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Op weg naar de 
volgende fase

Het jaar 2019 was het eerste volledige jaar dat 
het Prinses Máxima Centrum operationeel was. 
Een uniek centrum, waarin zorg, onderzoek en 
opleiding in de kinderoncologie in Nederland onder 
één dak zijn geconcentreerd om zo nog beter 
samen te werken voor kinderen met kanker. Het 
centrum is tot stand gekomen door de inzet van 
velen. Met name UMC Utrecht, KiKa, VOKK en 
SKION zijn daarbij belangrijke partners, maar ook 
de medewerking van overheden, zorgverzekeraars 
en andere partijen was en is onontbeerlijk. De 
grote inzet van de eigen medewerkers is en blijft 
vitaal en stemt tot trots. 
 
In 2019 is hard gewerkt aan de toekomst. De 
inspiratie en motivatie zijn enorm groot om de 
volgende stappen te zetten in het verbeteren 
van de genezing en de kwaliteit van leven van 
kinderen met kanker, hun ouders en gezinnen. 
Door onze hoge ambities heeft het centrum een 
grote aantrekkingskracht op topzorgprofessionals 
en toponderzoekers.
 
Eind 2019 is de meerjarenstrategie 2020 – 2024 
vastgesteld onder de naam ‘Doelgericht en kansrijk’. 
Deze vormt de leidraad om met het Prinses Máxima 
Centrum in de komende jaren betekenisvolle 
vooruitgang te kunnen boeken in de realisatie van 
onze missie om ieder kind met kanker te genezen, 
met optimale kwaliteit van leven. 
 

Het plan is ambitieus en wordt breed gedragen. 
Vele professionals binnen de organisatie zijn 
bij de totstandkoming betrokken en het plan is 
afgestemd met alle belangrijke interne en externe 
stakeholders. 

We gaan aantonen dat de integrale aanpak, 
waarin zorg en research intensief samenwerken, 
echt meerwaarde heeft. Dat mogen kinderen en 
ouders van ons verwachten, en ook stakeholders, 
donateurs en anderen. We gaan laten zien welke 
voortgang we boeken. 
 
Per 1 juni 2019 is Hans Clevers teruggetreden 
als wetenschappelijk lid van de raad van bestuur. 
Zijn inbreng is van eminent belang geweest voor 
de totstandkoming van ons centrum. Wij zijn hem 
daarvoor zeer dankbaar en zijn verheugd dat we 
in Alexander Eggermont een waardig opvolger 
gevonden hebben. 

Afgelopen jaar is door velen hard gewerkt om 
het Prinses Máxima Centrum een volgende stap 
te laten maken. We bedanken iedereen voor 
hun inzet. De raad van commissarissen is ervan 
overtuigd dat die inzet ook de komende jaren 
onverminderd blijft, om zo te werken aan de 
uitbouw van het Prinses Máxima Centrum en  
de verwezenlijking van de missie.
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Klaar voor 
de toekomst

Alexander Eggermont, CSO

Rob Pieters, CMO

In 2019 rondden we de transitiefase definitief af. 
Natuurlijk blijven we altijd verder optimaliseren 
maar er staat nu een Prinses Máxima Centrum 
dat klaar is voor de toekomst. Klaar voor waar 
we voor gemaakt zijn: ieder kind met kanker 
genezen, met optimale kwaliteit van leven. 2019 
was het eerste volledige jaar van ons centrum 
waarin we alle patiënten uit heel Nederland 
in behandeling hadden. In 2019 hebben we 
belangrijke stappen gezet in het kader van onze 
missie. Met door de zorgverzekeraars vergoede 
CAR-T cel therapie zetten we bijvoorbeeld een 
geheel nieuwe behandeling in; een nieuwe 
standaard van behandeling in Nederland en 
nieuw in de kinderoncologie. De organisatie van 
onze zorgafdelingen is verder uitgekristalliseerd; 
integrale samenwerking met research kreeg verder 
vorm en inhoud en de zorg- en dienstverlening 
werd optimaal afgestemd op de wensen van 
ouders en kinderen. 

Belangrijk was ook de vorming van een nieuwe, 
vierde, zorgafdeling genaamd Quality of Life. 
In deze nieuwe afdeling zijn 7 reeds bestaande 
afdelingen gebundeld om zo met extra kracht bij 
te dragen aan kwaliteit van leven voor kinderen 
met kanker. Het diagnostisch laboratorium, de 
apotheek en het Trial en Data Center werden 
in 2019 eveneens doorontwikkeld tot goed 
functionerende afdelingen die een onmisbare 
bijdrage leveren aan de zorg en het onderzoek.

Ons onderzoek groeide in 2019 onverminderd 
door. Begonnen we het jaar met 26 onder-
zoekgroepen, aan het einde van het jaar stond 
de teller op 32 groepen variërend van basaal 
via translationeel naar klinische research. Eind 
2019 kwam een nieuwe verdieping beschikbaar 
om de uitbreiding van de research te huisvesten. 
Oktober 2019 nam Lex Eggermont het bestuurlijke 
onderzoekstokje over van Hans Clevers die 
nauw betrokken blijft bij het Máxima als principal 
investigator. 

Scholing en opleiding zijn onmisbare elementen 
als het gaat om het realiseren van de missie. 
Daar hebben we immers de beste professionals 
voor nodig. De Academy leidde in 2019 
vele kinderoncologische professionals op en 

verzorgde talloze trainingen en bijscholingen 
voor zowel zorgprofessionals als researchers. De 
ondersteunende stafafdelingen ontwikkelden zich 
verder door en de samenwerking met zorg en 
research werd versterkt. 

In 2019 sloot het Máxima tevens een nieuwe 
overeenkomst met het ministerie van VWS voor 
de beschikbaarheidsbijdrage Academische 
Zorg (BBAZ). Ons centrum ontvangt vanaf 2020 
jaarlijks een vaste bijdrage van het ministerie 
voor de infrastructuur van het onderzoek dat 
hier wordt uitgevoerd en het akkoord bevestigt 
de academische positie van het Máxima in het 
Nederlandse zorglandschap. 

Al deze belangrijke en positieve ontwikkelingen 
waren nooit mogelijk geweest zonder de steun 
van de vele partners van het Máxima zoals 
KiKa, de VOKK, SKION, de Foundation en haar 
partners en het UMCU/WKZ. Daarnaast leverden 
ook de diverse medezeggenschapsorganen 
een belangrijke bijdrage aan de groei en 
ontwikkeling van het Máxima. De bestaande 

medezeggenschap vanuit de Cliëntenraad, 
Ondernemingsraad en Kinderadviesraad werd in 
2019 aangevuld met informeel medezeggenschap 
vanuit zorgprofessionals in de vorm van een 
Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de 
Medische Adviesraad (MAR).  

Dat het Prinses Máxima Centrum op veel steun 
kan rekenen bleek ook nog eens uit de AVROTROS 
docu-serie ‘Helden van het Máxima’. De reacties 
van de vele kijkers waren hartverwarmend en de 
uitzendingen zorgden voor een grote aanwas van 
spontane open sollicitaties.

Last but not least ontwikkelden we in 2019  
het nieuwe strategisch meerjarenplan ‘Doelgericht 
en kansrijk’ waarin we de strategische route 
uitstippelen voor de jaren 2020 – 2024. We zijn 
ervan overtuigd dat we de komende jaren  
verdere resultaten zullen boeken op weg naar 
meer genezing van kinderen met kanker, met 
optimale kwaliteit van leven. We zijn klaar  
voor de toekomst!

Gita Gallé, COO/CFO 
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Met dit document legt de raad van bestuur van 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
B.V. verantwoording af over de activiteiten en de 
daarvoor ingezette middelen in het jaar 2019. In 
dit jaarverslag over 2019 kunt u lezen over de 
doelstellingen, de ontwikkelingen rondom zorg, 
research, de organisatie, de besluitvorming van 
de raad van bestuur en raad van commissarissen, 
en over belangrijke stappen die zijn gezet in 
het licht van het realiseren van de missie. Het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is 
een zorg-, research- en opleidingscentrum met 
een vergunning op basis van de Wet toelating 
zorginstellingen (WTZi). Wij baseren ons handelen 
op de Governancecode Zorg uit 2017 en andere 
voor zorg- en researchinstellingen relevante  
wet- en regelgeving.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
B.V. is een 100%-dochtervennootschap van 
de Vereniging Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie in coöperatief verband met 
uitgesloten aansprakelijkheid (verder ‘de 
coöperatie’ genoemd). Leden van de coöperatie 
zijn de Stichting Kinderoncologie Nederland 
(SKION) en de Vereniging Ouders, Kinderen & 
Kanker (VOKK), die ieder twee leden hebben 
aangewezen voor het bestuur van de coöperatie. 
UMC Utrecht bezit een prioriteitsaandeel in de 
vennootschap met daaraan verbonden bijzondere 
zeggenschapsrechten, zoals blokkerende 
zeggenschap bij bestuursbenoemingen en het 
recht om een van de commissarissen te benoemen.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen en 
adolescenten met kanker genezen met behoud van 
kwaliteit van leven, zodat zij zo goed mogelijk hun 
plaats in de maatschappij kunnen vinden. Deze 
ambities hebben we vertaald in onze missie: Het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
wil ieder kind met kanker genezen, met optimale 
kwaliteit van leven.

Het jaarverslag van Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie B.V. wordt gepubliceerd door 
deponering bij de Kamer van Koophandel, Team 
Deponeringen, te Woerden.  
 
De in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening is 
opgesteld met inachtneming van BW Boek 2 Titel
9 en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in 
het bijzonder Richtlijn 655 Zorginstellingen. Het 
jaarverslag wordt overeenkomstig de voorschriften 
gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt 
Beroepen Gezondheidszorg (jaarverslagenzorg.nl). 
Ook worden de kwantitatieve, branche specifieke 
gegevens aangeleverd via de webapplicatie 
DigiMV van het Centraal Informatiepunt Beroepen 
Gezondheidszorg. 

De Prinses Máxima Centrum Foundation en de 
Stichting World Child Cancer NL publiceren een 
eigen jaarrekening en verslag. Deze zijn niet in de 
consolidatie betrokken.

Uitgangspunten verslaglegging 
Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie B.V. Betreft  Realisatie 2019

Bedrijfsopbrengsten zorgproducten € 173,5 miljoen

Overige bedrijfsopbrengsten € 30,7 miljoen

Som der bedrijfsopbrengsten (afgerond) € 204,2 miljoen

Bedrijfsresultaat € 6,0 miljoen

Aantal klinische opnames 2.823

Aantal polibezoeken 14.041

Aantal dagopnames 7.647

Aantal verpleegdagen 21.112

Aantal onderzoeksgroepen 32

Wervend vermogen research € 18,8 miljoen

Aantal publicaties 375

Aantal opgeleide verpleegkundigen 58

Externe stages 250

Medewerkers in loondienst (op 31-12-2019) 1.265 (1.094,8 fte)

Het Prinses Máxima Centrum voor  
kinderoncologie wil ieder kind met kanker 
genezen, met optimale kwaliteit van leven.
 
missie
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Organisatie  
Prinses Máxima Centrum 

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
B.V. (hierna ook wel ‘het Máxima’) is het nationale 
centrum voor kinderen met kanker waarin alle 
expertise op het gebied van kinderoncologie 
is gebundeld. Het jaar 2019 was het eerste 
volledige jaar van het centrum vanuit het nieuwe 
gebouw. Het Prinses Máxima Centrum is een 
categoraal ziekenhuis en researchcentrum, dat 
zich richt op het verlenen van kinderoncologische 
zorg, research en opleiding. De doelgroepen 
zijn kinderen en adolescenten met kanker of 
voorstadia daarvan. Het Prinses Máxima Centrum 
werkt samen met het UMC Utrecht/WKZ en is 
hiermee via een brugverbinding verbonden. Waar 
zinvol en noodzakelijk deelt het Prinses Máxima 
Centrum faciliteiten en diensten met deze partner. 
Voor de patiëntenzorg werken wij samen met vier 
academische en zestien algemene ziekenhuizen 
in shared care-verband. De diagnostiek, complexe 
onderdelen van de behandeling, research en 
opleiding vinden plaats in het Prinses Máxima 
Centrum, de minder complexe delen van de 
behandeling in shared care-centra in de eigen 
regio van de patiënt onder regie van het Prinses 
Máxima Centrum.

Meerjarenstrategie
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
wil ieder kind met kanker genezen, met optimale 
kwaliteit van leven, zo luidt kort en krachtig de 
missie. Het realiseren van deze missie doen we 
vanuit twee kernwaarden: ‘grensverleggend’ 
en ‘gepassioneerd’. Samen vormen ze de kortst 
mogelijke samenvatting van waar het Prinses 
Máxima Centrum voor staat: we gaan verder dan 
anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart 
en ziel. Het wezenlijk verbeteren en vernieuwen 
van de zorg voor kinderen met kanker en hun 

omgeving, doen we samen met al onze partners, 
met de betrokkenen binnen onze coöperatie én 
in samenwerking met de beste mensen in zorg, 
behandeling, onderzoek en opleiding op het terrein 
van de kinderoncologie. Zo wil het Prinses Máxima 
Centrum het verschil maken voor kinderen met 
kanker.
 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Het Prinses Máxima Centrum ziet de integrale 
aanpak van kinderkanker ook als een vorm van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
De opzet en inrichting van een nieuwe organisatie 
biedt bij uitstek kansen om het beter en anders – 
duurzamer – te doen. Het Prinses Máxima Centrum 
faciliteert een healthy & healing environment, 
waarin aandacht is voor duurzaamheid en de 
invloed van factoren als het gebouw, groen, 
voeding en licht op zowel kinderen, ouders als 
medewerkers. Zo werken we bijvoorbeeld met 
een vernieuwend voedingsconcept dat past bij de 
gebruikers van het gebouw: kinderen, familieleden, 
bezoekers, medewerkers in de zorg, onderzoekers 
en anderen.

MVO is ook een integraal onderdeel binnen het 
HR-beleid: samen investeren in duurzaamheid. 
Niet voor niets investeerde het Máxima in 
2019 veel in duurzaamheid en vitaliteit van 
medewerkers, het versterken van leiderschap 
en samenwerking en het introductieprogramma 
voor nieuwe medewerkers (zie verder onder 
Organisatie & HR). Last but not least is er binnen 
het Prinses Máxima Centrum veel aandacht voor 
de positie van survivors van kinderkanker in de 
maatschappij.

Doelgericht en kansrijk; de strategie 2020 – 2024
Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin de meerjarenstrategie ‘Samen bouwen’ 
leidend was. Onder de noemer ‘Doelgericht en kansrijk’ heeft het Prinses Máxima 
Centrum haar strategie bepaald voor de jaren 2020 – 2024. De missie, kernwaarden 
en uitgangspunten zijn uiteraard ongewijzigd. De komende jaren ziet het Centrum 
volop kansen om stappen te zetten in het verder realiseren van die missie. Daarbij zijn 
de volgende zes hoofddoelen gesteld. Allereerst het doorontwikkelen van het Máxima 
Comprehensive Childhood Cancer Center (M4C). Dit betekent dat het Máxima een 
‘research hospital’ wil zijn waar patiëntenzorg en research een twee-eenheid vormen, 
in combinatie met de opleiding van professionals. Tweede doel betreft innovatieve 
diagnostiek en behandeling met de focus op het versterken van twee gebieden: 
immuno-oncologie en neuro-oncologie. Derde doel betreft het verder verbeteren van 
de kwaliteit van leven en het vierde doel betreft state-of-the-art datavoorziening 
zodat we beschikken over geïntegreerde datavoorziening voor innovaties in research, 
diagnostiek en behandeling. Het vijfde doel betreft het werven, opleiden en behouden 
van topexperts in zorg en research. Internationalisering is het zesde belangrijke doel in 
het kader van onze missie.  
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Rookvrije generatie 
Vanaf de opening in 2018 is het Prinses Máxima 
Centrum een rookvrij centrum. Er is daarom 
bijvoorbeeld geen rooklocatie, ook niet op ons 
buitenterrein. Het doel is om een gezonde leefstijl 
te stimuleren en hierin een voorbeeld te zijn 
voor medewerkers, patiënten, ouders/verzorgers 
en bezoekers. Daarom is het Prinses Máxima 
Centrum onderdeel van de Rookvrije Generatie. 
In 2019 zijn verdere stappen gezet en activiteiten 
georganiseerd om het roken te ontmoedigen.

Voeding 
Het voedings- en serviceconcept is in 2019 
geëvalueerd; om te beginnen natuurlijk met de 
kinderen. Zo maakten de gastvrouwen in het 
Máxima een uitgebreide ronde langs de kinderen 
om naar hun mening te vragen over het eten en 
drinken: het aanbod, de keuzes, de momenten. 
Ook via de Kinderadviesraad (KAR) en VOKK is 
input opgehaald. Vervolgens werd gesproken met 
diverse stakeholders waaronder de Cliëntenraad, 
diëtisten en vertegenwoordiging vanuit de 
kinderoncologie en ontwikkelingsgerichte zorg. Dit 
proces heeft geleid tot de volgende aanpassingen:

• een aparte energierijke menukaart;
• het dagmenu is de hele dag beschikbaar  

(m.u.v. avondmaaltijd);
• de gerechten zijn nog beter afgestemd  

op de behoefte van kinderen en ouders;
• gerechten worden getoetst bij kinderen in 

proefsessies. 

Daarnaast is de service op de polikliniek 
uitgebreid. Sinds het voorjaar 2019 krijgen 
kinderen op de polikliniek ook eten en drinken 
aangeboden tijdens het wachten. 
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Zorgverlening 
in 2019



Zorgverlening 
in 2019

Het Prinses Máxima Centrum richt het patiëntenproces optimaal in en stuurt op een 
maximale uitkomst voor kind en ouders. Multidisciplinair samenwerken is daarbij het 
uitgangspunt. Het Prinses Máxima Centrum kent thans vier klinische afdelingen: solide 
tumoren, neuro-oncologie, hemato-oncologie en quality of life. Deze laatste afdeling 
is in 2019 opgericht en bestaat uit een bundeling van alle afdelingen die zich reeds 
bezighielden met kwaliteit van leven. Er zijn drie zorgondersteunende afdelingen: 
apotheek, diagnostisch laboratorium en het Trial en Data Center. 

2019 was het eerste volledige jaar waarin zorg 
aan alle kinderen met kanker geboden wordt in het 
Prinses Máxima Centrum. In 2019 werd in brede 
zin bij alle afdelingen de zorg- en serviceverlening 
verder verbeterd en nog beter afgestemd op 
de wensen van ouders en kinderen. Zo werken 
de afdelingen nu veelal met vaste teams. Dat 
komt niet alleen de zorg ten goede maar ‘de 
vaste gezichten’ worden ook door ouders zeer 
gewaardeerd.
 
Klinische afdelingen
In 2019 zijn in totaal 878 patiënten gezien 
met verdenking van een kwaadaardige tumor, 
waarvan in 709 gevallen daadwerkelijk een 
kwaadaardige diagnose is gesteld (555 nieuw en 
154 recidief). Het ging om 35 % solide tumoren, 
40 % hemato-oncologie en 25 % neuro-oncologie, 
met daarbinnen veel verschillende vormen van 
kanker. 

Solide tumoren
In 2019 werden bij de afdeling Solide tumoren 
200 nieuwe patiënten gezien en 49 kinderen 
met een recidief solide tumor. De klinische zorg 
ontwikkelde zich tot een goed georganiseerde 
multidisciplinaire afdeling. Twee belangrijke 
specialiteiten zijn in 2019 verder ontwikkeld. 
Zo is het proces voor aferese voor autologe 
stamceltransplantatie efficiënter geworden en 

daarmee veel minder belastend voor de patiënt. 
Eind 2019, begin 2020 is de afdeling gestart 
met immunotherapie via dagbehandeling. 
Ook deze werkwijze is niet alleen veiliger en 
efficiënter, maar ook veel minder belastend voor 
kinderen en ouders. Daarnaast zijn meerdere 
therapie-specialiteiten beschikbaar gemaakt, 
zoals AMORE-Brachyradiotherapie voor hoofd-
hals en blaas-prostaat tumoren, orthopedische 
chirurgische zorg voor bottumoren, MRI-gestuurde 
foton-radiotherapie en samenwerking met UMCG 
voor proton-radiotherapie en lever chirurgie.

Neuro-oncologie
In 2019 zijn in totaal 173 kinderen met een tumor 
in het centraal zenuwstelsel behandeld in het 
Máxima en 80% van de hersentumor-operaties 
bij kinderen in Nederland zijn uitgevoerd door 
de neurochirurgen van het Máxima. Participatie 
in Fase III studies is voorbereid voor belangrijke 
tumoren zoals medulloblastomen, ependymomen 
en laaggradige astrocytomen. De neuro-
oncologische research is versterkt met de komst 
van Marcel Kool als Principal Investigator (PI) op 
het gebied van basaal en translationeel onderzoek 
bij embryonale hersentumoren. Neuro-oncologie is 
benoemd als focus in de meerjarenstrategie 2020-
2024 van het Prinses Máxima Centrum en verkrijgt 
daarmee een extra impuls. 

Meer weten? Meer feiten, 
cijfers en belangrijke 
ontwikkelingen rond 
zorg en research van het 
Prinses Máxima Centrum 
zijn te vinden in het 
uitgebreide Jaarverslag 
Care & Research 2019.
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Hemato-oncologie
De afdeling Hemato-oncologie behandelde in 
2019 242 nieuwe patiënten en 45 patiënten met 
een recidief. Het stamceltransplantatiecentrum 
(SCT) is een onderdeel van de afdeling. In 2019 
kwamen er veel nieuwe therapieën beschikbaar 
voor behandeling van acute lymfatische leukemie 
(ALL) en met name recidief ALL. Door deze 
nieuwe therapieën kunnen patiënten in veel 
gevallen een minder belastende behandeling 
ondergaan met een betere uitkomst en minder 

late effecten. Samen met het SCT werd voor het 
eerst immunotherapie uitgevoerd met CAR-T 
cellen. Met name voor patiënten met een recidief 
na een stamceltransplantatie, of zelfs een 2e of 
3e recidief, biedt de CAR-T behandeling in veel 
gevallen weer perspectief op genezing.

Quality of Life
Zeven afdelingen en disciplinegroepen in 
het Máxima houden zich specifiek bezig met 
kwaliteit van leven, het betreft: Psycho-oncologie, 

Anesthesie, sedatie & pijn (ASAP), Supportive 
care, Sport- en bewegingscentrum, Kwaliteit, 
Ontwikkelingsgerichte zorg en de polikliniek Late 
effecten. In 2019 heeft het thema kwaliteit van 
leven extra kracht gekregen door de bundeling van 
deze bestaande zeven onderdelen in de nieuwe 
afdeling Quality of Life. Dit benadrukt ook de focus 
op dit essentiële onderdeel van de missie. Vanuit 
Quality of Life katalyseren de subafdelingen het 
continu verbeteren van de kwaliteit van leven van 
patiënten en zij doen dit in nauwe verbinding met 

ouders en kinderen en alle afdelingen van het 
Máxima. 
 
De polikliniek Late effecten coördineert de 
zorg voor de survivors. In 2019 heeft de 
polikliniek ruim 2.000 survivors ‘gezien’. VOX, de 
belangenvereniging van survivors, onderdeel van 
de Vereniging Ouders Kinderen & Kanker (VOKK), 
denkt intensief mee over het door ontwikkelen van 
de late effecten poli voor de komende jaren. 
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Zorg ondersteunende afdelingen 
en disciplinegroepen

Om de kinderoncologische zorg van het Prinses 
Máxima Centrum mogelijk te maken, zijn er drie 
zorg ondersteunende afdelingen.

Apotheek
De apotheek van het Prinses Máxima Centrum 
heeft een volledige geïntegreerde poliklinische 
en klinische apotheek en is in 2019 gestart 
met levering van intraveneuze chemotherapie 
voor thuisbehandeling. De apotheek beschikt 
over speciale robots die veilig en snel grote 
hoeveelheden medicatie bereiden. Deze zijn 
in 2019 volledig in gebruik genomen. De 
apotheekrobot vult honderden spuiten en infusen 
per dag en ontlast daarmee verpleegkundigen aan 
het bed. Ze zijn de eerste van dit type in Europa. 
Andere ziekenhuizen hebben inmiddels ook 
belangstelling getoond. 
 
