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Voorwoord

Voorwoord
Begin maart 2020 was ik in Oostenrijk met wintersport, toen ik gebeld werd door een collega.
“Ik denk dat we alle workshops in de ziekenhuizen even moeten gaan uitstellen. We krijgen
veel ongeruste telefoontjes van patiënten en van onze contactpersonen in de ziekenhuizen.”
Ik wist toen niet dat ‘even uitstellen’ meer dan een jaar zou duren en dat dit het begin was van
wat een ongewoon jaar zou worden.
Het coronavirus heeft in 2020 een grote impact gehad op onze samenleving: het virus en de
maatregelen hadden invloed op het leven van eigenlijk iedere Nederlander.
Voor veel mensen met kanker vormde de dubbele dreiging van kanker en corona echter een
uitzonderlijke uitdaging, zowel mentaal als fysiek. Behandelingen konden niet doorgaan of
werden uitgesteld. En het RIVM adviseerde het risico zo klein mogelijk te houden en zoveel
mogelijk thuis te blijven. Dat leidde steeds meer tot een isolement.
Wij moesten als Look Good Feel Better in maart 2020 nadenken wat wij gezien het virus voor
mensen met kanker konden betekenen. We hebben ingespeeld op de bijzondere
omstandigheden en versneld een aanbod van online workshops ontwikkeld. Deze workshops
worden nu nog steeds gegeven en zijn gratis toegankelijk voor vrouwen die een behandeling
ondergaan voor elke vorm van kanker. Tijdens de online workshops geven getrainde beauty
professionals nuttige tips en informatie over uiterlijke verzorging bij kanker. Maatwerk en
steun voor elkaar is het motto van deze workshops, met onderwerpen als huidverzorging,
make-up en haarwerken. Ze bieden praktische support en contact met andere vrouwen in
dezelfde omstandigheden.
‘Leuk, leerzaam en persoonlijker dan gedacht. Ik vind de online workshops een echte
aanrader!’ was de reactie van Sabina, die deelnam aan een online workshop make-up.
We hopen dat, mede door het vaccineren, we met z’n allen het echte normale leven dit jaar
weer stapsgewijs op kunnen gaan pakken.
En hoewel het afgelopen jaar ook voor ons als organisatie uitdagend is geweest, heeft ditt Look
Good Feel Better met de online workshops wel een goed alternatief maar ook blijvend aanbod
voor mensen met kanker opgeleverd.
In dit jaarverslag kijken we terug maar ook vooruit. We gaan zeker verder op de ingeslagen
weg, zodat we onder alle omstandigheden mensen met kanker meer vertrouwen kunnen
blijven geven!

Petra Odenthal
Directeur Stichting Look Good Feel Better
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Samenvatting
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2020 in cijfers
Totaal aantal patiënten bereikt
Aantal ziekenhuizen

Vrijwilligers

Internationaal samenwerkende landen

Financiële steun

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan fondsenwerving

Besteed aan beheer en administratie

2.364
73
366
27
€ 148.751,78,29%
16,8%
14,66%
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Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Look Good Feel Better wil mensen met kanker meer vertrouwen geven
door hen op een positieve en praktische manier te steunen bij uiterlijke
verzorging

Vestigingsplaats

Zeist

Organisatie

−
−
−
−

Activiteiten

Look Good Feel Better geeft workshops uiterlijke verzorging bij kanker in
samenwerking met ziekenhuizen. Jaarlijks worden er door
schoonheidsspecialisten gratis ontspanningsmomenten gegeven in de
maand februari. Ook beschikt Look Good Feel Better over een uitgebreid
netwerk van adressen van deskundigen uiterlijke verzorging waar naar
verwezen kan worden voor het krijgen van een persoonlijk advies en/of een
individuele behandeling. Tot slot worden via diverse kanalen tips &
adviezen over uiterlijke verzorging gegeven.

Communicatie

5 bestuursleden
3 parttime medewerkers (1,7 fte)
366 actieve vrijwilligers
Internationale samenwerking: LGFB in 27 landen

www.lookgoodfeelbetter.nl
info@lookgoodfeelbetter.nl
@LGFBNL
LookGoodFeelBetterNL
Look Good Feel Better
Lookgoodfeelbetter_nl

Digitale nieuwsbrieven & Jaarverslag

Erkenning
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Algemeen
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Look Good Feel Better
Achtergrond
Stichting Look Good Feel Better is in 2001
onder de statutaire naam Goed Verzorgd,
Beter Gevoel opgericht en heeft als
vestigingsplaats Zeist. Zij informeert en
adviseert patiënten, professionals en publiek
op een positieve en praktische manier over
uiterlijke verzorging bij kanker. De stichting
organiseert in samenwerking met ziekenhuizen
workshops uiterlijke verzorging bij kanker. Ook
geeft Look Good Feel Better informatie en
praktische tips & adviezen. Tot slot beschikt
Look Good Feel Better over een uitgebreid
netwerk van adressen van deskundigen
uiterlijke verzorging waar naar verwezen kan
worden voor het krijgen van een persoonlijk
advies en/of een individuele behandeling.

118.000 mensen per jaar
krijgen de diagnose kanker, dit
zijn 13 mensen per uur.
1 op de 3 mensen krijgt kanker.
Van vrouwen met kanker geeft
75% aan dat het veranderende
uiterlijk impact had. 15% gaf
aan contact met mensen te
vermijden.

Uitgangspunten
Mede in navolging van het internationale programma Look Good Feel Better gelden
de volgende uitgangspunten:
• Niet-medisch
Look Good Feel Better is een niet-medisch programma. Zodra er vragen betrekking hebben op medisch
advies of op zaken die van invloed kunnen zijn op de
medische behandeling, wordt er altijd doorverwezen naar de behandelend arts.
• Gratis voor deelnemers
Deelnemers mogen gratis meedoen aan de workshops van Look Good Feel Better.
• Productneutraal
Look Good Feel Better is productneutraal en niet gelieerd aan een bepaald cosmeticamerk.

