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2015 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest. De 
zorgactiviteiten van het Prinses Máxima Centrum zijn duidelijk 
toegenomen. Steeds meer goede dokters, verpleegkundigen en 
onderzoekers zijn inmiddels werkzaam bij het Prinses Máxima 
Centrum. En met de komst van Hans Clevers als wetenschappelijk 
directeur en lid van de raad van bestuur en Diana Monissen als 
voorzitter, zijn naast Rob Pieters twee extra boegbeelden aan het 
centrum verbonden. Ook in organisatorisch opzicht zijn belangrijke 
fundamenten voor de toekomst gelegd. 

Daarom een woord van dank aan iedereen die de snelle groei en 
ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum mogelijk heeft 
gemaakt. Zonder de inzet van zorgverleners, onderzoekers, 
stakeholders en fondsen zou dit niet hebben gekund. Maar ook niet 
zonder de steun van ouders die kiezen voor een behandeling in het 
Prinses Máxima Centrum, omdat zij alleen het beste willen voor hun 
zieke kind. Daarnaast dank ik de commissarissen voor hun inzet. En 
uiteraard Paul Venhoeven en Hanneke de Ridder voor hun werk in 
de raad van bestuur, waaruit zij afgelopen jaar zijn teruggetreden. 

Een belangrijke mijlpaal voor het Prinses Máxima Centrum is de 
besluitvorming rond de nieuwbouw geweest. Die heeft ertoe 
geleid dat na een weloverwogen proces op 6 november 2015 de 
overeenkomst voor de bouw kon worden getekend. Inmiddels is 

de bouw volop gaande en naar verwachting kan begin 2018 het 
nieuwe gebouw volledig in gebruik worden genomen. Dan komen 
kinderoncologische zorg en research daadwerkelijk onder één dak. 
Vanaf dat moment kan de volle winst van een integrale organisatie 
gerealiseerd worden.

Met de vaststelling door de raad van commissarissen van de 
meerjarenstrategie ‘Samen bouwen’ is eveneens een belangrijk 
fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van het Prinses 
Máxima Centrum tot aan 2020. In de meerjarenstrategie zijn de 
strategische doelen voor de jaren 2016 tot en met 2019 vastgesteld, 
zodat het Prinses Máxima Centrum zijn hoge ambities ook kan 
realiseren: vóór kinderen, tégen kanker. 

Een derde mijlpaal afgelopen jaar is de bestendiging van de 
samenwerking tussen KiKa en het Prinses Máxima Centrum. 
Vanuit de raad van commissarissen zijn goede gesprekken gevoerd 
met de raad van toezicht van KiKa. Met de vernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst is de basis gelegd voor de verdere 
ontwikkeling van de researchactiviteiten van het Prinses Máxima 
Centrum.  

Wout Dekker 
voorzitter raad van commissarissen

Voorwoord Wout Dekker
Voorzitter raad van commissarissen 
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v.

‘Een bijzonder jaar’
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Het Prinses Máxima Centrum wil ieder kind met kanker genezen, 
met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie zoals we die 
kort en krachtig hebben verwoord in ‘Samen Bouwen’, onze 
meerjarenstrategie voor 2016 tot en met 2019. In het najaar van 
2015 hebben we samen met een brede vertegenwoordiging van 
stakeholders in een aantal dynamische sessies onze strategie voor 
de komende jaren bepaald. Ouders van kinderen met kanker, 
patiënten die van kanker zijn genezen, onze medewerkers en onze 
zorgprofessionals - maar ook politici en ondernemers - inspireerden 
ons met hun ervaringen en ideeën. ‘Samen bouwen’ geeft aan hoe 
we de komende jaren op alle thema’s integraal samenwerken aan de 
verwezenlijking van de missie en de opdracht die we kregen van onze 
grondleggers: ouders van kinderen met kanker verenigd in de VOKK 
en de zorgprofessionals vanuit SKION.

Draagvlak
We zijn een organisatie volop in ontwikkeling, in groei. Ook in 
2015 hebben we weer veel belangrijke stappen gezet op weg naar 
ons unieke centrum, dat begin 2018 de deuren zal openen. Begin 
november 2015 kregen we groen licht voor de nieuwbouw, de 
ultieme bevestiging dat belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars, 

banken en VWS het grote belang van het Prinses Máxima Centrum 
onderschrijven. Ook de mooie financiële opbrengst en grote positieve 
respons op onze maatschappelijke obligaties, maakten duidelijk op 
hoeveel steun ons centrum kan rekenen. Vanuit KiKa, Villa Joep en 
de vele andere organisaties, en van vrijwilligers en mensen die zich 
iedere dag weer keihard inzetten voor kinderen met kanker, ontvingen 
wij ook in 2015 weer belangrijke steun. Niet alleen financieel, maar 
vaak ook middels hartverwarmende acties voor onze kinderen in het 
ziekenhuis. Dat brede draagvlak bleek ook uit een reputatieonderzoek 
dat wij eind 2015 lieten uitvoeren; het Nederlands publiek en zorg-
professionals staan achter onze ambities en hebben daar vertrouwen 
in. En natuurlijk de ouders die hun kinderen met kanker aan onze 
zorg toevertrouwen. Dit alles is een enorme stimulans én een verant-
woordelijkheid die wij voelen en tegelijkertijd graag op ons nemen.

Patiënten
2015 was het eerste volledige jaar waarin we als Prinses Máxima 
Centrum zorg verleenden. We behandelen inmiddels alle kinderen 
uit heel Nederland die een solide tumor in buik en/of borst hebben. 
Uit de regio Midden-Nederland behandelen we alle kinderen met 
kanker (waaronder de hemato-oncologische patiënten). Net als het 

Voorwoord Diana Monissen
Voorzitter raad van bestuur
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v.

‘Verder bouwen aan
integrale kinderoncologie’
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aantal patiënten groeide in 2015 het aantal zorgmedewerkers dat 
bij het Prinses Máxima Centrum werkt. Stuk voor stuk professionals 
die zich iedere dag weer optimaal inzetten voor onze kinderen. 
Grensverleggend en gepassioneerd; niet voor niets zijn dat onze 
kernwaarden. De zorg binnen het Prinses Máxima Centrum heeft 
zich in 2015 enorm ontwikkeld en we krijgen veel positieve reacties 
van ouders over de zorg, de behandeling en de wijze waarop wij 
proberen om ouders en kinderen in alles bij te staan. De zogeheten 
‘oudersteuners’ van de VOKK, die aanwezig zijn in ons ziekenhuis, 
leveren wat dat betreft ook een onmisbare bijdrage. 

Research
Zoals bekend hebben we hoge ambities. Wie ieder kind met kanker 
wil genezen, dient uiteraard het beste van het beste te bieden. De 
beste zorg en behandeling én de beste research. Essentieel daarbij 
is de unieke en integrale samenwerking tussen zorg en research 
binnen ons centrum. Want juist daardoor verwachten we sneller 
te komen tot nieuwe inzichten, nieuwe technieken et cetera. De 
eerste klinische researchprojecten zijn daartoe begin 2015 gestart. 
Medio vorig jaar is de internationaal vermaarde wetenschapper 
Hans Clevers als wetenschappelijk directeur begonnen bij het 
Prinses Máxima Centrum. Een zeer belangrijke stap. Onder zijn 
inspirerende leiding zijn in 2015 voorbereidingen getroffen om ook te 
starten met de preklinische research. Inmiddels zijn mede op advies 
van de wetenschappelijke adviesraad de eerste researchgroepen 
geselecteerd en aan de slag gegaan. De dagelijkse uitwisseling 
met zorgprofessionals krijgt intussen meer en meer gestalte. Een 
veelbelovend begin dat we in 2016 verder gaan uitbouwen.

Academy
Het Prinses Máxima Centrum maakt ook werk van scholing; dat doen 
we met onze eigen Academy. In 2015 is de basis gelegd voor een breed 
scala aan activiteiten gericht op scholing en bijscholing, onder andere 
van verpleegkundigen. De Academy is uiteraard nauw betrokken bij 
de planvorming om voldoende top-professionele verpleegkundigen 

te werven. En waar deze professionals nog een opleidingstraject te 
gaan hebben, biedt de Academy een gespecialiseerd programma. 
Vanuit de Academy wil het Prinses Máxima Centrum ook invulling 
geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid; met het 
zogeheten Outreach-programma gaan we de kinderoncologie 
ontwikkelen in landen waar de zorgstandaard laag is en kinderen 
met kanker slechtere perspectieven hebben dan in Nederland. Door 
overdracht van kennis kunnen we ook in die landen kinderen, ouders 
en zorgprofessionals bijstaan.

Samenwerking
Ook in 2015 heeft de raad van bestuur weer mogen ervaren 
hoeveel enthousiasme en constructieve energie er bestaat onder 
de partijen waar wij mee samenwerken, zoals het UMC Utrecht 
en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Recent is daar het Hubrecht 
Instituut bijgekomen, waar wij sinds maart 2016 als staf en research 
zijn gehuisvest. Uiteraard geldt het voor onze samenwerking met 
KiKa, partner van het eerste uur, en de vele andere organisaties én 
individuen die zich tomeloos inzetten voor onze kinderen. Niet te 
vergeten de zorgverzekeraars, die niet alleen de zorg vergoeden 
maar met hun substantiële financiële steun de unieke ouder-kind 
kamers mogelijk hebben gemaakt. De vele professionals overal 
in ziekenhuizen en universitaire medische centra in het land. En 
natuurlijk de mensen van de VOKK en SKION, onze grondleggers.

Namens de raad van bestuur dank ik eerst en vooral de ouders en 
kinderen voor hun vertrouwen in ons centrum. En ik dank iedereen 
die zich in 2015 weer zo fantastisch heeft ingezet voor dat éne doel 
dat ons allemaal verbindt en inspireert: we willen ieder kind met 
kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven! 

Diana Monissen
voorzitter raad van bestuur

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Uitgangspunten verslaglegging 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. 

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 2015. In 
dit jaarverslag over 2015 kunt u lezen over de doelstellingen, de 
ontwikkelingen rondom de organisatie, de besluitvorming van de 
raad van bestuur en van raad van commissarissen, en over welke 
belangrijke stappen er zijn gezet op weg naar de realisatie van één 
nationaal centrum voor kinderoncologie.

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is een zorg- 
en researchinstelling met een vergunning op basis van de Wet 
toelating zorginstellingen (WTZi). Wij baseren het eigen handelen 
op de Zorgbrede Governancecode en andere voor zorg- en 
researchinstellingen relevante wet- en regelgeving. 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. was tot 4 mei 
2015 een 100%-dochtervennootschap van de Vereniging Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband met 
uitgesloten aansprakelijkheid (verder ‘de coöperatie’ genoemd). Op 
4 mei 2015 is een prioriteitsaandeel uitgegeven aan UMC Utrecht, 
dat past bij initiële fase van het Prinses Máxima Centrum. Dit 
aandeel geeft UMC Utrecht bijzondere zeggenschapsrechten, zoals 
blokkerende zeggenschap bij bestuursbenoemingen en het recht om 
een van de commissarissen te benoemen.

De coöperatie, statutair gevestigd in Den Haag, werd opgericht 
in 2006 met als doel het tot stand brengen van een nationaal 
kinderoncologisch centrum in Nederland, waarin kinderen en 
adolescenten met kanker en voorstadia daarvan nog beter en 
verdergaand behandeld kunnen worden. De 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.

In januari 2012 richtte de coöperatie de NKOC Holding BV op, 
statutair gevestigd te Utrecht. In oktober 2012 werd toestemming 
verkregen om, evenals voor de coöperatie, de naam Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie te gebruiken. Het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft als doelstelling om 
te komen tot één nationaal kinderoncologisch centrum. We willen 

Koningin Máxima bezoekt 
in 2015 de eerste zorgunit

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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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 de in 2015 als volgt bekrachtigde 
missie:

In 2012 is Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum opgericht, 
met als doelstelling het verwerven van middelen ten behoeve van 
extra voorzieningen en ondersteuning. Stichting Steun het Prinses 
Máxima Centrum publiceert een eigen jaarrekening en verslag. Deze 
zijn niet in de consolidatie betrokken. 

Het jaarverslag van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 
B.V. wordt gepubliceerd door deponering bij de Kamer van Koop-
handel, 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 
over eenkomstig de voorschriften gedeponeerd bij het Centraal 
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (jaarverslagenzorg.nl).
Ook worden de kwantitatieve, branchespecifieke gegevens 
aangeleverd via de webapplicatie DigiMV van het Centraal 
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

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

Armin van Buuren opent Muziekids

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


8Jaarverslag 2015www.prinsesmaximacentrum.nl

‘Ervaringsdeskundige oudersteuners van VOKK bieden vanaf begin 2015 ouders een 

luisterend oor, informatie en praktische steun. Uit een tussenevaluatie is het belang 

van deze vorm van steun gebleken. VOKK was betrokken bij de vormgeving van het 

gebouw en van de zorg in al haar facetten. De betrokkenheid van ouders en kinderen 

is onmisbaar om een uitmuntend centrum te ontwikkelen, dat tegemoet komt aan de 

behoeften van kind en gezin. In de samenwerking met Research zijn de eerste stappen 

gezet. Wij zijn blij en trots bij te dragen aan de totstandkoming van het Prinses 

Máxima Centrum. Samen voor beter!’

‘ De betrokkenheid  
van ouders en kinderen is 
onmisbaar’

Drs. Marianne Naafs-Wilstra, directeur VOKK:

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Organisatie Prinses Máxima Centrum in 2015

Bouwen aan een kinderoncologisch  
zorg- en researchcentrum

In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. 
(hierna ‘Prinses Máxima Centrum’) opgericht op initiatief van de 
beroepsgroep, vertegenwoordigd in de Stichting Kinderoncologie 
Nederland (SKION) en de patiëntenvereniging Vereniging Ouders, 
Kinderen en Kanker (VOKK). Doel is om de kwaliteit van zorg 
voor kinderen met kanker te verbeteren, door bundeling van de 
expertise in een nieuw te bouwen kinderoncologisch ziekenhuis en 
researchcentrum. Het Prinses Máxima Centrum zal zijn activiteiten 
ontplooien vanuit een nieuw gebouw in Utrecht, dat najaar 2017 
opgeleverd zal worden en begin 2018 in gebruik wordt genomen.