Enkele feiten en cijfers over de apotheek in 2019: 

• Meer dan 600 bereidingen per dag
• Cytostatica bereidingen: 46.860
• Gevoerde opname- en  

ontslaggesprekken: 4.371
• Ondersteuning bij meer dan 50 

geneesmiddelstudies

Diagnostisch laboratorium
In het diagnostisch laboratorium vindt tumor 
diagnostiek plaats. Via het lab vinden resultaten 
snel hun weg naar de zorg en research. In 2019 
werden de werkprocessen van het lab verder 
geoptimaliseerd en werd de afstemming met de 
kliniek en de research verder gestroomlijnd. 

Het diagnostisch laboratorium heeft in 2019:

• >7.000 reguliere diagnostische  
analyses uitgevoerd 

• 44 klinische studies gefaciliteerd, waarvoor 
1.512 monsters zijn verwerkt en opgeslagen

• 29.581 monsters verwerkt en  
opgeslagen in de biobank

Trial en Data Center
Het Trial en Data Center ten slotte vormt een brug 
tussen zorg en research. Dit centrum coördineert 
alle klinische trials en behandelrichtlijnen en 
verzorgt analyses van outcome en toxiciteit van 
behandelingen.

Kerncijfers van het Trial en Data Center in 2019:

• 614 patiënten hebben toestemming gegeven 
voor opslag en gebruik van gegevens en (rest)
materiaal voor wetenschappelijk onderzoek.

• Voor 45 andere studies is 909 keer in het 
elektronisch patiëntendossier geregistreerd 
dat patiënten expliciet toestemming hebben 
gegeven om deel te nemen in die betreffende  
klinische studies.

• 206 patiënten hebben in 2019 aan  
meerdere klinische onderzoeken gelijktijdig  
of opeenvolgend deelgenomen.

Overstijgende disciplinegroepen
Ten behoeve van de zorg aan de klinische 
patiënten zijn er verschillende disciplinegroepen 
die afdelingsoverstijgend werken voor de 
patiënten in de klinische afdelingen. Een 
aantal van deze groepen is gebundeld binnen 
de afdeling Quality of Life (zie de eerdere 
paragraaf in dit hoofdstuk). De overige groepen 
betreft heelkundige specialismen; radiologie; 
radiotherapie. 

Samenwerkingen
Het Prinses Máxima Centrum levert hoog-
specialistische zorg en werkt daarom intensief 
samen met het UMC Utrecht. Ook werken we 
nauw samen met 20 shared care-centra in 
Nederland. Voor de protonenbehandeling van 
kinderen met kanker werken we samen met het 
UMC Groningen. 

0500010000150002000025000
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Polikliniekbezoeken
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Permanente verbetercultuur
Om uitmuntende zorg te leveren is het van 
belang processen voortdurend te monitoren en te 
verbeteren. In 2019 zijn essentiële stappen gezet 
in de verdere inrichting van het kwaliteitsteam. 
Op de klinische afdelingen ondersteunen 
kwaliteitsadviseurs de betreffende teams. Naast 
de kwaliteitsmedewerkers voor de apotheek 
en het Trial en Data Center, is nu ook een 
kwaliteitsmedewerker voor het kinderoncologisch 
laboratorium beschikbaar. 

Met de live-gang van iMáxima in 2019 beschikt 
het Prinses Máxima Centrum over een eigen 
document beheersysteem. Er is in 2019 gestart 
met maandelijks terugkerende organisatie-
brede complicatie- en mortaliteitsbesprekingen. 
Er is stuurinformatie beschikbaar gemaakt 
op gebied van kwaliteit in de vorm van 
factsheets, afdelingsnieuwsbrieven en 
managementinformatie. Er zijn small private 
online courses (SPOC’s) ontwikkeld en is er een 
escape room opgezet rondom de implementatie 
van de zes veiligheidsmanagementsysteem (VMS)  
thema’s, relevant voor kinderen:

• Voorkomen van lijnsepsis en  
behandeling van ernstige sepsis

• Vitaal bedreigde patiënt
• Medicatieverificatie bij opname en ontslag
• Vroegtijdige herkenning en  

behandeling van pijn
• High Risk Medicatie: klaarmaken  

en toedienen van parenterialia
• Verwisseling van en bij patiënten

We zien vooral aantoonbare verbetering 
rondom de VMS thema’s High Risk Medicatie, 
Medicatieverificatie en het Vitaal bedreigde kind.  
Door de implementatie van de RIVA robots in de 
apotheek is de bereiding van infuusinjectiespuiten 
en –zakken veiliger geworden. De medicatie 
verificatie bij opname en ontslag (respectievelijk: 
92% en 80%) liggen in 2019 beiden boven het 
landelijk gemiddelde. Er is dit jaar veel aandacht 
geweest voor de Pediatric Early Warning Signs 
(PEWS/EWS), deze worden nu consequenter 
gemeten. 

Leren van klachten, incidenten, 
calamiteiten en audits

Signalen en klachten
Het Prinses Máxima Centrum wil een open, 
transparante organisatie zijn voor kind en ouders, 
waarin mensen zich vrij voelen signalen te uiten 
over wat goed gaat en wat beter kan. In 2019 
zijn twee ombudsvrouwen geworven en gestart 
om signalen en klachten op een laagdrempelige 
manier te inventariseren en hiermee de zorg te 
verbeteren. In 2019 werden 15 officiële klachten 
geregistreerd en binnen de gestelde termijn 
afgehandeld in samenspraak met de betreffende 
ouders. De klachten hadden betrekking op 
medische incidenten, wachttijden, communicatie 
en voorzieningen. 
 
Calamiteiten
Vijf mogelijke calamiteiten zijn voorgelegd aan 
de calamiteitencommissie waarvan drie zijn 
beoordeeld als calamiteit en gemeld aan de IGJ.  

Kwaliteit 
en veiligheid

22          Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         23



In 2019 zijn er in totaal 7 medewerkers van het 
Prinses Máxima Centrum opgeleid tot SIRE-
onderzoeker. 

Incidenten
In 2019 werden incidenten systematisch 
geanalyseerd en teruggekoppeld. 6 incidenten (1% 
van het totaal van 1007) hadden een groot gevolg 
voor de patiënt, 152 incidenten (15%) hadden een 
matig gevolg. Het merendeel van de incidenten 
(779, ofwel 77%) had geen of slechts een mild 
gevolg voor de patiënt. Naar aanleiding van de 
gemelde incidenten zijn procesanalyses gemaakt 
en verbeteracties opgepakt.

Interne audits
In 2019 is de auditorenpool verder uitgebreid, 
daarmee beschikt het Máxima nu over voldoende 
medewerkers om interne audits uit te voeren. In 
2019 zijn er in totaal 18 interne audits uitgevoerd 
op uiteenlopende processen (zoals toediening 

chemotherapie, en het voorbereiden van een 
opname). Op basis van deze uitkomsten zijn er 
diverse verbeteringen doorgevoerd.  

Externe verantwoording kwaliteit
Het Prinses Máxima Centrum heeft een 
vergunning volgens de Wet bijzondere medische 
verrichtingen (Wbmv) voor het uitvoeren 
van autologe en allogene hematopoietische 
stamceltransplantaties. De hiervoor vereiste 
JACIE-accreditatie (Joint Accreditation Committee 
ISCT Europe & EBMT) is geldig tot en met 2022. 
Daarnaast werd in 2019 de HKZ accreditatie 
(kwaliteitsmanagementsysteem apotheek) 
behaald. HKZ staat voor: Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Ook 
heeft het Prinses Máxima Centrum een aanvraag 
ingediend om met diverse subgroepen binnen 
het European Reference Network (ERN) voor 
kinderoncologie te participeren. 

Verplichte instellingsrichtlijnen, 
wet- en regelgeving

Convenant medische technologie
Het Medisch Convenant ‘Veilige Toepassing 
van Medische Technologie in de medisch 
specialistische zorg’ is ingericht. In 2019 zijn de 
procedures en een groot deel van de apparatuur 
handleidingen beschikbaar gesteld in het 
document beheersysteem. Ook is er een decentrale 
Veilig Incidenten Melden (VIM) commissie ingesteld 
voor het afhandelen van incidenten rondom 
medische hulpmiddelen (integraal voor apparatuur, 
informatiesystemen en verbruiksmiddelen). 

Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren
Het Prinses Máxima Centrum wil met 
(internationale) partners een outcomeset voor 
internationale benchmarking ontwikkelen. In 
2019 is de financiering geregeld om vanaf 2020 
te starten met het opzetten van een integraal 
systeem voor outcome-indicatoren die passen 
 

bij de missie van het Prinses Máxima Centrum: 
gericht op meer genezing, en een hogere kwaliteit 
van leven. De indicatoren zijn gedreven door de 
waarden, die belangrijk zijn voor patiënt en ouders.

Waardering door ouders
In 2020 komt er binnen Kwaliteit meer aandacht 
voor het meten van kind- en ouderervaringen. 
Kwaliteit gaat input van kind en ouders ophalen 
en evalueren. Directe signalen vanuit de zorg in 
combinatie van een cyclische uitvraag rondom 
kwaliteit van leven zal hier een belangrijke basis 
vormen. Deze input wordt vervolgens gebruikt om 
de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven verder 
te optimaliseren. 

Positie binnen Quality of Life
De subafdeling Kwaliteit is in 2019 ondergebracht 
binnen de afdeling ‘Quality of Life’ ( QoL). Door deze 
nieuwe afdeling, wordt de afdeling Kwaliteit beter 
gepositioneerd en gefaciliteerd om verbinding te 
maken met de andere zorgafdelingen.

Type incindenten 
in totaal 1007 meldingen

Medicatie, infuus, TPV 
 
Verantwoordelijkheden en 
samenwerking 
 
Verzorging, behandeling, 
hygiëne 
 
Apparatuur, hulpmiddelen, 
materialen, software 
 
Diagnostiek 
 
Patiëntverwisseling of  
identificatie van patiënten 
 
Anders

Bloedproduct 
 
(sonde)voeding (enteraal)

Vallen

51

20

6

10

6

2 2 111

24          Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         25



Research
in 2019



Research 
in 2019

Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar voor het vinden van nieuwe 
behandelstrategieën en het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de patiënten 
tijdens en na de behandelperiode. Cruciaal zijn onder andere klinische studies om 
geneesmiddelen te testen, fundamentele onderzoeken om kanker te begrijpen, en 
psychosociale onderzoeken om de kwaliteit van leven van kind en gezin te waarborgen. 
Zorg en research werken integraal samen en versterken elkaar op die manier. 
Wetenschappers en clinici voeren structureel overleg en trekken nauw samen op in het 
onderzoek.

Nieuwe wetenschappelijk directeur 
Sinds oktober 2019 is prof. dr. Alexander 
Eggermont aangesteld als Chief Science Officer 
(CSO). Professor Eggermont neemt brede 
oncologische kennis en ruime internationale 
ervaring als chirurg, onderzoeker en bestuurder 
mee vanuit onder meer Gustave Roussy in Parijs, 
waar hij ruim negen jaar CEO was.

Extra researchverdieping
De bij de nieuwbouw van het Prinses Máxima 
Centrum casco opgeleverde vierde verdieping is in 
2019 omgebouwd en ingericht tot een complete 
en functionele (extra) verdieping voor research. 
De extra verdieping, naast de twee bestaande 
researchlagen, levert extra laboratoria en kantoren 
op. Hierdoor is het mogelijk meer (inter)nationaal 
talent aan te trekken om zowel verbreding 
als verdieping van de aandachtsgebieden te 
realiseren. De snelle groei van de research in het 
Máxima zorgde in 2019 voor volle kantoren en 
laboratoria.

Uitbreiding onderzoeksgroepen 
Het Máxima is een aantrekkelijk werkgever voor 
nationaal en internationaal wetenschappelijk 
 

talent. Het aantal onderzoeksgroepen is gestegen 
van 26 in 2018 naar 32 eind 2019. De – in totaal 
473 – onderzoekers in het Máxima hebben 
28 verschillende nationaliteiten, waarvan het 
merendeel op dit moment de Nederlandse 
nationaliteit draagt (83%). Er zijn momenteel 19 
hoogleraren aan het Máxima verbonden. 

Dr. Eelco Hoving hield in 2019 zijn inaugurele 
rede ter ere van zijn benoeming tot hoogleraar. 
Martha Grootenhuis werd benoemd tot hoogleraar 
pediatrische psycho-oncologie aan de Faculteit 
Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Wim 
Tissing werd benoemd tot hoogleraar supportive 
care in kinderoncologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen
 
In 2019 zijn de volgende groepsleiders 
aangetrokken: 

Prof. dr. Henk Stunnenberg 
Komt vanuit: Radboud UMC, Nijmegen 
Zijn expertise en state-of-the-art technologie voor 
het bestuderen van het genoom en epigenoom in 
ziekte en gezondheid, past Henk Stunnenberg toe 
met betrekking tot kinderkanker. 
 

Meer weten? Meer feiten, 
cijfers en belangrijke 
ontwikkelingen rond 
zorg en research van het 
Prinses Máxima Centrum 
zijn te vinden in het 
uitgebreide Jaarverslag 
Care & Research 2019.
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Wervend vermogen in research
Net als in vorige jaren ontving de research 
van het Prinses Máxima Centrum financiële 
steun van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 
Met de core-bijdrage van KiKa financiert het 
Máxima onder meer zeven core facilities die 
zich richten op geavanceerde technieken om 
onderzoekers te ondersteunen en methodiek 
te standaardiseren. Ook ontving het Máxima in 
2019 net als voorgaande jaren een financiële 
bijdrage van VWS. Naast de core funding van 
KiKa zijn de onderzoekers van het Máxima in 2019 
zeer succesvol geweest in het aanvragen van 
projectfinanciering. 

De European Research Council (ERC) zegde dr. 
Jarno Drost een starting grant van €1,5 miljoen 
toe voor zijn onderzoek naar rhabdoïde tumoren. 
Dr. Ruben van Boxtel kreeg een consolidator grant 
van €2 miljoen toegezegd van de ERC voor zijn 
onderzoek naar het ontstaan van late effecten als 
gevolg van de behandeling van kinderkanker.

In 2019 zijn drie junior PI’s nieuw lid geworden 
van Oncode, een samenwerking tussen 
toponderzoekers van verschillende instituten 
om zo efficiënt mogelijk kennis over kanker op 

te doen en met elkaar te delen. Het betreft dr. 
Anne Rios, die geselecteerd werd in het Female 
Junior Investigator programma en dr. Jarno Drost 
en dr. Ruben van Boxtel. Zij treden toe als Junior 
Investigator. 

In 2019 werd een overeenkomst getekend tussen 
het ministerie van Volksgezondheid en het Prinses 
Máxima Centrum waarin is vastgesteld dat het 
Máxima vanaf 2020 beschikbaarheidsbijdrage 
academische zorg (BBAZ) ontvangt.

Core facilities
De research van het Prinses Máxima Centrum 
kent zeven kernfaciliteiten: organoïde kweek, 
het imaging centrum, de sequencing-faciliteit, 
de flowcytrometrie en FACS-faciliteit, High 
throughput screening, de biobank en het  
Trial en Data Center. 

Inclusie aantallen Biobank: 593 nieuwe inclusies, 
96% van de respondenten geeft akkoord.
Andere expertises worden gestructureerd 
met elkaar gedeeld. Zo is er de Seahorse  
Celmetabolisme technologie en worden 
onderzoekers met complexe statistische 
vraagstukken ondersteund door statistici. 

Wervend vermogen 
2015-2019

Dr. Hans Merks 
Komt vanuit: Prinses Máxima Centrum  
voor kinderoncologie 
Kinderoncoloog Hans Merks besteedt naast 
zijn zorgtaken veel aandacht aan klinisch en 
translationeel onderzoek naar sarcoom, met als 
hoofdspecialisatie rhabdomyosarcoom. Sinds 
2019 leidt Hans zijn eigen onderzoeksgroep om 
deze vorm van kinderkanker te bestuderen. 

Dr. Marita Partanen 
Komt vanuit: St. Jude Children’s Research  
Hospital, Memphis, TN, VS 
Marita Partanen neemt van het St. Jude 
Children’s Research Hospital in de Verenigde 
Staten een indrukwekkende ervaring mee met 
het onderzoeken van cognitieve problemen bij 
kinderen met kanker. Vroegtijdige interventies 
bieden mogelijk een manier om cognitieve 
achteruitgang te voorkomen.

Dr. Marcel Kool 
Komt vanuit: DFKZ, Heidelberg, Duitsland 
Marcel Kool werkt de helft van zijn tijd bij het 
Prinses Máxima Centrum en de helft bij het 

DFKZ in Heidelberg. Niet alleen brengt hij een 
ruime ervaring in preklinisch onderzoek naar 
hersentumoren met zich mee, maar ook een 
netwerk aan onderzoekers in Duitsland. Deze 
samenwerkingsverbanden tillen het onderzoek 
naar kinderkanker naar een hoger niveau. 

Dr. Weng Peng 
Komt vanuit: Stanford University, 
San Francisco, CA, VS 
Weng Peng is in 2019 vanuit Stanford University 
aangesloten bij het Prinses Máxima Centrum. 
Hij zet zijn expertise op het gebied van 
stamcelonderzoek en organoïde-kweek in om de 
kennis over levertumoren bij kinderen te vergroten. 

Dr. Benedetta Artigiani 
Komt vanuit: Hubrecht Institute, Utrecht 
Vanuit haar PhD heeft Benedetta Artigiani 
ervaring met neurale stamcellen. Gecombineerd 
met haar Post doc ervaring van het kweken 
van stamcellen en organoïden zal zij zich 
gaan focussen op hersentumor onderzoek met 
als einddoel inzicht te krijgen in effectievere 
behandeling van kinderen met deze tumoren. 
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Wetenschappelijke integriteit
Geen meldingen kwamen binnen bij de 
wetenschappelijke integriteitscommissie in 2019. 

Wetenschappelijke adviesraad 
Het Prinses Máxima Centrum heeft 
een wetenschappelijke adviesraad met 
vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en 
buitenland. Deze raad adviseert de raad van 
bestuur. De leden worden ongeveer eenmaal per 
jaar uitgenodigd om het researchbeleid van het 
Prinses Máxima Centrum te bespreken. 
Alexander Eggermont nam in oktober 2019 de rol 
van CSO over en is om deze reden teruggetreden 
uit de wetenschappelijke adviesraad.  

De wetenschappelijke adviesraad bestond 
in 2019 uit de volgende personen:

Prof. dr. W.E. (William) Evans, voorzitter (VS)
Prof. dr. S.M. (Stefan) Pfister (D)
Prof. dr. K. (Kathy) Pritchard-Jones (GB)
Prof. dr. S.A. (Scott) Armstrong (VS)
Prof. dr. M.M. (Melissa) Hudson (VS)
Prof. dr. A.E. (Anne) Kazak (VS)
Prof. dr. H.L. (Hidde) Ploegh (VS)
Prof. dr. R.H. (René) Medema (NL)

~ 100 
studies

~ 80
mensen

46 
Totaal aantal  

fase I/II studies

34 
Totaal aantal  

fase III studies

69 
Totaal aantal studies 
goedgekeurd door de 

wetenschappelijke 
adviesraad

Aantal studies in Trial en Data Center  
en inclusie aantallen

32          Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         33



Academy
in 2019



Academy 
in 2019

State-of-the art-onderwijs en 
opleiding: kennis en kwaliteit
Naast zorg en research vormen onderwijs en 
opleiding een derde kernactiviteit van het Prinses 
Máxima Centrum. Deze is ondergebracht bij de 
Academy. Samen met zorgprofessionals realiseert 
de Academy vooral onderwijs en opleiding 
voor de zorgmedewerkers, maar ook voor 
researchmedewerkers en medewerkers met een 
andere functie. De Academy groeide in 2019 tot 18 
fte medewerkers. De inzet van de Academy heeft 
zich in 2019 geconcentreerd op uiteenlopende 
aandachtgebieden.

Strategisch meerjaren  
opleidingsplan 2020-2024
Eind 2019 is het nieuwe het strategisch meerjaren 
opleidingsplan opgeleverd. Hierin is ruimte voor 
de opleiding van nieuwe (zorg)professionals, 
maar zeker ook voor de doorontwikkeling van 
bestaande programma’s. Daarnaast wordt verder 
onderzocht wat de rol van de Academy moet zijn 
bij congressen met externe deelnemers. 

Erkenningen en accreditaties
De Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde 
(NVK) heeft in 2019 de erkenning voor het 
subspecialisme kinderoncologie van het Prinses 

Máxima Centrum verlengd. Ook is het Prinses 
Máxima Centrum erkend voor de opleiding tot 
GZ-psycholoog. Verschillende scholingen zijn 
geaccrediteerd door de beroepsverenigingen 
NVK, Verpleegkundig specialisten register, 
Kwaliteitsregister Verpleegkundige en 
Verzorgenden, Nederlands instituut voor 
psychologen en Koninklijke Nederlandse 
Genootschap fysiotherapie. Ook is in 2019 de 
master course geaccrediteerd door European 
Accreditation Council for Continuing Medical 
Education.
 
Learning & development
In 2019 heeft de eerste Basiscursus Regelgeving 
en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) 
van het Máxima plaatsgevonden. Deze cursus 
bestaande uit een e-learning, landelijk examen 
en centrum specifieke bijeenkomst is wettelijk 
verplicht voor alle klinisch onderzoekers.  
Er hebben gastvrijheidscursussen voor 
doktersassistenten plaatsgevonden om een 
eenduidige manier van werken te realiseren 
waarbij tevens aandacht is besteed hoe dit op 
drukke en moeilijke momenten ook vast te kunnen 
houden. Zeven informatieavonden voor ouders 
zijn georganiseerd waar in totaal 285 ouders aan 
hebben deelgenomen.
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Aantal opgeleide kinderoncologieverpleegkundigen 30

Aantal opgeleide kinderverpleegkundigen 28

Deelnemers oefeningen in apparaten- en simulatiestraten 500

Deelnemers verschillende trainingen 3000

Kerncijfers Academy 2019

Voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel
De één jaar durende verpleegkundige 
vervolgopleiding kinderoncologie is in 2019 
twee keer gestart voor studenten van het 
Prinses Máxima Centrum en de shared 
care-centra. Daarnaast zijn er in 2019 30 
kinderoncologieverpleegkundigen en 28 
kinderverpleegkundigen opgeleid. Verder waren 
er in 2019 in totaal 500 deelnemers aan de 
oefeningen in de zogeheten apparaten- en 
simulatiestraten, waarbij zij getoetst werden 
op het gebruik van (nieuwe) apparatuur en 
voorbehouden handelingen. Ook waren er 3.000 
deelnemers die verschillende trainingen hebben 
gevolgd.

Dertien fellows waren in 2019 bezig met hun 
opleiding van kinderarts tot kinderoncoloog, een 
tweeënhalf jaar durend programma met uiteraard 
veel leren in de praktijk. In 2019 is totaal € 3,0

 miljoen subsidie aangevraagd en ontvangen  
voor diverse onderwijsactiviteiten.

Kennis delen, nationaal en 
internationaal
De Academy organiseert diverse stages, intern 
voor eigen medewerkers en extern voor zowel 
shared care-medewerkers als collega’s uit het 
buitenland. In 2019 hebben we 250 stages 
gefaciliteerd voor mensen van buiten. Ook 
is in 2019 de organisatie van congressen en 
symposia verder uitgebreid mede door de komst 
van een nieuw auditorium. We hebben in 2019 
vijf (inter)nationale congressen aangeboden in 
samenwerking met zorg en research. In 2019 
zijn de eerste en tweede module van de tweede 
Master Course Pediatric Oncology uitgevoerd. 
Dertig deelnemers afkomstig uit meer dan tien 
landen volgden het programma. Voor externe 
partijen, waaronder de shared care centra zijn in 
2019 vijf bijeenkomsten georganiseerd met totaal 
320 deelnemers.