Missie en Visie
Missie: “Look Good Feel Better wil mensen met kanker meer vertrouwen geven door middel van uiterlijke
verzorging.”
Visie: “Wij zetten ons er voor in dat uiterlijke verzorging een vast onderdeel wordt van de behandeling van
iemand met kanker. Wij willen dichtbij huis de gewenste en kwalitatieve support aanbieden. Zodat mensen
met kanker vandaag meer vertrouwen krijgen en zich beter kunnen voelen.”

8

Patiëntenprogramma
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Inleiding
Bij Look Good Feel Bettter kunnen mensen met kanker normaliter op verschillende manieren support krijgen
bij uiterlijke verzorging:
- workshops uiterlijke verzorging in ziekenhuizen
- gratis ontspanningsmomenten in de maand februari “Geef een Glimlach cadeau”
- individuele behandelingen bij diverse beautyprofessionals
- informatie en advies via folders en website
In maart 2020 werd Nederland getroffen door het Coronavirus. Dit had voor een ieder consequenties maar
zeker ook voor de stichting wat betreft de patiëntenactiviteiten. De workshops op locatie konden en kunnen
niet gegeven worden omdat een verantwoorde deelname van patiënten niet mogelijk is.
Look Good Feel Better heeft de switch gemaakt naar online workshops. Vanuit hun veilige thuisomgeving
kunnen vrouwen met kanker deelnemen aan workshops huidverzorging, make-up en/of haarwerken.
Het aantal deelnemers aan de online workshops is groeiende en de vrouwen die deelnamen zijn erg
enthousiast.

Workshops
Workshops in ziekenhuizen en inloophuizen
Tijdens een Look Good Feel Better-workshop
krijgen 8 tot 12 vrouwen advies over
huidverzorging en hoe men met behulp van
make-up er beter uit kan zien. Speciaal getrainde
beauty professionals (schoonheidsspecialisten,
visagisten en kapper/haarwerkers) begeleiden
deze workshops op vrijwillige basis.
Men gaat zelf aan de slag met
cosmeticaproducten die door allerlei
cosmeticabedrijven belangeloos ter beschikking
zijn gesteld. De workshops zijn opgenomen in
het zorgaanbod van de betrokken ziekenhuizen
en worden op regelmatige basis gegeven. De
frequentie waarin de workshops plaatsvinden
wordt in overleg met het ziekenhuis vastgesteld
en varieert van één keer per maand tot eens in
de vier maanden.
In 2005 is begonnen met het geven van
workshops in 2 ziekenhuizen; op dit moment
worden er in 73 ziekenhuislocaties en 10
inloophuizen workshops gegeven.
In 2020 hebben we tot medio maart workshops
kunnen geven. Hierna was dit vanwege Corona
en de maatregelen niet meer mogelijk. In totaal
hebben 390 vrouwen deelgenomen aan 56
workshops.

Workshops 2020
390 deelnemers namen tot
medio maart in 73
ziekenhuizen deel aan 56
workshops.
Sinds mei werden er 62 online
workshops gegeven, waaraan
212 vrouwen deelnamen.
De workshops worden met
gemiddeld een 9 beoordeeld.
80% van de deelnemers geeft
aan meer zelfvertrouwen na
de workshops te hebben.
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'Het gaat zo goed als dat mijn haar
lang is', is mijn nieuwe antwoord
als mensen vragen hoe het gaat.

3 Jaar geleden mocht ik, tijdens
mijn chemokuren, meedoen aan
een fotoshoot van Look Good Feel
Better.
Ik wilde daar graag aan
meewerken omdat ik (nog steeds)
geloof in waarvoor Look Good Feel
Better staat.
De aandacht voor het uiterlijk is
tijdens alle behandelingen een
ondergeschoven kindje en juist zo
belangrijk!

Tijdens de workshop die ik volgde
van Look Good Feel Better zag ik
wat aandacht voor het uiterlijk
doet voor vrouwen en hun
zelfvertrouwen.
Inmiddels gaat het heel goed met
mij. Ik werk 3 dagen per week als
communicatieadviseur bij de GGD
en geniet daarnaast van mijn
drukke en gezellige gezin.

Trots blijf ik op de foto's van
destijds, want die periode
blijft onderdeel van wie ik nu
ben.

Jasja
14
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Online workshops
Omdat de workshops in de ziekenhuizen werden geannuleerd, lanceerde Look Good Feel Better vanaf medio
mei een nieuwe website en ontwikkelde zij online workshops. Deze zijn gratis toegankelijk voor vrouwen die
een behandeling ondergaan voor elke vorm van kanker.
Tijdens de online workshops geven getrainde beauty professionals nuttige tips en informatie over uiterlijke
verzorging bij kanker. De online workshop van Look Good Feel Better biedt bruikbare informatie en helpt
deelnemers door deze voor hen extra moeilijk periode heen met een positieve insteek.
De deelnemers nemen ‘live’ deel aan de workshops. Er bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en zelf
aan de slag te gaan. Ook kan men contact met mede-deelnemers hebben.
Maatwerk en steun voor elkaar is het motto van deze workshops.
Look Good Feel Better biedt 3 verschillende online workshops:
− huidverzorging
− make-up
− haarwerken & alternatieven.
Elke workshop duurt 45 tot 60 minuten en wordt gegeven door een getrainde beauty professional. Het is
mogelijk om vóór, tijdens of tot een half jaar na de behandeling de workshop te volgen.
Sinds mei werden er 62 online workshops gegeven, waaraan 212 vrouwen deelnamen. In totaal zijn er 13
beauty professionals die deze workshops in 2020 gegeven hebben.

12

“Wat ik zou willen zeggen is;
'Doe elke dag iets leuks voor
jezelf'. Zo belangrijk!
Het helpt mij en ik gun het
iedereen. Het hoeft niet
groots te zijn. Bij mij zit het in
een verwenmomentje door
bijvoorbeeld een bosje
bloemen te kopen, m’n
nagels even te lakken, een
lekkere taart te bakken, of
een stuk te lopen met m’n
favoriete muziek op…
Dus toen de online workshop
voorbij kwam was ik gelijk
om. Geen moment spijt van
deelname gehad.
Zó laagdrempelig en wat
lekker om even zo met elkaar
te ‘tutten’.
Fantástisch!
Daarom mijn quote: ‘I-DoMatter, that’s why I join Look
Good Feel Better’.