In 2015 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg naar die 
toekomstige situatie. Een selectie ziet u in het kader. 

Om een concentratie van kinderoncologische zorg in het Prinses 
Máxima Centrum te realiseren en een deel van de patiënten eerder 
te laten profiteren van de bundeling van expertise, is per 20 okto-
ber 2014 een eerste unit van het Prinses Máxima Centrum van start 
gegaan. Dat gebeurde binnen de muren van het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis (WKZ). In 2015 heeft deze unit een volledig jaar gedraaid, 
met een maximale bezetting. Op dit moment worden in het Prinses 
Máxima Centrum alle Nederlandse kinderen met een solide tumor van 
de borst of buikholte behandeld. Ook wordt de kinderoncologische 
zorg, waaronder hemato-oncologie, verleend voor alle patiënten 
uit de regio Midden-Nederland. Het gaat dan om de patiënten die 
tot dusver primair in het WKZ werden behandeld. Daarnaast kiezen 
sommige ouders uit andere regio’s bewust voor behandeling in het 
Prinses Máxima Centrum of verwijzen kinder artsen/-oncologen 
patiënten door vanwege de hier aanwezige expertise.  

Het Prinses Máxima Centrum is een categoraal ziekenhuis 
en researchcentrum, dat zich richt op het verlenen van 
kinderoncologische zorg en het doen van kinderoncologische 
research. De doelgroep van het Prinses Máxima Centrum zijn 
kinderen en adolescenten met kanker of voorstadia daarvan. Het 
Prinses Máxima Centrum richt zich als categoraal ziekenhuis op één 
categorie patiënten en heeft daarom samenwerking gezocht met het 
UMC Utrecht/WKZ, dat specialismen aanbiedt die nodig zijn voor 
de ondersteunende, flankerende zorg. Het nieuwe ziekenhuis komt 
naast het WKZ te staan en wordt hiermee via een brugverbinding 
verbonden. Waar zinvol deelt het Prinses Máxima Centrum faciliteiten 
met deze partner en worden schaalvoordelen gerealiseerd bij 
investeringen. 

•   Op 1 januari 2015 gestart met zorgverlening als zelfstandig ziekenhuis, met een zorgunit van 18 bedden
•  139 nieuwe patiënten met maligniteit behandeld, 61 nieuwe patiënten met verdenking maar zonder maligniteit, 

14 patiënten met een recidief en 51 overstappers vanuit een ander universitair medisch centrum (UMC)
•  223 follow up-patiënten behandeld     
•  Samenwerking versterkt met shared care-UMC’s en -ziekenhuizen
•  Eerste researchactiviteiten gestart
•  Eerste opleidingen opgezet binnen de Academy
•  Meerjarenstrategie ontwikkeld (‘Samen bouwen’)
•  Finaal akkoord bereikt over financiering met zorgverzekeraars en banken
•  Besluit bouw, akkoord met bouwpartners en vergunningen definitief
•  Financiering versterkt via schenkingen en obligaties 
•  Cliëntenraad en ondernemingsraad ingesteld
•  Instelling KinderAdviesRaad voorbereid
•  Partnerships uitgebouwd met KiKa, VOKK, SKION, UMC Utrecht et cetera.

STAPPEN

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Op het terrein van research stond 2015 vooral in het teken van 
het voorbereiden en opstarten van de organisatie. Prof. dr. Hans 
Clevers is als lid toegetreden tot de raad van bestuur en benoemd 
als wetenschappelijk directeur. Ook zijn de eerste klinische 
researchprojecten gestart. Door de registratie van het Prinses Máxima 
Centrum bij onder meer ZonMw, NWO, KWF Kankerbestrijding 
en de EU kunnen ook bij deze instanties projectsubsidies worden 
aangevraagd.

Naast zorg en research vormen onderwijs en opleiding een 
kernactiviteit van het Prinses Máxima Centrum. Deze activiteit vindt 
plaats onder de noemer van de Academy.

Zorgverlening samen met shared care-ziekenhuizen
Voor de patiëntenzorg werken wij samen met vijf academische 
en zestien algemene ziekenhuizen in shared care-verband. De 
diagnostische en complexe onderdelen van de behandeling vinden 
plaats in het Prinses Máxima Centrum, de minder complexe delen 
van de behandeling in shared care-ziekenhuizen in de eigen regio 
van de patiënt. Deze samenwerking is vastgelegd in overeenkomsten 
die onder meer de wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien 
van de zorgverlening beschrijven. In 2015 is 75% van de in shared 
care verleende zorg geleverd in algemene ziekenhuizen en 25% in 
academische ziekenhuizen.

Samenwerking UMC Utrecht/WKZ
Onze patiëntenzorg verlenen wij voor een deel in samenwerking 
met UMC Utrecht/WKZ, waarvan wij op basis van contractuele 
overeenkomsten verschillende diensten afnemen. In deze 
overeenkomsten zijn onder meer de aard van de dienstverlening, 
de wederzijdse verantwoordelijkheden voor de kwaliteit daarvan 
en de prijsstelling vastgelegd. Het betreft bijvoorbeeld de volgende 
diensten:

•  Zorg: bijvoorbeeld ondersteunende kinderdeelspecialismen, 
laboratoriumdiagnostiek, de apotheek, IC-zorg en het gebruik van 
het operatiecomplex.

•  Ondersteunende diensten als huisvesting, facilitaire dienstverlening, 
ICT-faciliteiten, Arbozorg, klinische fysica en ziekenhuishygiëne.

Verder worden bijvoorbeeld de radiotherapie, radiologie en klinische 
genetica gezamenlijk met het UMC Utrecht verzorgd.

Een van de vele donaties in 2015

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Structuur van de organisatie

Het Prinses Máxima Centrum wil een wendbare organisatie zijn 
met een flexibele besturing. Dit vereist een structuur waarbinnen 
multifunctionele, zelforganiserende, resultaatverantwoordelijke 
teams kunnen opereren zonder teveel hiërarchische ‘ballast’ en 
overbodige bureaucratie. Het organisatieontwerp zorgt ervoor dat 
het probleemoplossend vermogen - competenties van medewerkers 
(geïntegreerde taken), verantwoordelijkheid (platte organisatie), 
regelvermogen (zelfsturing) en informatievoorziening - zo dicht 
mogelijk bij het kind ligt waar het allemaal om gaat. 

< De organisatie in schema
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Betreft Realisatie 2015

Bedrijfsopbrengsten zorgproducten €  23,7 miljoen

Overige bedrijfsopbrengsten (= schenkingen) €  41,2 miljoen

Som der bedrijfsopbrengsten €  64,9 miljoen

Bedrijfsresultaat (= geoormerkt voor nieuwbouw) €  37,3 miljoen

Aantal bedden 18

Aantal dagbehandelingsplaatsen 6

Aantal klinische opnames 659

Aantal polibezoeken 2.515

Aantal dagopnames 1.343

Klinische opnameduur 6,7

Aantal verpleegdagen (1-1 t/m 31-12) 4.942

Medewerkers in loondienst (op 31-12-2015) 131 (113,66 fte)
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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 kaders hiernaast.
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Algemene identificatiegegevens

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.
Adres: Uppsalalaan 8 (3e etage) · 3584 CT  Utrecht
Telefoonnummer: 088 972 85 00
Kamer van Koophandel: 54327946
E-mailadres: info@prinsesmaximacentrum.nl
Website: www.prinsesmaximacentrum.nl

Samenleving

KiKa
Ministerie van VWS

Ministerie van OC&W
Science Park Utrecht
Universiteit Utrecht

Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht
Utrechts Landschap 

Markt

VOKK
Cliëntenraad

NFK
NPCF

Stichting Kind en Ziekenhuis
IGZ

SKION
NVK en overige beroepsverenigingen

Shared care-ziekenhuizen
Shared care-UMC’s
Hubrecht Instituut

Wetenschappelijke adviesraad
St. Jude Children’s Research Hospital

Organisatie

Coöperatie
Raad van commissarissen

UMC Utrecht
Vakbonden

NKI-AvL
Ondernemingsraad

Pensioenfonds
NVZ

NVZD
Bouwcombinatie 

Financiering

Banken
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland
Zorginstituut Nederland

DBC-onderhoud
NZa
KiKa

KWF Kankerbestrijding (inclusief Alpe d’HuZes) 
Fondsen (Roparun, Villa Joep, Fonds NutsOhra, 
Ronald McDonald Kinderfonds, ODAS Stichting 

en andere betrokken fondsen)
Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum 

Accountant
Juridisch adviseurs
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‘In 2015 ging de eerste groep SKION-professionals werken in het Prinses Máxima 

Centrum, onder wie alle experts uit Nederland op het gebied van tumoren van borst 

en buik bij kinderen. Kennis en expertise die in het verleden vaak bij één persoon 

in een centrum was belegd, ligt nu bij meerdere collega’s in het team. Dit leidt 

tot een ongelooflijke energie en direct waarneembare kwaliteitsverbetering in de 

besluitvorming. Door de inzet van alle professionals in de kinderoncologische centra 

in Nederland - samen met ouders en kinderen - hebben we in één jaar de zorg voor 

de eerste honderd kinderen met kanker succesvol kunnen concentreren in het Prinses 

Máxima Centrum. Daar zijn we als SKION enorm trots op.’

‘ Optimale zorg en 
ondersteuning voor kind 
en gezin in alle fasen’

Hanneke de Ridder, voorzitter raad van bestuur SKION,
en Wouter Kollen, voorzitter raad van toezicht SKION:

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

Zorgbrede Governancecode

Het Prinses Máxima Centrum volgt de Zorgbrede Governancecode 
2010 en streeft naar een transparante structuur met daarbinnen een 
duidelijk afgebakende rolverdeling tussen de bestuursgeledingen. De 
positie van het Prinses Máxima Centrum als zorg- en researchinstelling 
brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het centrum 
en zijn stakeholders met zich mee, die zich ook vertaalt in een solide 
governance-structuur. 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 kind- en 
ontwikkelingsgerichte zorg. In de governance van het Prinses Máxima 
Centrum is risicomanagement en risicobeheersing geadresseerd. 
Hierover wordt gerapporteerd in kwartaalrapportages.

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. Deze vergadering 
bestaat uit de houder van alle gewone aandelen, te weten de 
coöperatie, en de houder van het prioriteitsaandeel, UMC Utrecht.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen zijn in 
de statuten vastgelegd, 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders bewaakt de missie 

van het Prinses Máxima Centrum en borgt een goede procesgang in 
de besturing van en het houden van toezicht op het Prinses Máxima 
Centrum.

Samenstelling raad van bestuur

Met de start van de zorgverlening in 2014 is de eerste fase van 
de concentratie van de kinderoncologie in ons land gerealiseerd. 
Het jaar 2015 stond in het teken van de consolidatie van deze 
eerste fase en het leggen van de basis voor de verdere concentratie 
van de kinderoncologische zorg en research in Nederland. Om 
daarop voorbereid te zijn, was versterking van de hele organisatie 
noodzakelijk, ook op het niveau van de raad van bestuur. In 2015 zijn 
twee nieuwe leden van de raad van bestuur benoemd. Tegelijkertijd 
zijn Paul Venhoeven en Hanneke de Ridder teruggetreden als 
voorzitter respectievelijk lid.

Na een zorgvuldige procedure, waarbij vele interne en externe 
stakeholders zijn gesondeerd, heeft de raad van commissarissen drs. 
Diana Monissen benoemd als voorzitter van de raad van bestuur. 
Mede gezien haar brede bestuurlijke ervaring in de zorg in het 

Bezoek van Sint en zijn Pieten
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algemeen en bij zorgverzekeraars in het bijzonder brengt zij de 
vereiste kennis en ervaring mee. Mevrouw Monissen was voor haar 
komst naar het Prinses Máxima Centrum voorzitter van de raad van 
bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Per 15 juni 2015 werd zij 
benoemd tot bestuursvoorzitter bij het Prinses Máxima Centrum 
alwaar zij per 1 juli 2015 formeel in dienst trad. Door de inzet van 
resterende vakantiedagen van De Friesland Zorgverzekeraar kon 
zij reeds in de zomer haar werkzaamheden bij het Prinses Máxima 
Centrum beginnen en als bestuursvoorzitter bijdragen aan belangrijke 
besluitvorming rond onder andere de nieuwbouw.
Vanaf september 2013 was Diana Monissen lid van de raad van 
commissarissen van het Prinses Máxima Centrum. Zij heeft haar 
lidmaatschap van deze raad per 23 maart 2015 beëindigd. 

Prof. dr. Hans Clevers, hoogleraar aan het UMC Utrecht, is aange-
trokken vanwege zijn wereldwijde reputatie als geneticus. Hij was 
directeur van het Hubrecht Instituut en aansluitend president van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), 
tot hij per 1 juni 2015 toetrad tot de raad van bestuur van het Prinses 
Máxima Centrum. Als wetenschappelijk directeur gaat hij Research 
verder uitbouwen.

De Zorgbrede Governancecode geeft aan dat een commissaris niet 
binnen drie jaar na aftreden een bestuursfunctie binnen dezelfde 
organisatie kan vervullen. Het risico bestaat immers dat het 
onafhankelijke toezicht op het functioneren van de raad van bestuur 
in het geding komt. De raad van commissarissen is van oordeel 
geweest dat daarvan bij de benoeming van mevrouw Monissen 
geen sprake zal zijn. Vanwege de governance-structuur van het 
Prinses Máxima Centrum (met de coöperatie en haar vergadering 
van aandeelhouders) zijn de ‘countervailing powers’ immers 
structureel geborgd. De invulling van de vacatures in de raad van 
commissarissen (zie verder hieronder onder ‘Samenstelling raad van 
commissarissen’) zal deze borging nader versterken. De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg heeft op 1 september 2015 per brief laten weten 

dat de raad van commissarissen voldoende heeft beargumenteerd 
dat met de benoeming van mevrouw Monissen is afgeweken van de 
Zorgbrede Governancecode.

