werkt gewoon beter. Men is zich meer bewust van het belang om een eigen  
duidelijke rol en positie in te nemen. En waar ze wel en geen invloed op hebben. Ze staan steviger in hun 
schoenen, weten waar ze voor staan en komen beter voor zichzelf op.”

Hoe waren de reacties van deelnemers?  
“De training heeft hoog gescoord. Iedereen heeft het als zeer prettig ervaren om weg te zijn uit het zieken-
huis, even in een hele andere omgeving. Buiten je werkplek bezig zijn met je eigen ontwikkeling en met 
elkaar. Ook de inzichten en praktische handvatten waren van grote waarde. Het was totaal niet zweverig, 
zoals sommigen verwacht hadden.”

Wat doen jullie om het vast te houden?  
“We zijn in gesprek met de HDA over een training voor leidinggevenden. Het is belangrijk dat iedereen 
dezelfde taal spreekt. Daarnaast is het goed om eens in de zoveel jaar op te frissen wat je hebt geleerd. 
Zodat het niet wegzakt. Dat zal ook zeker onderwerp van gesprek zijn bij een volgende afspraak met Renate. 
Want we willen natuurlijk wel Mentaal Fit blijven!” 

Zou je anderen aanraden om deze training te volgen?  
“Zeker. Ik heb dat al gedaan bij collega-ziekenhuizen. Dit is hét moment om je op te geven voor Mentaal Fit. 
Iedereen heeft op de top van zijn kunnen gewerkt. Doorgebuffeld. Want het moet, het moet. Dit is het 
moment dat mensen gaan uitvallen. Nu de cijfers dalen, komt de inhaalzorg om de hoek kijken en wil men 
dolgraag zo snel mogelijk alle mensen die moesten wachten helpen. Die inhaalslag, bovenop de zorg die 
gewoon doorgaat, vraagt zeker de komende anderhalf jaar veel van onze mensen. Dus dit is bij uitstek het 
moment om met zelfzorg aan de slag te gaan, want we willen allemaal dat deze toppers het volhouden.” 

Klik hier om meer te lezen over de training Mentaal Fit
https://www.hdi.nl/academie/hdi-trainingen/mentaal-fit/
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Helen Dowling Academie
Waardevolle lessen delen
De Helen Dowling Academie (HDA) is de 3e pijler binnen het HDI. Vanuit de 
academie delen we onze kennis en ervaring als het gaat om vitaliteit en 
maken we deze toegankelijk voor een breder publiek. Dus niet alleen voor 
kankerpatiënten en hun naasten, maar ook voor professionals werkzaam in 
de zorg en daarbuiten. De activiteiten vanuit de academie zorgen voor een 
structurele bron van inkomsten voor het HDI naast de inkomsten uit patiën-
tenzorg, subsidies en fondsenwerving.

Mentaal Fit
Een van de activiteiten die de HDA ontwikkelde, is de training Mentaal Fit. Deze 2-daagse 
training gaat over goede zelfzorg. Thema’s als energiemanagement, omgaan met stress, 
grenzen bewaken, automatische gewoontepatronen en communicatiestijlen staan centraal. 
Thema’s die ook van belang zijn voor onze cliënten en waar waardevolle lessen uit te halen zijn.

We trainden onder meer 83 verpleegkundig specialisten en nurse practioners van het St. Antonius zieken-
huis, zorgprofessionals van het Tergooi ziekenhuis, verpleegkundigen van het Meander Medisch Centrum en 
onze eigen collega’s. Want ook in onze eigen organisatie is er behoefte aan ondersteuning op het gebied 
van vitaliteit. Tussen de lockdowns door in juni en oktober, organiseerden we twee keer een open inschrij-
ving waarbij zorgprofessionals uit verschillende zorginstellingen de training volgden. Tevens kregen we 
diverse aanvragen voor workshops op dit gebied, van onder meer palliatieve netwerken, farmacie en zorgin-
stellingen (ziekenhuizen en POH-GGZ). Een deel daarvan voerden we online uit vanwege de coronamaatre-
gelen. Deze werden goed beoordeeld. Wel merkten we dat veel opdrachtgevers de voorkeur aan live 
trainingen/workshops gaven waardoor een aantal trainingen werd uitgesteld. Ook naar 2021.

