
 
 

 

Hilversum, vrijdag 9 april 2021 

Geachte lezer, 

Mijn naam is Soraya Pol en ik werk als researcher televisie bij de VPRO. Recent ben ik samen met regisseur Jurjen 

Blick – bekend van De Hokjesman en de Nipkowschijf-winnende serie Stuk- gestart met het maken van een nieuwe 

documentaireserie genaamd De Laatste Kans. Naar aanleiding van een prettig gesprek met Kans tegen Kanker schrijf ik 

u met een verzoek. Graag zou ik vrijblijvend met u on contact komen. Later in de brief leest u meer over de aard van mijn 

verzoek. 

 

In de vierdelige documentaireserie De Laatste Kans volgen we een aantal personages wier leven en/of werk haast 

obsessief dan wel gepassioneerd om die laatste kans draait. Nog één kans op gerechtigheid, nog één kans op succes, 

nog één kans op een nieuwe toekomst, nog één kans op de waarheid, nog één kans op een die doorbraak in een 

langlopend onderzoek, nog één kans op langer leven. Regisseur Jurjen Blick vlecht de verschillende verhalen - net als hij 

dat eerder deed in de veelgeprezen serie Stuk - tot een zinderend mozaïek dat de particuliere verhalen ontstijgt. Een 

serie over levenslust, ambitie en het martelende maar soms ook troostende besef dat aan alles een einde komt. De 

alwetende voice over benadrukt de gelijkenissen tussen de personages en de paden die ze inslaan om hun doel te 

bereiken. Vanuit het besef: we’re all in this together.  

 

We zijn nog maar net gestart met dit project en hard op zoek naar mensen die alles op alles zetten om hun laatste kans 

te verwezenlijken. Het gaat dus niet zozeer om het afwerken van een bucketlist met leuke dingen die je een keer in je 

leven gedaan wil hebben, maar echt om zaken waar voor de persoon in kwestie heel veel van afhangt. Veel lezend over 

onbetaalbare medicijnen en klinische onderzoeken zijn we in contact getreden met Kans tegen Kanker. Het verzoek: zijn 

er mensen die u bijstaat die op een eigen manier bezig zijn met het behalen van een laatste kans? Het is lastig om 

eenduidig te zijn over wat we zoeken, maar er moet dus een mate van urgentie zijn, er zijn obstakels die men moet 

overwinnen en ook moet er echt sprake zijn van een laatste kans. Het kan zijn dat u zich herkent in dit profiel. Daarom 

deze brief met het verzoek om eens vrijblijvend met elkaar verder te praten. Een moment om u meer te vertellen over de 

serie en om meer te horen over hoe u het fenomeen laatste kansen ervaart.  

De VPRO ziet zorgvuldigheid als een van haar grootste verantwoordelijkheden. Het gaat ons uitdrukkelijk niet om het 

ongepast dan wel onnodig exploiteren van iemands privéleven en emoties maar om een genuanceerd, psychologisch en 

poetisch beeld te geven van mensen. We hebben meer tijd dan gewoonlijk voor de totstandkoming van deze productie en 

we investeren in duurzame en wederzijdse vertrouwensrelaties. Vanuit onze kant bewerkstellingen wij dat door 

verkennings- en kennismakingstijd, wederzijdse randvoorwaarden en de afspraak dat men alles mag zien voor 

uitzending. Hopelijk biedt dit de nodige rust en het vertrouwen om langzaam samen te verkennen. Uiteraard beginnende 

bij een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

 

Twijfelt u of heeft u vragen? Leg het ons alsjeblieft voor. Vaak zijn zorgen of vragen over bijvoorbeeld privacy-issues of 

juridische implicaties met eenvoudige ingrepen van onze kant op te lossen. Ook voor andere vragen ben ik altijd te 

bereiken. Bel, mail of app gerust.  

Ontzettend bedankt alvast en hopelijk tot snel! 

Vriendelijke groet, 

Soraya Pol - Researcher VPRO 

 

T: 06 15 90 09 44 

E: s.pol@vpro.nl   

https://protect-de.mimecast.com/s/qnmsCjYXg8tQXE1u7IFJ6?domain=vpro.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/jFUDCk2Yj7Czjl3tJK7Rm?domain=vpro.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/ghV_ClRZk7SN8GqSYpIYe?domain=volkskrant.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/ghV_ClRZk7SN8GqSYpIYe?domain=volkskrant.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/4qIVCmq10ytN3XLSNa37Y?domain=vpro.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/bYvXCnR2mOSN2wpS02OZ2?domain=vpro.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/o70ZC79EyXIN0xxI8QoWe?domain=vpro.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/6sTzC83GzEcqAZZI1Hwe0?domain=vpro.nl
mailto:s.pol@vpro.nl