De raad van bestuur bestond uit de volgende leden:
•  mevrouw drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen, voorzitter
•  de heer prof. dr. R. (Rob) Pieters, lid, medisch directeur
•  de heer prof. dr. J.C. (Hans) Clevers, lid, wetenschappelijk directeur

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

Samenstelling raad van commissarissen

In maart 2015 zijn Diana Monissen en Marjan Kaljouw uit de raad van 
commissarissen gegaan. Naast de benoeming van Barbara Fransen (zie 
verder hieronder) volgen zo spoedig mogelijk nog twee benoemingen, 
zodat de raad van commissarissen weer uit acht leden zal bestaan. 
Drie daarvan zullen dan zijn toegetreden na de aanstelling van Diana 
Monissen als bestuursvoorzitter. In combinatie met de principiële 
onafhankelijkheid van de commissarissen, is met deze nieuwe 
benoemingen onafhankelijk toezicht duurzaam gewaarborgd. 

Met ingang van 17 augustus 2015 is mevrouw Barbara Fransen 
benoemd als lid van de raad van commissarissen, vanwege haar 
zeer specifieke deskundigheid op het gebied van dienstverlening 
en klantbeleving en een brede toezichthoudende ervaring, ook op 
zorggebied. De raad van commissarissen heeft bij de voordracht 
van mevrouw Fransen niet openbaar geworven op basis van een 
uitgewerkte profielschets en is aldus afgeweken van hetgeen de 
Zorgbrede Governancecode als procedure voor de benoeming van 
leden van de raad van commissarissen aangeeft. 
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De raad van commissarissen bestond uit de volgende leden:

•  de heer ir. W. (Wout) Dekker, 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 
•  de heer drs. ing. R. (Rob) Stricker

De leden van de raad van commissarissen doen hun  
toezichthoudende werk onbezoldigd.

Reglement Goed Bestuur

Het Prinses Máxima Centrum kent een Reglement Goed Bestuur, 
vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
Dit reglement bevat gedragsregels die de procedures binnen en 
tussen bestuursorganen zorgvuldig laat verlopen. In het Reglement 
Goed Bestuur is onder andere bepaald dat de organen en de 
perso nen die binnen de organen zitting hebben, iedere schijn van 
belangenverstrengeling zullen voorkomen. In de reglementen van de 
raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn vergelijkbare 
bepalingen opgenomen. Voor de samenstelling van de raad van 
commissarissen en de raad van bestuur alsmede voor eenieder die 
zitting neemt in deze organen, zijn profielschetsen opgesteld.
Het Reglement van Goed Bestuur is verouderd door de uitgifte van 
het prioriteitsaandeel aan UMC Utrecht en zal daarom op korte 
termijn gewijzigd worden.

Raad van bestuur in 2015

In de raad van bestuur zijn de belangrijkste expertises en compe-
tenties voor de leiding van een ambitieus en toekomstgericht 
integraal kinderoncologisch centrum in drie functies vertegen-
woordigd: bestuurlijk, medisch en wetenschappelijk. Voor elke 
functie is een profielschets opgesteld, waarin onderscheiden 
verantwoordelijkheden, aandachtsgebieden en bevoegdheden zijn 
vastgelegd. De raad van bestuur vergadert in beginsel wekelijks. 

Het Prinses Máxima Centrum streeft een platte organisatie na, waar bij 
integrale verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 
zijn toebedeeld. Er zijn onderscheiden managers voor zorg, research, 
financiën, ICT en HR en organisatie. Tezamen vormen zij het manage-
ment team dat tweewekelijks vergadert met de raad van bestuur.  
Ook voor de raad van bestuur hebben de activiteiten in 2015 
nadrukkelijk in het teken gestaan van de start en de organisatie-
ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum. Belangrijke aandachts-

Lid

Stichting Steun is niet in consolidatie betrokken

Bestuurlijke structuur  
per jaareinde 2015

Lid

100%
gewone aandelen

1
prioriteitsaandeel

Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie bv

Coöperatie Prinses Máxima Centrum 
voor Kinderoncologie ua

UMC Utrecht

Stichting Steun het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie

SKION VOKK
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gebieden zijn onder andere geweest: doorontwikkeling van het 
kwaliteitsbeleid en van de shared care, ontwikkeling en financiering 
van de research, de tijdelijke huisvesting en voornemens voor de 
nieuwbouw, en de ontwikkeling van het strategisch meerjarenplan 
2016 tot en met 2019. Ook financiering, ICT, HR-beleid en de relatie 
met stakeholders kregen regelmatig aandacht.

Raad van commissarissen in 2015

De raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum heeft in 
2015 zeven keer vergaderd. De raad kent de volgende voorbereidende 
commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie, de HR-, 
nominatie- en renumeratiecommissie en de bouwcommissie. 
Regelmatig terugkerende bespreekpunten in de raad van 
commissarissen waren de voortgang op het gebied van zorg 
(waaronder de ontwikkeling van shared care en kwaliteitsbeleid), 
de opbouw van de researchorganisatie, financiën, human resources, 
governance en de samenwerking met UMC Utrecht. Daarnaast heeft 
de raad van commissarissen in juni en september 2015 specifiek 
aandacht besteed aan de plannen rond de bouw van het Prinses 
Máxima Centrum (ontwerp, contracten) en aan de emissie van de 
obligatie. 

Een belangrijk thema in 2015 is de samenwerkingsrelatie met KiKa 
geweest. Daarbij zijn verschillende samenwerkingsmodellen verkend, 
die ook in goed overleg met de raad van toezicht van KiKa zijn 
besproken. Deze besprekingen hebben mede geleid tot een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen KiKa en het Prinses Máxima 
Centrum, die begin 2016 is getekend.
Een andere mijlpaal voor de raad vormde de gedachtenwisseling 
over en de vaststelling in oktober van ‘Samen bouwen’, de 
meerjarenstrategie 2016-2019 van het Prinses Máxima Centrum. 
‘Samen bouwen’ is een fundament voor de verdere ontwikkeling 
en uitbouw van het Prinses Máxima Centrum in de komende jaren 
(zie verder het volgende hoofdstuk). De meerjarenstrategie is ook 

richtinggevend geweest voor het integraal jaarplan en de begroting 
2016, die de raad van commissarissen in de laatste vergadering van 
2015 heeft vastgesteld. 

In augustus 2015 is Barbara Fransen toegetreden als commissaris. 
In 2015 zijn ook twee commissarissen teruggetreden vanwege een 
nieuwe functie elders: Marian Kaljouw is per 1 juni benoemd tot 
voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) en Diana Monissen is per 15 juni benoemd als voorzitter 
van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum. In de 
decembervergadering hebben de commissarissen het functioneren 
van de raad, buiten de raad van bestuur om, geëvalueerd. Dit is in 
overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode.

In 2015 heeft de raad van commissarissen onder meer de volgende 
besluiten genomen:
•  Mandaat aan voorzitter Dekker om de dienstverlenings-

overeenkomsten met UMC Utrecht goed te keuren in afwachting 
van de definitieve vaststelling door de raad van bestuur.

•  Mandaat aan voorzitter Dekker om de finale versie van de 
erfpachtovereenkomst met de Universiteit Utrecht goed te keuren. 

•  Goedkeuring van de voorgenomen uitgifte van schenkings-
participaties.

•  Goedkeuring van de jaarrekening 2014, aansluitend ter vaststelling 
doorgeleid naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

•  Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de raad van bestuur 
tot vestiging van een hypotheek ten gunste van de banken op de 
door de BV in erfpacht verkregen grond en tot vestiging van een 
pandrecht op roerende zaken en rechten overeenkomstig een aan 
de raad van commissarissen gepresenteerde concept-akte van 
hypotheek en pand.

•  Besluit om Barbara Fransen voor te dragen als lid van de raad van 
commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
te verzoeken tot haar benoeming over te gaan.

•  Goedkeuring van het aangepaste reglement en de aangepaste 
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profielen van de raad van bestuur.
•  Goedkeuring van het voorgenomen besluit van de raad van 

bestuur om over te gaan tot de definitieve opdrachtverstrekking 
voor de nieuwbouw aan Pro Liberis, onder voorbehoud van het 
onherroepelijk worden van de bouwvergunningen en het vrijkomen 
van het bouwkrediet.

•  Goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de raad van bestuur 
tot uitgifte van obligaties.

•  Goedkeuring van het integraal jaarplan 2016 en de bijbehorende 
begroting.

Het bestuur van de coöperatie

De coöperatie was tot 4 mei 2015 100% aandeelhouder van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. Op 4 mei 2015 is een 
prioriteitsaandeel uitgegeven aan UMC Utrecht. 

De coöperatie heeft twee leden: Stichting Kinderoncologie Nederland 
(SKION) en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker (VOKK). Het 
bestuur van de coöperatie is in 2015 niet gewijzigd en bestond in het 
verslagjaar uit de volgende leden:
•  dr. W.J.W. (Wouter) Kollen (voorzitter) - voorzitter raad van 

toezicht SKION 
•  dr. M.B. (Marc) Bierings - lid raad van toezicht SKION
•  drs. M.C. (Marianne) Naafs-Wilstra - directeur VOKK
•  C.H. (Cor) Broekhuizen - secretaris VOKK

Medezeggenschap

Het Prinses Máxima Centrum heeft sinds 2015 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 beide organen. Daarnaast vraagt de raad van 
bestuur op het gebied van research advies aan de wetenschappelijke 
adviesraad.

Het Prinses Máxima Centrum hecht veel waarde aan 
patiëntenparticipatie. In 2015 zijn daarom voorbereidingen getroffen 
voor het instellen van een KinderAdviesRaad (KAR). De KAR krijgt 
een plek naast de wettelijk verplichte medezeggenschapsorganen. In 
2015 zijn voorbereidingen getroffen voor de installatie van de KAR 
in 2016. De KAR is in januari 2016 voor het eerst bij elkaar gekomen. 
In de loop van 2016 volgt de officiële installatie van de KAR en wordt 
een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de KAR en de raad 
van bestuur van het Prinses Máxima Centrum. 

Cliëntenraad
De cliëntenraad van het Prinses Máxima Centrum is op 9 februari 
2015 benoemd. De cliëntenraad heeft als doelstelling om de 
gemeenschappelijke belangen van patiënten en hun ouders binnen het 
Prinses Máxima Centrum optimaal te behartigen, de betrokkenheid 
van patiënten bij het beleid te stimuleren en de patiëntveiligheid 
en de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren. De cliëntenraad 
participeert in ziekenhuisprojecten vanuit het patiëntperspectief en 
treedt op als gelijkwaardige gesprekspartner voor de raad van bestuur 
en de raad van commissarissen. 

Vergaderfrequentie 2015
Op 30 januari 2015 heeft de startbijeenkomst van de cliëntenraad 
plaatsgevonden. Vervolgens heeft de cliëntenraad in 2015 drie 
keer vergaderd. Met de raad van bestuur is zes maal overlegd. 
De cliëntenraad combineert zo veel mogelijk de verschillende 
vergaderingen en overleggen. Behalve met de raad van bestuur had de 
cliëntenraad in 2015 overleg met onder meer:
•  de heer Stricker, lid van de raad van commissarissen
•  de voorzitter en directeur van de Vereniging Ouders, Kinderen en 

Kanker (VOKK)
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•  het coöperatiebestuur van het Prinses Máxima Centrum.

Adviezen en besluiten
De cliëntenraad heeft het afgelopen jaar een zogeheten verzwaard 
advies uitgebracht over de Klachtenregeling voor cliënten van het 
Prinses Máxima Centrum. De raad van bestuur heeft dit advies 
ter harte genomen en de Klachtenregeling voor cliënten hierop 
aangepast. In 2016 zal de regeling nogmaals worden aangepast in 
verband met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) in januari 2016. Overige activiteiten in 2015:
•  Advies over wijziging van het Instellingsbesluit.
•  Vaststelling huishoudelijk reglement.
•  De cliëntenraad heeft laten weten de heer Stricker wordt 

beschouwd als het door de cliëntenraad bindend voorgedragen lid 
van de raad van commissarissen.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. 
Twee leden van de cliëntenraad worden voorgedragen door de VOKK. 
De cliëntenraad van het Prinses Máxima Centrum bestond in 2015 uit 
de volgende leden:
•  de heer D. (Dirk) Duijzer (voorzitter)
•  de heer N. (Niek) Krouwel (plaatsvervangend voorzitter)
•  mevrouw A. (Anke) Manshande-Nonhof (secretaris)

De heer Krouwel en mevrouw Manshande zijn beiden voorgedragen 
door de VOKK. De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk 
secretaris mevrouw A. (Anne) Rietveld.

Een van de vele donaties in 2015
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Ondernemingsraad
Dit verslagjaar is de ondernemingsraad op grond van de Wet op de 
ondernemingsraden ingesteld. Daarin staat dat organisaties met 
vijftig of meer medewerkers een ondernemingsraad moeten hebben. 
Met een ondernemingsraad hebben werknemers inspraak binnen de 
organisatie waarvoor zij werken en kunnen zij een bijdrage leveren 
aan het goed functioneren van de organisatie. Zo controleert de 
ondernemingsraad of de organisatie zich houdt aan wetten en regels 
en adviseert hierover. In een snel groeiende organisatie als het Prinses 
Máxima Centrum is een goed ingespeelde ondernemingsraad extra 
belangrijk voor de organisatieontwikkeling.

Vergaderfrequentie 2015
In juni 2015 vond de eerste vergadering van de ondernemingsraad 
plaats. Het streven is om elke twee weken één uur te vergaderen. 
In dit verslagjaar is de ondernemingsraad gestart met de 
overlegvergaderingen met de raad van bestuur. Deze overleggen 
vinden elke zes weken plaats, met vooraf een korte afstemming 
tussen de voorzitters en de directeur Organisatie & HR over de 
agenda. Tijdens de gezamenlijke overleggen wordt vooruitgeblikt op 
de toekomst van het Prinses Máxima Centrum.  