Kanker op de werkvloer
Hoe ondersteun je als leidinggevende, HR-manager of bedrijfsarts een werknemer die de ziekte kanker 
krijgt, of waarvan een familielid ernstig ziek wordt? Uit onderzoek blijkt dat de juiste begeleiding vaak wordt 
gemist. Daarom organiseert het HDI regelmatig de workshop ‘Kanker op de werkvloer’. Zoals in 2020 op 
Wereldkankerdag (4 februari), hiervoor konden mensen zich inschrijven. Waardevol in deze workshop is het 
delen van ervaringen en casuïstiek vanuit verschillende organisaties. Daarnaast verzorgden we de workshop 
al voor een ministerie, ROC college, bedrijfsartsen en gemeenten.

Deskundigheidsbevordering
Naast onze trainingen en workshops gaven we op aanvraag workshops en lezingen aan zorgprofessionals en 
studenten. Thema’s waren onder andere kwaliteit van leven in de palliatieve fase en de psychische impact 
van kanker in het algemeen. Ook vertegenwoordigde een van onze behandelaren het HDI regelmatig op 

congressen met een lezing.

 Renate Koers,  
Programmamanager Helen Dowling Academie

“Corona beheerste het jaar 2020. Mentale fitheid in de zorg was al een thema, 
maar werd door de pandemie nog urgenter. De maatregelen, de onzekerheden, 

het thuiswerken en het draaien van extra diensten vroegen veel van de zorgpro-
fessionals. Terwijl ze harder nodig waren dan ooit. Met de training Mentaal Fit 

konden we verschil maken en deze toppers handvatten geven om overeind te 
blijven en het plezier in het werk te houden.”

http://www.hdi.nl/academie

Klik hier om meer te lezen over  
de Helen Dowling Academie
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Uitgelicht: 

Zichtbaarheid  
en naamsbekendheid

 

 

MARIJE VAN DER LEE over  
psychologische hulp bij kanker 

Copen met  
kanker
De diagnose kanker is hoe 
dan ook ingrijpend. Daarbij 
verhoogt kanker het risico 
op psychische problemen. 
Niet alleen voor en tijdens 
de behandeling, vooral ook 
daarna. Bijzonder hoogleraar en 
gz-psycholoog Marije van der 
Lee is verbonden aan het Helen 
Dowling Instituut (hdi)i en 
bekleedt sinds juni de leerstoel 
‘Wat werkt voor wie in de 
psycho-oncologie’ aan Tilburg 
University. ‘Angstgevoelens bij 
kankerpatiënten zijn deels reëel. 
De ziekte kán terugkomen.’

DE PSYCHOLOOG /  NOVEMBER 2020

COPEN MET KANKER

i  Het Helen Dowling Instituut (HDI) is een ggz-instelling die psychologische  
zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Ook voert het instituut  
psycho-oncologisch onderzoek uit.
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DEBORAH  L IGTENBERG 

Tekst

Borstkanker heb je niet alleen. Ook de mensen  
die naast een patiënt staan, krijgen behoorlijk wat 
voor hun kiezen. Uit onderzoek van Borstkanker-
vereniging Nederland van afgelopen september 
blijkt dat bijna de helft van de naasten van iemand 
met (erfelijke aanleg voor) borstkanker zich over-
belast voelt en daardoor zijn of haar werk of studie 
minder goed kan doen. Negen op de tien heeft  
behoefte aan emotionele steun, maar krijgt die 
lang niet altijd. En vier op de tien geeft aan dat ze 
aandacht gemist hebben.
Emma Hafkamp is gezondheidszorgpsycholoog 
en onderzoeker in het Antoni van Leeuwenhoek in 
Amsterdam. In haar dagelijkse praktijk ziet zij hoe 
kanker z’n uitwerking heeft op de mensen rondom 
een patiënt. “De ziekte beïnvloedt de patiënt zelf, 
maar zeker ook de naasten: van partner en zus tot 
ouders en een goede vriendin. Kanker kan relaties 
veranderen; de balans raakt vaak zoek. Om die te 
hervinden, is het belangrijk dat iedereen zich kan 
aanpassen aan de nieuwe situatie en erover kan 
praten. Ook naasten mogen bijvoorbeeld zeggen 
hoe zwaar het voor ze is en wat hun behoeften en 

wensen zijn. Dat wordt vaak lastig gevonden  
omdat degene die ziek is het al zo zwaar heeft;  
wie ben jij dan om te zeggen dat jij het ook best 
moeilijk hebt? Die gedachte zit naasten in de weg, 
terwijl het juist zo belangrijk is om ook ruimte te 
geven aan je eigen gevoel.”

