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JAARVERSLAG 2014 

Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd 

Algemene gegevens 

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

Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 

Postadres:  Oosterpark 53  

1092 AP Amsterdam 

 

Samenstelling bestuur 

 Mw. drs. Nel Kleverlaan, initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je 

 hoofd’/ kinderpsycholoog 
 Mw. dr. Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog - 

 psychotherapeut VUMC, voorzitter  
 Drs. Bernardus Neuhaus, initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je 

 hoofd’/ filmproducent 
 Mw. MANP Janny Salomé, verpleegkundig specialist oncologie Sint 

 Franciscus Gasthuis, secretaris 
 Drs. Thijs van Vegchel, adviseur richtlijnen, IKNL, penningmeester 

Alle bestuursleden hebben kennis van en ervaring met kinderen met een 
vader of moeder met kanker. 

 

Comité van Aanbeveling 

 Prof. dr. Emiel Rutgers, bijzonder hoogleraar heelkundige oncologie in 

 het NKI-AVL 
 Mw. Ria Bremer, journaliste en présentatrice 

 Dhr. Peter Kapitein, ambassadeur Alpe d’HuZes 

 

Vrijwilligers 

 Mw. Dineke Geervliet, verzending van de flyers tot 31 december 2014 

 Drs. Minke Eilander beheerder Facebook tot eind juli 2014 
 Mw. Jetty Roedema, vanaf juli 2014, beheerder van de 

Facebookpagina en het versturen van DVD’s, kankerwoordenboeken.  
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Algemeen 

Kanker is een ziekte die ieder gezinsleven ontregelt. Steeds meer (jonge) 

kinderen hebben te maken met een ernstig, soms chronisch zieke ouder 
die ook kan overlijden. Sommige van deze kinderen ontwikkelen 

psychologische problemen. Ouders maken zich zorgen en vragen zich af 
hoe zij hun kinderen het beste kunnen helpen en ook leerkrachten en 

zorgverleners zitten met vragen. 

 

Vanaf 2001 hebben Nel Kleverlaan, psycholoog, en Bernard Neuhaus, 
filmproducent, met financiële steun van KWF Kankerbestrijding een 

programma ontwikkeld om de kinderen en hun ouders te steunen. Het 
betreft een website, drie dvd’s voor kinderen, twee documentaires gericht 

op ouders, een video voor hulpverleners en een kankerwoordenboek voor 
kinderen. 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 de stichting ‘Verdriet door je hoofd’ opgericht met als doel: 
blijvende steun voor kinderen met een vader of moeder met kanker en 

hun ouders.  

In 2010 is de website www.kankerspoken.nl geheel opnieuw opgebouwd. 

Begin februari 2011 is de vernieuwde website online geplaatst. Ook zijn de 
fora waar kinderen en volwassenen contact met elkaar kunnen leggen 

geheel vernieuwd. 

 

Doelstelling 

De stichting ‘Verdriet door je hoofd’ (2008) heeft als doel: het 

ondersteunen en informeren van kinderen met een vader of moeder of 
andere naaste met kanker, alsmede het informeren van ouders, 

hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze 
kinderen omgaat. 

 

http://www.kankerspoken.nl/
http://www.kankerspoken.nl/
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Werkzaamheden in 2014 

 Het bestuur heeft in 2014 vijf maal vergaderd.  

 In 2014 is ook het CvA geïnformeerd over de werkzaamheden. 
 Bestuurswerkzaamheden vonden onbezoldigd plaats.  

 Fondsenwerving blijft actueel en heeft ook in 2014 geresulteerd in 
 een aantal  particulieren giften en verscheidene sponsoren (zie 

 financieel jaarverslag). 
 Het houden van presentaties bij diverse bijeenkomsten. 

 Ontwikkelen van de mobiele versie van de website Kankerspoken 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Astra Zeneca 

 
 Zie de financiële begroting in bijlage (Winst en verliesrekening, 

Balans per 31  december 2014 en Algemene toelichting op de balans en 
de winst- en verliesrekening).  

 

Behaalde doelen 2014 

 De bibliotheek van de site werd uitgebreid met boeken voor kinderen 
 van verschillende leeftijden 

 Het monitoren van de site en het beantwoorden van hulpvragen is 
 een continu proces en vond ook in 2014 vrijwel dagelijks plaats;  

 Een vrachtwagen van bedrijf rijdt rond in de regio Rotterdam met 
 het logo van Kankerspoken op de laadklep van de oplegger.  

 
 



 

4 
p/a   Oosterpark 53    1092AP Amsterdam    tel 020-6921173     fax 020-6942077 

Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 

 

 

 
 

Versturen van Flyers 

Versturen van flyers: vanaf 2012 worden er flyers gestuurd in Nederland 
en België.  

 

 
 

 
Verkoop DVD’s 

Ieder jaar worden er ook diverse DVD aangevraagd door zowel Nederland 
en er zijn ook 8 exemplaren naar België verzonden. 
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Verkoop Kankerwoordenbooek 

 
In 2013 kwam de herdruk KNKRWRDBK uit. Ook hier werden er 5 van de 

89 verzonden naar België 
 

 
 
 

Website & Facebookbezoeken 
 

Website  

Aantal bezoekers 
In 2014 is ook het aantal bezoeken aan de website weer groot.  

18 september 2014 was een topdag; er werden bijna 1800 pagina’s 
bekeken. 
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De pagina’s blijven goed bezocht worden en er wordt gemiddeld door het 

3.5 minuut op de site gezocht, dit kan betekenen dat men sneller kan 
vinden wat met wil en gerichter teruggaat naar de informatie die op dat 

moment van belang is. 
 

 
 
 

 

Hieronder is de top 10 van de onderdelen die bezocht zijn weergegeven. 
Er is goed te zien dat de catergorie 3 tot 5 jaar goed aansluit bij de 

behoefte: 
1.     categorie 6-9 

2.      categorie 9-13 
3.      categorie3-5 

4.      categorie Vanaf 13 
5.      categorie 3-5 (ziekenhuis) 

6.      Ouders, hulpverleners 
7.      onderdeel 3-5 (gemene cellen) 

8.      onderdeel 6-9 (wat is kanker) 
9.      onderdeel 3-5 (kaal) 

10.   onderdeel vanaf 13 (forum) 
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Facebook 

V.a. 1 februari 2014 zijn wij o.a. de "Wistjedatjes" gaan plaatsen. 
Tot dan hadden we rond de 100 vrienden".  

Op 9 september 2014  konden we onze 200e "vriend" begroeten, op 31 
december 2014 stonden we op 242 "vrienden". 

De pagina wordt in 6 verschillende landen bekeken: Nederland, België, 
Suriname, Verenigde Staten. 

 
 

Toekomstplannen 2015 -2016  
- Afronden teksten mobiele versie 

- Ontwikkelen van informatieve filmpjes over chemotherapie, 
bestraling, operaties, het pathologisch lab, etc. 

- Sponsoren en werving 

 

 