Gerda
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Geef een glimlach cadeau
De actie Geef een Glimlach cadeau heeft op 5
oktober 2015 voor het eerst plaatsgevonden. Op
deze dag gaven schoonheidsspecialisten in hun
eigen salon behandelingen aan mensen met
kanker. Sinds 2017 start deze actie op 4 februari,
Wereld Kankerdag, en duurt de actie een hele
maand. Gedurende de maand kunnen mensen
met kanker gratis ontspannende behandelingen
krijgen van de schoonheidsspecialisten die zich
verbinden aan deze actie. De deelnemende
schoonheidsspecialisten geven belangeloos
behandelingen waarbij het doel is de cliënt
huidverzorging en/of make-up te geven.
Ontspanning staat hierbij centraal.
Verschillende partners, te weten hannah SIRC,
Gatineau, Maria Galland, Webecos, LOOkX en de
Beauty Trade Professionals hebben in 2020 deze
actie weer mogelijk gemaakt. De deelnemende
schoonheidsspecialisten krijgen van Look Good
Feel Better een communicatiekit. Hierin zit
informatiemateriaal voor in de salon maar ook
een voorbeeld persbericht en facebookpost.

Geef een Glimlach
1.726 vrouwen met kanker
kregen in 2020 in de maand
februari gratis ontspannende
behandelingen.
Dit was mogelijk dankzij 383
schoonheidsspecialisten en 6
partner leveranciers. De start
van de actie vond plaats in
het Antoni Van Leeuwenhoek
ziekenhuis te Amsterdam.
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Verwijsadressen beauty professionals
Look Good Feel Better beschikt over een uitgebreid
netwerk van adressen van deskundigen uiterlijke
verzorging waar naar verwezen kan worden voor
het krijgen van algemene informatie, een
persoonlijk advies en/of een individuele
behandeling. Het gaat hier om adviezen en
behandelingen die in of buiten het ziekenhuis
worden gegeven.
Bij het opzetten van individuele behandelingen in
het ziekenhuis, kan Look Good Feel Better een
adviserende rol vervullen.
Voor de individuele behandelingen die bij de
deskundigen uiterlijke verzorging in de eigen
praktijk of salon plaatsvinden, vervult Look Good
Feel Better een verwijsfunctie.

Meer dan 630
gespecialiseerde
schoonheidsspecialisten,
oncologische voetverzorgers,
kleur- en stylingadviseurs en
haarwerkers/kappers
kunnen persoonlijk advies
en/of individuele
behandelingen geven.

In 5 ziekenhuizen hebben tot maart 2020 op
enigerlei wijze behandelingen uiterlijke verzorging
plaatsgevonden of verwees men naar
schoonheidsspecialisten-huidtherapeuten (zie bijlage 2).

Het bestand van specialisten waar naar verwezen wordt voor individuele behandelingen in de eigen praktijk
is in 2020 zeer beperkt uitgebreid, omdat er slechts 1 ‘live’ training gegeven is met uiterlijke verzorging bij
kanker als onderwerp.
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Het verhaal van een broer
“"Ik heb kanker". Nietsvermoedend nam ik de telefoon op en hoorde mijn
zus Lisa deze woorden zeggen.
Op dat moment stond de tijd even stil, maar begon er in m’n hoofd van
alles te bewegen."Dat kan toch niet, ze is zo jong?”, “Dit is niet echt toch,
dit overkomt ons niet?", “Het is vast niet waar".
Na het ongeloof kwam de boosheid en met de boosheid het verdriet, niks
deed er meer toe, er was enkel totale leegte.
Na een proces wat wel maanden leek te duren, was het tijd voor de eerste
chemo. Bang was ze niet, als ik een woord zou moeten kiezen dan is het
krachtig. De woorden die ze toen zei hebben me aan het denken gezet;
"Weet je de chemo vind ik niet zo erg, maar m'n haar verliezen dat is
moeilijk, dan zien mensen dat ik echt ziek ben".
Naast het feit dat je moet knokken tegen je eigen lichaam, doet kanker er
bij vrouwen nog een schepje bovenop, knokken tegen je (vrouwelijk)
zelfbeeld. Dit wetend en met de woorden van m’n zus in het achterhoofd
ging ik opzoek naar make-up cursussen voor vrouwen. Aan cursussen geen
gebrek, maar specifiek voor kankerpatiënten?
Tot mijn grote opluchting was er stichting “Look Good Feel Better" (een
betere naam had deze stichting zich niet kunnen wensen).
Na een kort belletje met Look Good Feel Better, kwam mijn zus terecht bij
Reiny Metz. Woorden doen eigenlijk te kort wat voor lief en zorgzaam
mens Reiny is. Na een uitleg van ruim een uur ging mijn zus weer stralend
de deur uit. Geen euro lichter, maar wel twee zelf getekende wenkbrauwen
rijker.
Tot slot kunnen wij alleen maar zeggen hoe ongelofelijk dankbaar wij Look
Good Feel Better, om in deze donkere dagen toch nog een lichtpuntje te
zijn!!

Alexander
16

Informatie
&
Voorlichting
17

Website
In mei 2020 is de nieuwe website van Look Good Feel Better gelanceerd. Teksten zijn geactualiseerd en ook
de vormgeving is aangepast. Een belangrijke verandering is dat men zich via de website in kan schrijven voor
de online workshops. De website (www.lookgoodfeelbetter.nl) bevat tips en adviezen ook adressen waar de
workshops gehouden worden. Ook kan men op de website informatie over de organisatie en informatie voor
vrijwilligers lezen.

Folder

You Tube filmpjes

In de patiëntenfolder staan praktische tips en
adviezen over gezichtsverzorging & make-up,
huidverzorging & nagels en haarverzorging. Ook
geven deelnemers aan Look Good Feel Better met
korte quotes aan wat het voor hen betekend heeft
om steun te krijgen bij uiterlijke verzorging. De
folder is gratis bij de stichting aan te vragen, maar
deze is ook landelijk in alle ziekenhuizen met
oncologische zorg verkrijgbaar.

