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Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
De stichting Dutch Pancreatic Cancer Group is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van
gastrointestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten,
pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten. De stichting werd op gericht op 1 september
2011 te Amsterdam.
Strategie
Statutaire doelstellingen
De stichting heeft ten doel het dienen van een maatschappelijk belang door:
a. het (laten) doen van medisch onderzoek naar pancreascarcinoom, het bevorderen van optimale
medische behandeling van patiënten met pancreascarcinoom.
b. het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs naar, het organiseren van congressen en het
uitgeven van publicaties over pancreascarcinoom.
c. Het geven van en/of het verlenen van medewerking aan opleidingen aan de bij pancreascarcinoom
betrokken medische beroepsbeoefenaren.
Haar werkzaamheden zijn niet gericht op het maken van winst.
Het liquidatiesaldo zal worden besteed aan een stichting met vergelijkbare doelstelling als de
stichting Dutch Pancreatic Cancer Group.
Missie
Haar missie is het verbeteren van de behandeluitkomsten en kwaliteit van leven van patiënten met
alvleesklierkanker.
Werkzaamheden
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het inzamelen van gelden en subsidies, het aanvaarden van giften en het aanwenden van deze
middelen voor de doelstellingen van de stichting
b. het ter beschikking stellen van onder meer kennis, kunde, contacten, vermogen, materiële en
immateriële goederen
c. het (doen) organiseren van promotionele activiteiten
Beleid en beheer
De te verwachten werkzaamheden van de stichting Dutch Pancreatic Cancer Group in de periode
2017-2020 zijn:
- Het opzetten en door ontwikkelen van landelijke, systematische verzameling van klinische
data, gegevens over kwaliteit van leven en biomaterialen van patiënten met
alvleesklierkanker
- Het onderhouden van een Online Expertpanel voor vragen van medisch specialisten over
patiënten met alvleesklierkanker
- Het bewaken van de kwaliteit van zorg middels een landelijke audit (Dutch Pancreatic Cancer
Audit, DPCA)
- Het coördineren en faciliteren van reeds gestart en nieuw landelijk onderzoek naar
behandelmogelijkheden voor patiënten met alvleesklierkanker (voor een volledig overzicht,
zie www.dpcg.nl)
- Het vormen van de commissie ‘Richtlijn Pancreascarcinoom’, en het faciliteren van de
ontwikkeling van deze richtlijn
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Participatie in de organisatie van het internationale E-AHPBA 2019 congres in Amsterdam.
De organisatie van de landelijke, open werkgroepvergaderingen (3 maal per jaar), waarop
nieuwe wetenschappelijke studies en de laatste ontwikkelingen op het gebied van
alvleesklierkanker worden besproken
Het beheren van communicatie over activiteiten van de stichting en het bevorderen van
kennis omtrent alvleesklierkanker, via de website, het Twitter account en de nieuwsbrief.
Het organiseren van de ‘Pancreasdag 2018’ in samenwerking met de Pancreatitis Werkgroep
Nederland en de Living With Hope Foundation.
Het mede-faciliteren van de medische hulplijn voor patiënten, in samenwerking met de Living
With Hope Foundation (patiëntenorganisatie)
Het ter beschikking stellen van kennis aan patiënten via onder andere de patiënten folder en
website (www.dpcg.nl), en intensieve samenwerking met de verschillende
patiëntenorganisaties voor patiënten met alvleesklierziekten.

Werving van gelden
De geldmiddelen van de stichting worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit eenmalige
of periodieke bijdragen, uit subsidies, uit schenkingen of makingen en alle verdere baten en
(her)beleggingen daarvan. De stichting beheert de bankrekening NL50ABNA0610110551, t.n.v.
Stichting DPCG - IQ Molenaar, Bilthoven.
Beschikken over het vermogen van de instelling
Conform de bepalingen in de oprichtingsacte wordt de stichting bestuurd door een bestuur,
bestaande uit ten minste drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur. Het huidige bestuur
bestaat uit de voorzitter, de secretaris I, de penningmeester, de secretaris II en 4 leden.
- De voorzitter heeft onder andere als taken de algemene leiding van de werkgroep te voeren
en bestuurs- en deelnemersvergaderingen voor te zitten.
- De secretaris I heeft onder andere als taken de communicatie van de stichting te
onderhouden en notulen te maken.
- De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de stichting, deze taak
wordt uitgevoerd in samenspraak met de overige bestuursleden.
- De secretaris II is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de website, het DPCG
Twitter account en het opstellen en versturen van de nieuwsbrieven.
- De overige leden hebben, naast algemene bestuurlijke taken, de verantwoordelijkheid voor
verschillende, wisselende deelprojecten van de stichting.
De bestuursvergaderingen vinden plaats op basis van een jaarlijks door het bestuur op te stellen
vergader schema, waarbij drie vergaderingen per jaar het huidige uitgangspunt is. Hiernaast wordt
overleg gevoerd via telefonisch contact en e-mail.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Bestedingen van het vermogen worden van
tevoren besproken met binnen het bestuur. De financiële verantwoording wordt jaarlijks besproken
tijdens de bestuursvergadering.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Een overzicht van de bestedingen van het vermogen van de instelling is gepubliceerd op de website
van de stichting (http://www.dpcg.nl/2016-07-11-21-21-51/statuten.html). Op 31-12-2016 betrof
het vermogen van de stichting € 18247,91.
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group bestaat uit:
Prof. Dr. Olivier Busch: voorzitter
Dr. Ignace de Hingh: secretaris I
Dr. Quintus Molenaar: penningmeester
Dr. Marc Besselink: secretaris II
Prof. Dr. Marco Bruno: lid
Dr. Geertjan van Tienhoven: lid
Dr. Hanneke Wilmink: lid
Dhr. Leo Kwakkenbos: lid
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