Nieuwbouw 
In 2019 werd een gloednieuw auditorium gerealiseerd bovenop het Prinses Máxima 
Centrum. Deze moderne ruimte met meerdere zalen en opties biedt alle moderne 
faciliteiten voor kennisuitwisseling. Het auditorium wordt inmiddels volop gebruikt 
voor allerlei bijeenkomsten en doeleinden. In een van de zalen vinden bijvoorbeeld 
wekelijks de verschillende Tumor Board overleggen plaats van zorgprofessionals en 
onderzoekers. 
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Jaarlijks treft de ziekte kanker wereldwijd meer 
dan 400.000 kinderen. Ruim 80% van hen leeft 
in arme landen. Daar is de kans op genezing 
minder dan 10%, terwijl die in rijke landen 
zoals Nederland 75% is. Via het Outreach 
programma wordt kennis en kunde gedeeld met 
zorgprofessionals in arme landen. Met als doel 
de genezingskansen daar te verhogen, maar 
tegelijkertijd om kennis op te doen waar ook 
onze patiënten in Nederland van profiteren. In 
de wetenschap dat Nederland te klein is om alle 
benodigde data te vergaren.

In 2018 is het Outreach programma met 
essentiële financiële steun van World Child 
Cancer NL formeel van start gegaan. Deze 
stichting maakt deel uit van de koepelorganisatie 
World Child Cancer Global. De uitvoering van het 
Outreach programma zelf wordt gecoördineerd 
en geleid vanuit de Academy van het Prinses 
Máxima Centrum, onder leiding van prof. 
Gertjan Kaspers. Een essentieel onderdeel van 
het Outreach programma van het Máxima is 
een – thans – viertal twinning programma’s met 
ziekenhuizen in armere landen te weten Kenia, 

Kosovo, Indonesië en Malawi. Daarnaast loopt in 
diverse Afrikaanse landen een programma om de 
zorg voor kinderen met een Wilms-tumor (kanker 
in de nier) te verbeteren, vanuit de twinning 
partner in Malawi. 

Het delen van kennis en kunde gebeurt vooral 
via short courses, korte werkbezoeken, en long 
term work visits, waarbij professionals langere 
tijd aanwezig zijn in de partnerziekenhuizen. 
Voor deze programma’s worden onder andere 
zorgprofessionals en researchers van het Prinses 
Máxima Centrum ingezet.  
De AFAS Foundation levert als founding partner 
van het Outreach programma een onmisbare 
bijdrage. 

Master Course Pediatric Oncology
In 2019 werd in het voor- en najaar de Master 
Course Pediatric Oncology gehouden. Zo’n 
40 fellows – kinderartsen in opleiding tot 
kinderoncoloog – uit de hele wereld volgden 
deze opleiding, met topdocenten uit binnen- en 
buitenland.

Outreach

Voor meer informatie en 
het eigen jaarverslag: 
www.worldchildcancer.nl
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Fundament 
In 2019 heeft Organisatie & HR het fundament 
verder verstevigd. De instroom van de honderden 
professionals in 2018 vroeg onder andere om 
aanpassing van het integraal crisismanagement. 
Daarnaast heeft Organisatie & HR zorggedragen 
voor het toepassen van de aangescherpte 
privacy wetgeving (AVG) in de bedrijfsvoering 
van het Prinses Máxima Centrum. Belangrijk 
aandachtspunt was het monitoren van werkdruk 
en het bevorderen van de vitaliteit van onze 
medewerkers. De focus lag eveneens op het 
verduurzamen van de inzetbaarheid van alle 
medewerkers en het behoud van het geworven 
talent voor de organisatie. 

Vitaliteit
Met hulp van een extern adviesbureau en TNO 
is er in 2019 onderzoek gedaan naar de stand 
van zaken rondom sociale veiligheid en vitaliteit 
binnen het Máxima. De inzichten die het onderzoek 
heeft opgeleverd zijn door een organisatie brede 
werkgroep verwerkt in een Vitaliteitsprogramma. 
Hierin is een 6-tal concrete acties gedefinieerd hoe 
het Máxima de gezondheid en vitaliteit van haar 
medewerkers kan stimuleren. Dit programma zal in 
2020 worden uitgerold. 

Beperken werk-gerelateerde risico’s
In het eerste kwartaal van 2019 is door middel 
van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
in kaart gebracht hoe wij omgaan met werk-
gerelateerde risico’s in het kader van de Arbozorg. 
Het rapport is online beschikbaar gesteld aan alle 
medewerkers. 

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de 
beleidsmatige aandacht binnen het Máxima 

primair is gericht op kwaliteit, efficiency en 
gastvrijheid voor het kind en zijn familie. Onze 
medewerkers streven ernaar om veilige en 
gezonde werkomstandigheden te realiseren. 
De evaluatie liet ons ook zien dat onze nieuwe 
organisatie nog wat tijd nodig heeft om 
gerelateerde werkprocessen te optimaliseren. 
Hiervoor is in 2019 een plan opgesteld met 
daarin verbeteracties die in 2020 zullen worden 
opgepakt. Vervolgens zal worden gekeken naar 
een efficiënte monitoring van deze risico’s. 

Verloop van personeel 
In 2019 kende het Máxima een personeelsverloop 
van 16%, een verloop dat past bij de fase waarin 
het centrum zich bevond. Het Prinses Máxima 
Centrum is erin geslaagd om onze vacatures 
met gekwalificeerde (zorg)professionals in te 
vullen. Parallel hebben we aandacht besteed aan 
aspecten die helpen om het verloop in control te 
houden aan de voorkant van het proces (werving 
en introductie) en aan de achterkant (gedurende 
de loopbaan en het vertrek).
 
Werving 
Het invullen van vacatures met gekwalificeerde 
medewerkers vergt een specifieke expertise van 
de arbeidsmarkt en arbeidsmarktcommunicatie. In 
het bijzonder bij (zorg)functies die lastig zijn in te 
vullen. Het Máxima heeft in de loop van 2019 een 
recruiter aangesteld om te ondersteunen in deze 
taak. 

In het eerste half jaar lag de focus op het  
werven van kinderverpleegkundigen. In  
navolging van een plan gericht op het optimaal 
benutten van de beddencapaciteit, is er een  
extra wervingscampagne gevoerd.  
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We hebben liefst 80 nieuwe zorgprofessionals aan 
weten te trekken en daarmee de jaardoelstelling 
gerealiseerd. Vanaf medio 2019 is er ook ingezet 
op het optimaal benutten van de capaciteit van 
het researchgebouw. We zijn er trots op dat we 
125 internationale onderzoekers hebben weten 
aan te trekken (met nu in totaal 20 verschillende 
nationaliteiten). 

Introductie 
De introductie in de organisatie van nieuwe 
professionals is een belangrijk sleutelmoment in 
het behoud van medewerkers. Vorig jaar zijn de 
contouren van een nieuw introductieprogramma 
geschetst door een mooie samenwerking van 
verschillende werkgroepen uit de organisatie. De 
introductie begint nu al vóór de eerste werkdag 
met het toesturen van uitgebreid informatie- en 
filmmateriaal om alvast wegwijs te worden in 
en bekend met de organisatie. Eenmaal in dienst 
vindt er een interactieve introductiedag plaats met 
daarin onder andere een voor het Máxima speciaal 
ontworpen ‘patient journey game’. Nieuwe 
medewerkers doorleven in een groepsactiviteit 
de diversiteit van onze patiënten en ervaren hoe 
belangrijk iedere schakel is in het zorgvuldige 
zorgproces. Na de uitrol van het programma 
wordt het vervolgens geëvalueerd en nog verder 
ontwikkeld.

Leren & ontwikkelen
Medewerkers willen zichzelf continue ontwikkelen. 
Het is voor hen belangrijk om invloed te hebben 
op de invulling van hun werk. Een voorwaarde 
hiervoor is een of meer begeleidingsgesprekken 
per jaar tussen leidinggevende en medewerker. 
Onder begeleiding van Organisatie & HR hebben 
we in 2019 hierin een stap kunnen maken; 

ruim een kwart van de medewerkers heeft een 
jaargesprek gehad. Een ander kwart van de 
medewerkers (PhD studenten) heeft gedurende 
het promotietraject meerdere evaluatiemomenten. 
In 2020 zetten we dit door.

Leiderschap 
Leidinggevenden hebben sinds de start van de 
organisatie intensief gewerkt aan het bouwen 
van hun eigen teams. Het Máxima vond het 
belangrijk om het leidinggevend kader onderling 
te helpen om tot een nog betere samenwerking 
te komen. Samen met een externe partij is een 
leiderschapsprogramma opgezet onder de noemer 
‘Op weg naar Excellentie’. Dat programma voorzag 
in de behoefte aan scholing en inspiratie van de 
deelnemende sleutelspelers van het Máxima. 
Bijna driekwart van de 92 leidinggevenden heeft 
deelgenomen.

Inzicht in vertrek
Verspreid over het jaar hebben 157 medewerkers 
ons huis verlaten. We willen graag leren en 
proberen met iedere medewerker die vertrekt een 
kort gesprek te voeren. Bijna drie kwart van de 
medewerkers vertrok op eigen initiatief. Grofweg 
de helft daarvan had uiteenlopende persoonlijke 
redenen, waarvan een grote reistijd de meest 
genoemde was. De andere helft van vrijwillig 
vertrekkende medewerkers had professionele 
redenen. Of de functie bleek mentaal zwaarder 
dan voorzien. 

Voor bijna een kwart van de medewerkers was het 
vertrek geen eigen keuze, maar een contractuele. 
Het Máxima kiest ervoor om in eerste instantie aan 
de meeste nieuwe medewerkers een contract voor 
bepaalde tijd aan te bieden.

31 dec 2017 31 dec 2018 31 dec 2019

Zorg 205 703 791

Research 132 167 313

Academy 10 20 22

Staf 75 112 139

Totaal 422 personen 1.002 personen 1.265 personen

In fte 358,84 fte 861,85 fte 1.094,81 fte

2018 2019

Man 39 49

Vrouw 32 43

Totaal 71 92

Bepaalde tijd Onbepaalde tijd

Man 133 119

Vrouw 451 562

Totaal 584 681

Groei aantal medewerkers 2017-2019

Aantal leidinggevenden

Dienstverbanden 

31 december 2019

Kerngegevens HR 2019 
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2018 Man Vrouw

< 25 9 73

25 - 30 29 175

30 - 35 27 104

35 - 40 15 102

40 - 45 20  90

45 - 50 18 99

50 - 55 25 101

55 - 60 29 52

60+ 14 20

2019 Man Vrouw

< 25 15 73

25 - 30 46 235

30 - 35 40 138

35 - 40 21 122

40 - 45 25  109

45 - 50 18 117

50 - 55 21 109

55 - 60 40 80

60+ 26 30

2018 2019

Research 2,30% 2,66%

Zorg 4,03% 4,89%

Staf 1,40% 2,05%

Academy 1,76% 3,03%

Totaal 3,37% 4,16%

In dienst 2018 Uit dienst 2018 In dienst 2019 Uit dienst 2019

Zorg 509 73 245 116

Research 73 7 120 13

Academy 11 2 9 2

Staf 53 18 60 26

Totaal 646 100 434 157

2017 2018 2019

Percentage 1,09% 1,30% 1,36%

2018 Man Vrouw

0 - 10 14 16

11 - 20 6 16

21 - 30 7 232

31 - 36 137 516

>36 - 40+ 22  36

2019 Man Vrouw

0 - 10 14 21

11 - 20 7 41

21 - 30 13 273

31 - 36 195 640

>36 - 40+ 23  38

Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim

In/uit dienst

Zwangerschapsverlof

Aantal uren per week

Kerngegevens HR 2019 
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IDT

De IDT-strategie is primair gericht op het realiseren van de ambities en plannen van 
het Prinses Máxima Centrum. IDT (Informatie Data Technologie) is ondersteunend aan 
het realiseren van samenhang in de brede zin van het woord. Samenhang tussen de 
verschillende bedrijfsonderdelen, maar vooral ook samenhang die past bij het karakter 
van het centrum: een organisatie waarin alle disciplines samen werken aan één missie. 
Dit vereist moderne technologie, een optimale manier van data-, gegevensuitwisseling 
en het faciliteren van vergaande samenwerking binnen en buiten Nederland.

Werkplekken
Door de snelle groei van medewerkers van het 
Prinses Máxima Centrum waren sneller meer 
werkplekken nodig dan voorzien. Dit vroeg van 
IDT een grote inspanning om de werkplekken tijdig 
te voorzien van de benodigde automatisering. 
Niet alleen binnen het Máxima zelf, maar ook in 
de beschikbaarheid een digitale werkplek van het 
Máxima binnen Shared Care centra. In 2020 start 
een programma om de (digitale) werkplekken in 
het Máxima verder te optimaliseren. November 
2019 is het Auditorium opgeleverd alsmede 
de foyer en de kleine zaal (MDO-ruimte). IDT 
operations is samen met de bouwcombinatie 
verantwoordelijk geweest voor de infrastructuur en 
de audiovisuele middelen. Tevens zorgt IDT voor 
de dagelijkse ondersteuning van de apparatuur in 
MDO-ruimtes waar onder andere de Tumor Board 
overleggen plaatsvinden.
 
IDT en Zorg
IDT droeg binnen de zorg bij aan veel projecten en 
programma’s die erop gericht waren om het werk 
van onze zorgprofessionals beter te ondersteunen 
en de zorg voor patiënten verder te verbeteren. 
Belangrijke ondersteuning werd geleverd 
aan: patiëntmonitoring en de dataontsluiting 
daarvan voor onderzoek naar PEWS (Pediatric 
Early Warning Signs), het medicatieproces met 

daarbinnen een opschaling in het gebruik van de 
RIVA robots, het in gebruik nemen van slimme 
medicatiekoelkasten en het beter inzetten van 
infuuspompen, het introduceren van moderne 
Thoraxdrainage met een digitaal systeem dat 
patiënten mobieler maakt én prettiger is voor 
zorgprofessionals, de optimalisatie van anesthesie 
en pijnbehandeling met de uitbreiding van echo 
en sedatieapparatuur, de inrichting van een 
specialistisch digitaal dossier en betere inzet van 
patiënt-gecontroleerde pijnstilling, de inzet van 
technologie thuis, de inzet van (medische) apps 
voor patiënten en een start met het gebruik van 
wearables. Zo is in het afgelopen jaar een eerste 
pilot gedaan met het 24/7 monitoren van activiteit 
bij kinderen via slimme horloges als onderdeel 
van het programma Máximaal bewegen, inclusief 
informatiemodel en dashboard. 

In 2019 is het UMC Utrecht patiëntenportaal 
toegankelijk gemaakt voor patiënten van het 
Prinses Máxima Centrum. Hiermee hebben 
patiënten digitaal inzicht gekregen in de meest 
relevante informatie uit hun medisch dossier. In 
2020 gaan we onze patiënten een eigen Máxima 
patiëntenportaal aanbieden dat de digitale 
voordeur zal vormen voor onze digitale systemen 
en alle informatie en communicatie over (de zorg 
in) het Máxima.  

Ook treffen we voorbereidingen voor een 
nieuw gezamenlijk EPD met het UMC Utrecht, 
met daarbinnen veel aandacht voor het 
Kinderoncologisch Dossier, het voorschrijven 
en toedienen van cytostatica, ons specifieke 
planningsproces en een betere ondersteuning 
van het medicatieproces en de apotheek van het 
Máxima.  

Naast optimalisaties en vernieuwingen is ook de 
basis-organisatie voor onze medische apparatuur 
en software sterker geworden in 2019. Zo is er 
een team van applicatiespecialisten ingericht 
voor dagelijkse ondersteuning van het gebruik 
van medische software, is er flink geïnvesteerd op 
informatiebeveiliging/security en zijn er scholingen 
ontwikkeld voor zorgprofessionals. 

IDT en Research
IDT bood in 2019 de nodige ondersteuning bij 

de snelle groei van de research. Ook zorgde IDT 
voor de aanleg van de data infrastructuur en 
hardware op de nieuwe research verdieping. 
Het belangrijkste project van IDT bij de research 
was het opzetten van een geschikte research 
infrastructuur voor met name de preklinische 
research. Dit wordt in 2020 doorgezet waarbij 
de preklinische data vanuit het UMCU naar de 
Maxima research infrastructuur zal worden 
overgezet.  

De afhankelijkheid van IT-voorzieningen wordt 
ook binnen de Research steeds groter. Voor 
ontwikkelingen met een hoog innovatief gehalte 
is het verkrijgen van subsidies en/of bijdragen in 
middelen van IT-leveranciers steeds belangrijker 
om innovatie voor het Máxima betaalbaar te 
houden. IDT draagt hier actief aan bij door IT-
partners te betrekken bij innovaties en als co-
applicant bij subsidieaanvragen op te treden. 
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Communicatie

Algemeen
In 2019 stond de inhoudelijke professionalisering 
van de communicatie centraal. Van ouderkind- 
tot arbeidsmarktcommunicatie en van (social-) 
mediabeleid tot interne communicatie. Met als 
inzet een gewogen balans tussen ‘zenden’ en 
‘ontvangen’. In die context was er permanent 
overleg met de cliëntenraad en de VOKK.
 
Extern was de serie ‘Helden van het Máxima’ 
natuurlijk de grote blikvanger. Deze vierdelige 
AVROTROS serie onder regie van Paul Rigter 
en redacteur Rosalie Buizer trok niet alleen veel 
kijkers in de zomer van 2019; het droeg zeer bij 
aan de zogenoemde ‘awareness’ van wat er in het 
Máxima allemaal gebeurt.

Aandacht van de landelijke kranten, 
optredens in talkshows en reportages in 
actualiteitenprogramma’s is inmiddels usance. 
Daarnaast zijn specifiek voor onze ouders, diverse 
inhoudelijke informatie- en wetenschapsavonden 
georganiseerd. Zo waren er avonden over pijn- 
en stressvermindering, over de vaak ingrijpende 
gevolgen van dexamethason en kwam de pure 
wetenschap aan bod op een avond over de vraag 
waarom kinderen kanker kunnen krijgen. Goed 
bezochte avonden die door ouders en verzorgers 
hogelijk werden gewaardeerd.

Communicatie heeft een substantiële bijdrage 
geleverd aan de werving van nieuwe medewerkers 
op tal van met name zorgdomeinen. Inhoudelijk 
multimediaal van aanpak en gebaseerd op 
‘storytelling’. Die aanpak leidde onder meer tot 
een succesvolle campagne voor kinderoncologie-
verpleegkundigen. Voor anesthesie is gekozen voor 
een zogenoemde “schaarste” aanpak, gelieerd aan 

de Maximaal op Maat cursus. Juist die  
schaarste propositie heeft goed gewerkt. 
 
Organisatorisch stond voor de afdeling 
Communicatie 2019 ook in het teken van ‘de basis 
op orde’. Concreet betekende dit het maken van 
beleid als fundament onder de vele communicatie-
uitingen. Een aantal voorbeelden:

Mediabeleid
Ons centrum mag zich inmiddels verheugen 
op veel en veelal positieve publiciteit in de 
verschillende media. Tegelijkertijd schuilt hierin een 
niet te onderschatten mate van kwetsbaarheid. 
Immers: wat kunnen we ‘sturen’, ofwel wat 
overkomt ons en wat niet? Wat willen we 
inhoudelijk precies over het voetlicht brengen: 
wat is ons doel voor met name de serieuze 
journalistiek. En last but not least: op welke 
manier zetten we onze eigen digitale platformen 
in. Anders gezegd: er was ook alle aanleiding om 
beleid te formuleren om op die manier handvatten 
te creëren en vooral organisatie breed richting te 
geven aan wat we willen.

Intern communicatiebeleid
Elkaar ruimhartig informeren over wat goed gaat 
en durven te benoemen van wat beter moet. Op 
basis van beleid, voorzien van een concrete en 
praktische aanpak. Dat is het doel van het interne 
communicatiebeleid van het Máxima. We zijn als 
centrum nog altijd in opbouw en we doen iets wat 
niet eerder is gedaan. Daarbij vinden er dagelijks 
verbeteringen, aanpassingen en wijzigingen 
plaats. Bovendien: het overgrote deel van onze 
collega’s is nieuw en (vaak) afkomstig uit centra 
waar structuren en werkwijzen al decennia 
lang zijn ingesleten. Een goed functionerende 

interne communicatie is daardoor cruciaal om 
de grote betrokkenheid van ieder niet alleen te 
borgen maar ook en vooral te benutten in het 
licht van onze missie. De professionalisering 
van de nieuwsbrieven en het gebruik maken van 
de audiovisuele mogelijkheden van het nieuwe 
auditorium hebben hiertoe bijgedragen.

Beeldbank
Logischerwijs is er in korte tijd een per week 
groeiende hoeveelheid foto’s ontstaan. Deze 
was weliswaar gerubriceerd maar te weinig 
zichtbaar en hierdoor te weinig bruikbaar. 
Ook de cliëntenraad drong terecht aan op 
een multifunctionele beeldbank. Daarom is 
er beleid gemaakt en een systeem ingericht 
om mediabestanden te organiseren, te 
centraliseren en te distribueren. Er is in 2019 
een gebruiksvriendelijk systeem ingericht waar 
meerdere afdelingen binnen het Prinses Máxima 
Centrum kunnen inloggen met een eigen account. 
Hierdoor is beeldmateriaal direct beschikbaar voor 
gebruikers. Door verschillende rechten wordt het 
risico verkleind dat onjuiste items en bestanden 
worden gebruikt en doen we recht aan alle 
privacywetgeving die samenhangt met de foto’s 
die we van onze kinderen opslaan. 

De ‘socials’
Op de digitale kanalen van het Prinses Máxima 
Centrum is beleid ontstaan ten behoeve van 
doelgroepgerichte communicatie. Op basis van 
insights zijn de volgende strategische keuzes 
gemaakt: op onze website bedienen wij via drie 
verschillende subsites: 1) ouders en kinderen, 2) 
wetenschappers en 3) professionals. Op Facebook 
brengen we relevant nieuws voor ouders en 
kinderen. Op Instagram geven we een kijkje in het 
centrum, voor ouders en kinderen, maar zeker ook 
voor het brede publiek. Twitter is voor het Máxima 
het podium voor nieuws, met focus op wetenschap. 
En op LinkedIn ten slotte focussen we ons op 
arbeidsmarktcommunicatie en zakelijk nieuws.
Deze gerichte en ‘dedicated’ aanpak blijkt 
succesvol. In 2019 hebben we bijna 2 miljoen 
bezoeken gehad op de website, met als absoluut 
hoogtepunt de maand juli tijdens uitzendingen 
van de AVRO-TROS docuserie ‘Helden van het 
Máxima’. Op Facebook laten we gemiddeld 
een hoge engagement rate (8,3%) zien, zeker 
vergeleken met de industry benchmark (3,5%). Op 
Instagram groeien we hard en zijn we verdubbeld 
in aantal volgers. Een hele eer was ook dat het 
Máxima in 2019 benoemd stond in de lijst van 
belangrijkste ‘merken’ op Instagram.
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Fondsen- 
werving

Prinses Máxima Centrum Foundation
Mede dankzij de Prinses Máxima Centrum 
Foundation worden er voorzieningen gerealiseerd 
die buiten de reguliere zorgdekking vallen. Deze 
voorzieningen zijn van cruciaal belang voor het 
welzijn van kind en gezin tijdens het langdurige 
proces van behandelingen en opnames én in de 
herstelperiode daarna. Meer informatie over de 
activiteiten is te vinden in het jaarverslag van de 
Prinses Máxima Centrum Foundation.

Vele donateurs hebben het Prinses Máxima 
Centrum in 2019 verder geholpen. Zo heeft 
de Foundation de realisering van het nieuwe 
auditorium voor haar rekening kunnen nemen. Het 
auditorium biedt plaats aan 250 personen en is 
voorzien van de nieuwste studio- en audiovisuele 
faciliteiten. Cruciaal voor de missie van het 
Prinses Máxima Centrum is kennis delen én kennis 
binnenhalen. Dit geldt voor de research en de 
zorg en voor het scholen van professionals via de 
Academy. Het auditorium biedt alle faciliteiten 
om dit optimaal te ondersteunen. Al eerder deed 
Mylan een geoormerkte gift van € 1 miljoen, die in 
2019 is besteed aan het auditorium. Daarnaast 
droegen PNO Zorg, RICS en de Stichting Talpa 
afgelopen jaar bij aan de bouw, inrichting en de 
faciliteiten. 