NIET  ZEUREN
“Ik denk dat de partners het extra zwaar hebben”, 
zegt Mahmoed Chamany Zadeh, systeemtherapeut 
en seksuoloog bij het Helen Dowling Instituut in 
Bilthoven. “Zij moeten voor hun zieke vrouw  
zorgen, het gezin draaiende houden én hun werk 
blijven doen en krijgen er allerlei taken bij. Wat 
borstkanker zo lastig maakt, is dat een vrouw ook 

bent er ook nog

Maar

Als je zus, moeder, partner of vriendin borstkanker krijgt, 

wil je er dag en nacht voor haar zijn. Ook al worstel je zelf net zo 

goed met angst, verdriet en frustratie. Hoe blijf je op de been? 

“Ik wil haar niet 
lastigvallen met mijn 

problemen”
“Sinds mijn moeder borstkanker 

kreeg, is alles anders. Ze is de 

oude niet meer. Haar haar is 

terug en ze hoeft niet meer naar 

het ziekenhuis, maar ze is vaak 

moe en heeft pijn. Ik ben ook 

stiller geworden. Ik wil haar niet 

lastigvallen met mijn problemen. 

Als ik gedoe heb met een 

vriendin, zeg ik dat niet tegen 

haar. Ik ben bang dat ze zich 

zorgen maakt en dat wil ik niet. Ik 

ben er vaak best wel verdrietig 

over. Ik hoop echt dat ik mijn 

moeder weer helemaal terugkrijg.” 

Kimberly (18)

“OM DE BALANS TE 
HERVINDEN, IS HET BELANGRIJK 

DAT IEDEREEN EROVER 
KAN PRATEN”

JIJ

L I B E L L E  G E Z O N D59L I B E L L E  G E Z O N D 58

Video Marije van der Lee op Linda tv. 

https://www.linda.nl/tv/ook-goedemorgen/
gz-psycholoog-marije-helpt-mensen-kanker-kracht-hervinden/

Klik hier om het hele filmpje te bekijken.
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Fondsenwerving
Zonder steun, geen kwaliteitszorg
We weten dat over 10 jaar één miljoen mensen in Nederland leeft met of na kanker. We weten ook al dat 
een groot deel van deze mensen blijvende klachten van de kanker en de behandeling zal ervaren. Het zijn de 
zogenaamde restverschijnselen: ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer of niet in staat zijn om als 
vanouds te functioneren. 

De levensduur van kankerpatiënten wordt steeds 
langer door meer kennis en nieuwe innovatieve 
behandelingen. De groep kankerpatiënten die 
langer leeft wordt geconfronteerd met een sterk 
verminderde kwaliteit van leven. Om deze groep 
(ex)kankerpatiënten weer terug te krijgen in hun 
veerkracht zodat ze gaan leven of afscheid kunnen 
nemen van het leven, is specialistische zorg van het 
Helen Dowling Instituut nodig. 

Het Helen Dowling Instituut doet al 32 jaar onder-
zoek naar ‘wat werkt het beste voor wie’. Om hier 
antwoord op te kunnen geven is wetenschappelijk 
onderzoek nodig zodat we steeds meer maatwerk 
kunnen leveren. Ons onderzoek wordt grotendeels 
betaald door KWF en ZiN. Het deel wat zij niet 
vergoeden wordt betaald door onze donateurs. Het 
HDI heeft van oudsher een warm netwerk van 
mensen om zich heen die graag geven. Zonder hun 
donatie, geen innovatie en 
topkwaliteit.  

