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JAARVERSLAG 2021 

 

Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd 

Algemene gegevens 

De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008  

Inschrijving KVK: 34305055 

Postadres:   Kraayveld 35 

   1171 JG Badhoevedorp 

   020-6944483 

Samenstelling bestuur 

• Mw. drs. Nel Kleverlaan, voorzitter; Ontwikkelingspsycholoog, regisseur en initiatiefnemer  stichting 
‘Verdriet door je hoofd’ 

• Mw. Linda Lawa, algemeen bestuurslid; Kunstzinnig therapeut, Domus Nostra Den Haag (per 01 juni 
2021 gestopt als bestuurslid) 

• Drs. Bernardus Neuhaus, algemeen bestuurslid; Filmproducent en  
initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je hoofd’ 

• Mw. Janny Salomé, secretaris; Verpleegkundig specialist oncologie niet praktiserend 

• Drs. Thijs van Vegchel, penningmeester; Klinisch informaticus Integraal Kankercentrum Nederland 

Alle bestuursleden hebben kennis van en ervaring met kinderen met een vader of moeder met kanker. De 
bestuurswerkzaamheden vinden onbezoldigd plaats. 

 

Samenstelling vrijwilligers 

Mw. Jetty Roedema, verzending van alle aangevraagde materialen 
Mw. Robin Warnars-Geerlings, Social media  
Mw. Bianca Buren-Kat, bibliotheek (per 1 november 2021) 

 

Comité van Aanbeveling 

• Mw. dr. Jacqueline Stouthard, medisch oncoloog NKI-AVL  

• Mw. Ria Bremer, journaliste en présentatrice 

• Dhr. Peter Kapitein, ambassadeur Alpe d’HuZes 
 
 

Algemeen 
Kanker is een ziekte die het gezinsleven gedurende kortere of langere tijd ontregelt. 124.000 mensen in 
Nederland kregen in 2021 de diagnose kanker (bron: NKR cijfers, www.iknl.nl) 
 
Elk jaar krijgen (jonge) kinderen te maken met een moeder, vader, opa of oma met kanker. Ouders maken zich 
zorgen en vragen zich af hoe zij hun kinderen het beste kunnen helpen. Grootouders, leerkrachten en 
hulpverleners zitten ook met vragen.  

Vanaf 2001 hebben Nel Kleverlaan, psycholoog, en Bernard Neuhaus, filmproducent, met financiële steun van 
KWF Kankerbestrijding een programma ontwikkeld om deze kinderen en hun naasten te steunen. In 2007 heeft 
KWF Kankerbestrijding haar beleid (2007-2011) gewijzigd. Er kwam geen geld meer voor de kinderen c.q. 
ouders. Hierdoor kwam de voortgang van de website www.kankerspoken.nl en daarmee de zorg voor ouders 
en kinderen in gevaar. Daarom hebben betrokkenen in 2008 de stichting ‘Verdriet door je hoofd’ opgericht. 

http://www.iknl.nl/
http://www.kankerspoken.nl/
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De website www.kankerspoken.nl kan ook op mobiele devices worden gebruikt. In 2013 kwam de tweede 
herziene versie van het Knkrwrdnbk uit. In 2014 zijn we gestart met een Facebookpagina. En sinds eind 2020 
hebben we ook een Instagrampagina. In 2018 is Jess als concept ontwikkeld en in 2019 is hij als knuffel en 
sleutelhanger gelanceerd. In 2020 kwam het boek ‘Jess en Sam gaan op jacht’ uit. De Engelse versie van de 
website staat online: whencancerspooksyouout.com en voor onze zuiderburen kan de website vanuit 
kankerspoken.be benaderd worden.  
 
 

Doelstelling 

De stichting ‘Verdriet door je hoofd’ heeft als doel: het ondersteunen en informeren van kinderen met een 
vader of moeder of andere naasten met kanker, alsmede het informeren van ouders, hulpverleners, 
leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat. 

 

Terugblik 2021 

Net als in 2020 was ook 2021 een bijzonder jaar. Een jaar waarin activiteiten zoals het bezoeken van symposia 
en het houden van presentaties stil lagen. Heel incidenteel ging er een presentatie online door of een enkele 
patiëntenbijeenkomst. Maar bestuur en vrijwilligers hebben ook in 2021 niet stilgezeten. 