Look Good Feel Better heeft een eigen You Tube
kanaal waarop korte instructiefilmpjes met de 12
onderdelen van de workshops vindbaar zijn. Deze
kunnen o.a. via Facebook gedeeld worden. Zo
wordt bijvoorbeeld in beeld gebracht op welke
wijze vrouwen met kanker de huid kunnen
reinigen, hoe men foundation aan kan brengen en
hoe men wenkbrauwen kan tekenen, die vaak
door de chemotherapie uitvallen.
Op You Tube staat ook een korte film waarin
patiënten aan het woord zijn over Look Good Feel
Better: “wat betekent je uiterlijk voor als je
kanker hebt”.
18

PR & communicatie
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Social Media
Via de Social Media van Look Good Feel Better
wordt men op de hoogte gehouden van de
activiteiten van de stichting, maar ook worden
korte praktische tips gegeven. Met behulp van een
contentkalender worden de posts op de diverse
kanalen geplaatst, waarbij de nadruk op Facebook
ligt.
Het aantal volgers op Facebook is de afgelopen
jaren gestegen. Van alle mensen die onze
Facebook pagina volgen is 90% vrouw en 10%
man. De grootste groep van volgers ligt in de
leeftijdscategorie 45 – 54 jaar.
In 2020 zijn er op Facebook 102 berichten gepost
en is het aantal volgers verder gestegen van 2.961
naar 3.224.
Op Instagram hadden we ultimo 2020 646 volgers.
In 2020 is het Social Media beleid verder
doorgevoerd: er is een themaverdeling gemaakt
en doelgroepen zijn benoemd.

Aantal volgers
3500
3000
2500
2000

1500
1000
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Interne communicatie
Binnen Look Good Feel Better zijn er vaste communicatiemomenten met de vrijwilligers. In 2020 zijn er 3
nieuwsbrieven verstuurd. Ook zijn er regelmatig e-mail – en telefonische contacten waarbij de vrijwilligers
over allerlei inhoudelijke zaken met betrekking tot de activiteiten van Look Good Feel Better worden
geïnformeerd.

Look Good Feel Better in de media
Zowel op regionaal/lokaal niveau als landelijk heeft Look Good Feel Better in het nieuws gestaan. Look Good
Feel Better verspreidt, ook in samenwerking met andere organisaties, bij de start van workshops in nieuwe
ziekenhuizen, bij een lustrum van een workshop en andere gelegenheden persberichten. In 2020 zijn er
artikelen in de regionale, landelijke pers of online gepubliceerd. Hieronder een greep uit deze publicaties.
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Fondsenwerving
&
Sponsoring
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Algemeen
De werkzaamheden van Look Good Feel Better
kunnen enkel worden verricht door steun van
derden; het betreft hier zowel financiële steun als
ook sponsoring in natura.
Het streven van Look Good Feel Better is dat er
genoeg financiële middelen en producten zijn om
het landelijke aanbod van (patiënten)activiteiten te
realiseren met inachtneming van het vastgestelde
reservebeleid.

In 2020 is € 116.461,- aan
financiële steun gegeven en
zijn 3.597 producten
gedoneerd ten behoeve van
de workshops.

Financiële steun
In 2020 heeft Look Good Feel Better € 116.461,- aan financiële steun ontvangen.
Deze steun bestaat uit inkomsten uit fondsenwervende acties en donaties van private donateurs, bedrijven
en vermogensfondsen. Ook heeft Look Good Feel Better een beroep gedaan op de NOW regeling vanuit de
overheid.

Sponsoring/donaties in natura
Iedere deelnemer aan een workshop ontvangt een tasje met volwaardige cosmeticaproducten om te
gebruiken tijdens de workshop en ook mee naar huis te nemen. Diverse cosmeticabedrijven (zowel leden als
niet-leden van de Nederlandse Cosmetica Vereniging) stellen deze producten belangeloos ter beschikking.
Het gaat hier om zowel huidverzorgingsproducten als decoratieve cosmetica van zowel masse- als exclusieve
merken. De opslag, het inpakken en de verzending van de workshoptasjes is in 2020 verzorgd door L’Oréal.
Ook hebben bedrijven ons ondersteund door ons te adviseren en te helpen bij bijvoorbeeld het opstellen van
een communicatieplan.
Voor het overige zijn er diverse leveranciers en adviseurs die ons minder kosten in rekening brengen en ons
op deze manier steunen. Alle activiteiten van Look Good Feel Better zijn niet mogelijk zonder de steun van de
hieronder genoemde organisaties. Graag willen wij hen hartelijk bedanken!
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We zijn trots om samen te werken met de volgende
partnerorganisaties die een onschatbare ondersteuning bieden
aan Look Good Feel Better

24

Internationaal
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Internationaal
Look Good Feel Better is een nationale stichting, maar in 26 andere landen bestaat het programma ook.
In 1989 is het programma Look Good Feel Better in de VS ontstaan. Sinds het ontstaan van Look Good Feel
Better zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen bereikt. Bijna 14.000 vrijwilligers zetten zich over de hele
wereld in
Hieronder een overzicht van alle landen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerika
Argentinië
Australië
Brazilië
Canada
Chili
Colombia
Denemarken
Duitsland

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecuador
Engeland
Frankrijk
Ierland
Israël
Italië
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noorwegen
Peru
Polen
Singapore
Spanje
Uruguay
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland

De landen werken geheel zelfstandig, maar wisselen wel kennis en ervaringen uit.
Directeur Petra Odenthal maakt sinds 2014 deel uit van de Internationale Stuurgroep, waarin 7 landen zitting
hebben. De Internationale Stuurgroep is verantwoordelijk voor de coherentie binnen de diverse
programma’s wereldwijd alsook de internationale strategie. Eens in de 2 a 3 jaar vindt een International
Meeting plaats. De doelstelling van deze bijeenkomst is met name het delen van best practises op het gebied
van fondsenwerving, communicatie & marketing en productsponsoring. Ook wordt onderzocht of er
wereldwijd intensiever samengewerkt kan worden.