In 2020 heeft het HDI één fondsenwervende activi-
teit kunnen organiseren. De andere fondsenwer-
vende activiteiten konden in verband met de corona 
voorschriften geen doorgang vinden. Om de 
gederfde inkomsten op te vangen, lanceerden we in 
2020 de campagne ‘help HDI corona door’. De 
campagne is goed ontvangen en maakte dat er veel 
donaties binnenkwamen. Ook in 2021 wordt het 
spannend en kijken we opnieuw naar ‘wat kan wel en 
wat kan niet’. 

Algemeen directeur Hanneke Haanraadts is optimis-
tisch over de fondsenwervende mogelijkheden in 
2021. “De veerkracht van onze cliënten is enorm en 
zo ook van de organisatie. Het HDI stoot onvermin-
derd door naar landelijke dekking zodat, ongeacht 
de woonplaats, iedereen in Nederland toegang 
heeft tot onze zorg!”

Hanneke Haanraadts,
Algemeen directeur JA
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Speciale campagne:

Help HDI 
corona door
In 2020 lanceerden we de speciale campagne Help HDI corona door. Die dankzij de vele donaties in totaal 
58.712,50 euro opbracht. 

“Juist nu met de coronacrisis liggen fondsenwervende evenementen stil, terwijl cliënten onze zorg harder dan 
ooit nodig hebben”, zegt algemeen directeur Hanneke Haanraadts. Mensen met kanker voelen zich door het 

virus soms extra kwetsbaar, angstig of 
vermoeid. 

Debby, één van de 2.300 cliënten van het 
HDI, vertelt: “Ik en vele andere kankerpati-
enten vallen onder de risicogroep. Dat 
maakt me angstig, paniekerig, gestrest en 
ik slaap slecht. Het HDI is voor mij nu 
belangrijker dan ooit. Gelukkig kan mijn 
behandeling online gewoon doorgaan.” 

 

 

 
Bekijk hier video’s van Debby en andere cliënten.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdkUDBgSdo6C0aaI6kyZgxKb9C0a0TKocplaylist?list=PLdkUDBgSdo6C0aaI6kyZgxKb9C0a0TKoc
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2  2  
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netto opbrengstnetto opbrengst
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Acties derden: 

KerstKleedjeAan
We werden in 2020 aangenaam verrast door een 
bijzondere actie! De initiatiefnemers van Kerst-
KleedjeAan benoemden, na een tip van onze 
jeugdige Werkplaats-ambassadeur, het HDI als het 
goede doel van hun jaarlijkse benefietfashion-
event. Waarvoor zij bijzondere kleding en acces-
soires inzamelen, bij zowel particulieren als 
modemerken en in kerstsferen verkopen aan 
publiek. 

En dat in de bijzondere entourage van de 
Utrechtse Witte Vrouwenkerk die stylist Claudia 
had omgetoverd tot een sfeervol shopwalhalla. 
Claudia, één van de initiatiefnemers van Kerst-
KleedjeAan: “Vaak staat er ’s ochtends al een rij voor de deur, niet van kerkgangers maar van mensen die de 
cherries komen pikken. We vonden het best spannend hoe het met corona zou lopen, omdat we een maximum 
aantal mensen tegelijk mochten binnenlaten, maar de opbrengst was hoger dan alle voorgaande jaren!”  
KerstKleedjeAan haalde het fantastische bedrag op van maar liefst 3.445 euro voor het goede doel! 

Hardloopactie
Op 19 april 2020 zouden deze helden aan de start staan van de Utrecht (kwart) marathon. Helaas stak het 
coronavirus daar een stokje voor. Toch liepen ze individueel hun kilometers en hebben zij bij elkaar een 
mooi donatiebedrag van 7.042 euro opgehaald voor het HDI. Fantastisch!  
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Fondsenwerving
Het enige evenement van 2020: 
10e HDI Charity Golftoernooi

Kan het nou wel? Kan het nou niet? Met ons jaarlijkse golftoernooi was het door corona in 
2020 tot het laatste moment onzeker, maar… het ging door! Als enige evenement van 
2020 en wat was dat een opsteker die we goed konden gebruiken. Voor onze spelers 
en voor onze zorg, want daar komt de hele opbrengst ten goede aan.