Instemming
In 2015 heeft de ondernemingsraad zich gericht op het goed 
vormgeven van de medezeggenschap. Zo is het reglement van de 
ondernemingsraad herschreven en zijn er aanvullende afspraken 
gemaakt met de voorzitter van de raad van bestuur. Ook zijn er 
ambities uitgesproken over de manier waarop de medezeggenschap 
in de toekomst vorm kan krijgen. De ondernemingsraad heeft in 2015 
enkele instemmingsaanvragen in behandeling genomen:
•  de klachtenregeling voor medewerkers
•  de klachtenregeling voor cliënten
•  de klokkenluidersregeling. 

Daarnaast zijn er bij de diverse regelingen suggesties en vragen 
opgesteld. De ondernemingsraad heeft extra oog gehad voor de 
bescherming van de inbrenger van een klacht. Op dat vlak zijn 
concrete suggesties gedaan, die positief zijn ontvangen en in de 
uiteindelijke versies zullen worden opgenomen. 

Samenstelling ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit vijf leden die worden gekozen door 
en uit de volgende kiesgroepen: 
•  medisch specialisten (één lid)
•  zorgmedewerkers (twee leden)
•  researchmedewerkers (één lid)
•  overige personen werkzaam in het Prinses Máxima Centrum (één 

lid).

Het streven is om alle groepen te vertegenwoordigen: 
verpleegkundigen, artsen, stafdiensten en research. Omdat het Prinses 
Máxima Centrum snel groeit, is afgesproken dat de ondernemingsraad 
ook tijdens de zittingstermijn wordt aangevuld met nieuwe leden 
wanneer de organisatie uitbreidt. Hierdoor zullen ook nieuwe 
werknemersgroepen (zoals research) direct vertegenwoordigd zijn in 
de ondernemingsraad. De ondernemingsraad van het Prinses Máxima 
Centrum bestond in 2015 uit de volgende leden:
•  de heer B. (Bert) Elbertse (voorzitter)
•  mevrouw S. (Sheila) Terwisscha van Scheltinga
•  mevrouw L. (Lida) Versteeg
•  mevrouw M. (Marjan) Vonk-Domburg

De ondernemingsraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris 
mevrouw A. (Anne) Rietveld.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


21Jaarverslag 2015www.prinsesmaximacentrum.nl

‘Alleen het allerbeste is goed genoeg. Dat is en blijft ons KiKa-thema als we het hebben over 

de inzet om onze doelen te realiseren in de strijd tegen kinderkanker. In dat licht gezien was 

en is KiKa heel blij met de komst van onder anderen Hans Clevers en Diana Monissen. De 

juiste mensen op het juiste moment op de beste plek. Met beiden hebben we al een mooie 

periode achter de rug, waarin we excellente dingen hebben kunnen realiseren. Bijvoorbeeld 

het researchlab in het Hubrecht Instituut. Geweldig om te zien hoe er een bevlogen team van 

researchers aan het groeien is, dat aan langetermijnonderzoeksprogramma’s werkt. In 2016 

zal dit team in versneld tempo groeien en invulling gaan geven aan de totaalformule voor de 

nieuwbouw. Geweldig ook om te zien dat de allerbeste specialisten en talenten de overstap 

maken naar het Prinses Máxima Centrum.’

‘ Geweldig om te zien hoe 
er een bevlogen team van 
researchers groeit’

Frits Hirschstein, oprichter van KiKa:
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Beleid, inspanningen en prestaties

‘Samen bouwen’, meerjarenstrategie 2016-2019

Een nieuwe strategie
Met de sterke groeispurt die het Prinses Máxima Centrum 
doormaakt, ontstond de noodzaak om de strategie van de 
organisatie gezamenlijk uit te werken. ‘Samen bouwen’, het 
strategisch meerjarenplan 2016 tot en met 2019 van het Prinses 
Máxima Centrum, helpt de organisatie om doelgericht te werken 
aan de beoogde transitie binnen de kinderoncologie in Nederland 
én daarbuiten. ‘Samen bouwen’ is in het najaar van 2015 tot stand 
gekomen in een intensief proces van onderzoek, analyse, discussie 
en veel inspirerende uitwisseling. Uitgebreid is besproken wat er de 
komende jaren nodig is om nationaal én internationaal onze positie 
in het belang van de beste kinderoncologie te versterken en verder 
uit te bouwen. Bij het ontwikkelen van het plan zijn alle lagen van 
de organisatie intensief betrokken. Ook heeft het Prinses Máxima 
Centrum zich laten inspireren door de inbreng van een groot aantal 
mensen ‘van buiten’: ouders, zorgverleners, onderzoekers en andere 
stakeholders, maar ook deskundigen van uiteenlopende pluimage.

Missie en kernwaarden aangescherpt
In het ontwikkelproces van ‘Samen bouwen’ zijn de bestaande 
missie en kernwaarden tegen het licht gehouden. Passend bij het 
ambitieniveau van het Prinses Máxima Centrum is de oorspronkelijke 
missie uit 2012 nog krachtiger geformuleerd. Ook is gezocht naar 
woorden die het beste passen bij de bezieling die we in ons werk 
voor kinderen met kanker willen leggen. Dat heeft geleid tot 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.

Strategische hoofddoelen Prinses Máxima Centrum
Het complex van uitdagingen uit een trendanalyse, gekoppeld aan 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen, heeft geleid tot het 
vaststellen van twaalf strategische hoofddoelen voor de periode 2016 
tot en met 2019. Het Prinses Máxima Centrum:

•  kent een cultuur van presteren op topniveau wat zorg en research 
betreft, met een gerichtheid op kind en ouders/ gezin.

•  levert uitmuntende kwaliteit en weet zijn outcome aantoonbaar te 
maken.

•  weet zijn professionals nationaal en internationaal in de belangrijke 
gremia te positioneren.

•  beschikt over een state-of-the-art Academy.
•  werkt met een scherpe lobby- en pr-agenda.
•  voert een sterk reputatiemanagement.
•  is een geprofessionaliseerde organisatie.
•  beschikt over goede managementinformatie.
•  werkt met een strategisch HR-plan, inclusief een 

arbeidsmarktanalyse/-strategie rond de werving van 
verpleegkundigen.

•  beschikt vanuit een financiële risicoanalyse over scenario’s.
•  bepaalt zijn eigen ICT-behoeften en -prioriteiten.
•  heeft een ‘plan B’ voor de ICT.

Deze hoofddoelen zijn in ‘Samen bouwen’ in detail uitgewerkt 
in deelstrategieën op vijf domeinen: Zorg, Research, ICT, HR en 
Financiën.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het Prinses Máxima Centrum ziet de integrale aanpak van 
kinderkanker als een vorm van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Het gaat ons om winst voor mens, maatschappij 
én milieu. Anders gezegd: we creëren waarde op sociaal (People), 
ecologisch (Planet) en economisch gebied (Prosperity). Deze drie P’s 
- de kernbegrippen in het MVO-denken - zijn verschillende factoren 
die op elkaar ingrijpen. Het Prinses Máxima Centrum faciliteert een 
healthy & healing environment, waarin aandacht is voor de invloed 
van factoren als het gebouw, groen, voeding en licht op zowel 
kinderen, ouders als personeel. Zo werken we bijvoorbeeld aan een 
vernieuwend voedingsconcept dat past bij de gebruikers van het 
toekomstige gebouw: kinderen, familieleden, bezoekers, personeel in 
de zorg, onderzoekers en anderen. 
MVO is ook een integraal onderdeel binnen het HR-beleid: samen 
investeren in duurzaamheid. Het vormt als het ware een fundament 

van waaruit iedere medewerker denkt en handelt. Een cruciaal MVO-
aspect is bovendien het zogeheten ‘inclusieve denken’, dat de mens 
bekijkt vanuit het vermogen dat hij of zij kan inzetten. Kinderen die 
genezen van kanker, houden mogelijk wel een handicap waarmee ze 
in de samenleving een plek moeten zien te veroveren. Ook daaraan 
willen we vanuit het Prinses Máxima Centrum bijdragen.

Het verschil maken
Vanuit de kernwaarden ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’ gaat 
het Prinses Máxima Centrum de komende jaren aan de slag om de 
strategische doelen uit ‘Samen bouwen’ te verwezenlijken. Onze 
inzet: de zorg voor kinderen met kanker en hun omgeving wezenlijk 
verbeteren en vernieuwen. Dat 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 in de behandeling van kinderkanker.

Een nieuw concept van ‘positieve gezondheid’

Het Prinses Máxima Centrum omarmt het recent ontwikkelde concept van ‘positieve 
gezondheid’ (Huber, 2012) als dé leidraad voor het denken over de beste zorg voor 
kinderen met kanker en hun omgeving:

‘ Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te 
voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

‘Positieve gezondheid’ gaat uit van veerkracht, functioneren en participatie in plaats 
van alleen gezondheid in somatische of psychische zin. Het nieuwe concept maakt 
onderscheid in zes dimensies van gezondheid: lichaamsfuncties, mentale functies en 
beleving, de spiritueel/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke 
participatie en dagelijks functioneren. Al deze dimensies maken ook deel uit van het 
integrale zorgconcept dat het Prinses Máxima Centrum hanteert.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


24Jaarverslag 2015www.prinsesmaximacentrum.nl

Zorgverlening in 2015

Prinses Máxima Centrum zelfstandig ziekenhuis
Na een initiële start op 20 oktober 2014 is op 1 januari 2015 het 
Prinses Máxima Centrum als zelfstandig ziekenhuis van start gegaan. 
Inmiddels worden alle kinderen in Nederland met een (verdenking op) 
een solide tumor in de buik- of borstholte verwezen naar het Prinses 
Máxima Centrum. Sinds 1 juni 2015 behandelen we kinderen met 
andere maligniteiten uit de regio Midden-Nederland, die voorheen in 
het WKZ werden behandeld. 

Samenwerking 
Door de concentratie van kinderoncologische zorg in het Prinses 
Máxima Centrum werken de beste specialisten in Nederland intensief 
samen om de zorg voor het kind met kanker te realiseren. De zorg 
is ingebed in een structuur met een eigen hoofdbehandelaar en een 
sterk multidisciplinaire benadering van de medisch-technische en 
psychosociale begeleiding van iedere patiënt. De achtergrond van 
deze werkwijze is uitgebreid toegelicht in ‘Samen bouwen’.

Wekelijks worden de patiënten besproken in de multidisciplinaire 
tumorwerkgroep, waarin het beleid wordt geëvalueerd en 
bepaald, en vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. 
In deze tumorwerkgroep participeren naast twaalf tot vijftien 
kinderoncologen en twee of drie kinderoncologisch chirurgen, 
ook standaard één of twee kinderradiotherapeuten, twee of drie 
pathologen, nucleair geneeskundigen, een klinisch geneticus en twee 
of drie kinderradiologen. Alle deelnemers hebben specifieke expertise 
in de kinderoncologie. Voor alle solide tumoren die standaard 
besproken worden, is de voorzitter van de SKION-protocol- of 
-ziektecommissie aanwezig. 

Het beleid voor kinderen met hemato-oncologische aandoeningen 
wordt tweewekelijks besproken in een multidisciplinaire 
tumorwerkgroep, waarin naast de kinderoncologen ook standaard 

Overzicht patiënten in 2015

Nieuwe patiënten 200

Met maligniteit 139

I Leukemias, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases 32

II Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms 21

III CNS and miscellaneous intracranial and intraspinal neoplasms 1

IV Neuroblastoma and other peripheral nervous cell tumors 21

V Retinoblastoma 0

VI Renal tumors 25

VII Hepatic tumors 6

VIII Malignant bone tumors 2

IX Soft tissue and other extraosseous sarcomas 8

X Germ cell tumors, trophoblastic tumors, and neoplasms of gonads 15

XI Other malignant epithelial neoplasms and malignant melanomas 1

XII Other and unspecified malignant neoplasms 3

Non ICCC-3: Neoplasm of histiocytes and accesory lymphoid cells + HLH 2

Non ICCC-3: Fanconi or (Severe) Aplastic - Anaemia 2

Verdenking maligniteit, geen maligniteit 61

Recidief 14

Overstapper vanuit ander UMC 51

Follow-up 223

Totaal 488
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artsen van de stamcel-transplantatie-unit, het hoofd van het 
SKION-laboratorium en medewerkers van de cytogenetica en het 
hematologie-laboratorium participeren. Het Prinses Máxima Centrum 
initieert, organiseert en faciliteert de landelijke tweewekelijkse 
acute lymfatische leukemie (ALL)-bespreking van de SKION-
ziektecommissie ALL. Het behandelplan van alle patiënten met ALL in 
Nederland die slecht op behandeling reageren, kan in deze bespreking 
opgesteld worden in aanwezigheid van de landelijke voorzitters van 
de protocollen voor ALL, recidief-ALL en stamceltransplantatie. 
Daarmee is unieke expertise gewaarborgd. Van alle kinderen met 
ALL wordt wekelijks het beleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Eenmaal per vijf weken worden structureel IGZ/VMS-parameters 
als hoogrisicomedicatie, voedingsstatus en pijn geëvalueerd en 
vastgelegd.

Het Prinses Máxima Centrum werkt samen met verschillende partners 
in de zorg, met name het WKZ en het UMC Utrecht. Specifieke 
samenwerking is afgesproken voor hoog-specialistische zorg, zoals 
intensive care (IC), kindergeneeskundige deelspecialismen, een 
operatiecomplex met een eigen kinderoncologisch chirurgisch team, 
radiologie, radiotherapie en pathologie. In samenwerking met de 
afdeling nucleaire geneeskunde van UMC Utrecht is het afgelopen 
jaar de 131I-MIBG-therapie van start gegaan voor kinderen met een 
bepaalde vorm van neuroblastoom. 