In 2020 is er veel contact geweest tussen de landen en is er kennis uitgewisseld hoe steun te blijven geven
aan mensen met kanker tijdens de wereldwijde Corona-pandemie. 24 landen hebben online workshops
gegeven.
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Organisatie
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Team Look Good Feel Better
Ultimo 2020 waren binnen Stichting Look Good Feel Better de volgende medewerkers in loondienst
werkzaam:
Mw. P. Odenthal
Mw. H. Uffing
Mw. K. Wijffels

directeur
regiocoördinator Midden Nederland
regiocoördinator Zuid Nederland

0,7 fte
0,5 fte
0,5 fte

sinds mei 2002 werkzaam
sinds oktober 2010 werkzaam
sinds mei 2011 werkzaam

Buiten deze medewerkers zijn er ook externe adviseurs op het gebied van financiële administratie en
vormgeving naar behoefte ingeschakeld voor werkzaamheden voor de stichting.
Directie
De stichting heeft één directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
ontwikkelt beleid dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur.

Vrijwilligers
Alle activiteiten van Look Good Feel Better kunnen niet uitgevoerd worden zonder de inzet en betrokkenheid
van alle actieve vrijwilligers. In 2020 waren er 366 vrijwilligers (schoonheidsspecialisten, visagisten, kappers
en haarwerkers) werkzaam voor Look Good Feel Better.
De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in. Behalve dat zij binnen een vast workshopteam actief
zijn, worden zij ook gevraagd aanwezig te zijn bij incidentele activiteiten zoals informatiemarkten in
ziekenhuizen of een andere patiëntenactiviteit. Ook is er een vast team van vrijwilligers dat zorg draagt voor
het inpakken van de workshoptasjes.
Vrijwilligersbeleid
In de kwaliteitsrichtlijnen workshops is de werving- en selectieprocedure voor vrijwilligers opgenomen.
Tevens zijn hier de functieomschrijvingen van de vrijwilligers in opgenomen. Na de sollicitatieprocedure vindt
er een inwerktraject plaats, waarin de vrijwilligers o.a. deelnemen aan een eendaagse training. Voordat zij
daadwerkelijk voor de stichting aan de slag gaan ontvangen zij de informatiemap workshops waarin de
richtlijnen opgenomen zijn voor het begeleiden van de workshops uiterlijke verzorging voor mensen met
kanker. Tevens zijn hier de gedragscode alsook de afspraken vastgelegd met betrekking tot het beleid inzake
de onkostenvergoedingen.

Bestuur
Het bestuur van Look Good Feel Better bestond per ultimo 2020 uit 5 bestuursleden:
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.

J.W.M. Dessing
J.J.L. Matze
C.H. Smorenburg
R. Cohnen
I.A. Hendrikse-Wolframm

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Bestuurslid sinds november 2019
Bestuurslid sinds juli 2016
Bestuurslid sinds november 2013
Bestuurslid sinds december 2018
Bestuurslid sinds september 2019

Bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Een
aftredend bestuurder is in beginsel voor ten hoogste tweemaal, voor een termijn van 3 jaar herbenoembaar.
In een uitzonderlijk geval is een aftredend bestuurder voor een derde maal herbenoembaar voor wederom
een maximale termijn van 3 jaar.
In 2020 heeft het bestuur 5 keer vergaderd, waarvan 4 keer online. Ook heeft er regelmatig (telefonisch)
overleg plaatsgevonden met individuele bestuursleden.
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Het bestuur wordt door de directie geïnformeerd en houdt toezicht op basis van presentaties en rapportages
tijdens de bestuursvergaderingen, voortgangsrapportages en tussentijdse schriftelijke en mondelinge
toelichting
Statutair is bepaald dat het Bestuur geen enkele bezoldiging ontvangt en dat gemaakte onkosten kunnen
worden vergoed, mits het een niet-bovenmatige vergoeding is.
Toezichthouden
Bij Look Good Feel Better is het bestuur toezichthouder. Dat betekent dat plannen ter goedkeuring aan het
bestuur worden voorgelegd en dat de resultaten na afloop kritisch
geëvalueerd worden. Op strategisch, meerjaren niveau evalueert het bestuur het functioneren van Look
Good Feel Better als organisatie.
De grondslagen voor het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. In deze statuten is opgenomen dat, in geval
van mogelijke belangenverstrengeling, een bestuurslid niet meestemt over een onderwerp.
Nevenfuncties
Onderstaand worden de functies en relevante nevenfuncties van de bestuursleden en directie vermeld:
Mw. J.W.M. Dessing
Functie tot 1 augustus 2020: Algemeen directeur Diabetes Fonds
Nevenfuncties:
•
Vicevoorzitter Goede Doelen Nederland
•
Bestuurslid Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) (tot juni 2020)
•
Bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) (tot juni 2020)
•
Bestuurslid Stichting Huis voor de Gezondheid (tot juni 2020)
•
Bestuurslid/voorzitter Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
•
Voorzitter Stichting Look Good Feel Better
•
Bestuurslid stichting Theater Exploitatie Postkantoor Stedebroec (STEPS) (vanaf mei 2020)
Dhr. J.J.L. Matze
Functie: Director bij PwC
Mw. C.H. Smorenburg
Functie: Internist Oncoloog bij Antoni van Leeuwenhoek
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de landelijke richtlijn mammacarcinoom
• Bestuurslid van het Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek
Dhr. R. Cohnen
Functie: Directeur/Eigenaar Consultancy Bureau Cohnen International Project Management
Nevenfuncties:
• Senior Expert Marketing & Branding Stichting PUM Netherlands Senior Experts
• Lid Commissie Beleid & Strategie Nederlandse Cosmetica Vereniging
• Senior Expert Branding & Marketing Swisscontact / Senior Expert Contact, Zürich CH.
Mw. I.A. Hendrikse-Wolframm
Functie: Hoofd fondsenwerving Vrienden Diergeneeskunde Universiteit van Utrecht
Nevenfuncties:
• Lid Lustrum Commissie Tesselschade Arbeid Adelt
Directeur Petra Odenthal heeft geen relevantie nevenfuncties.
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Comité van Aanbeveling
De leden van het Comité van Aanbeveling ondersteunen, met gebruikmaking van hun netwerk en kennis, de
stichting bij met name het vergroten van haar naamsbekendheid en bij fondsenwerving. Het Comité bestond
per ultimo 2020 uit 6 leden:
− Mw. F. Postma
− Dhr. L. Hertz
− Dhr. H. Scheffers
− Dhr. K. van der Waaij
− Mw. I. Verdonck
− Dhr. H. Wijffels