Voor ons golftoernooi kopen spelers een flight. Ze nodigen vervolgens zelf 
gasten uit en genieten in eigen gezelschap tijdens het spelen van luxe catering. 
Na het spelen volgt een uitgebreid diner met een veiling van onder andere veel 
mooie golfarrangementen. The Duke, De Lage Vuursche, De Noordwijkse Golf 
Club, Edese Golfclub Papendal, de Hilversumsche Golf Club: het HDI Charity Golftoer-
nooi vond de afgelopen tien jaar plaats op vele prachtige banen in Nederland. Dit jaar was 
de tiende jubileumeditie op de zonovergoten golfbaan The International in Amsterdam. 

Trouwe inzet
Het toernooi komt al jaren tot stand met dank aan de trouwe inzet van onderne-
mers Marco ten Berge (Ten Events), Kevin de Kroon (De Kroon Facilitaire Dien-
sten) en Ronald van Meeteren (Van Meeteren Golf). Zij helpen elk jaar om er een 
succes van te maken door hun netwerk in te zetten, veilingstukken binnen te 
halen en tijdens het toernooi op te treden als veilingmeester en gastheren. Het 
drietal doet dit elk jaar weer met plezier: “Deze dag is een belevenis. Je bent met goed 
gezelschap, geniet van culinaire verwennerij, kunt bieden op geweldige veilingstukken en draagt 
eraan bij dat mensen met kanker de beste psychologische zorg krijgen. Een win-win dus!” 

Hart voor kanker
Het HDI is Ronald, Kevin en Marco en alle gasten heel dankbaar voor hun steun aan onze zorg voor mensen 
met kanker. “Veel mensen met kanker kunnen hun leven niet zomaar weer oppakken. Wij staan voor hen 
klaar. Het is fantastisch om te merken hoeveel hart deze drie heren en al onze gasten en sponsoren – Dore-
Sip, DTC, Femous Productions, Kameleon Ontwerp en Salentein – hebben voor mensen met kanker”, aldus 
algemeen directeur Hanneke Haanraadts. Dat bleek ook bij de veiling, die €59.030,- opbracht, wat daarna 
nog met aanvullende donaties werd verhoogd. “De opbrengst is met €61.000 boven verwachting. Met dit 
mooie bedrag kunnen we nog meer betekenen voor mensen met kanker.”
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Jaar in beeld
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Directie
Hanneke Haanraadts

Anette Pet

Raad van Toezicht
Michiel van Roozendaal (voorzitter)

Ginel van Weering (lid)
Jeroen Rütter (lid)

Stephan van de Vusse (penningmeester)

Managementteam
Hanneke Haanraadts 

Anette Pet
Marije van der Lee

Renate Koers
Hans Jacobs

Alinde Hazebroek 
Stella van der Maat (tot 26 juni 2020)

Personeelsvertegenwoordiging
Karoline Bozelie (voorzitter)

Hanneke Beenackers
Yvonne Luigjes

Martijn van de Kerkhof

Cliëntenraad
Ed Groot (voorzitter)

Bea van Doorn
Irma Manuputy
Karel Schäffer

Mascha Ridder-Jansen
Viora Rebergen

Gerdy Boon 
Louisa van Beuningen

Raad van Toezicht

Directie

Patiëntenzorg Wetenschappelijk
onderzoek

Helen Dowling  
Academie

Directiesecretariaat,  
Medezeggenschap  

(CR & PvT), vrijwilligers

Communicatie &  
Fondsenwerving, Facilitair,  
Personeelszaken, Finance, 

 Zorgadministratie

Organogram Helen Dowling Instituut

Organisatie

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

20
20

26



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.  

Anette Pet is directeur zorg en werkt sinds 2000 bij het HDI als klinisch psycholoog, psychotherapeut en 
hoofd patiëntenzorg. In 2018 trad zij toe tot de directie. Anette neemt deel aan verschillende landelijke 
werkgroepen en is bestuurslid van de NVPO.

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 binnen hun afzonderlijke afdelingen. 

Het managementteam bestond in 2020 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 

Alinde Hazebroek 
manager financiën

Stella van der Maat 
HR-manager (tot 26 juni 2020) 

Hanneke en Anette
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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 2020 vijf keer samen (1 x online, 1 x 
hybride, 2 x live). In de vergaderingen zijn onder andere de volgende thema’s aan bod gekomen: strategie, 
(financiële) resultaten, realisatie van de 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.