Voor het eerst organiseerde de Foundation in 2019 
een zogenoemde ‘update’; een bijeenkomst voor 
onze belangrijke gevers om ze te informeren, om 
verantwoording af te leggen en om de urgentie 
van blijvende ondersteuning over het voetlicht 
te brengen. Waar in het Máxima kind en ouders 
centraal staan, gaat het bij de Foundation om 
de donor. Echter: ‘de’ donor bestaat niet. Om die 
reden wordt onderzoek, marketing en inzet van 

relevante media gericht op kansrijke proposities, 
steeds belangrijker. De Foundation werkt de 
komende jaren toe naar een ‘next step’ waarbij de 
focus ook zal liggen op het structureel verbinden 
van de zakelijke markt aan het Máxima middels 
partnerships.

De kracht van de Foundation is gebaseerd op  
de persoonlijke relatie en dit kwam goed  
tot uitdrukking door het organiseren van een 

bedankdag en een familiedag op Duinrell. Hier 
waren niet alleen de kinderen van ons centrum 
welkom maar bereikten we ook een nieuwe 
generatie betrokkenen bij onze missie. 

Stichting World Child Cancer NL
De AFAS Foundation staat, met een meerjarige 
schenking, als founding partner aan de basis van 
het Outreach programma (zie hiervoor pagina 40 
van dit jaarverslag). World Child Cancer NL,  

de stichting die zich inzet voor een wereld zonder 
kinderkanker, geeft een eigen jaarverslag uit; dit is 
te vinden op www.worldchildcancer.nl 

Met de gelden die World Child Cancer NL werft is 
‘capacity building’ in armere landen ten behoeve 
van kinderen met kanker mogelijk. Het Máxima is 
daarbij een belangrijke, maar zeker niet de enige, 
samenwerkingspartner.
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Bestuur, governance en 
medezeggenschap

Structuur van de organisatie
Het Prinses Máxima Centrum is gegrond op het 
belang van de patiënt en zijn of haar omgeving: 
het kind met kanker, de ouders, broers en zussen, 
familie, vrienden, school en sociale contacten. 
Om steeds te kunnen uitgaan van kind en 
omgeving, wil het Prinses Máxima Centrum een 
wendbare en ontwikkelingsgerichte organisatie 
zijn met een flexibele besturing en met een 
minimale overhead. Dit vereist een structuur 
waarbinnen multifunctionele, zelforganiserende, 
resultaatverantwoordelijke teams kunnen 
opereren. Het organisatieontwerp (zie figuur 
hieronder) zorgt ervoor dat het probleemoplossend 
vermogen – competenties van medewerkers, 
verantwoordelijkheid, regelvermogen en 
informatievoorziening – zo dicht mogelijk bij 
het kind ligt om wie het allemaal om gaat. De 
inrichting van de organisatie gaat uit van co-
creatie en samenwerking.

Belanghebbenden en betrokkenen
Het Prinses Máxima Centrum staat volop in de 
landelijke en internationale belangstelling en wil 
daarbij open en transparant acteren en externe 
partijen informeren over organisatieontwikkelingen 
en ontwikkelingen die voor de patiënten relevant 
zijn. Partijen die als belanghebbenden kunnen 
worden aangemerkt, ziet u in de figuur op pagina 
62, Stakeholders Prinses Máxima Centrum.

Bestuur en toezicht
Het Prinses Máxima Centrum streeft naar een 
transparante structuur met daarbinnen een 
duidelijk afgebakende rolverdeling tussen de 
bestuurlijke geledingen. De positie van het Prinses 
Máxima Centrum als nationaal zorg, research- en 
opleiding organisatie brengt een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor het centrum en zijn 
stakeholders met zich mee, die zich ook vertaalt in 
een solide governance-structuur.  
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Het doel is het verwezenlijken van onze missie, 
door het bieden van een unieke combinatie van 
zorg en research, gedragen door ouders en 
professionals en met aandacht voor het kind en 
zijn of haar ontwikkeling.

Het bestuursmodel van het Prinses Máxima 
Centrum kent drie organen, te weten een raad 
van bestuur, een raad van commissarissen en 
een Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA). Deze AVA bestaat uit de houder van alle 
gewone aandelen, de coöperatie bestaande 
uit SKION en VOKK, en de houder van het 
prioriteitsaandeel: UMC Utrecht.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de organen van het Prinses Máxima Centrum zijn 
in de statuten vastgelegd en nader uitgewerkt 
in reglementen, waarbij als uitgangspunt het 
volgende geldt:

• De raad van bestuur is verantwoordelijk  
voor de integrale bedrijfsvoering van  
het Prinses Máxima Centrum.

• De raad van commissarissen houdt toezicht  
op het beleid van de raad van bestuur en  
staat deze met raad en advies ter zijde.

• De AVA bewaakt de missie van het  
Prinses Máxima Centrum en borgt een  
goede procesgang in de besturing van  
het Prinses Máxima Centrum.

Governancecode Zorg
Het Prinses Máxima Centrum heeft transparantie 
en integriteit hoog in het vaandel staan. 
Daarbij gaat het om transparantie in structuur, 
besluitvorming en handelen, en om professionele 
en persoonlijke integriteit. De Governancecode 
Zorg uit 2017 is daarbij de basis. In 2019 heeft 
het Prinses Máxima Centrum aan diverse 
aspecten van de nieuwe governancecode 
aandacht geschonken, in lijn met de groei van 
de organisatie en heeft de formele aanpassing 
van de statuten en reglementen vorm gekregen, 
om transparant en integer handelen nog beter 
te verankeren. Het goed op papier regelen is 
echter niet voldoende; het gaat ook om ieders 
eigen gedrag. Zeker in een situatie waarin vrijwel 
wekelijks nieuwe medewerkers binnenstromen, is 
het een uitdaging hierover met alle medewerkers 

in discussie te blijven. Ook de komende jaren 
blijft het Prinses Máxima Centrum permanent 
aandacht hieraan besteden, bijvoorbeeld 
in het introductieprogramma Check-In voor 
nieuwe medewerkers, in een programma voor 
managementontwikkeling, en andere activiteiten 
gericht op cultuur en gedrag.
 
Raad van bestuur
In de statuten van Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie B.V. zijn de positie en de 
taken van de raad van bestuur vastgelegd. 
De raad van bestuur van het Prinses Máxima 
Centrum is verantwoordelijk voor het beleid 
en bestuur van de organisatie. De raad van 
bestuur legt verantwoording af aan de raad van 
commissarissen en aan de AVA.

De raad van bestuur bestaat uit drie personen die 
ieder hun eigen aandachtsgebieden hebben. In 
2019 waren dit:
• mevrouw drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen, CEO 

(met als aandachtsgebieden onder andere 
algehele sturing, organisatie, financiën, 
compliance, strategie, bouw en externe 
relaties)

• de heer prof. dr. R. (Rob) Pieters**, CMO  
(zorg, onderwijs en opleiding)

• de heer prof. dr. J.C. (Hans) Clevers*, CSO 
(onderzoek) tot 1 juni 2019.

• de heer prof. dr. A.A.M. (Lex) Eggermont, CSO 
(onderzoek) vanaf 1 oktober 2019***.

 
De raad van bestuur werd in 2019 ondersteund 
door Paul Thewissen als bestuurssecretaris.

*De aanstelling van Hans Clevers was voor 50%. 

Daarnaast is hij werkzaam bij het Hubrecht Instituut / 

KNAW en de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht. 

**De aanstelling van Rob Pieters was voor 70% als 

lid Raad van Bestuur. Daarnaast is hij werkzaam als 

kinderoncoloog/principal investigator.

***De aanstelling van Lex Eggermont was voor 70% 

als lid Raad van Bestuur. Daarnaast is hij werkzaam 

als kinderoncoloog/principal investigator. Daarnaast 

is hij werkzaam als Professeur d’Oncologie (Classe 

Exceptionnelle),  Université Paris-Sud, Paris, France.

Wisseling bestuurders
Op 1 juni 2019 trad Hans Clevers terug als Chief Scientific Officer (CSO) en lid raad van bestuur. Clevers blijft nauw 
betrokken bij het Prinses Máxima Centrum, onder andere als principal investigator van zijn researchgroep die zich 
bezighoudt met organoids. Met ingang van 1 oktober 2019 is Lex Eggermont (op de foto links) aangesteld als zijn opvolger.
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De raad van bestuur heeft in 2019 tweewekelijks 
vergaderd. Daarnaast is er een vast overleg van het 
managementteam waaraan naast de bestuursleden 
de managementverantwoordelijken voor de zorg, de 
research, de Academy, Finance & Risk, Organisatie 
& HR, IDT en Media & fundraising deelnemen.

In 2019 is het personeelsbestand opnieuw sterk 
toegenomen. De groei van de organisatie en het 
inregelen van diverse processen en systemen zijn in 
2019 belangrijke interne thema’s voor de raad van 

bestuur geweest. Daarnaast is voortdurend veel 
aandacht uitgegaan naar de externe positionering 
van het Prinses Máxima Centrum. Veel energie is 
gestoken in de totstandkoming van een nieuwe 
meerjarenstrategie 2020-2024, die eind 2019 vorm 
kreeg onder de titel ‘Doelgericht en kansrijk’.

De bezoldiging van de leden van de raad van 
bestuur valt binnen de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT). 

Samenleving 

KiKa
Ministerie van VWS
Science Park Utrecht
Universiteit Utrecht
Provincie Utrecht

Gemeente Utrecht
Utrechts Landschap 

Organisatie 

Coöperatie van commissarissen
UMC Utrecht

Vakbond
NKI-AvL

Ondernemingsraad
NVZ

NVZD
Bouwcombinatie

Markt 

VOKK
Cliëntenraad

NFK
Patiëntenfederatie Nederland
Stichting Kind en Ziekenhuis

IGJ
SKION

NVK en overige beroepsverenigingen
Shared care centra
Hubrecht Instituut

Wetenschappelijke adviesraad
St. Jude Children’s Reseach Hospital

Financiering 

Banken
Zorgverzekeraars Nederland

Zorginstituut Nederland
DBC-onderhoud

NZa | KiKa | KWF Kankerbestrijding  
(incl. Alpe d’HuZes)

Fondsen (Roparun, Villa Joep,  
Fonds NutsOhra, Ronald  
McDonald Kinderfonds, 
ODAS Stichting & andere  

betrokken fondsen)
Stichting Steun het  

Princes Máxima Centrum
Accountant | Juridisch adviseurs

Organogram Prinses Máxima Centrum

Research Groups

Research

Klinische afdelingen,
SO, NO, HO (incl. SCT), QoL

Zorg

IDT

Organisatie & HR

Facilitair

Inkoop

Finance & RiskCommunicatie, media  

& fundraising

Bestuurssecretariaat

Wetenschappelijke adviesraad

Ondernemingsraad 

Cliëntenraad

Kinder Adviesraad

Verpleegkundigen Adviesraad

Medische Adviesraad

Academy

Apotheek

Diagnostisch lab

Trial en Data Center

Raad van bestuur

Raad van commissarissen

Stakeholders Prinses Máxima Centrum
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De raad telde in 2019 drie 
voorbereidingscommissies:

• de Auditcommissie heeft in 2019 toegezien 
op de uitvoering van een strak financieel 
beleid in een jaar met veel verandering en 
onzekerheden, waarin desondanks een goed 
resultaat is behaald conform de doelstelling.  
De commissie heeft vijf keer vergaderd.

• de Kwaliteitscommissie heeft nadrukkelijk 
de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg 
gemonitord in het eerste volledige jaar van het 
Prinses Máxima Centrum. De commissie heeft 
vijf keer vergaderd.

• de HR-commissie adviseert over de werving en 
voordrachten tot (her)benoeming, beoordeling 
en bezoldiging van de leden van de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen. De 
commissie heeft drie keer vergaderd.

De samenstelling van de commissies 
in 2019 is op pagina 64 weergegeven.

Het Prinses Máxima Centrum valt onder de 
reikwijdte van de Wet Normering Topinkomens en 
de daarbij horende openbaarmakingsplicht. De 
raad van commissarissen heeft in 2019 conform 
de daarvoor geldende richtlijnen vastgesteld 
dat het Prinses Máxima Centrum uitkomt in 
klasse V van de klasse-indeling WNT-normen 
zorginstellingen.

De commissarissen ontvangen een bezoldiging. 
Twee commissarissen hebben daarvan afgezien. 
Gezien de aard van de organisatie is bewust 
gekozen voor een lagere honorering. De 
honorering bedroeg minder dan de helft van het 
WNT-maximum. Alle commissarissen hebben de 
Nederlandse nationaliteit. Zij verschillen in leeftijd 
van 57 tot 72 jaar.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op het 
beleid van de raad van bestuur en op de algemene 
gang van zaken in het Prinses Máxima Centrum. 
De raad van commissarissen vervult een advies-, 
klankbord- en werkgeversfunctie voor de raad 
van bestuur. De leden richten zich bij het vervullen 
van hun taak naar het belang van het Prinses 
Máxima Centrum en houden toezicht vanuit de 
maatschappelijke doelstelling van de organisatie. 
De positie van de raad van commissarissen is 
geregeld in de statuten van Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie B.V. Eén lid van 
de raad wordt benoemd door UMC Utrecht, als 
houder van een prioriteitsaandeel. De andere leden 
worden benoemd door de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders. Twee commissarissen zijn 
benoemd op voordracht van de cliëntenraad, 
respectievelijk de ondernemingsraad.

De raad van commissarissen telt zeven leden, 
met de heer Van Iperen als voorzitter.

De samenstelling onderging in 2019 geen 
wijzigingen en is als volgt:

• de heer ir. R.L. (Rokus) van Iperen, voorzitter
• de heer drs. H.H.J. (Herman) Bol
• de heer prof. dr. M.J. (Max) Coppes
• mevrouw drs. B. (Barbara) Fransen
• de heer prof. dr. J.H. (Herre) Kingma
• mevrouw drs. C.I.J.M. (Clémence)  

Ross-van Dorp
• de heer drs. ing. R. (Rob) Stricker

De raad van commissarissen heeft in 2019 vijf 
keer vergaderd met de raad van bestuur van het 
Prinses Máxima Centrum. In 2019 heeft de raad van 
commissarissen nadrukkelijk aandacht besteed aan 
de uitbouw van de zorg- en de researchorganisatie, 
aan de governancestructuur van de organisatie, 
uitmondend in aangepaste statuten en reglementen, 
aan de wisseling in de samenstelling van de raad 
van bestuur en aan de meerjarenstrategie van 
het Prinses Máxima Centrum. Ook de financiën 
zijn in 2019 goed gevolgd en een terugkerend 
agendapunt voor de raad van commissarissen 
geweest. In 2019 heeft de raad van commissarissen 
goedkeuring verleend aan specifieke investeringen, 
het jaardocument en de jaarrekening 2018 en het 
integraal jaarplan 2020. 

functie (her)  
benoemd

Audit- 
commissie

Kwaliteits- 
commissie

HR- 
commissie

tijdelijke 
Bouw-  
commissie

De heer van Iperen voorzitter januari 2019 lid

De heer Bol lid september 2017 voorzitter voorzitter

De heer Coppes lid september 2017 lid

Mevrouw Fransen lid juli 2019 voorzitter

De heer Kingma lid september 2017 voorzitter lid

Mevrouw Ross lid november 2016 lid

De heer Stricker lid september 2017 lid lid
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Adviezen
In 2019 heeft de cliëntenraad veel aandacht 
gehad voor de belangen en (juridische) positie 
van patiënten, zoals het recht op vrije keuze van 
behandelaar en second opinion en het aanstellen 
van een ombudsman Dat heeft geleid tot nieuw 
beleid en tot het inrichten van de functie van 
ombudsvrouw. Uit de wettelijk adviesplichtige 
onderwerpen heeft de raad prioriteit gegeven aan 
zorg en aan communicatie met ouders en kinderen. 

Gegeven Adviezen in 2019:
• Aanstellen ombudsman (1 maart 2019)
• Advies vrije keuze behandelaar en second 

opion (20 maart 2019)
• 2e advies privacy beleid (21 mei 2019)
• Reorganisatie van de 4e pijler Zorg  

(24 juli 2019) 

• Oeci criteria (5 november 2019)
• Aanpassingen voedingsconcept 2020  

(3 december 2019)

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) bestond in 2019 
 uit de volgende leden:
• Patrick Kemmeren (Principal  

Investigator), voorzitter
• Jakob Anninga (kinderoncoloog), 

plaatsvervangend voorzitter
• Xenya Alibaks (datamanager TDC)
• Liesbeth Smulders (medisch  

maatschappelijk werker)
• Jo van Bilsen (integratiespecialist research IDT)
• Bernadette Jeremiasse (arts-onderzoeker)
• Desiree Jorna (farmaceutisch medewerker)
• Armanda van Markesteijn -van Leeuwen 

(verpleegkundig specialist)

Coöperatie
Het bestuur van de coöperatie bestond in 2019 uit 
de volgende leden:
• de heer C.H. (Cor) Broekhuizen MIM (voorzitter)
• mevrouw drs. M.C. (Marianne) Naafs-Wilstra
• de heer prof. dr. H.A. (Hugo) Heij
• de heer prof. dr. W.A. (Willem) Kamps

De coöperatie publiceert een eigen jaarverslag. 

Medezeggenschap
Het Prinses Máxima Centrum heeft twee 
wettelijke medezeggenschapsorganen: 
de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 
Deze medezeggenschapsorganen zijn 
ingesteld op grond van respectievelijk de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen en 
de Wet op de ondernemingsraden. De raad van 
bestuur overlegt regelmatig met deze organen.

Naast de wettelijk verplichte 
medezeggenschapsorganen, hebben de 
KinderAdviesRaad (KAR), de Verpleegkundigen 
Advies Raad (VAR) en Medische Advies Raad 
(MAR) een plek in de organisatiestructuur van het 
Prinses Máxima Centrum. Ook vraagt de raad van 
bestuur op het gebied van research advies aan de 
onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad.

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestond in 2019 uit de volgende 
leden:
• mevrouw M. (Marjoleine) de Lange, voorzitter, 

plastisch chirurg Alexander Monro Ziekenhuis
• de heer K. (Kees) Abbes (per 6 april 2018), 

bestuurssecretaris Stichting Heroes 4 Life
• de heer K. (Kees) Buijsrogge, vicevoorzitter, 

directeur Roadmap Space & Scientific 
Instrumentation TNO 

• mevrouw M. (Maaike) van Rennes) 
(medeoprichter van kindercentrum Bzzzonder)

• mevrouw A. (Ariane) Sickinghe, (tot 15 mei 
2019) student Biomedische Wetenschappen

• mevrouw L. (Liedeke) van Spronsen, eigenaar 
kaarsenatelier/reïntegratiebedrijf  
SuperMirthe’s Lichtpuntjes

• mevrouw E. (Elise) Steenbergen (vertrek 
per 1 januari 2020)(), verenigingsmanager/ 
bestuurssecretaris Atriumgroep Gorinchem

• mevrouw S.(Saskia) van London ( per 1 april 
2019) dansdocent

• mevrouw A. (Anouk) Nijenhuis (per 17 juni 
2019) Beleidsmedewerker bij Mediis

• de heer J.P. (Jean Paul) Verheij (tot 1 april 
2019), copywriter/webredacteur ABN AMRO

• de heer F. (Fokko) van der Zee, managing 
director Nedap-Security Management

 
De cliëntenraad werd in 2019 ondersteund  
door Nicky Vos.

Vergaderingen
2019 stond voor de cliëntenraad in het teken van 
organisatorische en professionele groei en meer 
aandacht voor de formele patiënten rechten. De 
cliëntenraad heeft in 2019 vijf keer vergaderd, vijf 
keer formeel overlegd met de raad van bestuur 
en twee maal woonden leden van de raad van 
commissarissen een vergadering bij. Ook zijn 
tijdens thema-avonden specifieke onderwerpen 
uitgediept. Daarnaast vond twee maal een 
beleidsmiddag plaats samen met de Raad van 
Bestuur. De voorzitter van de cliëntenraad had 
periodiek overleg met de managing directors 
van zorg en research, met het hoofd kwaliteit 
en met de voorzitter van de ondernemingsraad. 
Cliëntenraadsleden hebben informeel meegedacht 
bij de ontwikkeling van beleid en producten 
(zoals zorgprotocollen, en informatie aan ouders 
en kinderen). Het dagelijks bestuur van de 
Cliëntenraad was betrokken bij het opstellen 
van het strategisch meerjarenplan. Ook namen 
leden deel aan de interne werkgroep Zorg en 
Communicatie. Een lid neemt deel aan het Clinical 
Research Committee en de Biobank-commissie.

Contact met achterban en stakeholders
In 2019 heeft de cliëntenraad een klankbordavond 
voor ouders georganiseerd. Via de Facebook groep 
heeft de raad meningen en ervaringen van ouders 
opgehaald en ook per mail. Ook is het contact 
met de VOKK geïntensiveerd om via deze weg 
ook goed geïnformeerd te zijn over de achterban, 
Daarnaast heeft de cliëntenraad contact 
gezocht met de KAR ( Kinder Advies Raad), om 
de medezeggenschapspositie van kinderen te 
verbeteren. Daarnaast is er contact geweest met 
het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap. 

Ondernemingsraad
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• Gerdien van der Plas (educatieve  
voorziening, school)

• Susan Westdijk (apothekersassistente 
frontoffice)

• Marcel Ton (service medewerker)

Bij de oprichting van het Prinses Máxima Centrum 
is besloten een zittingsperiode voor twee jaar vast 
te leggen. De OR wordt ondersteund door Helen 
van Doorn (ambtelijk secretaris).

In de OR zitten vertegenwoordigers uit alle 
verschillende afdelingen van het Prinses 
Máxima Centrum: zorgmedewerkers, medisch 
specialisten, researchmedewerkers en staf. OR-
leden zijn medewerkers die gemotiveerd zijn om 
een wezenlijke rol te spelen in de organisatie, 
waarbij de balans tussen goed werkgever- en 
werknemerschap een belangrijk thema is.
 

Onderwerpen
De OR heeft in 2019 over onder andere de 
volgende onderwerpen officieel advies/instemming 
uitgebracht of een standpunt kenbaar gemaakt:

Adviesaanvragen:
• Eten en drinken
• Benoeming CSO (Chief Scientific Officer)
• Tijdelijke invulling rol en taak COO (Chief 

Operating Officer)
• Verbouwing 4e etage
• Salarisadministratie
• Vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering
• CD QoL (afdeling quality of life)
• Doorontwikkeling Academy
• Integratie datamanagement Later in TDC  

(Trial and Data Centre)
• Aanstelling CFO/COO (Chief Financial Officer)
• Vorming collegiaal bestuur

Instemmingsverzoeken:
• Herziening ICT gedragscode
• Aanvraag KiPZ -subsidie  

(Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg)
• Vitaliteitsbeleid
• Klachtenafhandeling  

wetenschappelijke integriteit 
• Doorgroeimogelijkheden KOV-ers 

(Kinderoncologie Verpleegkundige)
• RI&E (Risico-inventarisatie & Evaluatie)
• Flexibele instelling duur fellowship

Medezeggenschap voor nu en in de toekomst
Kijkend naar de toekomst, wil de OR graag de 
medezeggenschap binnen het Prinses Máxima 
Centrum verder vormgeven en professionaliseren. 
De OR streeft naar een prettige en veilige 
werkomgeving voor alle medewerkers van het 
Prinses Máxima Centrum, nu en in de toekomst. 
De OR ambieert een proactieve vorm van 
medezeggenschap waarin medewerkers actief 
betrokken worden bij beleidsvorming en de OR op 
strategisch niveau zijn rol kan vervullen. De OR 
denkt die niet alleen vanuit een wettelijk kader te 
kunnen bereiken. Het contact tussen bestuurder 
en OR-leden is hierbij essentieel. Vanuit dit contact 
bouwen wij aan een organisatie waarop zowel 
medewerkers als bestuurders trots kunnen zijn!