Shared care
Het Prinses Máxima Centrum werkt nauw samen met regionale 
zorgverleners onder het motto: ‘Centraal wat moet, lokaal wat 
kan’. Shared care voor kinderoncologische zorg vindt plaats in 
zestien geaffilieerde ziekenhuizen en vijf shared care-UMC’s. De 
samenwerking is gebaseerd op intensieve communicatie over 
individuele patiënten en is ingebed in een structuur van na- en 
bijscholing gericht op de zorg voor kinderen met kanker. In 2015 
is 75% van de in shared care verleende zorg geleverd in algemene 
ziekenhuizen en 25% in academische ziekenhuizen.

Ontwikkelingsgerichte zorg
Het Prinses Máxima Centrum beschouwt de normale ontwikkeling 
en thuissituatie als een belangrijke pijler van gezond genezen. Het 
aansluiten daarop noemen we ontwikkelingsgerichte zorg. Belangrijke 
onderdelen hiervan zijn stressreductie, gerichte communicatie en een 
patiëntgerichte benadering waarin kind en gezin centraal staan.

Innovatie in de zorg
Ontwikkelingsgerichte zorg en technische innovatie in de 
gezondheidszorg maken het mogelijk zorg voor de patiënt anders 
te realiseren, zoals ook is beschreven in ‘Samen bouwen’. Het 
Prinses Máxima Centrum heeft in 2015 een aantal nieuwe projecten 
geïnitieerd. Allereerst is dat het portaal Kwaliteit van Leven in 
Kaart (KLIK), een online portaal voor de beleving van zorg door de 

Samenwerking met de shared care-UMC’s

Het Prinses Máxima Centrum en de Stichting Shared Care UMC’s Kinderoncologie hebben 
in 2015 gezamenlijk opdracht gegeven voor de zogenoemde Raad van Advies (RvA), 
onder onafhankelijk voorzitterschap van prof. dr. G (Gerrit) van der Wal, voormalig 
hoofdinspecteur voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De RvA adviseert over de 
manier waarop de samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en de shared care-
UMC’s verloopt. Inhoudsdeskundige professionals stellen concept-zorgketens op.  
De unanieme adviezen van deze inhoudsdeskundigen worden door de RvA vastgesteld.  
Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels de volgende zorgketens zijn vastgesteld:

•  solide tumoren borst/buik
•  hemato-oncologie
•  overige solide tumoren
•  centrale regie en diagnostiek voor alle hersentumoren en behandeling van kinderen met 

een hersentumor die chemotherapie krijgen
•  retinoblastomen
In totaal gaat het om 82% van het patiëntenvolume. Het Prinses Máxima Centrum treedt 
daarbij op als hoofdbehandelaar. 
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patiënt en ouders. Een ander initiatief is Op Koers Online, een online 
programma voor contact tussen ‘survivors’ en broers en zussen 
(‘brussen’). Home Clinical Monitoring maakt het in de toekomst 
mogelijk om bepaalde bloedwaarden thuis te bepalen. Via het 
Thuisapotheek-project wordt vanaf 2016 alle thuismedicatie verstrekt 
in het Prinses Máxima Centrum. Het Palliatief en comfortteam is een 
werkgroep voor het bieden van comfort aan de patiënt in alle stadia 
van de behandeling. Casemanagers ondersteunen kind en ouder vanaf 
de diagnose tot het einde van het behandeltraject en organiseren 
ook nazorg. Vanaf maart 2015 kunnen ouders binnen het Prinses 
Máxima Centrum voor steun en vragen terecht bij de zogeheten 
‘oudersteuners’ van de VOKK, die op de zorgunit aanwezig zijn. 

Naast deze initiatieven heeft in 2015 in samenwerking met de 
Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management een 
patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden uitgevoerd aan 
de hand van de ‘route’ die kind en ouders doorlopen in het Prinses 
Máxima Centrum. De uitkomst heeft bijgedragen aan het verbeteren 
van gezinsgerichte zorg binnen het ziekenhuis. Het heeft tevens geleid 
tot een voortgaande samenwerking met ouders en patiënten in de 
vormgeving van onze zorg. 

Personele groei en organisatieontwikkeling
Een groeiend team van professionals heeft vorm gegeven aan de 
intensieve zorg voor kinderen met kanker. In 2015 is het aantal 
zorgprofessionals binnen het Prinses Máxima Centrum sterk 
toegenomen. Met name het verpleegkundig team is het afgelopen 
jaar gefaseerd gegroeid. Voor psychosociale zorg heeft het Prinses 
Máxima Centrum een eigen psychosociaal team geformeerd. Dit 
alles is gepaard gegaan met toenemende inspanningen op het 
gebied van scholing, bijscholing en teambuilding. Als onderdeel 
van de HR-activiteiten op het terrein van personeelsbeleid en 
organisatieontwikkeling, heeft Zorg in 2015 ook een start gemaakt 
met een cultuurprogramma onder de noemer ‘Orange Program’ (zie 
verder de paragraaf HR en organisatieontwikkeling).

Kwaliteit en veiligheid

Borging van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg 
Zoals in ‘Samen bouwen’ is uitgewerkt, wil het Prinses Máxima 
Centrum uitmuntende zorg leveren aan kinderen met kanker en 
wil het dit bereiken door medewerkers en processen permanent te 
verbeteren en te verbinden met hoogstaande (pre)klinische research. 
Dit is het uitgangspunt voor ons kwaliteitsbeleid. De organisatorische 
structuur, verantwoordelijkheden en procedures die nodig zijn 
voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd in het 
kwaliteitshandboek. Dit dient als leidraad voor de complete inrichting 
van zorgprocessen en werkafspraken voor de dagelijkse zorg voor 
kinderen met kanker. Om tot een hoge internationaal geaccepteerde 
standaard van kwaliteit en veiligheid te komen, heeft het Prinses 
Máxima Centrum in 2015 een start gemaakt om een accreditatie als 
stamceltransplantatiecentrum te verkrijgen volgens de criteria van 
JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT). 

Kwaliteitsindicatoren
Kwaliteitsindicatoren zijn belangrijke instrumenten voor het inrichten 
en handhaven van kwaliteit. Het Prinses Máxima Centrum ontwikkelt 
naast de indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) en de indicatoren van het VMS Veiligheidsprogramma, 
eigen indicatoren die specifiek zijn voor de kinderoncologie. Dat 
gebeurt in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers. In 2016 
zullen de specifieke indicatoren voor neuroblastoom als eerste 
geïmplementeerd worden. 

Systeem voor klachtenafhandeling, incident- en 
calamiteitenmeldingen
Het Prinses Máxima Centrum heeft sinds 2015 een zelfstandige 
MIP-commissie ingesteld. De afkorting staat voor ‘meldingen van 
incidenten in de patiëntenzorg’. In 2015 zijn met betrekking tot de 
patiëntenzorg in het Prinses Máxima Centrum 211 incidenten gemeld. 
Eén incident is als calamiteit bij de IGZ gemeld. Het Prinses Máxima 
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Centrum heeft een cultuur waarin het voor medewerkers veilig is om 
laagdrempelig incidenten te melden. Naar aanleiding van meldingen 
worden regelmatig ‘tracers’ uitgevoerd om verbetertrajecten in te 
zetten en te evalueren. Een tracer is een auditmethodiek waarbij het 
proces dat een patiënt doorloopt centraal wordt gesteld. Het doel is 
steeds het kunnen bieden van uitmuntende zorg. 
Het Prinses Máxima Centrum heeft een gezamenlijke klachten-
commissie met het UMC Utrecht. Het Prinses Máxima Centrum wil 
een open, transparante organisatie zijn voor al zijn patiënten. Een 

cultuur waarin mensen zich vrij voelen hun klachten te uiten is hier 
onderdeel van. In het afgelopen jaar zijn er geen klachten door ouders 
ingediend. 

Professionalisering 
In het in 2015 gestarte MT-overleg Zorg en het kernteamoverleg Zorg 
heeft de verdere professionalisering van de organisatie veel aandacht 
gekregen. Aan het MT-overleg Zorg nemen het medisch hoofd, de 
manager bedrijfsvoering en zorg, het hoofd kinderoncologische 
chirurgie en het waarnemend unithoofd deel. In het kernteam zitten 
diverse vertegenwoordigers vanuit het primaire proces op medisch, 
verpleegkundig en psychosociaal gebied. Met het zorgpersoneel 
zijn teambuildingssessies gehouden over de volgende thema’s: 
samenwerken, het optimaal benutten van kennis en ervaring, 
sfeer, communicatie, patiënt en behandeling, en organisatiefase 
versus persoonlijke ontwikkeling. In het kader van de opleiding van 
medewerkers en een inzet op intensieve kennisoverdracht met een 
resultaatgericht karakter, is een onderwijsgroep opgezet. Daarin zitten 
ervaren medewerkers die handen en voeten geven aan onderwijs in 
een interactieve vorm, zoals scholing, training en bedside teaching. 

Toezicht IGZ op concentratie van kinderoncologische zorg

De start van de concentratie van de kinderoncologie is voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) aanleiding geweest om intensiever toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, 
zowel in het Prinses Máxima Centrum als in de kinderoncologische UMC’s. De IGZ constateert daarbij: 
‘Gedurende een overgangsperiode van enkele jaren verplaatst het complexe deel van de zorg zich in twee 
stappen (2014 en 2017/2018) vanuit de kinderoncologische UMC’s naar het Prinses Máxima Centrum. 
Volgens de inspectie brengt dit potentieel risico’s met zich mee voor de kwaliteit van de zorg in de 
UMC’s, waar in een ‘afbouwscenario’, kennis en expertise zich verplaatst richting het Prinses Máxima 
Centrum, maar de geleverde zorg in de overgangsfase wel verantwoord moet blijven.’
Vanzelfsprekend heeft het Prinses Máxima Centrum volledig meegewerkt aan dit onderzoek en 
opvolging gegeven aan de aanbevelingen. Het inspectieonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 
van september 2014 tot september 2015 en omvatte onder meer:
•  Gesprekken met de NFU en bestuurders van de kinderoncologische UMC’s en het Prinses Máxima 

Centrum.
•  Gesprekken met de VOKK en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
•  Onaangekondigde bezoeken aan het Prinses Máxima Centrum en de afdelingen kinderoncologie van 

het UMC Groningen en het Radboudumc.
In maart 2016 heeft de IGZ in een rapport en een brief aan alle betrokken partijen geconcludeerd dat 
de concentratie van de kinderoncologie op koers is en de medische en verpleegkundige bezetting in de 
overgangsfase geborgd is. Op grond hiervan sluit de IGZ het intensievere toezicht op de zorg rond de 
concentratie van kinderoncologie.
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Research in 2015

Het jaar 2015 stond ook in het teken van de voorbereidingen 
voor het opstarten en opbouwen van de researchorganisatie van 
het Prinses Máxima Centrum. In 2015 zijn reeds enkele klinische 
researchprojecten gestart binnen het Prinses Máxima Centrum. 
Met ingang van 1 juni 2015 is Hans Clevers als lid in de raad van 
bestuur benoemd en aangesteld als wetenschappelijk directeur. In 
het strategisch meerjarenplan ‘Samen bouwen’ speelt research een 
essentiële rol, omdat het de vooruitgang van de genezing en kwaliteit 
van overleven van kinderen met kanker kan helpen verbeteren. Op 
basis van onze ambitie om de beste zorg te kunnen bieden voor 
kinderen met kanker, hebben we in ‘Samen bouwen’ de volgende 
strategische researchdoelen geformuleerd:

•  In 2020 is het Prinses Máxima Centrum het topresearch 
kinderoncologisch centrum in Europa.

•  De samenwerking - zowel intern als met externe partijen - is 
geïntensiveerd.

•  De researchorganisatie functioneert optimaal, waarbij 
laboratoriumresearchgroepen en klinische 
researchgroepen dichtbij de patiëntenzorg 
geïntegreerd zijn. 
•  De onderlinge en externe communicatie is zodanig 

dat de betrokkenheid optimaal is.
•  Het Prinses Máxima Centrum is zeer competitief in 

het binnenhalen van projectgeld en kent een brede 
financieringsbasis voor research.

Het is onze ambitie om een researchorganisatie neer 
te zetten die een breed scala van kinderoncologisch 
onderzoek waarborgt. Dit houdt in dat we zowel 
basaal onderzoek zullen doen als meer toegepast 
translationeel en patiëntgebonden onderzoek. 
Om vanaf januari 2016 een echt researchinstituut 

te hebben waarin al deze onderzoeksdisciplines kunnen starten, 
zijn eind 2015 voorbereidingen getroffen voor de tijdelijke huur 
van laboratoriumruimtes in het Hubrecht Instituut. Vanaf januari 
2016 tot aan opening van de nieuwbouw, kan het Prinses Máxima 
Centrum hier een verdieping huren. Deze verdieping omvat bijna 
1.500 m2 nieuwe kantoor- en laboratoriumruimtes. Verder zijn er in 
het Hubrecht Instituut een groot aantal (research)faciliteiten waar 
we dankbaar gebruik van zullen maken. Naast het meer klinische 
onderzoek van het Prinses Máxima Centrum binnen de muren van het 
WKZ, kunnen we binnen het Hubrecht Instituut een start maken met 
meer basaal en translationeel onderzoek.

In 2015 is het Prinses Máxima Centrum tevens geregistreerd bij 
subsidieverstrekkers als de EU, ZonMw, KWF Kankerbestrijding en 
NWO. Hierdoor kunnen onze onderzoekers nu bij deze organisaties 
terecht voor hun projectsubsidieaanvragen. Ook zijn er over 
structurele financiële steun afspraken gemaakt met KiKa, Villa Joep en 
KWF Kankerbestrijding.