Keurmerken: CBF en ANBI
Look Good Feel Better is een erkend goed doel volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF).
Het CBF houdt sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in
Nederland. Deze gegevens staan, overzichtelijk gerangschikt, op de website van het CBF.
Daarmee bevordert het CBF de transparantie van de goede doelen sector in Nederland.
Daarnaast houdt het CBF toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de fondsenwervende
instelling beoordeelt het CBF het bestuur en beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het
besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen
krijgen ze “Erkenning”. De Erkenning is het enige officiële keurmerk van de goede doelen in Nederland.
Statutenwijziging
Mede ten behoeve van het verkrijgen van de CBF-erkenning zijn de statuten van de stichting op 15 juli 2013
gewijzigd. Behalve dat de naam formeel gewijzigd werd (van Goed Verzorgd, Beter Gevoel naar Look Good
Feel Better) zijn er diverse artikelen aangepast om aan de eisen van het CBF te voldoen. Het CBF heeft de
gewijzigde statuten beoordeeld en goedgekeurd.
De Belastingdienst heeft Look Good Feel Better aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de
instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan: donateurs van een
ANBI mogen bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
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Reacties op Look Good Feel Better
Meer mensen moeten
weten dat Look Good Feel
Better bestaat.

Erg leerzaam en je
krijgt er een vrolijk

gevoel van

Fijn dat jullie er zijn! Omgaan met je uiterlijk is
immers toch allemaal net even anders als je
behandeld wordt voor borstkanker.
De online workshop was
persoonlijker dan ik gedacht
had. Ben er erg blij mee.
Prettige sfeer, precies de
tips die ik nu nodig heb.

Ik vond de online workshop prima: het
begon op tijd, er was ruimte voor vragen,

het was informatief en duidelijk en de
sfeer was heel vriendelijk en leuk.

32

Terug- en vooruitblik
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Terugblik op 2020: zijn de doelstellingen gehaald?
Begin 2020 zijn we overvallen door de Corona crisis. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven, ook voor stichting
Look Good Feel Better. We hadden allerlei activiteiten gepland staan, die helaas niet allemaal doorgang
hebben gevonden.
De Geef een Glimlach actie hebben we kunnen continueren. En tot medio maart zijn de workshops in de
ziekenhuizen gegeven; hierna was dit helaas niet meer mogelijk. Onze doelstelling om het aantal deelnemers
te laten stijgen hebben we derhalve niet kunnen halen.
Het nieuwe concept, Back in Business, waarbij we vrouwen handvatten willen bieden, zowel voor innerlijk als
uiterlijk, om terug te keren naar het werk is dit jaar op de plank blijven liggen.
Echter de website is zoals gepland vernieuwd en het Social Media beleid verder aangescherpt.
De online workshops waren niet gepland, maar zijn in een korte tijd door ons ontwikkeld. Zij boden een goed
alternatief voor de workshops die op locatie werden gegeven.
De crisis had ook effect op de fondsenwerving. Fondsenwervende evenementen werden afgelast en ook de
onzekerheid bij consumenten en de economische teruggang vertaalde zich in minder bereidheid tot geven of
het aangaan van partnerships. De doelstelling om de inkomsten uit fondsenwerving te verhogen hebben we
ook niet gehaald.

Look Good Feel Better: vooruitblik 2021
Door de Coronacrisis hebben wij als Stichting een transformatie doorgemaakt die wij graag willen
voortzetten. Gezien de huidige onzekerheden is een meerjarenplan lastig op te stellen, maar voor 2021 zijn
de volgende strategische doelstellingen uitgangspunt geweest voor het opstellen van een jaarplan 2021:
• Verder ontwikkelen online platform en activiteiten en koppelen van businessmodel hieraan
• Verbreden samenwerking met partners en spreiding inkomsten om afhankelijkheid van één partij te
beperken.
• Spreiding inkomsten om afhankelijkheid van een partij beperken.
• Bekendheid vergroten middels samenwerking partners en beroepsgroepen en inzet op Social Media
Hoe vertalen deze uitgangspunten m.b.t. de patiëntenactiviteiten, fondsenwerving en het vergroten van de
naamsbekendheid zich tot concretere doelstellingen en activiteiten?
Patiëntenactiviteiten: verder ontwikkelen online platform en koppelen van businessmodel hieraan
De verwachting is dat, ondanks de positieve ontwikkelingen t.a.v. een vaccin, het zeker nog 6
maanden duurt voordat we weer stapsgewijs onze live workshops en 1 op 1 behandelingen kunnen
opstarten. Persoonlijk en live contact blijft belangrijk maar online dienstverlening zal de komende
periode de basis blijven, maar ook voor in de verdere toekomst. Met als voordeel snelle,
laagdrempelige toegang hulp voor een ieder die de deur niet uit wil of kan. Onze visie is dat onze
online dienstverlening naast de workshops op locatie zal blijven bestaan. Dat deze elkaar zullen
versterken en aanvullen.
Het platform met online workshops willen we laten uitgroeien tot een breder platform, waar mensen
gelijkgestemden vinden, vragen kunnen stellen aan deskundigen, informatie en inspiratie vinden en
de weg naar de juiste professionals bij hen in de buurt.
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Fondsenwerving: verbreden samenwerking met partners en spreiding inkomsten om afhankelijkheid van één
partij te beperken.
Qua fondsenwerving hadden we al een transformatie ingezet: van eenzijdige donaties naar
samenwerking en partnerships. Zodat er een ‘win – win’ situatie voor alle partijen is. Deze
ontwikkeling zullen wij zeker voortzetten. Wij verwachten dat het bredere online businessmodel
meer mogelijkheden biedt tot het aangaan van attractieve partnerships. Dat er bijvoorbeeld met
cosmeticamerken zal worden samengewerkt bij tutorials en workshops; dat zij hieraan inhoudelijk en
financieel zullen bijdragen. Wij zullen zoeken naar meerdere partners, die ons willen helpen om het
platform verder vorm te geven. Hier zal doelgerichter op worden ingezet. Ook zullen we de
ingeslagen weg van het aanschrijven van vermogensfondsen voor financiering blijven volgen.
Op deze manier zullen we de inkomsten meer spreiden om afhankelijkheid van slechts enkele
partijen te voorkomen.
Vergroten naamsbekendheid: bekendheid vergroten middels samenwerking partners en beroepsgroepen en
inzet op Social Media
Onderdeel van de partnerships blijft een stuk communicatie. Wij kunnen als Look Good Feel Better
bijdragen aan een maatschappelijk betrokken imago van het merk of bedrijf dat met ons
samenwerkt. Hier tegenover staat dat wij kunnen meeliften op de communicatie en het bereik van
bestaande en nieuwe partners.
Ook zullen we middels de Social Media strategie met gestructureerde contentkalender onze
naamsbekendheid Media vergroten.
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Financieel 2020
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Resultaat 2020 in €
Totaal aan inkomsten*