KinderAdviesRaad
De KinderAdviesRaad (KAR) bestond per einde 
2019 uit de volgende leden:
• Y.(Yente) Wiersma voorzitter (vanaf september 

2019),A.F. (Annick) Sickinghe (voorzitter) (tot 
september 2019)

• R. (Roy) Looman, (tot 26 januari 2019)
• L. (Larissa) Slotboom
• P. (Puk) van der Schans
• J.S. (Jella) Jessurun ( tot 11 mei 2019
• R.J. (Roemer) Copraij
• E. (Elisa) Romeijn
• S. (Stan) van der Zee ( tot 11 mei 2019)
• J.F. (Julie) Zuidberg
• S.D. (Saskia) Hargreaves
• T.J. (Taina) Bouw
• Luke Wolf (vanaf 11 mei 2019)
• Saméo van London (vanaf 11 mei 2019)
De KAR werd in 2019 begeleid door Netty 
Herwaarden. 

De doelstelling van de KAR is om de rechten van 
kinderen binnen het Prinses Máxima Centrum 
te bewaken, deze rechten bekend te maken en 
hierdoor kinderen een stem te geven. In 2019 
heeft de KAR zich hoofdzakelijk bezig gehouden 
met advies geven en meedenken over projecten 
die lopen binnen het Prinses Máxima Centrum. 
Deze adviesvragen kwamen via zorgprofessionals, 
vanuit de KAR-leden zelf, of via poliklinische of 
opgenomen patiënten. De KinderAdviesRaad heeft 
leden in de leeftijd tot 20 jaar.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De KAR heeft in 2019 zes keer vergaderd. 
Daarnaast is de KAR druk geweest met de 
voorbereiding van het bezoek van de Commando’s 
aan het centrum op 17 oktober. Ook is de KAR 
aanwezig geweest bij de landelijke KARdag 16 
november.

Zichtbaarheid
De KAR heeft gewerkt aan haar zichtbaarheid. 
Ook is er een eerste stap gezet voor meer 
samenwerking met de cliëntenraad. De KAR en 
de cliëntenraad willen graag samen optrekken 
bij specifieke onderwerpen. De Raad van Bestuur 
heeft met de KAR en de cliëntenraad afgesproken 
om 4 keer per jaar gezamenlijk te vergaderen in 
het komende jaar. 

Adviezen
De KAR participeert in werkgroepen en 
commissies, bijvoorbeeld de kunstcommissie en de 
projectgroep voeding. De Kar heeft meegedacht 
over het poli verbeterplan en is behulpzaam 
geweest bij de dino challenge. Verder is er een 
vervolg gegeven aan het doorontwikkelen van de 
KAR, onder meer op het gebied van promotie en 
met het opstellen van regels voor de KAR.
Over de volgende thema’s heeft de KAR in 2019 
ook adviezen uitgebracht:
• Huisdierenbeleid
• Patiëntenportaal
• Donatie Bas Smit 
• Versautomaat
• Kleding pijnteam
• Chocomelk automaat
• Tafeltjes naast het bed op de kamers
• Het vervolg-voedingsconcept Hutten

KinderAdviesRaad
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Financieel 
beleid



Algemene financiële ontwikkelingen
Het verslag over het boekjaar 2019 betreft een 
weergave van het eerste volledige boekjaar dat 
het Prinses Máxima Centrum is geopend. Waar 
2018 in het teken stond van het realiseren en 
betrekken van de nieuwbouw, is 2019 gericht 
op het werkelijk laten draaien van het nieuwe 
centrum waarvoor het is bedoeld. Zowel in de 
balans als in de winst- en verliesrekening is dit 
zichtbaar. Het boekjaar 2019 is afgesloten met 
een positief resultaat van € 6,0 miljoen terwijl in 
de begroting rekening gehouden was met een 
resultaat van € 5,5 miljoen. Op totaalniveau is dit 
een positieve ontwikkeling echter de kwaliteit van 
het resultaat is laag. De onderliggende verdeling 
tussen het segment zorg en research is niet 
in verhouding. In werkelijkheid is het resultaat 
gerealiseerd door research terwijl volgens de 
begroting het resultaat gerealiseerd zou worden 
door zorg.

Hoofdlijnen financieel beleid
Eind 2017 is voor de jaren 2018 en 2019 een 
begroting opgesteld. Achterliggende reden is dat 
2019 het eerste volledige jaar in de nieuwbouw 
is en van daaruit de begroting voor 2018 kon 
worden vormgegeven. Eind 2018 is de begroting 
2019 aangescherpt, mede naar aanleiding 
van de actualisatie van financieel strategische 
onderwerpen. Deze werkwijze heeft er voor 
gezorgd dat in 2018 en 2019 sprake is geweest 
van een beheerste ingroei van personeel en kosten. 
Natuurlijk zijn afwijkingen tussen de begroting 
en realisatie van opbrengsten en kosten in 2019 
opgetreden. Dat is inherent aan de situatie waarin 
het Prinses Máxima Centrum zich thans bevindt. 
Tegelijkertijd kan worden gesteld dat gedurende 
het boekjaar voldoende inzicht heeft bestaan in de 

ontwikkelingen en de uitkomsten van het boekjaar. 
De begroting 2019 sloot op een resultaat van  
€ 5,5 miljoen, de prognose na het 3e kwartaal  
gaf een resultaat van € 4,7 miljoen. Het  
werkelijke resultaat bedraagt uiteindelijk  
€ 6,0 miljoen. Enerzijds is dit te verklaren door 
extra zorgopbrengsten en hogere grants die 
het centrum heeft verkregen voor onderzoek. 
Anderzijds is wel sprake van hogere kosten in het 
boekjaar 2019 voor (meer gebruik van) shared 
care, ICT en inhuur van medewerkers in verband 
met afronding van de transitie.  

In 2019 is beperkt gebruik gemaakt van 
de kredietfaciliteit van de banken. Van de 
werkkapitaal-limiet van € 10 miljoen is alleen in 
de maanden juli en augustus gebruik gemaakt als 
gevolg van een timingsverschil tussen facturatie 
aan zorgverzekeraars en de omvang van de 
bevoorschotting door de zorgverzekeraars. Aan 
het eind van het boekjaar is sprake van een 
gezonde liquiditeitspositie van het centrum. De 
liquiditeitsbegroting voor 2020 laat tevens een 
stabiel patroon zien.

De dienstverleningsovereenkomsten met UMCU 
zijn gedurende 2019 geactualiseerd, de afrekening 
over 2019 is verwerkt in de jaarrekening 2019. De 
meeste overeenkomsten hebben een resterende 
looptijd van twee jaar en voor beeldvormende 
technieken zelfs voor een periode van acht jaar.

Vanaf de zomer van 2019 is door 
vertegenwoordigers van het Prinses Máxima 
Centrum hard gewerkt aan de realisatie van een 
meerjarenovereenkomst met de zorgverzekeraars. 
Na een intensief onderhandeltraject is eind 2019 
een meerjarenafspraak overeengekomen voor 

Financieel beleid

de periode 2020 tot en met 2022, waarmee de 
begroting voor onze zorgactiviteiten in diezelfde 
jaren kan worden gedekt.

Met vertegenwoordigers van zowel de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de 
zorgverzekeraars als het Prinses Máxima Centrum 
is gedurende 2019 verder gewerkt aan een 
duurzame structuur voor de toekomstige tarieven 
van de kinderoncologie. In de loop van 2019 is 
besloten dat geen sprake kan zijn van een herijking 
van de tarieven, maar dat sprake moet zijn van 
een integrale kostprijsberekening welke dient als 

onderlegger voor de door de NZa vast te stellen 
tarieven. Dit heeft het proces vertraagd, maar 
geeft tegelijkertijd wel de mogelijkheid om de 
tarieven te berekenen op een volledig boekjaar 
(2020) in plaats van een deel van een boekjaar 
(eerste negen maanden 2019). De verwachting is 
dat herijking van tarieven op grond van kostprijzen 
2020 een reëel beeld geeft van de werkelijke 
kosten voor de kinderoncologische zorgproducten. 
De herijking van de tarieven leidt uiteindelijk in 
2023 tot nieuwe en integrale tarieven voor ons 
centrum.
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Voor de periode 2017-2019 heeft het Prinses 
Máxima Centrum een projectsubsidie ontvangen 
van het ministerie van VWS inzake de opstart 
van de research. Gedurende 2019 zijn de 
gesprekken met het ministerie en de NZa 
voortgezet om te komen tot een permanente 
beschikbaarheidsbijdrage. Daarmee kan het 
Prinses Máxima Centrum de research structureel 
vorm en inhoud geven. De gesprekken hebben 
zich positief ontwikkeld en dat heeft ertoe geleid 
dat het Prinses Máxima Centrum met ingang 
van 2020 een vaste vergoeding vanuit de 
beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bbaz) 
ontvangt.

Vanaf 2018 voert SKION haar activiteiten uit 
vanuit het gebouw van het Prinses Máxima 
Centrum. In 2020 volgt verder onderzoek en 
besluitvorming over de toekomst van SKION. Het 
ligt voor de hand dat een aantal activiteiten van 
SKION wordt geïntegreerd in het Máxima. Van 
belang hierbij is dat de bijbehorende financiering 
van voldoende omvang is. In de herijking van de 
tarieven voor de kinderoncologie zullen vervolgens 
naar verwachting de activiteiten van SKION 
worden meegenomen, waarmee daadwerkelijk 
gekomen kan worden tot integrale tarieven voor 
de kinderoncologie. 

Samengevat ligt er een degelijk financieel 
fundament voor het Prinses Máxima Centrum voor 
de toekomst.

Zowel opbrengsten als kosten worden 
toegerekend aan het relevante segment waartoe 
zij behoren (zie verder ook jaarrekening 2019), 
zodat het Prinses Máxima Centrum in de interne 
en externe verantwoording voldoet aan wettelijke 
en aanvullend overeengekomen vereisten 
(bijvoorbeeld de openboekverantwoording 
richting de zorgverzekeraars, financiers en de 
verantwoording aan subsidiegevers).

Sturing en beheersing 
De financiële sturing vindt plaats aan de hand van 
een door het Prinses Máxima Centrum ontwikkeld 
dashboard met verwachte en werkelijke aantallen 
patiënten. Begin 2019 is een actuaris gevraagd 
de volatiliteit in deze patiënten aantallen te 
voorspellen op basis van historische data over de 

afgelopen jaren. Deze analyse bevestigt de grotere 
fluctuatie tussen maanden, maar een eveneens 
grotere constante door de jaren heen. 

Ook sturen we met een financiële 
maandrapportage voorzien van resultaat per 
segment, per kwartaal aangevuld met balans, 
kasstroomgegevens en financiële ratio’s. 
In 2019 is de organisatie gestart met het kunnen 
ontsluiten van data uit de verschillende systemen 
via één business intelligence-toepassing. Na 
afstemming van een aantal beveiligings- en 
continuïteitsvraagstukken kunnen de dashboards 
in de loop van 2020 worden gelanceerd.

Risico’s en onzekerheden
Per kwartaal wordt de raad van bestuur 
geïnformeerd over de belangrijkste risico’s van de 
organisatie en de mate van beheersing daarvan. 
De belangrijkste risico’s worden in de rapportage 
uitgelicht, met een toelichting in hoeverre de 
risico’s worden beheerst.

Per 31 december 2019 zijn de voornaamste  
risico’s de volgende: 
• Beschikbare gekwalificeerde medewerkers: 

vanwege in 2019 nog achterblijvende 
capaciteit aan gespecialiseerd 
verpleegkundigen is per mei 2018 nog veel 
zorg in shared care uitgevoerd. In 2020 wil het 
Máxima toegroeien naar de juiste beschikbare 
capaciteit om meer (complexe) zorg in het 
Maxima te kunnen uitvoeren.  

• Beschikbaarheid en werking ICT systemen: 
voor ICT systemen bestaat een grote 
afhankelijkheid van UMC Utrecht. Dit is via 
een dienstverleningsovereenkomst geregeld. 
De praktijk leert dat niet alle functies in HiX 
goed worden ondersteund. Voor 2020 staat 
een geleidelijke overgang gepland naar HiX 
standaard content, ook dit zal een beroep doen 
op de executie kracht van beide organisaties. 

• Medisch falen: een medische fout door falen 
van de organisatie brengt naast continuïteit 
van zorg ook de reputatie van het centrum in 
gevaar. Het kwaliteitsmanagementsysteem 
is hiervoor leidend en draagt zorg voor 
mitigeren van de risico’s. De continue en nauwe 
afstemming met shared care centra is hier 
integraal onderdeel van.

• Cultuur en samenwerking: onze cultuur is 
in ontwikkeling. Dat hoort bij een jonge 
organisatie waarbij veel mensen nog niet lang 
met elkaar (samen)werken. Daarin kunnen 
we nog groeien en aan effectiviteit winnen. 
Drager voor deze verandering is het traject met 
Avicenna. Belangrijk is dat het management 
deze opgedane kennis en ervaring voldoende 
vertaalt naar de overige medewerkers en daar 
een voorbeeldrol in vervult.

• Duurzaamheid tarieven: herijking van tarieven 
voor kinderoncologie samen met NZa en 
zorgverzekeraars brengt onzekerheid met 
zich mee over de kwaliteit en duurzaamheid 
van de tarieven in de toekomst en daarmee 
de financiering van de zorg in het centrum. In 

verschillende gesprekken is hier het afgelopen 
jaar de aandacht op gevestigd.  

De belangrijkste risico’s op organisatieniveau  
voor het komende jaar zijn gelegen in:
• Meerdere digitale werkplekken: vanaf de 

opening van het Máxima wordt gebruik 
gemaakt van meerdere digitale werkplekken. 
Dit leidt tot risico’s in continuïteit en kwaliteit 
van het werk, maar werkt tevens efficiency in 
de hand. Om deze risico’s te mitigeren wordt in 
2020 toegewerkt naar één digitale werkplek.

• Herziening tariefstructuur: nu de zorg voor 
kinderen met kanker is geconcentreerd 
in het Prinses Máxima Centrum, is het 
mogelijk om de komende tijd toe te werken 
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naar een nieuwe tariefstructuur voor de 
kinderoncologische zorg.  Dit traject wordt 
geleid door de NZa. De projectgroep bestaat 
uit een vertegenwoordiging van de NZa, 
zorgverzekeraars en Prinses Máxima Centrum. 
In 2019 is afgesproken om de tarieven niet 
alleen te herijken maar tevens te komen tot 
werkelijke kostprijzen die de basis moeten 
vormen voor de nieuwe tarieven per 2023.   

• Datalekken en privacyschending: het Prinses 
Máxima Centrum beschikt steeds meer 
over een eigen ICT-infrastructuur en blijft 
voor het patiëntendossier gebruik maken 
van het elektronisch patiëntendossier van 
UMC Utrecht. De wettelijke vereisten met 
betrekking tot datalekken en privacy, vormen 
nadrukkelijk onderdeel van de werkwijzen die 
zijn uitgewerkt. Voor het onderdeel privacy zijn 
tevens afspraken gemaakt met UMC Utrecht 
om dit adequaat te borgen. 

• Reputatieschade: medisch falen, beschuldiging 
van plagiaat of negatieve uitingen door 
derden vormen een potentieel afbreukrisico 
voor het Prinses Máxima Centrum. Daarom is 
het belangrijk onze interne controlesystemen 
verder te ontwikkelen en optimaliseren en onze 
goede relatie met stakeholders te onderhouden.

• Afhankelijk van de duur van de coronacrisis 
zal een grotere achterstand ontstaan in de 
reguliere patiëntenzorg en onderzoek en 
onderwijs. Op het moment dat het virus 
landelijk onder controle is, is een inschatting 

te maken van de totale achterstand en de 
wijze waarop dit kan worden ingelopen. Op 
dit moment is nog geen reële inschatting te 
maken van de extra kosten en het effect op de 
opbrengsten. Wel hebben de zorgverzekeraars 
en het ministerie toegezegd de ziekenhuizen 
te ondersteunen in de zorgverlening en in 
financieel opzicht.

Financiële instrumenten
De definitie van financiële instrumenten omvat 
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, 
handelsschulden en overige te betalen posten. 
In 2016 is een dekkingsplan opgesteld voor 
het beleid rondom het beheersen van het 
renterisico. In 2019 heeft actualisatie van dit 
plan plaatsgevonden. De raad van bestuur ziet 
erop toe dat voor het Prinses Máxima Centrum 
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn 
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ook 
zorgt de raad van bestuur ervoor dat voldoende 
financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten 
beschikbaar blijft om binnen de gestelde lening-
convenanten te blijven.

Meer informatie over de financiële instrumenten, 
het risicobeheer en afdekkingsbeleid van het 
Prinses Máxima Centrum – en de daarmee 
samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico’s – is te vinden in de jaarrekening 
2019, verderop in dit verslag.

Gang van zaken in het boekjaar 

Resultaten
Het overall resultaat 2019 is opgebouwd uit het 
exploitatieresultaat van de zorg/stafdiensten  
(-/-€ 1,0 miljoen), de research (€ 7,7 miljoen)  
en het resultaat academy (-/- € 0,7 miljoen).  
Per saldo gaat het om een resultaat van € 6,0 
miljoen. De resultaten kunnen als volgt worden 
samengevat. Het resultaat over 2019 was begroot 
op € 5,5 miljoen. De realisatie over 2019 is dus  
€ 0,5 miljoen hoger uitgepakt. Dit hogere resultaat 
in 2019 wordt vooral veroorzaakt door het feit 
dat de opbrengsten voor research éénmalig hoger 
waren (€ 5,5 miljoen). Daarnaast is voor 2019 een 
WBSO subsidie ontvangen van ruim € 2,7 miljoen.  
Het segment zorg sluit 2019 af met een negatief 
resultaat. Vooral de kosten voor shared care en de 
stafdiensten – mede door uitloop van transitiefase 
– vielen hoger uit dan begroot.

Zorg/stafdiensten
De opbrengsten binnen het segment zorg/
staf kennen in 2019 een significante groei ten 
opzichte van 2018. De opening van het centrum 
halverwege 2018 en de overstap van de patiënten 
uit de kinderoncologische centra elders brengen 
dit met zich mee. De stijging van de opbrengsten is 
uiteindelijk hoger dan verwacht, vooral als gevolg 
van een verhoging van de aanneemsom van de 
zorgverzekeraars ad € 2,0 miljoen en hogere omzet 
(maar ook kosten) voor dure geneesmiddelen.  

Ook de kosten zijn hoger dan begroot als gevolg 
van de eerder genoemde oorzaken.  

Research
In 2019 is de succesvolle opbouw van de 
research doorgetrokken met uitbreiding van 
de researchgroepen. De researchopbrengsten 
bestonden in 2019 vooral uit een core funding-
bijdrage van KiKa en een projectsubsidie van 
het ministerie van VWS. De uitgaven van de 
researchgroepen waren aanzienlijk lager dan de 
opbrengsten, waardoor een resultaat resteert 
van € 7,7 miljoen. Dit resultaat wordt toegevoegd 
aan het bestemmingsfonds research, waardoor 
het voor de komende jaren beschikbaar is en 
blijft voor research. Bestemmingen zijn onder 
meer investeringen in research apparatuur en 
uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten.

Opleidingen en onderwijs
In 2019 zijn wederom flinke groepen medewerkers 
ingestroomd in de opleidingen. De huidige 
subsidie- en bekostigingsregelingen houden op 
voorhand geen rekening met de opbouw en het 
specifieke karakter van de scholingsbehoefte 
van het Prinses Máxima Centrum. Hierdoor is 
het resultaat van dit segment ook nog negatief. 
Dit is in lijn met de verwachting en ook met het 
resultaat van voorgaande jaren. Overigens zijn 
de vergoedingsregelingen met de betreffende 
geldverstrekkers wel afgerond.   

Opbrengsten 
in € miljoen

Kosten  
in € miljoen

Resultaat 2019 
in € miljoen  

Resultaat 2018 
in € miljoen

Zorg /stafdiensten 173,5 174,6 -/- 1,0 5,9

Research 29,1 21,4 7,7 0,3

Academy 1,6 2,3 -/- 0,7 -/- 0,8

Totaal Exploitatie 204,2 198,3 6,0 5,4

Resultaat over 2019 

76          Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         77



Financiële positie
De financiële positie per einde boekjaar is 
samengevat in de tabel onderaan deze pagina.

Toelichting op de tabel: per eind 2019 is voor  
€ 26,6 miljoen aan liquide middelen beschikbaar.
De bestemmingsfondsen betreffen ontvangen 
schenkingen ten behoeve van de (nieuw)bouw. 
Het positieve exploitatieresultaat van research is 
toegevoegd aan de bestemmingsreserves en het 
bestemmingsfonds bouw. De solvabiliteitsratio 
komt hiermee uit op 25,99%, waarbij minimaal 
25,0% is vereist vanuit de bankconvenanten. 
Indien rekening gehouden wordt met de 
achtergestelde leningen, stijgt dit percentage 
verder door. De DSCR (>1,4) voldoet met 1,8 
tevens aan de bankconvenanten. Hiermee 
voldoet het Prinses Máxima Centrum aan alle 
convenanten die zijn overeengekomen in de 
financieringsafspraken. 

De financiële positie per eind 2019 is gezond, 
waarbij de realisatie van de zorgexploitatie in 
2020 nauwlettend gemonitord moet worden om 
zo de aanloopverliezen van het centrum goed te 
maken en te komen tot een gezonde solvabiliteit 
voor zorg én research. Dit zal voor 2020 en 
verder een flinke inspanning van de organisatie 

vergen zeker in combinatie met de strakke en 
gelimiteerde (want aanneemsom) afspraken over 
de vergoedingen voor 2020 en verder met de 
zorgverzekeraars. Het Prinses Máxima Centrum 
beschikt over voldoende liquiditeit om zijn 
activiteiten voort te zetten en verder uit te bouwen. 
Dat blijkt ook uit de meest recente 12-maands 
liquiditeitsprognose.

Begroting 2020
In de tweede helft van 2019 is een nieuw 
strategisch meerjarenplan ontwikkeld inclusief 
bijbehorende meerjarenbegroting voor de 
periode 2020-2023. Op 20 december 2019 is 
het strategisch meerjarenplan samen met de 
begroting voor 2020 goedgekeurd door de raad 
van commissarissen. De begroting 2020 sluit 
op een exploitatieresultaat van € 4,5 miljoen De 
begroting voldoet daarmee tevens aan de eisen 
van de banken. In de meerjarenafspraak met de 
zorgverzekeraars is rekening gehouden met een 
beperkte indexatie van de aanneemsom in de 
jaren 2021 en 2022 (€ 0,5 miljoen per jaar). Voor 
het Prinses Máxima Centrum betekent dit dat, 
naast het creëren van ruimte voor eigen innovatie, 
ook een deel van de indexatie van de kosten 
opgevangen moet gaan worden door doelmatiger 
en effectiever te werken. 

Omvang ultimo 2019 Omvang ultimo 2018

Kapitaal € 19.000 € 19.000

Bestemmingsreserves € 3.730.000 € 2.414.000

Bestemmingsfondsen € 64.563.000 € 58.274.000

Algemene & Overige Reserves -/- € 10.923.000 -/- € 9.472.000

Totaal Eigen Vermogen € 57.389.000 € 51.360.000

Financiële positie per einde boekjaar  

Toekomstparagraaf
In december 2019 kwamen vanuit China berichten 
over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID 
-19) zorgde begin 2020 voor veel patiënten 
en slachtoffers in China en in februari 2020 
waren er de eerste patiënten en slachtoffers in 
Nederland. Begin maart 2020 nam de regering 
een aantal drastische maatregelen, waaronder 
het nagenoeg stilleggen van het openbare leven 
in geheel Nederland. Al in januari 2020 werd de 
crisisorganisatie van het Máxima geactiveerd 
om de aanvankelijke dreiging van, en al snel 
daadwerkelijke confrontatie met, de COVID-19 
pandemie te beantwoorden met vergaande 
(voorzorgs)maatregelen. Van een preventieve 
vrijwillige thuisquarantaine van een collega, die – 
zonder klachten, maar toch – terugkeerde van de 
viering van het Chinese nieuwjaar in januari, tot 
het totaalpakket aan strikte beperkingen en regels 
aan het einde van het kwartaal: in alles hebben 
de veiligheid van patiënten en medewerkers en de 
continuïteit van zorg steeds voorop gestaan. 
 