Wetenschappelijke adviesraad
Het Prinses Máxima Centrum heeft een wetenschappelijke adviesraad 
met vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland (zie 
het kader links). Deze raad adviseert de wetenschappelijk directeur 
over het opstellen van het researchprogramma, de infrastructuur en 
over strategische partnerships. Tevens speelt de wetenschappelijke 
adviesraad een belangrijke rol bij het selecteren en evalueren 
van de principle investigators (PI’s), de leiders van de verschillende 
onderzoeksgroepen. De leden van de wetenschappelijke adviesraad 
worden eenmaal per jaar uitgenodigd om het researchbeleid van 
het Prinses Máxima Centrum te bespreken. In de zomer van 2015 is 
de raad bijeen geweest en is de strategie van de researchorganisatie 
besproken en zijn de eerste kandidaat-PI’s geselecteerd. Aan de hand 
hiervan is een selectie gemaakt en de eerste groepsleiders zullen vanaf 
1 januari 2016 starten met hun onderzoeksgroepen in het Prinses 
Máxima Centrum.

De wetenschappelijke adviesraad bestaat  
uit de volgende personen:
Prof. dr. B. Evans, voorzitter (VS)
Prof. dr. S. Pfister (D)
Prof. dr. K. Pritchard-Jones (GB)
Prof. dr. S. Armstrong (VS)
Prof. dr. M. Hudson (VS)
Prof. dr. A. Kazak (VS) 
Prof. dr. H. Ploegh (VS)
Prof. dr. H. Newell (GB) 
Prof. dr. R. Medema (NL) 
Prof. dr. A. Eggermont (F)
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Academy in 2015

Naast zorg en research vormen onderwijs en opleiding een 
kernactiviteit van het Prinses Máxima Centrum, zoals in ‘Samen 
bouwen’ nader is uitgewerkt. Deze activiteit vindt plaats onder de 
noemer van de Academy. In 2015 was de bemensing van de Academy 
beperkt. Er was een parttime directeur en een parttime projectleider 
(vanaf april 2015). 

Opleiding van zorgpersoneel
Er is een Commissie Medisch Onderwijs is opgericht, die in kaart 
brengt wat er al is aan onderwijs en waar nog behoeften liggen. 
Zo is er een begin gemaakt met een Nederlands werkboek voor 
kinderoncologie, met het vaststellen van benodigd onderwijs voor 
arts-assistenten kindergeneeskunde, en met een internationaal 
theoretisch curriculum voor fellows kinderoncologie. In samenwerking 
met SKION is de disciplinegroep Onderwijs & Opleiding opgericht. 
Voor het aanbieden van onderwijs, e-learning, congressen, het 
volgen van de ontwikkeling van medewerkers en het rapporteren van 
kwaliteit ten behoeve van externe verantwoording is de aanschaf van 
een digitaal leermanagementsysteem (LMS) noodzakelijk.

Om voldoende en goed gekwalificeerd verpleegkundig personeel 
te garanderen, is samen met HR, Financiën en Zorg een 
strategisch personeelsplan opgesteld (zie verderop onder HR en 
organisatieontwikkeling). Daarin staat voor elk jaar (tot aan 2018) 
wat er aan personeel geworven, tijdelijk gedetacheerd naar een 
opleidingsplaats en opgeleid moet worden. De Academy verzorgde 
al een module bij- en nascholing voor verpleging kinderoncologie. In 
september 2015 ging bovendien de Verpleegkundige Vervolgopleiding 
Kinderoncologie (VVKO) van start. De Academy organiseert landelijk 
de stageplaatsen en stemt af met de kinderoncologische centra over 
de financiering hiervan.

Subsidies en erkenningen
Voor de investering in hoogopgeleid personeel is extra financiering 
noodzakelijk. In 2015 zijn voor het financieren van onderwijs en 
opleiding diverse subsidieaanvragen ingediend, variërend van een 
FZO-bijdrage voor de VVKO tot een aanvraag bij de Kwaliteitsimpuls 
van VWS. Ook zijn diverse procedures voor erkenning van het 
Prinses Máxima Centrum gestart, met name als (subspecialistische en 
algemene) opleidingsinrichting door het Concilium Subspecialistische 
Opleidingen (CSO) van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK) en de Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialisten (RGS, opgericht door de KNMG). Inmiddels is het 
Prinses Máxima Centrum erkend door de NVK voor de opleiding 
van fellows kinderoncologie. Tevens zijn voorbereidingen getroffen 
voor de erkenning als opleidingsinrichting voor kinderoncologie-
verpleegkundigen door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Outreach en andere internationale activiteiten
Onder de noemer Outreach ondersteunt de Academy 
zorgprofessionals in zogenoemde ‘resource-limited countries’ bij 
het ter plekke behandelen van kinderen met kanker. Het gaat vooral 
om het overdragen van kennis en kunde, onder meer in twinning-
programma’s met ziekenhuizen in Kenia, Malawi en Indonesië en in 
een samenwerking met het academisch ziekenhuis in Kosovo.

Onderwijs

Aantal personen 
gestart 2015

Gepland te 
starten in 2016

Verpleegkundige vervolgopleiding Kind 2 27

Verpleegkundige vervolgopleiding Kinderoncologie (18 dagen) 9 30

Verpleegkundig specialist 4

Bij- en nascholing Kinderoncologie (6 dagen) 20 20
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In 2015 is de Academy in samenwerking met het World Child Cancer 
(WCC) Global gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van 
een afdeling WCC-Nederland (WCC-NL), met het Prinses Máxima 
Centrum als ‘eigenaar’. 

HR en organisatieontwikkeling

De besturingsfilosofie van het Prinses Máxima Centrum
In ‘Samen bouwen’ heeft het Prinses Máxima Centrum zijn 
besturingsfilosofie uiteengezet. Het belangrijkste uitgangspunt in 

onze strategie en ons handelen is het gericht zijn op het kind en zijn 
leefwereld het gezin (ouders, broers en zussen) en andere belangrijke 
personen. Onze interne werkwijze is hier volledig op ingesteld. Voor 
het organisatieontwerp betekent dit dat de focus op de decentralisatie 
van beslissingsbevoegdheden komt te liggen. Bij de indeling van de 
organisatie wordt het criterium toegepast: decentralisatie waar dit 
kan, centralisatie waar dit moet en voor het kind toegevoegde waarde 
heeft. Binnen alle geledingen van het Prinses Máxima Centrum 
voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het realiseren van de 
voor hem of haar geformuleerde doelstellingen en prestaties. De 
vragen aan alle medewerkers zijn dan ook: ‘Wat ga jij bijdragen op 
basis van jouw kwaliteiten en taakopvatting?’ En: ‘Hoe ga jij daarin 
voor het kind verder dan anderen?’ Omgekeerd is er ook sprake van 
‘dienend leiderschap’: aan medewerkers wordt gevraagd wat het 
Prinses Máxima Centrum hun moet bieden om resultaten te kunnen 
boeken en plezier in het werk te hebben én te houden. Onze inzet op 
zelforganisatie impliceert dat we een veilige werkomgeving creëren 
die initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid stimuleert.

Cultuurontwikkeling
In 2015 zijn er enkele introductiedagen georganiseerd om groepen 
nieuwe medewerkers te laten kennismaken met de organisatie en 
de constellatie binnen het WKZ. Belangrijk onderdeel van deze 
dagen was het thema cultuurontwikkeling en samenwerking. 
Samen met organisatie-ontwikkelaar Thierry Maes is een sessie 
ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende 
achtergronden en culturen waaruit medewerkers afkomstig zijn. 
Als vervolg hierop is ingegaan op de gemeenschappelijke cultuur en 
aspecten van samenwerking en werkwijzen die het Prinses Máxima 
Centrum wil nastreven. De verdere cultuurontwikkeling gebeurt 
op basis van de kernwaarden ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’. 
Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in denken, 
voelen en doen iedere dag in om het beste voor kind en gezin te 
realiseren. Binnen Zorg is in 2015 een start gemaakt met de beoogde 
cultuurontwikkeling in het zogeheten ‘Orange Program; kind en 

Een van de vele sponsoracties in 2015
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omgeving centraal, veiligheid voorop en altijd gastvrij’. Het project 
is bedoeld om een veilige, open en gastvrije ‘oranje’ cultuur te 
creëren, die hoogwaardige zorg aan kind en gezin faciliteert en de 
samenwerking tussen professionals optimaliseert. 

Strategisch personeelsplan verpleegkundigen
De beschikbaarheid en inzetbaarheid van voldoende 
en gekwalificeerde professionals voor het verlenen van 
kinderoncologische zorg in 2018 is van cruciaal belang. Het zal niet 
eenvoudig zijn om genoeg goed gekwalificeerde verpleegkundige 
‘handen aan het bed’ te vinden. Werken in de kinderoncologie 
vergt specifieke vaardigheden - niet in de laatste plaats op 

persoonlijk vlak - die niet iedereen vanzelfsprekend in huis heeft. 
En zonder voldoende geëquipeerd verpleegkundig personeel gaat 
het niet. Vóór de ingebruikname van het nieuwe gebouw dienen 
in totaal 240 verpleegkundigen (190 fte) geworven en opgeleid 
te worden (zie afbeelding), een grote uitdaging gezien de krappe 
arbeidsmarkt voor met name kinderoncologisch verpleegkundigen. 
Na een uitgebreide marktanalyse is het strategisch personeelsplan 
verpleegkundigen verder uitgewerkt, inclusief bijbehorende 
arbeidsmarktcommunicatiestrategie. In september 2015 is de eerste 
groep (kinder)verpleegkundigen gestart met de opleiding die leidt tot 
een kinderoncologische aantekening.

Bedrijfsvoering research
In 2015 zijn de eerste klinische onderzoekers gestart. Ook is een 
start gemaakt met de ontwikkeling van datamanagement. In 
augustus 2015 is een manager Bedrijfsvoering Research aangesteld. 
Hij heeft in nauwe samenwerking met Financiën en HR gewerkt aan 
de start van de preklinische research per 1 januari 2016, inclusief 
een projectadministratie in verband met de financiële afwikkeling 
en verantwoording. Vanuit HR is gewerkt aan de waardering van 
researchfuncties en aan de uitwerking van de arbeidsrechtelijke en 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor onderzoekers. Tevens is 
samen met een immigratie- en een ‘impat’-expert de benodigde 
leges bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aangevraagd om 
buitenlandse medewerkers te werk te mogen stellen en aan wet- en 
regelgeving op dit gebied te voldoen. 

Overstap WKZ-personeel
Nadat in oktober 2014 is gestart met de eerste patiëntenzorg, is begin 
2015 toegewerkt naar het opzetten van de hemato-oncologische zorg 
in het Prinses Máxima Centrum. Deze zorg werd tot dusver primair in 
het WKZ geleverd. Op 1 juni 2015 zijn 22 medewerkers van het WKZ 
in dienst getreden bij het Prinses Máxima Centrum. Voorafgaand 
is een belangstellingsregistratie gehouden onder de betreffende 
medewerkers. Ook zijn in samenwerking met pensioenbureau Montae 

Ontwikkeling aantal verpleegkundigen in dienst van het Prinses Máxima Centrum

 Tijdelijk in dienst elders   Deel HBO + kinderaantekening + kinderoncologie   Deel HBO + kinderaantekening   Deel HBO-V
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gesprekken met een pensioendeskundige mogelijk gemaakt, waarin 
medewerkers individueel inzicht is geboden in de verschillen tussen 
de pensioenregeling van een UMC en die van het Prinses Máxima 
Centrum. Tevens is met ingang van 1 juni 2015 een semicollectieve 
aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (via Loyalis) geregeld.  

Samenwerking met UMC Utrecht/WKZ
Op het gebied van HR is de samenwerking met P&O divisie kinderen, 
het P&O Servicecentrum en de divisie P&O Gezondheid van 
UMC Utrecht/WKZ verder vormgegeven. Met deze divisie is een 
samenwerking aangegaan met betrekking tot Arbo-dienstverlening. 

Eigen personeels- en salarisadministratie
In 2015 is gestart met de voorbereiding om de digitale selfservice-
mogelijkheden van ons personeelssysteem AFAS te gaan gebruiken. 
Hiernaast is een administratieve constructie gemaakt om de 
zogeheten ORT-diensten en bijbehorende percentages uit het 
roosterprogramma ORTEC te exporteren en importeren in AFAS.

Wet werk en zekerheid 
Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking 
getreden. Een in het oog springende wijziging is de aangepaste 
ketenregeling met betrekking tot opeenvolgende tijdelijke contracten. 
De gevolgen van deze regeling in relatie tot researchcontracten en de 
specifieke financiering van research zijn nader uitgezocht. Hierop is 
vervolgens beleid geformuleerd.

Voorbereiding nieuwbouw

Op basis van de uitkomst van een Europese aanbesteding heeft het 
Prinses Máxima Centrum op 6 juni 2015 Pro Liberis de gefaseerde 
opdracht gegeven voor het uitwerken van het technisch ontwerp 
(fase 1) en mogelijk de realisatie van de nieuwbouw (fase 2) van het 
Prinses Máxima Centrum. Pro Liberis bestaat uit de combinanten 
Visser & Smit Bouw B.V., Boele & van Eesteren B.V., Homij Technische 
Installaties B.V. en Kropman Installatietechniek B.V. Op 6 november 
2015 is het Prinses Máxima Centrum akkoord gegaan met de 
uitwerking van het technisch ontwerp van Pro Liberis. Nadat de 
gemeente Utrecht akkoord ging met de gecombineerde aanvraag 
wijziging bestemmingsplan en bouwvergunning, zijn de laatste hand-
tekeningen gezet voor de realisatie én financiering van de nieuwbouw. 

In de tussenliggende periode heeft het Prinses Máxima Centrum 
alle mogelijke belemmeringen weten te voorkomen die in de weg 
zouden kunnen staan bij het tijdig beschikbaar kunnen komen van 
de bouwlocatie. Deze mogelijke belemmeringen betroffen allereerst 
de exploitatie-overeenkomst met de gemeente Utrecht en de 
erfpachtovereenkomst en bouwplaatsovereenkomst belendend 
terrein met de Universiteit Utrecht. Met Rijkswaterstaat is een 
belemmering voorkomen met betrekking tot de toegang tot de 
bouwplaats vanaf de oprit A28. Rond archeologisch onderzoek 
van het bouwterrein en de bouwgerelateerde aansluitingen is 
overeenstemming bereikt met externe partijen en UMC Utrecht.