M.C.J. (Michiel) van Roozendaal – voorzitter 
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. 

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 voorzitter Raad van Bestuur bij Bevolkingsonderzoek Nederland en bekleedde daarvoor 
verschillende functies, onder andere bij Naviva Kraamzorg, PostNL, Start People Nederland en Amsterdam 
RAI. Ook was zij betrokken bij de oprichting van stichting Pink Ribbon en bestuurslid van de Borstkankerver-
eniging Nederland. 

J.E. (Jeroen) Rütter – lid
Jeroen Rütter is lid van de Raad van Toezicht sinds september 2013. Hij is werkzaam als oncologisch chirurg 
in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en is daar tevens voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten. Eerder 
was hij werkzaam in het ziekenhuis Rivierenland Tiel, alsook in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam.

Naam Benoeming Herbenoeming Jaar van aftreden

S.G. van de Vusse 
(penningmeester) 2009 2013 / 2017 --

Michiel van Roozendaal 
(voorzitter) 2019 - --

Jeroen Rütter (lid) 2013 2017 / 2021 --

Ginel van Weering (lid) 2019 -- --
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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.

We kunnen rustig zeggen dat dit zeer positief is: iedereen is gemotiveerd en de sfeer is goed. Daardoor is 
het extra belangrijk om goed voor jezelf en elkaar te zorgen. In 2020 was dit aspect een extra grote uitda-
ging. De coronaregels maakten dat we elkaar minder troffen en veel overleggen vonden digitaal plaats. 
Digitaal vergaderen vergt discipline; even tussendoor van het onderwerp afwijken en iets persoonlijks 
vertellen is lastiger. We streven een goede mix na tussen digitaal en live. We houden daarbij de richtlijn van 
de GGZ én de richtlijn vanuit het RIVM in de gaten. 

Het is gelukt om de verbinding te houden, mede door medewerkers gepland toe te laten in de panden. Het 
strikt naleven van de richtlijnen maakte dat het verzuim schommelde tussen 0% en 3%. 

Wél hadden we onze handen vol aan de mentale fitheid van de medewerkers. Met veel digitale Corona 
Communiqués vanuit de directie, interne nieuwsbrieven, MT-vragen-half-uurtjes en HDI dagen, is ieders hart 
voor het HDI blijven kloppen. De directie is hierin ondersteund door de Personeels Vertegenwoordiging 
(PVT) die constructief meedacht en haar verantwoordelijkheid nam. PVT heeft elke twee maanden met de 
directie vergaderd en indien de situatie daarom vroeg, extra. De inzet van de PVT-leden was enorm en zij 
hebben zeker bijgedragen aan een positief werkklimaat en aan de onderlinge verbinding. 

De cliëntenraad heeft eveneens ondersteund maar was iets meer op afstand doordat er uitsluitend digitaal 
vergaderd is. De cliëntenraad heeft de verbetering van het intakeproces van harte ondersteund en is daarin 
meegenomen. 

We kijken dan ook tevreden en met een goed gevoel terug op 2020 terug. Het was een uitzonderlijk jaar en 
we hopen in 2021 de coronaperiode af te kunnen sluiten. 
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Colofon
© Helen Dowling Instituut, juni 2021

Concept:

Linda Goris-Bruinenberg, Creatievelin

www.creatievelin.nl

Vormgeving:

Jolanda van Stormbroek, Zoojoo grafische vormgeving

www.zoojoo.nl

Fotocredits:

Joshua Rood (voorblad en p. 7)

Frank Emous (p.9, 14 en 16)

Saskia Wesseling (p. 19 en p.25)

Meer informatie over het Helen Dowling Instituut:

www.hdi.nl

www.hebhartvoorhdi.nl

Meer informatie over online therapie:

www.mindermoebijkanker.nl

www.minderangstbijkanker.nl

Volg het Helen Dowling Instituut op social media via:
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https://www.instagram.com/helendowlinginstituut/?utm_source=ig_embed&ig_mid=9C9804A8-BEA5-4FE3-899E-12AA4DA4B603
https://nl-nl.facebook.com/helendowlinginstituut
https://nl.linkedin.com/company/helen-dowling-instituut
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