Bestedingen workshops
Bestedingen aan informatie &
voorlichting
Bestedingen aan beheer en
administratie
Onttrekking aan
continuïteitsreserve

148.751
89.504
26.957
25.070
-14.589

Begroot 2020 €

54.500
91.100
65.976
27.791
-152.400

* De hier genoemde inkomsten 2020 bestaat uit de totale opbrengst uit fondsenwerving

verhoogd met de rentebaten, maar exclusief sponsoring in natura.

Financieel beleid
Door:
− de inzet van vrijwilligers
− maximaal in te zetten op sponsoring in natura
− altijd te zoeken naar leveranciers met goede prijs/kwaliteitverhouding
− de inzet van een onbezoldigd bestuur
− kritisch haar (financiële)doelstellingen te evalueren
houdt Stichting Look Good Feel Better de kosten zo laag mogelijk, waardoor zo veel mogelijk geld besteed
wordt aan de doelstellingen.
Reservebeleid
In de bestuursvergadering van 28 april 2009 heeft het bestuur het reservebeleid vastgesteld. Het streven is
een continuïteitsreserve op te bouwen ter afdekking van de kosten van de werkorganisatie van 1 jaar. Onder
kosten van de werkorganisatie wordt verstaan kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en
administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving,
alsmede kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten.
Deze geformuleerde doelstelling t.a.v. het reservebeleid is nog niet gehaald.
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Resultaat
Het resultaat van 2020 is: - 14.589 euro Dit resultaat is hoger dan begroot was (begrootte resultaat was
- 152.400 euro. De reden hiervoor is dat de begroting in 2020 was gebaseerd op het meest negatieve
scenario qua inkomsten en dat er ook t.a.v. de kosten veel onzekerheid was. Uiteindelijk is de som der baten
een stuk hoger uitgekomen dan begroot (148.751 versus 54.500 euro) en waren de kosten lager dan begroot
(163.340 versus 206.900 euro).
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden
zijn genomen om het virus in te perken hebben op diverse ingrijpende manieren negatieve gevolgen gehad
voor de economische activiteit in het algemeen en de stichting Look Good Feel Better specifiek:
− Door de druk op het zorgstelsel en de genomen overheidsmaatregelen zijn de geplande workshops in de
ziekenhuizen geannuleerd omdat een verantwoorde deelname van patiënten niet mogelijk is. Wanneer
het weer toegestaan is om fysiek workshops bij te wonen, is nog niet duidelijk.
− De crisis heeft effect op de fondsenwerving. Fondsenwervende evenementen zijn afgelast (e.g. Roparun)
en ook de onzekerheid bij consumenten en de economische teruggang kan zich vertalen in minder
bereidheid tot geven of het aangaan van partnerships.
Door het uitblijven van giften en bijdragen aan de workshops heeft de stichting in 2020 voorts verliezen
geleden. Wij hebben in 2020 en 2021 een beroep gedaan op NOW-regelingen van de overheid, waardoor de
financiële gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor de stichting beperkt kunnen worden. Verder hebben
wij aandacht gehad om de kosten waar mogelijk te reduceren en zijn nieuwe inkomstenbronnen aangeboord
(o.a. via vermogensfondsen) om te zorgen dat de stichting op alternatieve wijze (online) zijn dienstverlening
kon blijven bieden.
Afhankelijk van de duur van de Covid-19-crisis en de aanhoudende negatieve gevolgen voor de economische
activiteit is het mogelijk dat de stichting in 2021 te maken krijgt met verdere negatieve resultaten. Het is niet
mogelijk de exacte gevolgen voor onze activiteiten in de rest van 2021 en daarna te voorspellen.
De financiële scenario’s die we hebben opgesteld laten zien dat onze inkomsten in 2021 nog op een lager
niveau zullen blijven We blijven ons inspannen om fondsen te genereren en de kosten te blijven reduceren
en ieder geval de vinger goed aan de pols houden.
In 2020 hebben we nieuwe manieren gevonden om mensen met kanker te steunen. Zo worden de
workshops nu online gegeven. Vrouwen krijgen advies op het gebied van huidverzorging, make-up en
haarwerken en hebben (virtueel) contact met elkaar. Op deze manier kunnen wij mensen met kanker meer
vertrouwen blijven geven. Sinds mei werden er 62 online workshops gegeven, waaraan 212 vrouwen
deelnamen. De reacties zijn positief en maken dat wij voor 2021 onze online activiteiten verder zullen
uitbreiden met nieuwe online workshops en tutorials.

Begroting 2021
De begroting over 2020 laat een resultaat van - € 17.750,- zien. Dit is gebaseerd op een scenario waarbij
rekening wordt gehouden dat de Corona maatregelen tenminste tot medio 2021 zullen duren. De te
verwachten inkomsten bedragen € 175.000,-. Ten aanzien van de kosten is er onzekerheid, aangezien niet
duidelijk is of/wanneer er weer workshops op locatie mogen worden gegeven. De som der lasten bedraagt
€ 193.250,- waarvan € 119.711,- besteed zal worden aan de doelstelling van de stichting. De overige kosten
ad € 73.539,- hebben betrekking op de fondsenwerving en beheer en administratie.
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Financieel Verslag 2020
Stichting Look Good Feel Better

Jaarrekening
Balans

40

Staat van baten en lasten

41

Specificatie van de posten op de balans

43

Toelichting lastenverdeling

46

Kasstroomoverzicht

49

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

50

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

52

Specificatie materiele vaste activa

56

Bezoldiging directie

57

Controleverklaring

59
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Controleverklaring afgegeven …..