8 februari 2016: eerste paal 
nieuwbouw 
Onder grote belangstelling is op 8 februari 
2016 de nieuwbouw van het Prinses 
Máxima Centrum in Utrecht officieel 
gestart. Ruim 400 aan wezigen zagen een 
groep kinderen met minister Schippers 
de eerste paal op de juiste plaats op het 
bouwterrein zetten. Hiermee is de bouw 
echt begonnen. De nieuwbouw is eind 
2017 gereed, waarna het Prinses Máxima 
Centrum begin 2018 voor alle kinderen 
met kanker in Nederland de deuren opent. 

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


33Jaarverslag 2015www.prinsesmaximacentrum.nl

Communicatie en fondsenwerving

Communicatie
Het Prinses Máxima Centrum stond ook in 2015 weer volop in de 
belangstelling. Niet alleen in de media, we ontvingen ook de nodige 
gasten. Het hoogtepunt was uiteraard het bezoek van koningin 
Máxima, onze naamgeefster, die zich in april 2015 uitgebreid liet 
informeren over de stand van zaken en ruim de tijd nam om op 
onze zorgunit met patiënten en ouders te spreken. Het bezoek was 
van tevoren niet bekendgemaakt. Niettemin haalden de foto’s de 
volgende dag veel media. Voor de kinderen, ouders én medewerkers 
was het bezoek een fantastisch moment.
We ontvingen in 2015 nog meer bezoekers. Zo mochten we op de 
zorgunit landskampioen PSV verwelkomen. De spelers kwamen onze 
patiënten een hart onder de riem steken. Verder trok het bezoek van 
de bekende dj Armin van Buuren veel aandacht. Armin verbindt zijn 
naam aan een door Stichting Muziekids geschonken muziekstudio die 
in de nieuwbouw een plek zal krijgen.

In 2015 zijn enkele belangrijke communicatiekanalen van het Prinses 
Máxima Centrum verder uitgebouwd. Met name de sociale media en 
digitale middelen werden verder ontwikkeld. Het aantal bezoekers 
van onder meer onze website en onze Facebook-pagina steeg fors. Dit 
gebeurde naar aanleiding van verschillende activiteiten, zoals de start 
van de eerste zorgunit begin van het jaar en de ondertekening van alle 
contracten en de start van de bouw aan het eind van het jaar. Nieuws 
hierover genereerde veel publiciteit. 
De website kende in de loop van het jaar een tweede release, onder 
andere met een eerste (bescheiden) Engelstalig deel. Komend jaar 
starten we met de doorontwikkeling van de website, zodat deze 
geschikt is voor de situatie van een volledig Prinses Máxima Centrum 
begin 2018.

Najaar 2015 ontwikkelden we een communicatiecampagne met een 
breed palet aan middelen voor de Prinses Máxima Centrum-obligaties. 

Zo werd een radiospot opgenomen, zijn advertenties geplaatst, is een  
brochure en folder uitgegeven en gaven we ondersteuning aan de tot- 
standkoming van een aantal artikelen. Deze inzet heeft mede bijge-
dragen aan een succesvol verloop van de uitgifte van de obligaties. 

Naast het uitvoeren van uiteenlopende publicitaire activiteiten, 
ontwikkelde Communicatie de nodige (voorlichtings)materialen voor 
met name Zorg. Ook ondersteunde Communicatie de totstandkoming 
van het strategisch meerjarenplan ‘Samen bouwen’. In dat kader werd 
ook een eerste reputatieonderzoek gedaan onder algemeen publiek 
en zorgverleners. Daaruit bleek dat het Prinses Máxima Centrum op 
brede steun van deze groepen kan rekenen. Onze ambities om de 
beste zorg, research en opleidingen te bieden, worden alom gezien 
als realistisch. Een ruime meerderheid van publiek en professionals 
staat achter het samenbrengen van de kinderoncologische zorg in één 
centrum in Utrecht. Zo wordt het beste van het beste gebundeld en 
dat leidt tot betere zorg, aldus de respondenten. De komende jaren 
zullen we hard werken om het vertrouwen bij publiek en professionals 
te behouden en verder uit te bouwen.
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Fondsenwerving

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum en overige fondsenwerving
Ook in 2015 werden op de rekening van de Stichting Steun het 
Prinses Máxima Centrum weer veel mooie donaties ontvangen. In 
het hele land zijn spontaan veel acties opgezet, waarbij de opbrengst 
ten goede kwam aan het Prinses Máxima Centrum. Indien gewenst 
leverden wij communicatiematerialen, waren we aanwezig bij de 
uitreiking van cheques en hielden we een presentatie of toespraak. 
Medewerkers van het Prinses Máxima Centrum hebben bovendien 
bij diverse gelegenheden in Nederland en het buitenland presentaties 
of lezingen gegeven die mede tot doel hadden om bij te dragen aan 
de fondsenwerving. Enkele activiteiten hebben voor een goede pr 
gezorgd en waren daarbij bevorderend voor de fondsenwerving. Zo 
was het Prinses Máxima Centrum partner van de Utrecht Marathon. 
Het leverde nieuwe contacten op met bedrijven en een stijging van 
donaties uit de Utrechtse regio.

 
In het afgelopen jaar is samen 
met fondsenwervingsbureau Van 
Dooren Advies een strategisch 
fondsenwervingsplan ontwikkeld 
om de fondsenwervingsaanpak te 
stroomlijnen en te professionaliseren. 
Het plan voorziet erin dat het Prinses 
Máxima Centrum gevers de mogelijkheid 
biedt hun donatie te bestemmen 
voor een aantal specifieke domeinen: 
Research, Ontwikkelingsgerichte zorg, 
de Academy en ICT. Hiertoe zijn de 
bestemmingsfondsen aangepast ten 
opzichte van de voorgaande jaren. Ook is 
er een overzicht ontwikkeld dat gericht 
inzicht geeft in de verschillende projecten 
en programma’s per wervingsdomein.

 
Samenwerking met KiKa
Voor de fondsenwervende activiteiten stemt de Stichting Steun het 
Prinses Máxima Centrum haar werkzaamheden af met de Stichting 
Kinderen Kankervrij (KiKa). KiKa werft fondsen voor het uitvoeren 
van onderzoeksprojecten. In een samenwerkingsovereenkomst 
hebben wij de structurele ondersteuning (core-funding) van KiKa aan 
het Prinses Máxima Centrum vastgelegd, alsmede de afspraken met 
betrekking tot het werkterrein.
 
Initiatieven in 2015
Door de ondertekening van de contracten met de aannemersformatie 
en de banken kwamen enkele financiële toezeggingen vrij uit 
contractafspraken. Dit heeft voor 2015 geresulteerd in verwerkte 
schenkingen van KiKa voor een bedrag van € 34 miljoen. Vanuit het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars kwam € 5 miljoen beschikbaar. Ook 
aan Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum werd een aantal 
schenkingen gedaan in verband met de start van de nieuwbouw. 
Gezien de voortgang van de bouwbestedingen zullen deze in 2016 ter 
beschikking worden gesteld aan de BV.   

Online doneren is per 2015 mogelijk via een donatiebutton op de 
website. Ook zijn andere online donatiemogelijkheden gerealiseerd, 
zoals een goededoelenaccount in de MyOrder-app voor smartphones 
en een eigen fondsenwervingspagina op de fondsenwervingswebsites 
www.geef.nl en www.justgiving.nl. Ook is een mooie tool aan de 
website van het Prinses Máxima Centrum toegevoegd, waarmee de 
voortgang van de bouw altijd en overal inzichtelijk is voor gevers 
en andere betrokkenen. Het betreft een volledig gesponsorde 
bouwwebcam.
 
Alle activiteiten en contacten met donateurs worden gecoördineerd 
door het team Fondsenwerving, dat verantwoording aflegt aan en 
aangestuurd wordt door de Stichting Steun het Prinses Máxima 
Centrum. De stichting publiceert overigens een eigen jaarverslag.
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ICT

In 2015 is samen met UMC Utrecht invulling 
gegeven aan de ICT-opbouw van het Prinses Máxima 
Centrum. De huidige zorgunit in het WKZ draait op 
de ICT-voorzieningen van UMC Utrecht. In het kader 
van ICT-voorzieningen in de uiteindelijke nieuwbouw 
is een infrastructureel plan uitgewerkt. Het vigerend 
beleid in 2015 richtte zich op het zo veel mogelijk 
afnemen van ICT-voorzieningen bij het UMC 
Utrecht. Als ‘klant van het UMC Utrecht’ hebben 
we ons geconformeerd aan de ICT-governance van 

UMC Utrecht. De ontwikkelingen in de ICT gaan echter snel. Het 
Prinses Máxima Centrum wil regie voeren over zijn werkprocessen 
en daarmee meer in control zijn. Volledig instappen op alle ICT-
voorzieningen van het UMC Utrecht zal niet leiden tot de door ons 
noodzakelijk geachte state-of-the-art ICT-omgeving in 2020.

Om stappen te zetten naar een grotere eigen regie, hebben we 
in 2015 is een heroriëntatie uitgevoerd op de verschillende ICT-
deelterreinen waaraan we de komende jaren op hoog niveau invulling 
moeten geven. Deze heroriëntatie zal leiden tot een situatie waarin 
state-of-the-art ICT-middelen en -mensen ingezet worden op twaalf 
specifieke ICT-domeinen. Deze domeinen zijn mede uitgangspunt 
geweest voor de ICT-strategie zoals uitgewerkt in ‘Samen bouwen’.

•  Zorginrichting en zorgadministratie: inrichten van het elektronisch 
patiëntendossier (EPD), inrichten van het gespecialiseerde 
kinderoncologiedossier (KON-dossier) en het vastleggen van 
specifieke datasets voor kwaliteitsregistraties alsmede registraties 
ten behoeve van research.

•  Protocollair werken: inrichten van kinderoncologische 
behandelplannen, optimaliseren van behandelplannen. 

•  Zorgportaal en e-health: toepassing van e-health in de 
kinderoncologie, inzet van wearables, gebruik van internet of things, 

communicatietechnologie, websites en zorggerelateerde apps.
•  Shared care: transparante uitwisseling van gegevens tussen het 

Prinses Máxima Centrum en de shared care-ziekenhuizen.
•  Inrichten clinical trial-bureau en het samenbrengen van 

diverse databases en registraties onder één overkoepelende en 
samenhangende structuur. Partners hierin zijn SKION, LATER  
en de huidige trial-centers.

•  Research: inrichten van klinische en fundamentele 
researchomgeving.

•  Beeldvorming: gebruik van beeldvormende systemen  
ten behoeve van diagnostiek en behandeling.

•  Bedrijfsinrichting: optimaal inrichten van bedrijfssystemen 
ten behoeve van HR, financiële administratie, project- en 
contractadministratie en de interne en externe communicatie 
(website, intranet).

•  Onderwijs en opleiding: systeemkeuze ter ondersteuning van de 
Academy.

•  Data en stuurinformatie: inrichten van state-of-the-art systemen 
ten behoeve van bedrijfsanalyse en meerjarige planningen (business 
intelligence en predictive analysis). 

•  Digitale werkplek: inrichten van flexibele, systeemonafhankelijke en 
plaatsonafhankelijke werkplek op basis van het ‘follow me-principe’.

•  ICT-infrastructuur: optimale inrichting van de onderliggende 
ICT-infrastructuur (netwerken, computerkracht, opslagcapaciteit) 
ten behoeve van zorg, research en onderwijs/opleiding. 
Maximaal flexibel en schaalbaar en ontworpen om faciliterend 
te zijn aan toekomstige wensen op het gebied van mobiliteit en 
beschikbaarheid.

Om aan de wens van eigen regie op het gebied van ICT te kunnen 
voldoen, is eind 2015 een zogeheten ‘analyse en strategie ICT Prinses 
Máxima Centrum’ geformuleerd. In december 2015 is een directeur 
ICT aangesteld om aan deze strategie invulling te geven. Onderdeel 
van zijn taak is het samenstellen van een ICT-regieteam voor het 
Prinses Máxima Centrum.
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‘2015 is het jaar dat onze KinderAdviesRaad van start ging. Op 10 juli van dat 

jaar werd vanuit het Prinses Máxima Centrum het idee aan mij voorgelegd om 

zo’n raad op te richten. In een ziekenhuis voor kinderen zouden kinderen ook 

moeten meebeslissen. Door bij de kinderadviesraad in Nijmegen en het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis te gaan kijken, hebben we een beeld gekregen hoe een goed 

functionerende raad eruit ziet. In de loop van 2015 hebben we onze raad vorm kunnen 

geven en hebben we de juiste voorbereidingen getroffen om zo goed mogelijk van start 

te gaan. Eind 2015 telde onze KinderAdviesRaad al zes leden. Inmiddels zijn dat er 

tien en in 2016 zijn we volop aan de slag gaan met vraagstukken die relevant zijn voor 

patiënten van het Prinses Máxima Centrum.’

‘ We zijn volop aan de slag 
met vraagstukken die voor 
patiënten relevant zijn’

Roy Looman, voorzitter KinderAdviesRaad:
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Groei aantal medewerkers 2013 - 2015

1-1-2013 1 persoon (1.0 fte)

31-12-2013 8 personen (7.12 fte)

31-12-2014 50 personen (43.25 fte)

31-12-2015 131 personen (113.26 fte)

Ziekteverzuim

2015 Percentage

inclusief 
zwangerschap

3,17 % 

exclusief 
zwangerschap

1,99 % 

In/uit dienst

man vrouw

in dienst 12 74

uit dienst 3 4

Leeftijdsopbouw

man vrouw

< 25 1 9

25 - 30 0 12

30 - 35 1 23

35 - 40 3 11

40 - 50 5 33

50 - 60 13 17

60 + 1 2

Aantal uren per week

man vrouw

0 - 10 1 0

10 - 20 4 9

20 -30 1 38

30 - 36 2 30

37 - 40+ 17 29

Personeel: kerngegevens 2015 
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Financieel beleid

Algemene financiële ontwikkelingen

Het jaar 2015 heeft in financiële zin in het teken gestaan van de 
opbouw van de zorgverlening in het kader van de eerste stap in 
concentratie van de kinderoncologie. Dat gebeurde binnen de muren 
van het WKZ, op een door het Prinses Máxima Centrum geopende 
zorgunit. Verder speelden in 2015 de beslissing over de nieuwbouw 
en de voorbereiding van de komst van de eerste researchgroepen. 
Het gerealiseerde resultaat over 2015 komt uit op € 37,3 miljoen. 
De verkregen schenkingen ten behoeve van de nieuwbouw - een 
bedrag van € 38,6 miljoen - bepalen in belangrijke mate het positieve 
resultaat over 2015.