In nauwe afstemming met het Coördinatieteam 
hebben de vertegenwoordigers van Zorg diverse 
scenario’s uitgewerkt om voorbereid te zijn op 
uitval van zorgmedewerkers, toestroom van 
patiënten en uitbraak van COVID-19. Geen van de 
noodvoorzieningen en reserves uit deze scenario’s 
zijn in de praktijk nodig geweest. Inmiddels zijn 
scenario’s uitgewerkt voor een stapsgewijze en 
gecontroleerde herstart van een aantal belangrijke 
taken in zorg en research. Een volgende fase van 
een ongetwijfeld nog stevige marathon op weg 
naar een weer volledig functionerend Centrum.
 

In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit 
van de bedrijfsactiviteiten van het Máxima, en voor 
de exploitatieresultaten beperkt. Het Máxima blijft 
het beleid en het advies van de diverse nationale 
instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun 
uiterste best doen activiteiten zo goed en veilig 
mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de 
gezondheid van de medewerkers in gevaar te 
brengen. Zorgverzekeraars Nederland heeft na 
overleg met veldpartijen in brieven van 17 maart 
2020 en 21 april 2020 continuïteitsgaranties 
geboden voor de basiszorginfrastructuur waartoe 
o.a. het Prinses Máxima Centrum behoort.
 
Op basis van de meest actuele inzichten op het 
moment van vaststellen van deze jaarrekening 
kunnen de financiële gevolgen van Covid-19 
worden opgevangen binnen de kredietlimiet en 
de overeengekomen ratio’s met de banken en is er 
geen sprake van een materiële onzekerheid over 
de financiële continuïteit voor het Máxima. .
 
Op basis van de intentie afspraak van de 
zorgverzekeraars en de minister, hebben wij 
verwachting dat de financiële risico’s van deze 
crisis relatief beperkt blijven. Immers het Máxima 
houdt middels bevoorschotting voldoende 
liquiditeit door continueren van patientenzorg 
op basis van de met zorgverzekeraars 
overeengekomen meerjarenafspraak 
(aanneemsom). Middels compensatie voor 
gederfde opbrengsten en extra gemaakte kosten 
kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 
gerealiseerd worden. Op basis van de hierboven 
genoemde gemaakte afspraken vinden wij de 
continuïteitsveronderstelling passend.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         7978          Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  



drs. H.H.J. (Herman) Bol 
 
Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• financiën 
• zorg 

Functies 
• voorzitter Auditcommissie 
• voorzitter Bouwcommissie 

Nevenfuncties 
• vicevoorzitter raad van toezicht  

Jeroen Bosch Ziekenhuis
• vicevoorzitter raad van commissarissen 

woningcorporatie Mitros
• voorzitter raad van commissarissen  

STMG BV
• non executive Board member Ortec International

 
prof. dr. M.J. (Max) Coppes
 
Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• kwaliteit en veiligheid 
• zorg 
• wetenschap 

Functies 
• lid Kwaliteitscommissie 

Nevenfuncties 
• board member Catholic Charities  

of Northern Nevada, Reno, USA
• lid Nevada’s Rare Disease Advisory Council, USA 
• lid External Advisory Committee, Institute  

for Advanced Clinical Trials for Children,  
Rockville, Maryland, USA

• Section Editor, Pediatric Research 
 
 

drs. B. (Barbara) Fransen

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk
• toezicht op zorginstellingen
• hospitality

Functies 
• voorzitter HR-commissie

Nevenfuncties 
• directeur Agfra Holding
• bestuurslid Stichting Administratiekantoor  

Roessingh Research & Development

ir. R.L. (Rokus) van Iperen
  
Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• international business
• research & development en technologie 

Functies 
• voorzitter 
• lid HR-commissie

Nevenfuncties 
• lid Raad van Commissarissen TKH Group NV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 

Leden raad van commissarissen  
en hun nevenfuncties

prof. dr. J.H. (Herre) Kingma  

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• kwaliteit en veiligheid 
• zorg 
• wetenschap 

Functies 
• voorzitter Kwaliteitscommissie 
• lid HR-commissie 

Nevenfuncties 
• lid bestuur Petrus Camper Instituut
• voorzitter Stichting Vrienden van  

Medisch Spectrum Twente
• voorzitter Stichting Gebroeders de Jong’s Leen 

(studiefonds nazaten Herre Rinia en  
Reinskje van der Sluis)

• bestuurslid Stichting NaNOcancer (vanwege 
Universiteit Twente)

 
drs. C.I.J.M. (Clémence) Ross-van Dorp 

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• kwaliteit 
• zorg 

Functies 
• lid Kwaliteitscommissie 

 
Nevenfuncties 
• directeur/bestuurder AGORA (steunpunt voor 

palliatieve zorg)
• lid raad van toezicht Universiteit Twente
• voorzitter Choices International Foundation
• voorzitter Nationaal Rampenfonds
• lid raad van toezicht Nederlands Instituut voor 

Bedrijfshulpverlening (NIBHV)
• voorzitter Long Alliantie Nederland

drs. ing. R. (Rob) Stricker
  
Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• financiën 

Functies 
• lid Auditcommissie
• lid Bouwcommissie 

Nevenfuncties 
• managementconsultant Stripes Consultancy BV
• lid raad van toezicht Bibliotheekservice  

Passend Lezen
• lid dagelijks bestuur Stichting Biblionef

80 Appendix - Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.   Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019 - Appendix  81  



drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen  

Hoofdfunctie 
• CEO Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 

Nevenfuncties 
• voorzitter commissie ZonMw Veilig opgroeien
• vice-voorzitter commissie ZonMw Effectief werken in 

de jeugdsector
• lid bestuur VSOP
• lid raad van commissarissen Cofinimmo, Brussel 

prof. dr. R. (Rob) Pieters 

Hoofdfunctie 
• CMO Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 

Nevenfuncties 
• hoogleraar kinderoncologie Universiteit Utrecht
• lid raad van toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
• chairman Data Safety Monitoring Board, Dana 

Farber Cancer Institute ALL trials, USA
• chairman Data Safety Monitoring Board, UKALL 

2011 Study, United Kingdom
• member Data Safety Monitoring Board, COALL Study 

08-09, Germany
• member of Data Safety Monitoring Board, GMALL 

08/2013, Germany
• editor European Journal of Cancer (section pediatric 

oncology)
• council member Gerson Lehrman Group Health Care 

& Biomedical Council
• member Scientific Advisory Board for Center for 

Precision Medicine in Leukemia, SJCRH, Memphis, 
USA

• Member Scientific Evaluation Committee Early Phase 
Clinical Trial Centres, Institute National du Cancer 
(INCa), France, 2015-present

• member Cancer Research UK Science Committee, 
2018-present

prof. dr. J.C. (Hans) Clevers 
(tot 1 juni 2019)

Hoofdfuncties 
• CSO Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
• leider onderzoeksgroep (~50 fte)  

Hubrecht Instituut van de KNAW• 

Nevenfuncties 
• research director HUB Foundation  

for Organoid Research Utrecht
• member Scientific Advisory Board  

Institute for Molecular Pathology Vienna
• member Scientific Advisory Board  

Crick Institute London
• member Scientific Advisory Board  

Kallyope Biotech, New York
• member Scientific Advisory Board  

Decibel Biotech, Boston
• member Scientific Advisory Board  

Surrozen Biotech, San Francisco
• scientific advisor Millipore/Merck
• scientific advisor Life Science Partners, Amsterdam
• member Scientific Advisory Board of Merus, Utrecht
• non-executive board member Roche Holding , Basel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr. A.M.M. (Alexander) Eggermont
(vanaf 1 oktober 2019) 

Hoofdfuncties
• CSO Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
• Professeur d’Oncologie (Classe Exceptionnelle),  

Université Paris-Sud, Paris, France  

Nevenfuncties
• Strategic Advisor / Coordinator Deutsche  

Krebshilfe Comprehensive Cancer Center Program, 
Bonn, Germany

• Strategic Advisor Deutsche Krebsforschungs 
Zentrum (DKFZ) – NCT, Heidelberg for Multisite  
NCT Development Program, Heidelberg, Germany

• President Fondation Cancer (FOCA),  
Brussels, Belgium

• Member EORTC Foundation Board 

Scientific Advisorships / Member Scientific  
Advisory Boards:
• Biocad Immunotherapy Program,  

Saint Petersburg, Russian Federation; 
• BioInvent Immunotherapy Program, Lund, Sweden; 
• IO-Biotech Immunotherapy Program,  

Copenhagen, Denmark; 
• GSK Immuno-Oncology Program,  

Philadelphia, PA, USA; 
• ISA Pharmaceuticals, Leiden, the Netherlands; 
• Merck&Co Melanoma Program, Kennilworth, NJ, USA; 
• Novartis Melanoma Program, Basel, Switzerland; 
• Sellas Immunotherapy Program, Chur, Switzerlands; 
• Skyline Dx, Melanoma Diagnostics Development 

Program, Rotterdam, the Netherlands

Bijlage 2

Leden raad van bestuur 
en hun nevenfuncties

82 Appendix - Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.   Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019 - Appendix  83  



Financieel 
beleidJaarrekening 

2019
 5.1 Jaarrekening 86

5.1.1 Balans per 31 december 2019 86

5.1.2 Resultatenrekening over 2019 87

5.1.3 Kasstroomoverzicht 88 

5.1.4 Grondslagen van waardering  
 en resultaatbepaling 89

5.1.5 Toelichting op de balans 96

5.1.6 Mutatieoverzicht materiële   
 vaste activa 106

5.1.7 Overzicht langlopende 
 schulden ultimo 2019 108

5.1.8 Gesegmenteerde 
 resultatenrekening 110

5.1.9 Toelichting op de 
 resultatenrekening 114

5.1.10 Vaststelling en goedkeuring  120

Overige gegevens
Statutaire regeling resultaatbestemming 122

Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant 123



Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 December 2019
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 159.703.324     153.664.478     
Totaal vaste activa 159.703.324     153.664.478     

Vlottende activa

Voorraden 2 2.205.282         2.293.518         
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 9.754.555         896.384            
  DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen 4 43.693.568       59.172.930       
Liquide middelen 5 26.663.459       12.261.693       
Totaal vlottende activa 82.316.864       74.624.525       

Totaal activa 242.020.188     228.289.003     

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
PASSIVA € €

Eigen vermogen 6
Kapitaal 19.000              19.000              
Bestemmingsreserves 3.730.009         2.414.362         
Bestemmingsfondsen 64.562.615       58.274.057       
Algemene en overige reserves -10.923.175      -9.347.645        
Totaal eigen vermogen 57.388.449       51.359.774       

Voorzieningen 7 1.039.156         628.357            

Langlopende schulden 8 110.593.332     106.400.196     
(nog voor meer dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten 3 -                        -                        
Overige kortlopende schulden 9 72.999.252       69.900.676       
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 72.999.252       69.900.676       

Totaal passiva 242.020.188     228.289.003     
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 160.253.632     129.618.882     

Subsidies 12 11.615.238       10.079.783       

Overige bedrijfsopbrengsten 13 32.215.268       13.778.040       

Som der bedrijfsopbrengsten 204.084.138     153.476.705     

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 91.927.855       69.376.897       

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 10.723.352       6.661.309         

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 -                        -                        

Overige bedrijfskosten 17 92.608.525       70.188.060       

Som der bedrijfslasten 195.259.732     146.226.266     

BEDRIJFSRESULTAAT 8.824.406         7.250.439         

Financiële baten en lasten 18 -2.795.732        -1.830.591        

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 6.028.674         5.419.848         

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging / (onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -2.546.662        -1.485.553        
Bestemmingsfonds Research 8.835.220         596.465            
Bestemmingsreserve Research 1.315.646         1.115.813         
Algemene / overige reserves -1.575.530        5.193.123         

  
6.028.674         5.419.848         
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2019 2018

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.824.406      7.250.439      

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 15 10.723.352    6.661.309      
- overige waardeverminderingen 16 -                     -                     
- mutaties voorzieningen 6 410.799         367.117         

11.134.151    7.028.426      

Veranderingen in werkkapitaal
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
0DBC-zorgproducten -8.858.172     -5.971.631     
- vorderingen 3 15.479.362    -43.762.029   
- voorraden 2 88.236           -2.293.518     
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 8 2.609.221      42.601.889    

9.318.648      -9.425.289     
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 29.277.205    4.853.576      

Ontvangen interest 18 298                1.969             
Betaalde interest 18 -2.795.732     -1.832.560     

-2.795.434     -1.830.591     
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 26.481.771    3.022.985      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -16.762.198   -40.197.897   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -16.762.198   -40.197.897   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 7 13.016.277    47.598.495    
Aflossing langlopende schulden 7 -8.334.084     -3.180.228     
Kortlopende bankkrediet 8 -                     -9.394.328     

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.682.193      35.023.939    

Mutatie geldmiddelen 14.401.766    -2.150.973     

Stand geldmiddelen per 1 januari 12.261.693    14.412.666    
Stand geldmiddelen per 31 december 26.663.459    12.261.693    
Mutatie geldmiddelen 14.401.766    2.150.973      

Toelichting:
In 2019 is geinvesteerd in de afbouw van de casco 4e verdieping Research en het auditorium. In 2019 heeft laatste 
consolidatie van de langlopende leningen plaatsgevonden.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Contiuïteitsveronderstelling

Zorg- en researchinstelling Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V., statutair gevestigd te Utrecht, en feitelijk gevestigd 

De belangrijkste activiteiten zijn:

daarvan, met name ten aanzien van de hemato-oncologie, solide tumoren en hersentumoren;

de behandeling en daarna;

op het adres Heidelberglaan 25, 3584 CS te Utrecht. Kamer van Koophandel nummer: 54327946.

Zorginstelling Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. behoort tot de Prinses Máxima Centrum-groep. Aan het hoofd van deze groep, in de 
zin van artikel 7 lid 1 Regeling verslaggeving WTZI, staat Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. te 
Utrecht. De jaarrekening van zorginstelling Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 
Prinses Máxima Centrum-groep te Utrecht. 

- Het (doen) bevorderen van optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker en de voorstadia 

- Het (doen) vaststellen van nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling;
- Het (doen) bevorderen van de optimale zorg voor de ontwikkeling van kinderen en adolescenten (ontwikkelingsgerichte zorg) gedurende 

- Het (doen) bevorderen van de optimale zorg ten aanzien van late effecten van de behandeling van kanker;
- Het (doen) stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, in ieder geval gericht op de hiervoor genoemde gebieden;
- Al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarlijks beoordeelt Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. de consolidatiekring. Voor de jaarrekening 
2019 is opnieuw stilgestaan bij de consolidatiegrondslag van Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation en is, evenals vorige jaren, besloten om 
consoldatie van deze stichting achterwege te laten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders 
vermeld in de verdere grondslagen. 

Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de consequenties voor de instelling wordt 
verwezen naar paragraaf 5.2.3. Gebeurtenissen na balansdatum. De Raad van Bestuur streeft ernaar de best mogelijke informatie te verkrijgen om de 
risico's te beoordelen en passende maatregelen door te voeren om daarop in te spelen. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van 
het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen en blijven dat ook in de toekomst doen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), 
evaluatie van contracten, aantrekken van aanvullende financiële middelen ter ondersteuning van de continuïteit van onze bedrijfsvoering en 
communicatie met onze belangrijkste stakeholders.

De zorgverzekeraars hebben aan de ziekenhuizen en UMC’s, bij brief d.d. 17 maart respectievelijk 21 april 2020, laten weten hen te ondersteunen, 
waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.
Bij het bepalen van de benodigde bekostiging voor de continuïteit in deze situatie zijn de bestaande afspraken voor 2020 tussen zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars het uitgangspunt. Daarbij wordt rekening gehouden met:
• extra kosten die in verband met het coronavirus gemaakt worden na goedkeuring in ROAZ‐verband en in afstemming met de meest betrokken 
zorgverzekeraar(s). Dit geldt ook voor kosten die redelijkerwijs in lijn liggen met de binnen de ROAZ gemaakte afspraken; 
• mogelijke effecten van de verschuivingen binnen het zorgaanbod van de zorgaanbieder; en
• vaste kosten die ten gevolge van de coronavirus niet worden gedekt in de Zorgverzekeringswet als gevolg van omzetderving.
Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of het Prinses Máxima  haar activiteiten 
voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Verbonden rechtspersonen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Schattingen

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien 
en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in 
de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, 
maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de 
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van 
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen 
en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij 
zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de raad van bestuur van Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de raad van bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de 
financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op 
posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. 

• Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) - Met het UMC Utrecht (met name Wilhelmina Kinderziekenhuis) is in 2011 door de Vereniging 
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Coöperatief verband u.a. een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2013 is deze samenwerking 
nader geconcretiseerd, wat begin 2014 heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming over de governance-positie van het UMC Utrecht binnen het 
Prinses Máxima Centrum. De formeel-juridische uitwerking hiervan is op 4 mei 2015 afgerond door de uitgifte van een prioriteitsaandeel. In de kern heeft 
het UMC Utrecht op een limitatieve lijst beslissingen een bepalende mate van invloed. Met het UMC Utrecht is in december 2014 een langjarige 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. werkt intensief samen met het UMC Utrecht inzake het 
beschikken over faciliteiten als operatiekamers, kinderintensive care en overige faciliteiten. 

• Stichting World Child Cancer NL - Deze stichting heeft als doel diagnose, toegang tot behandeling en kwaliteit van ondersteuning van kinderen met 
kanker in ontwikkelingslanden te verbeteren door middel van overdracht van kennis en kunde aan zorgverleners. Het bestuur van de stichting bestaat uit 
1 lid van het bestuur van Prinses Máxima Centrum B.V en vier leden van buiten de organisatie.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. of de 
moedermaatschappij: Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan 
wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

De vennootschap onderhoudt samenwerkingsrelaties met de volgende instellingen of partijen: 
• Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation - Deze heeft als doel verwerven van middelen ten behoeve van medisch-specialistische zorg gericht op 
kinderoncologie en voor researchactiviteiten op het gebied van kinderoncologie ten behoeve van het Prinses Máxima Centrum. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit 1 lid van het bestuur van Prinses Máxima Centrum B.V en 4 leden van buiten de organisatie.
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Materiële vaste activa

30 jaar
20 jaar
30 jaar
10 - 20 jaar
5 - 7 jaar

20 jaar
10 jaar
4 - 7 jaar
5 - 7 jaar

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

- Machines en installaties
- Zorg- en Research apparatuur
- Andere vaste bedrijfsmiddelen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

De volgende afschrijvingstermijnen worden hierbij gehanteerd:
'- Bedrijfsgebouwen

Shared care-verplichting
In 2015 is het Prinses Máxima Centrum gestart met het inrichten van de shared care-werkwijze. Het Prinses Máxima Centrum heeft met de shared care-
centra een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomsten is een samenwerkingsverband opgezet met 20 ziekenhuizen waar de niet-
complexe onderdelen van de zorg zullen plaatsvinden dichter bij de woonplaats van de patiënt. 

- Gebouwen
- Inbouwdeel
- Terreinvoorzieningen

In de ingestelde Raad van Advies zijn zorgpaden vastgesteld met een verdeling tussen de verrichtingen die in het Prinses Máxima Centrum zullen 
plaatsvinden en minder complexe verrichtingen die in de shared care-centra zullen plaatsvinden. Op basis van deze zorgpaden is de verplichting in de 
jaarrekening berekend. De inschattingen zijn getoetst aan beschikbare informatie rondom daadwerkelijk uitgevoerde zorgpaden, factuurinformatie en 
afstemmingen onderhanden werk. 

Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven

Voor zover bijdragen van derden zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de bouwkosten van het centrum of als bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn 
deze vanaf het moment van opening van het centrum (1 juni 2018) in mindering gebracht op de investeringen. De bijdragen die vóór dat moment zijn 
ontvangen zijn verwerkt in de bestemmingsfondsen.

Toegekende investeringssubsidies worden op de investeringen in mindering gebracht en vallen gekoppeld aan de afschrijvingen vrij ten gunste van het 
resultaat.

Vanaf de eerste verwerking van het actief wordt periodiek groot onderhoud volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit 
de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Kosten van 
erfpacht tijdens de bouw zijn geactiveerd.

Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, 
worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

- Verbouwingen en renovaties
- Kleine werken en inventaris
- Automatisering

- Kosten van ontwikkeling

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen 
die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van 
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de 
geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten die nodig zijn om de verkoop te realiseren.
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Voorraden

Operationele lease

Financiële instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

De voorraden medische middelen betreffen de voorraden geneesmiddelen van de poli-apotheek en de klinische apotheek. De voorraden zijn 
gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs. Dit betreft de geldende kostprijs op balansdatum.

Onder onderhanden werk worden de in uitvoering zijnde DBC’s/DBC-zorgproducten verantwoord, die op de balansdatum nog niet waren voltooid. De 
waardering is op basis van de huidige opbrengstwaarde, ofwel de waarde die het traject zou krijgen als het per 31 december 2019 afgesloten zou worden. 
Van zorgverzekeraars ontvangen voorschotten worden hierop in mindering gebracht. Verliezen op onderhanden werk
worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten wordt in de balans gepresenteerd als 
een gesaldeerde post van de per werk gerealiseerde kosten en ontvangen voorschotten. Het saldo van het onderhanden werk kan per balansdatum een 
debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde kosten en
toegerekende winst, verwerkte verliezen en ontvangen voorschotten.

Bij de achtergestelde leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. 

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de 
vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 
overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden 
van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw 
verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen 
en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen 
reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare 
transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het 
basiscontract.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
In 2019 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. geen derivaten in zijn bezit. Wel is er in 2015 een schenkingsobligatie uitgegeven. 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de waarde van de in de toekomst uit te 
keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden 
bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-instellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

Het Prinses Máxima Centrum heeft een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen inzake jubilea  blijfpremie en voor de kosten van 
langdurig zieke medewerkers. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien 
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van die bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Schenkingsobligatie

Schulden

Algemeen

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengsten

Omzet DBC's / DBC zorgprestaties 

Opbrengsten Research

Kika Corefunding

Projectopbrengsten uit hoofde van een onderzoeksproject worden naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum als opbrengsten in de 
resultatenrekening opgenomen. Verwachte projectverliezen worden direct ten laste van de resultatenrekening gebracht.

De mutatie in het onderhanden werk plus de gefactureerde bedragen worden tot de omzet gerekend. Dit is bepaald voor zowel de bestaande patiënten, 
de nieuwe patiënten als ook voor de patiënten die uit andere centra zijn overgekomen.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een 
verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.

Voorziening blijfpremie

Eind 2015 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. een obligatielening uitgegeven. Het betreft vreemd vermogen waarover rente wordt 
vergoed. Hierop is voor € 5,7 miljoen inschrijvingen ontvangen. De nominale waarde van één obligatie is € 1.000. In de jaarrekening worden de obligaties 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Er zijn twee soorten schenkingsobligaties, E en P. Op de obligatie E wordt jaarlijks achteraf 5% rente betaald. Op de obligatie P wordt jaarlijks vooraf 5% 
rente betaald. De looptijd is zeven jaar voor zowel obligaties P als E. Het uitgangspunt is dat marktrente met 5% marktconform is voor een 7-jarige 
obligatie. Rente op de obligatielening wordt conform de prospectus geschonken aan het Prinses Máxima Centrum. De houders van obligatie E schenken 
eenmalig, voorafgaand aan de zeven jaar, de ontvangen rente. De houders van obligaties P schenken jaarlijks vooraf de jaarlijkse rente. Realisatiedatum 
voor waardering van de geschonken rente als opbrengst voor het Prinses Máxima Centrum is de uitgiftedatum bij obligatie E en de coupondatum voor 
obligatie P.

Voorziening langdurig zieke medewerkers
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de 
arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers de naar verwachting niet (geheel) zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze na 31-12-2019 
vallen, gebaseeerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Daar waar sprake kan zijn van een te betalen 
transitievergoeding is deze eveneens in de voorziening opgenomen. 

Voorziening ORT tijdens vakantie
Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is ORT-toeslag ook tijdens vakanties uitbetaald. In 2014 verleende het Prinses Máxima Centrum nog geen zorg dus 
is er geen ORT uitbetaald. Gezien het voorgaande is er geen risico op terugvordering ORT-toeslag, derhalve is geen voorziening getroffen.