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
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Verklaring van het bestuur
•
•
•

Instemming: het bestuur heeft met de jaarrekening 2020 van de stichting Look Good Feel
Better ingestemd in de vergadering van 20 april 2021
Resultaatbestemming: het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat
van baten en lasten vastgesteld. Het saldo van de baten en lasten, zijnde - € 14.589,- is ten
laste van de continuïteitsreserve gebracht.
Gebeurtenissen: na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest die van belang zijn voor
de jaarrekening 2020

Het originele jaarverslag is ondertekend door het bestuur.

Mw.

J.W.M. Dessing

Voorzitter

Dhr. J.J.L. Matze

Penningmeester

Mw. E. Reijm

Bestuurslid

Dhr. R. Cohnen

Bestuurslid

Mw. I.A. Hendrikse-Wolframm Bestuurslid
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Bijlage 1 Ziekenhuizen met workshops
Hieronder de namen van de ziekenhuislocaties waar Look Good Feel Better workshops gegeven worden.
Alkmaar
Almere
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Bergen op Zoom / Roosendaal
Bergen op Zoom / Roosendaal
Beverwijk
Boxmeer
Breda
Capelle a/d IJssel
Delft
Den Bosch
Den Haag
Den Haag /Leidschendam
Deventer
Doetinchem
Dokkum
Dordrecht
Drachten
Eindhoven
Eindhoven
Emmen
Enschede / Oldenzaal
Geldrop
Goes / Vlissingen
Goes / Vlissingen
Groningen
Haarlem
Hardenberg
Harderwijk
Heerenveen
Helmond
Hengelo / Almelo

Noordwest Ziekenhuisgroep, Locatie Alkmaar
Flevoziekenhuis
Meander Medisch Centrum, Locatie Amersfoort
Ziekenhuis Amstelland
Antoni van Leeuwenhoek NKI
BovenIJ Ziekenhuis
OLVG, Locatie West
OLVG, Locatie Oost
Gelre Ziekenhuizen, Locatie Apeldoorn
Rijnstate, Locatie Arnhem
Wilhelmina Ziekenhuis
Bravis Ziekenhuis, Locatie Bergen op Zoom
Bravis Ziekenhuis, Locatie Roosendaal
Rode Kruis Ziekenhuis
Maasziekenhuis Pantein
Amphia Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
Reinier de Graaf
Jeroen Bosch Ziekenhuis
HagaZiekenhuis
Haaglanden MC, Locatie Antoniushove
Deventer Ziekenhuis
Slingeland Ziekenhuis
De Sionsberg
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Locatie Dordrecht
Nij Smellinghe
Máxima Medisch Centrum, Locatie Eindhoven en Veldhoven
Catharina Ziekenhuis Eindhoven, locatie Inloophuis De Eik
Treant Scheper Ziekenhuis, Locatie Emmen
Medisch Spectrum Twente
St. Anna Ziekenhuis
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Locatie Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Locatie Vlissingen
Martini Ziekenhuis
Spaarne Gasthuis
Röpcke-Zweers Ziekenhuis
St. Jansdal Ziekenhuis
Tjongerschans
Elkerliek Ziekenhuis, Locatie Helmond De Cirkel
Ziekenhuisgroep Twente, Locatie Hengelo
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Hilversum
Hoogeveen
Hoorn / Purmerend
Leeuwarden
Leiden
Leiden / Leiderdorp
Leiden / Leiderdorp
Lelystad
Nijmegen
Nijmegen
Roermond
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Scheemda
Schiedam
Sittard / Geleen
Sneek
Spijkenisse
Stadskanaal
Tiel
Uden
Utrecht
Utrecht
Utrecht / Zeist
Utrecht / Zeist
Winterswijk
Zaandam
Zoetermeer
Zutphen
Zwolle

Tergooi Ziekenhuis, Locatie Hilversum
Treant Zorggroep, Locatie Ziekenhuis Bethesda
Dijklander Ziekenhuis, Locatie Hoorn
Medisch Centrum Leeuwarden
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Alrijne Ziekenhuis, Locatie Leiderdorp
Alrijne Ziekenhuis, Locatie Leiden
St. Jansdal, Locatie Lelystad
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Radboud UMC
Laurentius Ziekenhuis
Erasmus MC Kanker Instituut, Locatie Daniel den Hoed
Ikazia Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis
Ommelander Ziekenhuis Groningen
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Zuyderland, locatie Sittard-Geleen
Antonius Ziekenhuis
Spijkenisse Medisch Centrum
Treant Zorggroep, Locatie Refaja
Ziekenhuis Rivierenland
Bernhoven, Locatie Uden
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
St. Antonius ziekenhuis, Locatie Utrecht Leidsche Rijn
Diakonessenhuis, Locatie Zeist
Diakonessenhuis, Locatie Utrecht
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Zaans Medisch Centrum
Het LangeLand Ziekenhuis
Gelre Ziekenhuizen, Locatie Zutphen
Isala, Locatie Zwolle
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Bijlage 2
Ziekenhuizen met individuele behandelingen
In de volgende ziekenhuizen hebben in 2020 op enigerlei wijze individuele behandelingen uiterlijke
verzorging plaatsgevonden of verwees men naar schoonheidsspecialisten-huidtherapeuten.

•
•
•
•

VU medisch centrum
Dijklander Ziekenhuis
Flevoziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis*

Amsterdam
Hoorn
Almere
Capelle a/d IJssel

* Tussenvorm van individuele consulten en workshops: per avond zijn er 2
schoonheidsspecialisten/huidtherapeuten voor 4 patiënten aanwezig.
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Colofon
Bijlage 2 Ziekenhuizen met individuele behandelingen
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