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Jaarverslag 2021 stichting Teamuitbehandeld.nl  

Op 12 december 2019 is de Stichting Teamuitbehandeld.nl opgericht door Wout Middelman en 

Saskia Klein.  

Doel van de stichting is een online platform bieden waarop: 

- Vragen van medisch uitbehandelde patiënten, hun partners, kleinkinderen, ouders en andere 

naasten kunnen worden beantwoord door hen in contact te brengen met (medisch) 

specialisten en andere deskundigen op het gebied van medische en palliatieve zorgverlening, 

fysiotherapie, diëtiek en mentale (psychische) ondersteuning en rouwverwerking en 

ervaringsdeskundigen, zowel tijdens het leven als na het overlijden van de patiënt; 

- De vraag van medisch uitbehandelde patiënten, hun partners, (klein)kinderen, ouders en 

andere naasten wordt samengebracht met het aanbod van vrijwilligers die hulp willen 

bieden aan medisch uitbehandelde patiënten, hun partners, (klein)kinderen, ouders en 

andere naasten in de laatste levensfase door het bieden van hulp om het voor medisch 

uitbehandelde patiënten mogelijk te maken afscheid te nemen van hun naasten en van het 

leven.  

Gedurende 2021 heeft geen wijziging plaatsgevonden in het bestuur. Het bestuur van de stichting 

bestaat uit Metty Spelt (voorzitter), Jacqueline Drop (secretaris), Pieter Mul (penningmeester), Wout 

Middelman (initiatiefnemer en bestuurslid) en Saskia Klein (initiatiefnemer en bestuurslid).  

Activiteiten 

In 2021 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met IKNL en Kanker.nl en is onderzoek gedaan naar de 

opzet van en vormgeving van het platform. Capgemini heeft ons geholpen met de realisatie van een 

concept website. In het 2e halfjaar van 2021 zijn gesprekken gestart met O-bureau met als doel om 

het concept van Teamuitbehandeld.nl door te ontwikkelen.  

In de loop van bovenstaand proces is duidelijk geworden, dat PZNL met behulp van publieke 

middelen een soortgelijke website aan het bouwen was en ons idee daarmee te weinig meerwaarde 

zou bieden. Dit heeft geresulteerd in het idee om een platform te bouwen met ervaringsverhalen van 

mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun familieleden en de impact daarvan op hun omgeving. We 

maken dit concreet door deze ervaringsverhalen te delen op onze website. Deze verhalen bieden 

herkenning, troost, informatie en handvatten voor mensen in soortgelijke omstandigheden. Tevens is 

nagedacht over de naam van het platform. Uitkomst van dit denkproces is dat Teamuitbehandeld.nl 

in de loop van 2022 verdergaat onder de naam De Levensclub.    

In 2021 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden voor fondswerving:  

- Teamuitbehandeld.nl is subdoel van Stichting Grootverzettegenkanker over de jaren 2021, 2022 en 

2023.  Met een wielrenteam onder de naam Feelings is via deelname aan Grootverzettegenkanker in 

september 2021 een bedrag opgehaald van € 19.735.  

- Van de organisatie van het Soester Wandelweekend is een donatie ontvangen van € 3.500. Ook 

over 2022 en 2023 mogen we donaties verwachten.  

- In 2021 is ten slotte een bedrag van € 1.065 ontvangen van donateurs.   
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Over 2021 hebben we advieskosten gemaakt rond het ontwikkelen en vormgeven van ons platform. 

Daarnaast hebben we een beperkt bedrag besteed aan operationele kosten en bankkosten.   

De eerste ervaringsverhalen zijn opgetekend in mei 2022. Zodra we 5 verhalen hebben, is de ambitie 

om aan het einde van de zomer van 2022 live te gaan met ons platform onder de naam De 

Levensclub.  Daarna streven we ernaar om meer verhalen toe te voegen.  

Metty Spelt, Jacqueline Drop, Pieter Mul, Saskia Klein, Wout Middelman  