Voor verplegend personeel in dienst gekomen ná september 2016 is er een blijfpremie. In deze regeling wordt de premie over in twee delen uitbetaald. 
Het eerste deel na 2 jaar dienstverband. Het tweede deel na 3 jaar dienstverband. 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze 
kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht 
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot 
het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

De opgevraagde gelden bij Kika in het boekjaar, passend binnen toekenning van Kika en waarvoor door het Máxima voor vaststellen van de jaarrekening 
reeds is besloten aan welk doel de gelden zullen worden besteed, worden als opbrengst verantwoord in dat boekjaar. De kosten van de Kika Core 
projecten worden verantwoord conform de reguliere onderzoeksprojecten. Aangezien de manier en moment van opbrengsten en kostenverantwoording 
voor Kika Core projecten niet gelijktijdig is, is er een resultaat op Kika core funding. Dit loopt via het Bestemmingsfonds Research.

Pagina 11
92         Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         93



Opbrengsten subsidies

Opbrengsten met een bijzondere bestemming

Personeelsbeloningen

Pensioenen

Overheidssubsidies

Lasten

Financiële baten en lasten

Voor wat betreft de opleidingssubsidies is in 2019, conform de verslaggevingsrichtlijnen, uitgegaan van een verdeling van de te ontvangen 
subsidiebedragen over de werkelijke looptijd van de studie. Daar waar opleidingen nog niet zijn afgerond is voorzichtigheidshalve 80% van de te 
ontvangen subsidies als omzet genomen. In 2019 kreeg het centrum  gelden toegekend voor WBSO. Deze gelden worden verstrekt als korting op de 
loonheffing en zijn zodanig als korting op de kosten verantwoord.  

Opbrengsten met een bijzondere bestemming worden via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves en -fondsen. In opvolgende 
jaren bestede bedragen worden in de resultatenrekening verwerkt via de resultaatbestemming als onttrekking aan de bestemmingsreserves en -fondsen.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden 
ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden 
systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter 
compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur 
van het actief. 

Onder algemene lasten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. De 
rente die tijdens de bouw is voldaan is geactiveerd.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn 
aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, 
voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt 
het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in 
aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding 
is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) 
worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in 
de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste 
schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten 
laste van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering- of verzekeringovereenkomsten of 
uit toezeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren 
uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige 
ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoering- of verzekeringovereenkomst, zoals winstdelingen en 
restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat. 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren 
dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2019 
is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 99,2%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben. Het pensioenfonds 
verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie B.V. heeft daarom alleen de verschuldigde premies en de pensioenlasten tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord. 

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag 
wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een 
ontslagvergoeding. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor 
pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichting af te wikkelen.
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5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder 
de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder 
beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in  de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende 
resultaateenheden: 
• Zorg
• Research
• Academy
De segmentering heeft plaatsgevonden door middel van splitsing directe kosten op basis van verdeling van kostenplaatsen. Ook zijn voor 2019 
aanwijsbare indirecte kosten HR en organisatieontwikkeling, raad van bestuur, Financiën en ICT toegerekend aan de verschillende resultaateenheden.
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 89.420.465 83.102.499
Machines en installaties 34.123.625 36.376.965
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 34.803.437 30.491.136
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.355.797 3.693.878

Totaal materiële vaste activa 159.703.324 153.664.478

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 153.664.478 120.127.890
Bij: investeringen 16.788.593 40.247.199
Af: afschrijvingen 10.721.260 6.645.938
Af: desinvesteringen 28.487 64.673

Boekwaarde per 31 december 159.703.324 153.664.478

Toelichting:

2. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Medische middelen 1.881.525 1.875.847
Hulpmiddelen 323.757 417.671

Totaal voorraden 2.205.282 2.293.518

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 5.1.6.
De investeringen in 2019 hebben betrekking op de bouw van het auditorium en de afbouw/inrichting van de casco 4e verdieping, 
inclusief aanschaf van apparatuur voor deze researchverdieping

Toelichting:
De voorraden medische middelen betreffen de voorraden geneesmiddelen van de poli-apotheek en de klinische apotheek. De 
voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs. Dit is de geldende kostprijs op balansdatum. 
De voorraad hulpmiddelen betreft de afnameverplichting van hulpmiddelen bij de logistiek dienstverlener.
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 39.965.542 26.360.486
Af: ontvangen voorschotten 30.210.986 25.464.103
Af: voorziening onderhanden werk - - 

Totaal onderhanden werk 9.754.555 896.384

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten
is als volgt weer te geven:

Onderhanden
DBC's / DBC-zorgproducten werk

DBC's Voorziening Ontvangen Saldo per
DBC-zorgproducten OHW voorschotten 31-dec-19

€ € € €

DBC-zorgproduct gereguleerd segment 39.965.542 - 30.210.986 9.754.555

Totaal (onderhanden werk) 39.965.542 - 30.210.986 9.754.555

Toelichting:

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Vorderingen op debiteuren 13.198.484 10.365.199
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 22.438.126 43.610.887
Overige vorderingen: - - 
Vorderingen op verbonden rechtspersonen 1.073.433 2.086.383
Vooruitbetaalde bedragen: - - 
Vooruitbetaalde bedragen 2.139.707 969.364
Nog te ontvangen bedragen: - - 
Te vorderen btw 873.586 713.537
Nog te ontvangen bedragen 3.970.233 1.427.560
Totaal debiteuren en overige vorderingen 43.693.568 59.172.930

Onder onderhanden werk worden de in uitvoering zijnde DBC’s/DBC-zorgproducten verantwoord, die op de balansdatum nog niet 
waren voltooid. De waardering is op basis van de huidige opbrengstwaarde, ofwel de waarde die het traject zou krijgen als het per 31 
december 2019 afgesloten zou worden. Van zorgverzekeraars ontvangen voorschotten worden hierop in mindering gebracht. Er is 
geen voorziening genomen voor wat betreft het onderhanden werk. 
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Bankrekeningen 26.663.459     12.261.693        
Kas -                     -                         

Totaal liquide middelen 26.663.459     12.261.693        

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

De vorderingen op verbonden rechtspersonen betreffen de  verrekening van gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting Prinses 
Máxima Centrum  Foundation en de Stichting World Child Cancer NL. 

Onder de debiteuren en overige vorderingen is € 0,3 miljoen aan vorderingen begrepen met een resterende looptijd langer dan één 
jaar. Voorzichtigheidshalve zijn nog openstaande vorderingen waarvan de realisatie onzeker is geheel voorzien.

Vooruitbetaalde bedragen bestaan uit de vooraf betaalde rente aan obligatiehouders en vooruitbetaalde onderhouds- en licentiekosten. 

De nog te factureren omzet DBC-zorgproducten betreft de DBC's waarvoor de behandeling is afgerond maar waarvoor nog geen 
eindfactuur is verzonden aan de zorgverzekeraars.
De voorziening die in aftrek is gebracht op de vorderingen op debiteuren en de nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten is € 
1 mln (2018: € 0,2 mln).

De nog te ontvangen bedragen betreffen nog niet reeds gefactureerde overige opbrengsten en nog te ontvangen opleidingssubsidies.
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Kapitaal 19.000            19.000               
Bestemmingsreserves 3.730.009       2.414.362          
Bestemmingsfondsen 64.562.615     58.274.057        
Algemene en overige reserves -10.923.175   -9.347.645         
Totaal eigen vermogen 57.388.448     51.359.774        

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Kapitaal 19.000            -                           -                     19.000               

Totaal kapitaal 19.000            -                           -                     19.000               

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve Research 2.414.362       1.315.646            -                     3.730.009          

Totaal bestemmingsreserves 2.414.362       1.315.646            -                     3.730.009          

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Nieuwbouw instituut 48.629.241     -2.546.662           -                     46.082.579        
Research 9.644.816       8.835.220            -                     18.480.036        

Totaal bestemmingsfondsen 58.274.057     6.288.558            -                     64.562.615        

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Algemene reserves -9.347.645      -1.575.530           -                     -10.923.175       

Totaal algemene en overige reserves -9.347.645      -1.575.530           -                     -10.923.175       
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019
€ € € € €

Overige voorzieningen:
Jubilea 200.498             117.702          -4.216                  -21.424          292.560             
Blijfpremie 245.238             276.985          -76.284                -9.468            436.472             
Langdurig zieken 182.621             310.125          -                           -182.621        310.125             

Totaal voorzieningen 628.357             704.812          -80.500                -213.514        1.039.156          

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019

€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 507.614             
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 281.732             
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 249.810             

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening langdurig zieken is getroffen voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Toelichting:
Het geplaatst kapitaal is volledig gestort en betreft voor € 18.000 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1 en voor de 
resterende € 1.000 uit één prioriteitsaandeel.
De bestemmingsreserve Research bestaat uit bedragen die door de Raad van Bestuur zijn bestemd voor research. In dit geval betreft 
dit de door de obligatiehouders geschonken rente. Jaarlijks wordt de volledige rente in de hoogte van € 0,2 miljoen geschonken en 
toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is het resultaat op projecten toegevoegd aan de reserve.

Voor de medewerkers die in aanmerking komen voor de zogenoemde ‘blijfpremie’ wordt vanaf datum indienst 36 maanden lang een 
voorziening opgebouwd. 

Het bestemmingsfonds Research bestaat uit: 
- schenkingen van reeds gerealiseerde, maar nog niet uitgegeven core funding van Kika
- fonds met daarin nog te besteden gelden aan onderzoek. 

De voorziening jubilea is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige uitkeringen tegen een disconteringsvoet van 
2% (2018: 2%), rekening houdend met een blijfkans. 

Het bestemmingsfonds Nieuwbouw Instituut bestaat uit drie schenkingen; 
- KiKa heeft € 43,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van het instituut.   
- Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft € 5 miljoen toegekend voor de bouw van de ouder-gedeelten van de ouder-kindkamers.
- Het restant van € 1,4 miljoen betreft schenkingen vanuit de Stichting Prinses Máxima Foundation die conform de tot en met 2017 
gehanteerde methodiek in het bestemmingsfonds zijn opgenomen.  
Vanaf 2018 worden de afschrijvingen van de aan deze schenkingen gerelateerde activa in mindering gebracht op het 
bestemmingsfonds nieuwbouw. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Schulden aan banken 108.143.143   101.342.000      
Overige langlopende schulden 11.472.391     13.591.340        

Totaal langlopende schulden (incl. kortlopend deel) 119.615.534   114.933.340      

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Stand per 1 januari 114.933.340   65.904.858        
Bij: nieuwe leningen 13.016.277     52.208.710        
Af: aflossingen 8.334.084       3.180.228          

Stand per 31 december  119.615.534   114.933.340      

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 9.022.202       8.533.144          

Stand langlopende schulden per 31 december 110.593.332   106.400.196      

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-19 31-dec-18

€ €
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 9.022.202       8.533.144          
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr. < 5 JR) (balanspost) 110.593.332   106.400.196      
Langlopend (> 5 jaar) 74.143.143     70.847.715        

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.7 Overzicht leningen. 
De aflossingverplichtingen voor komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden
Van de totale leningportefeuille is € 6,2 miljoen achtergesteld.

Toelichting:

Schenkingsobligatie

Kredietovereenkomst
In 2014 is een kredietovereenkomst getekend met het consortium Rabobank en BNG voor de financiering van de nieuwbouw ter 
waarde van € 120 miljoen en werkkapitaal ter waarde van € 5 miljoen. 
Ultimo 2019 is de volledige kredietfaciliteit voor de nieuwbouw gebruikt. De werkkapitaalfacilteit ad €5 mln is beschikbaar.

Eind 2015 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. twee soorten schenkingsobligaties uitgegeven. Het betreft in 
beide gevallen vreemd vermogen waarvoor rente wordt vergoed. Hierop is voor € 5,7 miljoen inschrijvingen ontvangen. De nominale 
waarde van één obligatie is € 1.000. Op de obligatie E wordt jaarlijks achteraf 5% rente betaald. Op de obligatie P wordt jaarlijks vooraf 
5% rente betaald. De looptijd is zeven jaar voor zowel obligaties P als E. Het uitgangspunt is dat marktrente met 5% marktconform is 
voor een 7-jarige obligatie.
Rente op de obligatielening wordt cf. prospectus geschonken aan het Prinses Máxima Centrum. De houders van obligatie E schenken 
eenmalig, voorafgaand aan de zeven jaar, de ontvangen rente. De houders van obligaties P schenken jaarlijks vooraf de jaarlijkse 
rente. Realisatiedatum is het schenkingsmoment; voor de obligaties E is dat de eenmalige gift op 28 december 2015 van € 350 per 
obligatie. Voor de obligaties P is dat een jaarlijkse schenking voorafgaand aan het jaar, te beginnen op 28 december 2015 met € 50 per 
obligatie.
De waarde van de obligatielening bedroeg aan het eind van 2019: € 5,3 miljoen. Jaarlijks wordt een gedeelte van de transactiekosten 
toegevoegd ten behoeve van geamortiseerde waarde van de verkrijgingskosten. Aan het einde van de looptijd op 28 december 2022 
zal de boekwaarde weer gelijk zijn aan de beginwaarde van € 5,7 miljoen en wordt de lening afgelost. Nog te amortiseren in de 
komende jaren: € 0,5 miljoen.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Schulden aan kredietinstellingen -                     -                         
Crediteuren 24.402.939     23.359.592        
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 9.022.202       8.533.144          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.455.234       1.813.523          
Schulden terzake pensioenen 168.538          172.198             
Nog te betalen salarissen 198.506          131.239             
Nog te betalen kosten 20.273.496     23.061.431        
Research onderhanden werk 4.193.857       5.325.998          
Vakantiegeld 2.945.132       2.334.849          
Vakantiedagen 506.656          433.630             
Verplichtingen persoonlijk levensfase budget 3.107.267       1.754.497          
Vooruitontvangen bedragen 4.725.424       2.980.575          

Totaal overige kortlopende schulden 72.999.252     69.900.676        

Toelichting:

Alle kortlopende schulden lopen korter dan één jaar.

Bovenstaande leningen zijn achtergesteld ten opzichte van alle andere bestaande en toekomstige schulden van de besloten
vennootschap en er zijn geen zekerheden gesteld.

De lening van Stichting Het Nederlands Kanker Instituut en Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is verstrekt ter financiering 
van de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Deze lening bestaat uit twee delen, € 0,35 miljoen is 
verstrekt door Stichting Het Nederlands Kanker Instituut en € 0,65 miljoen is verstrekt door Stichting Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis. Aflossing vindt plaats vanaf juli 2016 tot 11 december 2020. Het rentepercentage bedraagt 5% vast voor de gehele 
looptijd. 

Achtergestelde leningen
Het UMC Utrecht heeft vijf achtergestelde leningen verstrekt ter financiering van de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum 
voor Kinderoncologie, met een totale waarde van € 8 miljoen. In 2019 zijn UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie een onderzoeksamenwerking overeengekomen waarbij de initiele aflossingsbedragen van €2 miljoen per jaar 
aangewend kunnen worden voor gezamenlijk medisch wetenschappelijk onderzoek. Voor het jaar 2019 is € 2 miljoen aangewend voor 
gezamenlijk ondezoek. De totale waarde van de vijf achtergestelde leningen van het UMC Utrecht bedraagt derhalve per balansdatum 
€ 6 miljoen. 
Het betreft achtergestelde leningen zonder onderpand.

Dienstverleningsovereenkomst UMC Utrecht (DVO)
Voor de diensten die het UMC Utrecht aan het Prinses Máxima Centrum levert is een samenwerkingsovereenkomst afgesproken. Alle 
diensten worden door de uitvoerende diensten gefactureerd. In de post "crediteuren" is €7,5 miljoen (31-dec-18: € 13,5) miljoen 
opgenomen voor facturen die open staan per datum 31 december 2019. 

De mutatie in 2019 op de post 'Research onderhanden werk' bedraagt € 1,1 mln en is het resultaat van verantwoorde opbrengsten ad 
€32,9 mln minus ontvangen financiering ad €31,5 in het boekjaar 2019. De stand onderhanden werk Research bedraagt daarmee € 4,2 
mln ultimo 2019.

In de post "nog te betalen kosten" zijn onder andere nog te ontvangen facturen opgenomen van € 7,9 miljoen van het UMC Utrecht en 
€ 6,2 miljoen van shared care centra en nog te betalen eenmalige uitkering van €1,2 miljoen.

In de post 'vooruitontvangen bedragen' is ultimo 2019 een vooruitontvangen bedrag van KiKa opgenomen van € 3,5 mln.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Financiële instrumenten

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

11.1 Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Kredietovereenkomst

Norm
DSCR 1,4 1,82 2,69
Solvabiliteit 25% 25,98% 25,52%

Algemeen
Het Prinses Máxima Centrum maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten.            

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij de zorgverzekeraars en KiKa.

Renterisico en kasstroomrisico
Bij de achtergestelde leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot 
het einde van de looptijd. Voor de rentetypische looptijd van de overige leningen wordt verwezen naar paragraaf 5.1.7. Overzicht 
leningen. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 
rentefluctuaties te beheersen.  Met de banken is overeenstemming over ons rentebeleid. Dit is nader geformaliseerd in de aangepaste 
kredietovereenkomst. 

Ten behoeve van het nieuwe gebouw is in april 2015 een erfpachtverplichting aangegaan met de Universiteit Utrecht voor de grond 
met een jaarlijkse canon van € 0,3 miljoen.

Er is een kredietovereenkomst afgesloten met een bankconsortium ter waarde van € 120 miljoen bouwkrediet en € 5 miljoen 
financiering werkkapitaal. Ten behoeve van dit krediet is een pandrecht gevestigd op alle bestaande en toekomstige vorderingen en 
alle roerende zaken. Tevens is hypotheekrecht verstrekt op het gebouw. 
Het Prinses Máxima Centrum voldoet aan de overeenkomst gestelde voorwaarden:                                                                                                                        

De vennootschap is operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 2023.  De totale verplichting per eind 2019 bedraagt € 0,1 
miljoen. Daarnaast is in 2018 een 5 jarig huurcontract voor medische appartuur aangegaan. De verplichting op jaarbasis bedraagt € 0,4 
miljoen. De totale verplichting per eind 2019 bedraagt € 1,4 miljoen. Voor boekjaar 2020 bedraagt de verplichting 
€ 0,4 miljoen. 

Realisatie 2019 Realisatie 2018
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks 
wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een 
omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen 
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 
december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie B.V. is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans 
van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. per 31 december 2019.

Dienstverleningsovereenkomst UMC Utrecht
- Met het UMC Utrecht is een langjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, met onderliggende 
dienstverleningsovereenkomsten per divisie. De kosten van de dienstverlening 2019 bedroegen in totaal € 27 miljoen. Op deze basis 
zijn de overeenkomsten uitgewerkt voor het Prinses Máxima Centrum in de uiteindelijke vorm en omvang. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 84.848.119            37.724.744            34.939.888            3.693.878              -                             161.206.629
- cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
- cumulatieve afschrijvingen 1.745.620              1.347.779              4.448.752              -                             -                             7.542.151              

 
Boekwaarde per 1 januari 2019 83.102.499            36.376.965            30.491.136            3.693.878              -                             153.664.478          

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 9.385.066              54.154                   9.687.454              -2.338.081             -                             16.788.593            
- herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
- afschrijvingen 3.067.100              2.307.494              5.346.666              -                             -                             10.721.260            
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                             -                             -                             -                             -                             -                             
  .cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
  .cumulatieve afschrijvingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                             -                             70.362                   -                             -                             70.362                   
  cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
  cumulatieve afschrijvingen -                             -                             41.875                   -                             -                             41.875                   
  per saldo -                             -                             28.487                   -                             -                             28.487                   

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.317.966              -2.253.340             4.312.301              -2.338.081             -                             6.038.846              

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 94.233.185            37.778.898            44.556.980            1.355.797              -                             177.924.860          
- cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
- cumulatieve afschrijvingen 4.812.720              3.655.273              9.753.543              -                             -                             18.221.536            

Boekwaarde per 31 december 2019 89.420.465            34.123.625            34.803.437            1.355.797              -                             159.703.324          

Afschrijvingspercentage 0%-5% 5%-10% 5%-25% 0,0% 0,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 84.848.119            37.724.744            34.939.888            3.693.878              -                             161.206.629
- cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
- cumulatieve afschrijvingen 1.745.620              1.347.779              4.448.752              -                             -                             7.542.151              

 
Boekwaarde per 1 januari 2019 83.102.499            36.376.965            30.491.136            3.693.878              -                             153.664.478          

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 9.385.066              54.154                   9.687.454              -2.338.081             -                             16.788.593            
- herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
- afschrijvingen 3.067.100              2.307.494              5.346.666              -                             -                             10.721.260            
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                             -                             -                             -                             -                             -                             
  .cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
  .cumulatieve afschrijvingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                             -                             70.362                   -                             -                             70.362                   
  cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
  cumulatieve afschrijvingen -                             -                             41.875                   -                             -                             41.875                   
  per saldo -                             -                             28.487                   -                             -                             28.487                   

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.317.966              -2.253.340             4.312.301              -2.338.081             -                             6.038.846              

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 94.233.185            37.778.898            44.556.980            1.355.797              -                             177.924.860          
- cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             
- cumulatieve afschrijvingen 4.812.720              3.655.273              9.753.543              -                             -                             18.221.536            

Boekwaarde per 31 december 2019 89.420.465            34.123.625            34.803.437            1.355.797              -                             159.703.324          

Afschrijvingspercentage 0%-5% 5%-10% 5%-25% 0,0% 0,0%
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5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever Afsluit-datum Hoofdsom Totale loop-tijd Soort lening Werke-lijke-rente Restschuld 31 december 
2018

Nieuwe leningen 
in 2019 Aflossing in 2019 Restschuld 31 december 

2019
Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2019

Aflossingswijze Aflossing 2020 Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2-jul-12 800.000                                         8 Achtergesteld 0,00% 800.000                             -                          200.000                                                      600.000                     - 3 Lineair 200.000                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 4-jun-13 2.200.000                                       10 Achtergesteld 0,00% 2.200.000                          -                          550.000                                                   1.650.000 -                    3 Lineair 550.000                    Geen
Stichting het Nederlands Kanker Instituut en 14-dec-12 1.000.000                                       8 Achtergesteld 5,00% 444.430                             -                          222.227                                                      222.203                     - 1 Lineair 222.202                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-mei-14 2.000.000                                       8 Achtergesteld 0,00% 2.000.000                          -                          500.000                                                   1.500.000 -                    3 Lineair 500.000                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-okt-14 960.000                                         7 Achtergesteld 0,00% 960.000                             -                          240.000                                                      720.000 -                    3 Lineair 240.000                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 26-mrt-15 2.040.000                                       8 Achtergesteld 0,00% 2.040.000                          -                          510.000                                                   1.530.000 -                    3 Lineair 510.000                    Geen

Obligatiehouders 28-dec-15 5.678.000                                       7 Obligatie 5,00% 5.146.910                          116.277               13.000                                                     5.250.187                     - 3 Ineens 28 dec 2022 -                               Geen

Lening A2-A BNG/Rabobank 30-nov-16 12.000.000                                     15 Hypotecair 2,00% 11.640.000                        -                          480.000                                                 11.160.000 8.760.000      13 Lineair 480.000                    

Lening A2-B BNG/Rabobank 30-jun-17 10.800.000                                     15 Hypotecair 2,40% 10.476.000                        -                          432.000                                                 10.044.000 7.884.000      13 Lineair 432.000                    

Lening A2-C BNG/Rabobank 30-jun-17 10.800.000                                     15 Hypotecair 2,90% 10.476.000                        -                          432.000                                                 10.044.000 7.884.000      13 Lineair 432.000                    

Lening A2-D BNG/Rabobank 31-okt-17 17.400.000                                     15 Hypotecair 2,35% 17.052.000                        -                          696.000                                                 16.356.000 12.876.000    14 Lineair 696.000                    

Lening A2-E BNG/Rabobank 30-apr-18 10.100.000                                     15 Hypotecair 2,24% 9.898.000                          -                          404.000                                                   9.494.000 7.474.000      14 Lineair 404.000                    

Lening A2-F BNG/Rabobank 30-apr-18 10.000.000                                     15 Hypotecair 1,65% 9.800.000                          -                          400.000                                                   9.400.000 7.400.000      14 Lineair 400.000                    

Lening A2-G BNG/Rabobank 31-okt-18 12.800.000                                     15 Hypotecair 1,35% 12.800.000                        -                          512.000                                                 12.288.000 9.728.000      14 Lineair 512.000                    