• Nadat eind 2020 Josie, het vriendinnetje van Jess, in productie is genomen werd de knuffel in 2021 
gelanceerd. Om het oncologisch personeel in de ziekenhuizen op de hoogte te houden van onze 
nieuwe producten hebben we naar alle oncologiecommissies en radiotherapeutische instituten 
eenmalig de knuffels Jess en Josie en het boekje Jess en Sam gaan op jacht gestuurd.  

• Ook is samen met Bristol Myers Squibb en Bord&Stift een animatie over immunotherapie en een 
daarbij behorende flyer ontwikkeld. De animatie is ook in het Engels vertaald. 

• Studenten van de Hogeschool Windesheim Zwolle hebben een start gemaakt met een game. Deze 
wordt in 2022 verder ontwikkeld. 

 

Overzicht 2021 

• Vijf online bestuursvergaderingen 

• Een van de bestuursleden verliet het bestuur.  

• Nieuwe vrijwilliger voor de bibliotheek 

• Knuffel Josie werd uitgebracht 

• Een animatiefilm en flyer over Immunotherapie gemaakt 

• Aan alle Algemene ziekenhuizen, Academische ziekenhuizen en Radiotherapeutische instellingen 
knuffels Jess en Josie, boekje Jess en Sam gaan op jacht gestuurd. 

• Tekst voor de website Stichting Harten Troost aangeleverd 

• Tekst voor landelijke Patiëntenplatform Palliatieve zorg aangeleverd 

• Columns voor Facebook en Instagram geschreven 

• Nieuwe Jess en Josie illustraties voor Facebook en Instagram 

• Nieuwe kleurplaten voor de website 

• Update en herdruk van de folder 

• Volledige opschoning en uitbreiding van de bibliotheek 

• Het monitoren van de site en het beantwoorden van vragen ging gewoon door  

• We gaven (online) presentaties & scholingen en publiceerden artikelen (zie bijlage). 

• Ook in 2021 ontvingen we giften en donaties (zie financieel jaarverslag) 
 

Financieel jaarverslag 

Zie de financiële verantwoording in bijlage 

 

 
 

http://www.kankerspoken.nl/
whencancerspooksyouout.com
https://www.kankerspoken.nl/kinderen-van-6-tot-9/product/jess-en-sam-gaan-op-jacht-jess-en-josie-knuffel/
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Flyers, KNKRBK en DVD’s 

We konden ook dit jaar helaas geen flyers uitdelen op stands en/of tijdens bijeenkomsten, wel zijn er circa 
3.000 via de post verzonden. Het Knkrwrdnbk werd 56 keer verkocht, het boek ’s Nachts hoor ik de troostvogel 
zingen 14 keer. De afname van de andere artikelen blijft stabiel.  

 

Jess en Sam boekje, Jess en Josie knuffel en Jess sleutelhanger 

In 2021 zijn er 92 pakketten bestaande uit knuffels Jess en Josie, boekje ‘Jess en Sam gaan op jacht” naar de 
algemene- , academische ziekenhuizen en radiotherapeutische centra gestuurd. Daarnaast zijn er 127 boekjes 
‘Jess en Sam gaan op jacht’ verkocht alsmede 128 Jess knuffels en 91 Josie knuffels in combi’s en/of apart. Ook 
de sleutelhanger blijkt een gewild gadget. Er werden diverse knuffels en boekjes weggegeven. Bijvoorbeeld als 
kinderen iets bijzonders hadden gedaan of ter promotie. De inkomsten vanuit de verkoop zijn terug te vinden 
in het financieel jaarverslag. 

 

Sociale Media & Website 

Facebook  
Op 31 december 2021 had onze Facebookpagina circa 1.540 vrienden. Nog steeds plaatsen we gemiddeld 
twee keer per week een bericht dat goed wordt beoordeeld. 

 
Instagram 
Om onze doelgroep nog beter te kunnen bereiken, is eind december 2020 een Instagrampagina gestart. Een 
jaar later staat de teller op 495 vrienden 
 
Website 
In 2021 hebben 7.800 verschillende gebruikers de site 10.000 keer bezocht. Samen hebben zij ruim 36.000 
pagina’s bekeken. De website krijgt steeds meer internationale bekendheid, ook vanwege het lanceren van 
https://whencancerspooksyouout.com. In 2021 kwam slechts 75% van de gebruikers uit Nederland (2020: 
84%), 12 % uit België (2020: 11%), UK, Duitsland en Zwitserland samen 10%. Inmiddels is 15% (was 8%) van 
de websitebezoekers Engelstalig, wat duidelijk maakt dat de in 2020 gelanceerde Engelse versie van de site 
goed geïmplementeerd is. 63% van de bezoeken (was 60%) vindt op een mobiel apparaat (tablet of 
telefoon) plaats. 
De meest bezochte pagina’s blijven de landingspagina’s van de verschillende leeftijdsgroepen, waarbij de 
jongste categorie veruit het meest bezocht wordt (45% van het totaal aantal views). Er zijn gemiddeld zo’n 
50 bezoeken per dag met 2 uitschieters: 28-30 augustus (424) en 29 december (292). 