Lening A2-H BNG/Rabobank 31-okt-19 11.100.000                                     15 Hypotecair 1,30% -                                        11.100.000          -                                                            11.100.000 8.880.000      15 Lineair 444.000                    

Lening B2-A BNG/Rabobank 31-okt-18 19.200.000                                     7 Hypotecair 2,05% 19.200.000                        -                          2.742.857                                              16.457.143 2.742.857      6 Lineair 2.742.857                 

Lening B2-B BNG/Rabobank 31-okt-19 1.800.000                                       7 Hypotecair 1,00% -                                        1.800.000            -                                                              1.800.000 514.286         7 Lineair 257.143                    
Totaal 114.933.340                      13.016.277          8.334.084                      119.615.533                      74.143.143    -                              9.022.202                 

Hypotheek van 
150 mio euro. 
Pandrecht op 
roerende zaken, 
op bestaande en 
toekomstige 
objecten. 
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Leninggever Afsluit-datum Hoofdsom Totale loop-tijd Soort lening Werke-lijke-rente Restschuld 31 december 
2018

Nieuwe leningen 
in 2019 Aflossing in 2019 Restschuld 31 december 

2019
Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2019

Aflossingswijze Aflossing 2020 Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2-jul-12 800.000                                         8 Achtergesteld 0,00% 800.000                             -                          200.000                                                      600.000                     - 3 Lineair 200.000                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 4-jun-13 2.200.000                                       10 Achtergesteld 0,00% 2.200.000                          -                          550.000                                                   1.650.000 -                    3 Lineair 550.000                    Geen
Stichting het Nederlands Kanker Instituut en 14-dec-12 1.000.000                                       8 Achtergesteld 5,00% 444.430                             -                          222.227                                                      222.203                     - 1 Lineair 222.202                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-mei-14 2.000.000                                       8 Achtergesteld 0,00% 2.000.000                          -                          500.000                                                   1.500.000 -                    3 Lineair 500.000                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-okt-14 960.000                                         7 Achtergesteld 0,00% 960.000                             -                          240.000                                                      720.000 -                    3 Lineair 240.000                    Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 26-mrt-15 2.040.000                                       8 Achtergesteld 0,00% 2.040.000                          -                          510.000                                                   1.530.000 -                    3 Lineair 510.000                    Geen

Obligatiehouders 28-dec-15 5.678.000                                       7 Obligatie 5,00% 5.146.910                          116.277               13.000                                                     5.250.187                     - 3 Ineens 28 dec 2022 -                               Geen

Lening A2-A BNG/Rabobank 30-nov-16 12.000.000                                     15 Hypotecair 2,00% 11.640.000                        -                          480.000                                                 11.160.000 8.760.000      13 Lineair 480.000                    

Lening A2-B BNG/Rabobank 30-jun-17 10.800.000                                     15 Hypotecair 2,40% 10.476.000                        -                          432.000                                                 10.044.000 7.884.000      13 Lineair 432.000                    

Lening A2-C BNG/Rabobank 30-jun-17 10.800.000                                     15 Hypotecair 2,90% 10.476.000                        -                          432.000                                                 10.044.000 7.884.000      13 Lineair 432.000                    

Lening A2-D BNG/Rabobank 31-okt-17 17.400.000                                     15 Hypotecair 2,35% 17.052.000                        -                          696.000                                                 16.356.000 12.876.000    14 Lineair 696.000                    

Lening A2-E BNG/Rabobank 30-apr-18 10.100.000                                     15 Hypotecair 2,24% 9.898.000                          -                          404.000                                                   9.494.000 7.474.000      14 Lineair 404.000                    

Lening A2-F BNG/Rabobank 30-apr-18 10.000.000                                     15 Hypotecair 1,65% 9.800.000                          -                          400.000                                                   9.400.000 7.400.000      14 Lineair 400.000                    

Lening A2-G BNG/Rabobank 31-okt-18 12.800.000                                     15 Hypotecair 1,35% 12.800.000                        -                          512.000                                                 12.288.000 9.728.000      14 Lineair 512.000                    

Lening A2-H BNG/Rabobank 31-okt-19 11.100.000                                     15 Hypotecair 1,30% -                                        11.100.000          -                                                            11.100.000 8.880.000      15 Lineair 444.000                    

Lening B2-A BNG/Rabobank 31-okt-18 19.200.000                                     7 Hypotecair 2,05% 19.200.000                        -                          2.742.857                                              16.457.143 2.742.857      6 Lineair 2.742.857                 

Lening B2-B BNG/Rabobank 31-okt-19 1.800.000                                       7 Hypotecair 1,00% -                                        1.800.000            -                                                              1.800.000 514.286         7 Lineair 257.143                    
Totaal 114.933.340                      13.016.277          8.334.084                      119.615.533                      74.143.143    -                              9.022.202                 

Hypotheek van 
150 mio euro. 
Pandrecht op 
roerende zaken, 
op bestaande en 
toekomstige 
objecten. 
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5.1.8 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

SEGMENT Zorg
2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 160.253.632     129.618.882     
  

Subsidies 2.639.599         2.956.430         
  

Overige bedrijfsopbrengsten 10.582.348       4.560.687         
  

Som der bedrijfsopbrengsten 173.475.579     137.135.999     

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 82.671.811       60.903.454       

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7.242.728         4.113.477         

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        
  

Overige bedrijfskosten 81.866.328       64.410.499       
   

Som der bedrijfslasten 171.780.867     129.427.430     

BEDRIJFSRESULTAAT 1.694.711         7.708.569         

Financiële baten en lasten -2.789.599         -1.829.211        

RESULTAAT BOEKJAAR -1.094.888        5.879.358         

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging / (onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -213.773           -124.701           
Bestemmingsfonds Research -                        
Bestemmingsreserve Research -                        
Algemene / overige Reserves -881.115           6.004.059         

-1.094.888        5.879.358         
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SEGMENT Research
2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties -                        -                        
  

Subsidies 7.793.052         6.777.901         
  

Overige bedrijfsopbrengsten 21.264.215       9.020.500         
  

Som der bedrijfsopbrengsten 29.057.267       15.798.401       
  
  
  

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7.234.669         7.296.248         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.476.440         2.547.832         

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        
  

Overige bedrijfskosten 10.488.478       5.601.575         
  

Som der bedrijfslasten 21.199.588       15.445.655       

BEDRIJFSRESULTAAT 7.857.679         352.747            

Financiële baten en lasten -6.132               -1.321               

RESULTAAT BOEKJAAR 7.851.547         351.426            

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -2.332.889        -1.360.852        
Bestemmingsfonds Research 8.835.220         596.465            
Bestemmingsreserve Research 1.349.216         1.115.813         
Algemene / overige Reserves -                        -                        

7.851.547         351.426            
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SEGMENT Academy
2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties -                        -                        
  

Subsidies 1.182.587         345.452            
  

Overige bedrijfsopbrengsten 368.704            196.853            
  

Som der bedrijfsopbrengsten 1.551.292         542.305            
  
  
 

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.021.374         1.177.195         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -                        -                        

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        
  

Overige bedrijfskosten 257.902            175.987            
  

Som der bedrijfslasten 2.279.277         1.353.182         

BEDRIJFSRESULTAAT -727.986           -810.877           

Financiële baten en lasten -                        -59                    
 

RESULTAAT BOEKJAAR -727.986           -810.936           

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -                        -                        
Bestemmingsfonds Research -                        -                        
Bestemmingsreserve Research -                        -                        
Algemene / overige Reserves -727.986           -810.936           

-727.986           -810.936           
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT RESULTAATEENHEDEN

2019 2018
€ €

SEGMENT Zorg -1.094.888        5.879.358         
SEGMENT Research 7.851.547         351.426            
SEGMENT Academy -727.986           -810.936           

6.028.673         5.419.848         

Resultaat volgens resultatenrekening 6.028.674         5.419.848         
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Opbrengsten Zorgverzekeringswet (excl subsidies) 157.395.595           127.220.479       
Overige zorgprestaties 2.858.037               2.398.403           

Totaal 160.253.632           129.618.882       

Toelichting:

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige subsidies 11.615.238             10.079.783         

Totaal 11.615.238             10.079.783         

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige dienstverlening
Research, Academy en overige 28.596.371             9.662.889           
   
Overige opbrengsten  
Vergoeding voor uitgeleend personeel 2.909.013               1.169.466           
Donaties en giften 709.885                  2.945.685           

Totaal 32.215.268             13.778.040         

Toelichting:

Medio 2018 is het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. gestart in het nieuwe centrum. Het boekjaar 2019 was het eerste volledige jaar. De opbrengsten 
zorgverzekeringswet zijn inclusief de gedeclareerde bedragen voor dure geneesmiddelen.  De omzet uit onderhanden werk is bepaald op basis van de onderhanden werk-
grouper. De mutatie in de stand van het onderhanden werk is in het boekjaar gerealiseerd en wordt daarom als omzet gewaardeerd. 
Onder de overige zorgprestaties is de bij andere umc's in rekening gebrachte omzet voor de overstappende patiënten verantwoord. 

De overige dienstverlening betreft de verstrekte core funding van KiKa (€ 14 mln) en de opbrengsten van overige projecten van Research. 
De vergoedingen voor uitgeleend personeel betreffen onder andere vergoedingen voor gedetacheerde kinderoncologen. 
De overige opbrengsten van de Academy betreft inzet voor projecten en WCC en overige dienstverlening.
Onder de donaties en giften vallen de schenkingen van de Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation. 

Dit betreft subsidies in verband met diverse verpleegkundige vervolgopleidingen voor € 2,5 miljoen (2018: € 2,9 miljoen euro). Eveneens is de toegekende subsidie van € 1,1 
miljoen voor kwaliteitsimpuls verantwoord (2018: € 0,3 miljoen). Verder zijn onder de subsidies de ontvangen projectsubsidies van VWS en overige overheidssubsidies 
waaronder EU subsidies ten bedrage van € 7,8 miljoen (2018: € 6,9 miljoen) verantwoord. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Lonen en salarissen 59.151.148             40.614.120         
Sociale lasten 8.165.535               5.158.838           
Pensioenpremies 5.013.721               3.377.191           
Overige personeelskosten 6.047.001               4.292.519           
Subtotaal 78.377.406             53.442.668         
Personeel niet in loondienst 13.550.449             15.934.229         

Totaal personeelskosten 91.927.855             69.376.897         

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment:
- Zorg 621,0 355,8
- Research 245,0 160,5
- Opleiding 16,0 8,7
- Overig 113,0 81,1

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 995,0 606,1

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                             -                              -                          

Toelichting:

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 10.721.260             6.645.938           
- boekverlies vaste activa -                              15.371                
- boekwinst vaste activa 2.092                      -                          
Totaal afschrijvingen 10.723.352             6.661.309           

Toelichting:

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa -                              -                          

Totaal -                              -                          

De toename van het aantal medewerkers in loondienst, en daarmee in de personeelskosten, wordt veroorzaakt door de groei van de organisatie. Niet alleen de zorg groeide 
maar ook research kende een grote personeelsgroei. 

De toename in de lonen en salarissen is met name de oorzaak van toename in FTE. Het is het eerste volledige jaar dat het Prinses Máxima Centrum geopend is. In januari 
2020 is er overeenstemming bereikt tussen de vakbonden en de NVZ m.b.t. de cao ziekenhuizen. Daarbij is overeengekomen dat medewerkers die op 1 april en op 1 
december 2019 aaneengesloten in dienst zijn bij een instelling die de CAO ziekenhuizen verplicht toepast een eenmalige uitkering krijgen van €1.200 bruto op basis van een 
fulltime dienstverband. Een totale last van € 1.173k is in personeelskosten en overige schulden verantwoord. Onder de post Lonen en salarissen is tevens de afdrachtkorting 
op de loonheffing in verband met de toegekende WBSO gelden ad € 2,7 miljoen (2018: € 1,3 miljoen) verantwoord. 

Onder de overige personeelskosten zijn tevens de toevoegingen aan de verplichting voor het persoonlijk levensfase budget en de personele voorzieningen ad € 1,6 miljoen 
(2018: €1,3 miljoen) opgenomen. De personele voorzieningen betreffen de blijfpremies, de jubileumvoorziening alsmede de voorziening voor langdurig zieke medewerkers. 

Dit betreft de investeringen in nieuwbouw, apparatuur en inventaris. Voor de specificatie wordt verwezen naar specificatie 5.1.6 MVA. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Algemene kosten 27.435.350             27.544.618         
Patiëntgebonden kosten 62.109.183             41.037.563         
Onderhoud en energiekosten 1.385.190               1.134.036           
Huur en leasing 914.351                  729.635              
Dotaties en vrijval voorzieningen 764.449                  -257.792             

Totaal overige bedrijfskosten 92.608.525             70.188.060         

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rentebaten 298                         1.969                  
Subtotaal financiële baten 298                         1.969                  

Rentelasten -2.231.564              -1.432.334         
Overige financiële lasten -564.466                 -400.226             
Subtotaal financiële lasten -2.796.030              -1.832.559         

Totaal financiële baten en lasten -2.795.732              -1.830.591         

Toelichting:
De rente op de langlopende leningen bij BNG / Rabobank en NKI-AVL is verantwoord onder de rentelasten. Onder overige financiële lasten zijn verantwoord de 
bereidstellingsprovisie, de kosten van gebruik van de kredietlimiet en kasgeldfaciliteit, de kosten van de zekerhedenagent en de rente van de schenkingsobligaties. 

De algemene en patiëntgebonden kosten betreffen met name door het UMC Utrecht in rekening gebrachte diensten op basis van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst 
ad € 27,2 miljoen.  Verder zijn onder deze noemer de kosten van onderaanneming door shared care centra verantwoord. 

De dotaties  voorzieningen betreft de dotatie in de voorziening voor oninbare debiteuren voor in het buitenland verzekerde patienten.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen:

Bedragen x € 1
D.M.J.J. 

Monissen J.C. Clevers R. Pieters
A.M.M. 

Eggermont
Functiegegevens CEO CSO CMO CSO
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1 tm 31-12 1-1 tm 1-6 1-1 tm 31-12 01-10 tm 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,5 0,7 0,8
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja Ja

   
Bezoldiging € € € €
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen              194.270                       43.002                      144.597                38.800 
Beloningen betaalbaar op termijn                 11.728                      2.430                       8.139 
Subtotaal              205.998                    45.432                   152.736                38.800 

         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              205.998                    45.432                   152.736                39.119 

         
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                           -                              -                               - 
Totale bezoldiging                           -                              -                               -                          - 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Functiegegevens CEO CSO CMO
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,5 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja

Bezoldiging € € €
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen              206.623                     103.349                      206.614 
Beloningen betaalbaar op termijn                 11.571                      5.748                     11.580 
Subtotaal              218.194                  109.097                   218.194 

         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              218.194                  109.097                   218.194 

         
Totale bezoldiging              218.194                  109.097                   218.194 

Toelichting:

De WNT is van toepassing op het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. Het voor het Prinses Máxima Centrum toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 
194.000. Het betreft het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 13 punten. Het Prinses Máxima Centrum kan voor een drietal bestuurders 
terugvallen op de overgangsregeling waarbij het bezoldingingsmaximum €218.194 bedraagt. Voor één bestuurder geldt de overgangsregeling tot 1 juli 2019.  Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van raad van commissarissen; dit 
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het lidmaatschap van de RvC in het 
betreffende jaar.

Voor de klasse-indeling heeft formeel afstemming plaatsgevonden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie B.V. geldt tot 2020 voor de bestaande bestuursleden het WNT-maximum van € 218.194. Voor nieuwe bestuursleden geldt het voor het jaar toepasselijke 
bezoldigingsmaximum.
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2. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 R. van Iperen H.H.J. Bol R. Stricker M.J. Coppes
Functiegegevens Voorzitter RvC lid RvC lid RvC lid RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Bezoldiging € € € €
Totale bezoldiging 16.130                9.945 9.945 -                         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 29.100 19.400 19.400 19.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Functiegegevens  lid RvC lid RvC lid RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Bezoldiging € € €
Totale bezoldiging 9.750                     9.750                      -                         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  21.819 21.819 21.819

Bedragen x € 1 J.H. Kingma B. Fransen C. Ross van Dorp W. Dekker
Functiegegevens lid RvC lid RvC lid RvC Voorzitter RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Bezoldiging € € € €
Totale bezoldiging 9.945                  9.945                     9.945                      -                         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.400                19.400                   19.400                    -                         
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Functiegegevens lid RvC lid RvC lid RvC voorzitter RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Bezoldiging € € € €
Totale bezoldiging 9.750                  9.750                     9.750                      -                         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.819 21.819 21.819 32.729

  
Toelichting:

20. Honoraria onafhankelijke accountant 2019 2018
€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 187.500                  175.550              
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 16.819                    4.235                  
3 Fiscale advisering -                              -                          
4 Niet-controlediensten -                              -                          

Totaal honoraria accountant 204.319                  179.785              

Toelichting:

21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Vanaf 1 januari 2019 is een nieuwe voorzitter RvC toegetreden. Eén commissaris heeft van bezoldiging in boekjaar 2019 afgezien (2018: twee commissarissen).  

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountans zoals bedoeld in artikel 1, 
lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria 
hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

• Steun van zorgverzekeraars en overheden:
Op landelijk niveau zijn de koepels (NFU, NVZ en ZN) met elkaar overeengekomen passende financiële maatregelen te nemen. Dit betreft o.a. aanvullende bevoorschotting 
tot 100% passend bij de omvang van contractueel overeengekomen omzet, maar ook hoe om te gaan met meer- en minder kosten (zowel personeel, materiaal als 
geneesmiddelen) en meer- en minder omzet. De zorgverzekeraars hebben aan de ziekenhuizen en UMC’s, bij brief d.d. 17 maart respectievelijk 21 april 2020, laten weten hen 
te ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd kan worden. 
Ook de minister van VWS heeft in zijn brief d.d. 15 april 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dat de overheid de zorgsector in staat wil blijven stellen om te doen wat nodig 
is om voor de lange termijn de continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen.

Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentie afspraak van de zorgverzekeraars en de minister, 
hebben wij verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven, o.a. door het continueren van de patiëntenzorg in combinatie met de in de 
meerjarenafspraak overeengekomen aanneemsom met zorgverzekeraars.  Op basis van de hierboven genoemde gemaakte afspraken vinden wij de 
continuïteitsveronderstelling passend.

In december 2019 sloten de NVZ en de vakbonden FNV en CNV een onderhandelsakkoord met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomst ziekenhuizen. In januari 
2020 is het akkoord bekrachtigd doordat ook de leden van NU'91 en de beroepsorganisatie FBZ instemden met het voorstel.  In het akkoord is een structurele loonsverhoging 
opgenomen van in totaal 8%. 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021.
Verder krijgen medewerkers die onregelmatige werken met ingang van de nieuwe Cao Ziekenhuizen een hogere onregelmatigheidstoeslag. Deze zal worden berekend over 
een hogere salarisschaal wat neerkomt op een structurele loonsverhoging van circa 2,5%. Ook zijn hogere salarissen overeengekomen voor leerlingen, stagiaires en co-
assistenten.

Impact Coronavirus (COVID-19)
Inleiding algemeen / Aard van de gebeurtenis

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID -19) zorgde begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China en in 
februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg 
stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. De ziekenhuizen en UMC’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep 
corona-patiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en 
veiligheidsmaatregelen. Door de grote toeloop van corona-patiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van IC-bedden, hebben ziekenhuizen en 
UMC’s moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg, onderzoek en onderwijs niet uit te voeren, dan wel uit te stellen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen 
(intelligente lock-down en social distancing) worden ziekenhuizen en UMC’s geconfronteerd met omzetderving door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten om een 
beroep te doen op de ziekenhuiszorg.

In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van ziekenhuizen en UMC’s, en voor de exploitatieresultaten beperkt. Ziekenhuizen en UMC’s 
blijven het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun uiterste best doen activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, 
zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers in gevaar te brengen. Daardoor is sprake van extra investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van 
ziekenhuiscapaciteit en aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van Corona- en overige patiënten in sterk aangepaste omstandigheden. 
Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg met veldpartijen in brieven van 17 maart 2020 en 21 april 2020 continuïteitsgaranties geboden voor de basiszorginfrastructuur 
waartoe o.a. de ziekenhuizen en UMC’s behoren. Met additionele bevoorschotting door de zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de 
meerkosten van de corona-uitbraak wordt de continuïteit van ziekenhuizen en UMC’s gegarandeerd. 

Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kunnen ziekenhuizen en UMC’s gebruik maken van de steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars 
Nederland worden aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen, waaronder NOW en 
uitstel van betaling van fiscale heffingen. Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van 
Covid-19 worden opgevangen binnen de kredietlimiet en de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële 
continuïteit van ziekenhuizen en UMC’s.

Specifieke toelichting
• Het Coronavirus / impact op organisatie:
Vanaf medio maart 2020 hebben wij een aantal maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19 virus te bewaken en te voorkomen, zoals het vormen van veiligheids- 
en gezondheidsmaatregelen voor onze patiënten en medewerkers. De continuïteit van zorg van onze patiënten heeft de hoogste prioriteit. Tevens is er afgeschaald op onder 
andere de electieve en niet-spoedeisende zorg, onderzoek en onderwijs. Op artsen en verpleegkundigen is een beroep gedaan om zoveel mogelijk extra uren te werken. 
Medewerkers in niet kritische functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Voor de research organisatie geldt dat het onderzoek grotendeels is afgeschaald en 
research-medewerkers  grotendeels op afstand werken.

• Voorziene ontwikkelingen: 
Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een achterstand ontstaan in de reguliere patiëntenzorg. Maar ook in onderzoek en onderwijs. Op het moment dat het virus landelijk 
onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit kan worden ingelopen. 

• Risico’s en onzekerheden:
Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op de organisatie zal zijn. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden.
Tijdens deze crisis werken veel medewerkers op de toppen van hun kunnen. Nog niet duidelijk is wat het eventuele effect daarvan kan zijn.

• Genomen en voorziene maatregelen:
Het Prinses Máxima Centrum leeft de maatregelen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo goed als binnen de mogelijkheden na. 

• Impact op activiteiten: 
De impact voor de patiëntenzorg in het Prinses Máxima Centrum is beperkt. Andere activiteiten, zoals onderzoeksprojecten en opleidingen zijn aanzienlijk gereduceerd dan 
wel stopgezet. 
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5.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt
op 1 mei 2020.

De raad van commissarissen van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.  heeft de jaarrekening 2019
goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2020. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft
de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2020

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
R. Pieters <Datum> A.M.M. Eggermont <Datum>

W.G. W.G.
B.J.M. Gallé <Datum> H.H.J. Bol <Datum>

W.G. W.G.
R.L. van Iperen <Datum> M.J. Coppes <Datum>

W.G. W.G.
R. Stricker <Datum> B. Fransen <Datum>

W.G. W.G.
J.H. Kingma <Datum> C. Ross van Dorp <Datum>

Pagina 36120         Jaarverslag 2019 - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. - Jaarverslag 2019         121



Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 22, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
de algemene vergadering.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2019 
1 januari 2019 
Prinses M áxi ma Centr um voor Kinderoncologie B.V.  
Control e 
Goedkeurend 
31034067A022 
KVK 
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  
Create SBR  Extensi on 
1.0 
Rotterdam 
20 mei 2020 

Aan:  de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Prinses Máxima Centrum voor 
 Kinderoncologie B.V.    

 

Verklaring over de jaarrekening 2019 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. 
(‘de vennootschap’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de 
vennootschap op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie B.V. te Utrecht gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 
• de winst-en-verliesrekening over 2019; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. zoals vereist in de Wet 
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 
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Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (Covid-19) 
Wij wijzen op de toelichting in hoofdstuk 5.1.4.1 (continuïteitsveronderstelling) en hoofdstuk 5.1.10 
(gebeurtenissen na balansdatum) van de jaarrekening waarin de raad van bestuur de mogelijke invloed 
en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de vennootschap en op de omgeving waarin de 
vennootschap opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en 
omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven dat er nog steeds 
onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de 
toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze 
aangelegenheid. 

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 400 en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi. 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Regeling verslaggeving WTZi; en voor 
• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de vennootschap in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 29 mei 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 
van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de vennootschap. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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