 

Toekomstplannen 2022 – 2023 

• Maken van een promofilmpje over Kankerspoken  

• Uitwerken animatie over protonentherapie en radiotherapie  

https://whencancerspooksyouout.com/
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Bijlage 1 
Presentaties over Kankerspoken of waarbij Kankerspoken genoemd wordt / Aanwezigheid met een stand 
van de Stichting / Artikelen 

Naam, Wat en Waar Wie Wanneer 

Presentaties, les geven en Stands   

Online: Kanker in het gezin voor 
mammacareverpleegkundigen  

J.Salomé 5 maart 2021 

Online: Helping children and their parents through a 
parent’s serious illness voor studenten Universiteit 
Leiden 

N. Kleverlaan 5 maart  2021 

Online: Kinderen waarvan een nabij familielid kanker 
heeft; HAN, Utrecht 

N. Kleverlaan 18 maart 2021 

Les: Kanker in het gezin voor vervolgopleiding 
oncologieverpleegkundigen; Hengelo 

N. Kleverlaan 

 

6 april 2021 

Online workshop: RINO Vervolgopleiding N. Kleverlaan 11 mei 2021 

Stand: Mammabijeenkomst voor patiënten: Brielle J. Salomé 12 oktober 2021 

Online: Kankerspoken voor Netwerk Oncologische 
Zorg  

N. Kleverlaan 28 oktober 2021 

Les: Als een van je ouders gaat sterven : Hospice 
Haaksbergen 

N. Kleverlaan 4 en 11 oktober 2021 

Artikelen 
  

Artikel in Oncologica N. Kleverlaan / 
J.Salomé 

1e kwartaal 2021 

Hoofdstuk voor een Borstkankerhandboek N. Kleverlaan 2021 

Artikel in Patiënten tijdschrift: Patiëntenvereniging 
Lynch Polyposis; wat is en doet Kankerspoken 

N. Kleverlaan / 
J.Salomé 

November 2021 

Interview   

Stichting OOK N. Kleverlaan 5 mei 2021 

Tijdschrift Linda (online) N. Kleverlaan November 2021 

Bord &Stift N. Kleverlaan / 
J.Salomé 

November 2021 
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Columns   

De magie van de verbeelding  N. Kleverlaan Juni 2021 

Mascottes en knuffels N. Kleverlaan Juli 2021 

Veel te verstouwen N. Kleverlaan November 202 

Het verhaal van Joyce 1,2,& 3 N. Kleverlaan December 2021 
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Bijlage 2 Financieel Overzicht 

  2021 

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VERDRIET DOOR JE HOOFD 

Beginsaldi  

Rekening € 7.044,24   

Kleine kas   € 193,67 

totaal € 7.044,24 € 193,67 
   

Inkomsten     

Verkoop € 3.950,53  

Donaties € 20.270,40  

Kleine kas 
 

€ 855,85 

totaal € 24.220,93 € 855,85 
   

Uitgaven     

Vaste lasten 
 

 

Bankzaken/KvK/verzekeringen € 670,66  

   
Website  

 
 - Domeinen/hosting/onderhoud/beveiliging € 1.883,08 

 

 - Inhoud € 310,67 
    

Bestuur   

 - Reis- en verblijfkosten/presentjes € 289,90  

 - Inkoop producten/PR € 8.023,60  

 - Verzending € 1.036,75  

 - Uitgaven uit kleine kas 
 

€ 914,76 
   

totaal € 12.214,66 € 914,76 
   

Eindsaldi 
 

 

Rekening € 19.050,51   

Kleine kas   € 134,76 
   

Samenvatting   

Beginsaldo rekening € 7.044,24  

Eindsaldo rekening € 19.050,51  

Eindsaldo volgens de bank € 19.000,77 
 

Verschil € 49,74 
    

Beginsaldo Kas 
 

€ 193,67 

Eindsaldo Kas 
 

€ 134,76 

Eindsaldo volgens kasboek 
 

€ 134,75 

verschil 
 

€ -0,01 

 

 