Op de dag van de nieuwbouwbeslissing is ook de inschrijving voor de 
schenkingsobligatie opengesteld. Deze obligatie had ten doel om de 
Nederlandse samenleving te betrekken bij de bouw van het Prinses 
Máxima Centrum. Ruim tweehonderd obligatiehouders hebben zich 
sindsdien ingeschreven. In totaal is zo een bedrag van € 5,6 miljoen 
opgehaald. 

Ook is in 2015 de samenwerking met UMC Utrecht verder 
uitgewerkt. Deze nadere uitwerking van de in 2014 afgesloten 
langjarige samenwerkingsovereenkomst met UMC Utrecht (met 
name het WKZ) heeft geresulteerd in een overeenstemming over 
de door UMC Utrecht te plegen investering in faciliteiten als 
operatiekamers, kinder-IC en overige faciliteiten. Het gaat om een 
totale investeringsruimte van € 55 miljoen. Hieraan gekoppeld 
heeft de BV een prioriteitsaandeel voor UMC Utrecht uitgegeven, 
passend bij de initiële fase van het Prinses Máxima Centrum. 
De samenwerking in dienstverlening voor de lopende periode is 
uitgewerkt in zogeheten dienstverleningsovereenkomsten.

Hoofdlijnen financieel beleid

In aanloop naar de definitieve besluitvorming voor het aangaan 
van de nieuwbouwverplichting, is een minimumscenario van het 
financieel model opgesteld. Het minimumscenario gaat uit van 
een minimale omvang van de omzet die hoort bij een volume 
van 82% zorgketens die in het Prinses Máxima Centrum gaan 
plaatsvinden. Dit percentage is bepaald conform de populatie in de 
zorgketens voor de kinderoncologische zorg, zoals vastgesteld door 
de zogeheten Raad van Advies. Deze raad is ingesteld vanuit het 
tripartiteoverleg met zorgverzekeraars en de shared care-UMC’s. 

In het minimumscenario is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
op risico’s die zich kunnen voordoen in de tariefstructuur, de 
omvang en het tempo van de schenkingen, de ontwikkeling van 
de kostenstructuur en de te plegen voorinvesteringen. Voor alle 
scenario’s zijn fall back-maatregelen geformuleerd. Op basis van 
de uitkomsten van het minimumscenario is het besluit van de 
nieuwbouw genomen, dat heeft geleid tot de onherroepelijke 
opdrachtverlening aan de aannemer op 6 november 2015.  

Op 6 november 2015 is tevens de gewijzigde kredietovereenkomst 
met BNG Bank en Rabobank getekend. De belangrijkste wijziging 
betrof de aanpassing van het tempo van de schenkingen naar de 
laatste inschattingen en de gemaakte afspraken met KiKa over 
de betaalbaarstelling. De totale investering in de nieuwbouw is 
berekend op € 177 miljoen, waarvan naar planning € 57 miljoen 
gefinancierd wordt met eigen of achtergesteld vermogen en € 120 
miljoen met vreemd vermogen.

Het financieel beleid is vervat in de deelstrategie Financiën van 
‘Samen bouwen’. Hierin is uitgewerkt hoe de businesscontrol wordt 
uitgebouwd. Van belang daarbij is ook de verantwoording aan de 
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verschillende stakeholders. Het Prinses Máxima Centrum is uniek 
en had niet zonder steun en financiële bijdrage van verschillende 
partijen tot stand kunnen komen. Voor de verdere opbouw is deze 
steun blijvend van belang. Het geven van transparantie is daarom 
ook een essentieel onderwerp voor het financieel beleid. In de 
financiële administratie wordt onderscheid gemaakt naar de drie 
resultaateenheden Zorg, Research en Academy. Zowel opbrengsten 
als kosten worden toegerekend aan de relevante eenheid, zodat 
in de interne en externe verantwoording voldaan wordt aan 
wettelijke en aanvullend overeengekomen vereisten (bijvoorbeeld 
de openboekverantwoording richting de zorgverzekeraars en de 
verantwoording aan subsidiegevers). Naast het exploitatiedomein 
met de drie resultaateenheden, onderscheiden we een bouwdomein. 
Hierin worden de schenkingen ten behoeve van de bouw 
verantwoord. 

Sturing en beheersing

In 2015 zijn de randvoorwaarden voor de nieuwbouw ingevuld. 
Dit betrof met name het werken aan de bestuurlijke basis 
in het tripartiteoverleg van het Prinses Máxima Centrum, 
de zorgverzekeraars en de UMC’s. Dit overleg kwam tot 
overeenstemming over de uitgangspunten van concentratie, zoals 
de bepalingen rondom het hoofdaannemerschap en de uitwerking 
van het shared care-model. De vaststelling van zorgketens voor 82% 
van het patiëntenvolume, de toekenning van het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars en het definitief worden van de bouwvergunning, 
waren de laatste voorwaarden om te kunnen starten met de 
nieuwbouw.

De financiële sturing vindt plaats aan de hand van een 
maandelijks productie-dashboard en met behulp van de 
financiële maandrapportage, voorzien van resultaat-, balans- 
en kasstroomgegevens. Ter voorbereiding op de komst van de 
researchgroepen, zijn de administratieve processen in opzet 
beschreven. Deze zullen in 2016 worden geïmplementeerd. 

Risico’s en onzekerheden

In de financiële maandrapportage worden de risico’s bewaakt. De 
belangrijkste gemonitorde risico’s voor de bedrijfsvoering waren in 
2015 de volgende:
•  Het risico op vertraagde en/of te lage bevoorschotting door 

zorgverzekeraars als gevolg van conversieproblematiek van de 
productstructuur van 365 dagen naar 120 dagen. Dit risico vraagt 
om een landelijke maatregel om de productstructuur in 2017 
aan te passen naar de werkelijke kostenverdeling, passend bij de 
kinderoncologische behandeling. Met zorgverzekeraars en de 
NZa wordt hierover momenteel constructief overleg gevoerd. In 
het liquiditeitsbeheer is een fall back-scenario doorgerekend voor 
het geval de vertraging zich zou voordoen. De maatregelen bij dit 

Warm welkom vanaf de A28
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scenario zijn inmiddels gerealiseerd, waarmee voldoende opvang is 
gecreëerd bij mogelijke vertragingen. 

•  Het risico op te hoge bouwuitgaven in relatie tot het tempo 
van schenkingen ten behoeve van de bouw. De beheersing 
van de bouwuitgaven is ondergebracht bij de directeur 
Nieuwbouw, terwijl Financiën interne controles uitvoert op 
de beheersingsmaatregelen. In de stuurgroep Bouw wordt het 
kader nauwlettend bewaakt ten opzichte van het tempo van de 
beschikbaar gestelde schenkingen.

•  Het risico op onverwachte fluctuaties van instroom van patiënten 
en tariefvraagstukken tijdens de opbouwfase. De beheersing 
van dit risico vindt plaats door middel van de planning-
en-controlcyclus en het instellen van een commissie voor 
formatie-uitbreiding. Daarin wordt het tempo van de opbouw 
van de organisatie nauwlettend afgestemd op de verkregen 
middelen (waaronder projectsubsidies van overkomende 
onderzoeksgroepen). 

Financiële instrumenten

De definitie van financiële instrumenten omvat handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financierings-
verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 
Het Prinses Máxima Centrum financiert een groot deel van de te 
plegen investering met eigen vermogen. Van het bouwvolume 
van € 177 miljoen is gepland om € 120 miljoen te financieren 
met vreemd vermogen. In de businesscase is gerekend met een 
rentepercentage van 5%. Daarmee is er voldoende ruimte om 
rentestijgingen ten opzichte van de huidige rente op te vangen. 
In 2016 zal een dekkingsplan worden opgesteld voor het beleid 
rondom het indekken van het renterisico. De raad van bestuur ziet 
erop toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan 
de verplichtingen te kunnen voldoen en dat er voldoende financiële 
ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds 
binnen de gestelde leningconvenanten 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.

Gang van zaken in het boekjaar

Resultaten
Het resultaat over 2015 bedraagt € 37,3 miljoen. Dit resultaat is 
voornamelijk gerealiseerd uit schenkingen en is geoormerkt voor de 
nieuwbouw. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Resultaat- 
eenheden

Opbrengsten 

in € miljoen

Kosten 

in € miljoen

Resultaat 
2015

in € miljoen

Resultaat 
2014

in € miljoen

Zorg € 25,1 € 26,9  -/- € 1,8 -/- € 4,5  

Research € 1,1 € 0,5 € 0,6 -  

Academy € 0,1 -/- € 0,1 -/- € 0,1

Totaal 
exploitatie

€ 26,2 € 27,5 -/- € 1,3 -/- € 4,6

Nieuwbouw € 38,6 - € 38,7 € 6,0

Totaal € 64,9 € 27,6 € 37,3 € 1,4   
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Zorgexploitatie
Het resultaat uit de zorgexploitatie over 2015 was begroot op € 0,7 
miljoen positief. De realisatie komt uit op € 1,7 miljoen negatief en 
blijft daarmee achter met € 2,4 miljoen. Dit kan verklaard worden 
met de volgende effecten:

Domein Opbrengsten
in € miljoen

Bij: Voordeel uit eenmalige opbrengst  
uit schenking 

€ 1,0

Af: Nadeel uit tariefsverrekeningen -/- € 2,7

Af: Nadeel uit hogere kosten 
samenwerking 

-/- € 1,5

Overig  € 0,8

Totaal effecten -/- € 2,4

Deze posten kunnen als volgt nader worden toegelicht:
•  De opbrengst uit schenking betreft de kwijtschelding van de schuld 

aan de coöperatie. Deze schenking is aangewend ter dekking van 
de aanloopkosten. 

•  Het nadeel uit tariefsverrekeningen betreft onderhanden 
zorgtrajecten waarvan de verrekeningswijze nog onduidelijk is. Het 
betreft de overgenomen productie van overgestapte patiënten 
vanuit andere UMC’s en voortijdig beëindigde zorgtrajecten. 
Met één UMC is een afspraak gemaakt over onderlinge 
verrekening van de overstappende patiënten. Met de overige 
UMC’s zal nadere afstemming plaatsvinden over de verrekening. 
Inzake de dekking van de kosten bij voortijdige beëindiging van 
zorgtrajecten, is inmiddels het overleg opgestart met de NZa en 
de zorgverzekeraars. In 2016 spreken we nader met deze partijen 
over de verdere uitwerking van de verrekeningsvraagstukken. Het 
effect van het niet waarderen van trajecten van beide categorieën 
bedraagt € 2,7 miljoen.

•  Het nadeel uit hogere kosten van samenwerking betreft het per 

saldo nadeel van de kosteninschatting van de samenwerkings-
kosten met betrekking tot UMC Utrecht en de shared care-centra. 
Het Prinses Máxima Centrum maakt voor de zorgverlening aan zijn 
patiënten gebruik van faciliteiten van UMC Utrecht, waaronder 
ondersteunende kinderdeelspecialismen, laboratoriumdiagnostiek, 
de apotheek, IC-zorg en het gebruik van het operatiecomplex. Bij 
de begroting en sturing is gebruik gemaakt van de op dat moment 
beschikbare informatie, rekening houdend met de snelheid van de 
ontwikkeling van de productie. Door achterblijvende facturatie is 
er laat inzicht gekomen in de realisatie van de kosten en bleek dat 
de kosten ten opzichte van de begroting € 1,5 miljoen hoger zijn 
uitgevallen. Met UMC Utrecht worden gesprekken gevoerd over 
de inrichting van de betreffende dienstverleningsovereenkomsten, 
rekening houdend met de fluctuaties in de productie. 

Schenkingen
Met de start van de nieuwbouw op 6 november 2015 is voor KiKa 
aan de laatste voorwaarde voldaan om haar toezegging gestand te 
doen en € 43 miljoen beschikbaar te maken voor het pand. Daarvan 
is tot en met 2015 € 34 miljoen definitief beschikbaar gesteld. De 
schenking is bedoeld voor de researchinfrastructuur en zal naar 
rato van een derde van de bouwuitgaven geldelijk ter beschikking 
worden gesteld aan het Prinses Máxima Centrum. Tot het moment 
van beschikbaarstelling wordt het geld op een ‘inzake-rekening’ 
aangehouden, conform de afspraken in de kredietovereenkomst die 
met de banken is gesloten. 

In de nieuwbouw heeft ontwikkelingsgerichte zorg een belangrijke 
plaats in het ontwerp van het gebouw. Het Prinses Máxima Centrum 
heeft daarom gekozen voor de bouw van ouder-kind kamers, zodat 
ouders altijd in de nabijheid van hun kind kunnen verblijven. Het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft voor de bouw van deze 
kamers een eenmalig bedrag ter beschikking gesteld van € 5 miljoen, 
dat naar rato van de bouwvoortgang geldelijk ter beschikking wordt 
gesteld aan het Prinses Máxima Centrum. 
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Verder heeft in 2015 de coöperatie haar vordering aan het 
Prinses Máxima Centrum van € 1 miljoen kwijtgescholden. 
Deze vrij besteedbare schenking is aangewend ter dekking van 
de aanloopkosten om het Prinses Máxima Centrum te kunnen 
realiseren. 

Vanuit de schenkingen van de obligatiehouders is een schenking 
toegekend van € 0,5 miljoen. Deze is ten gunste van Research 
gebracht. 

Onderwijs en opleiding
In het strategisch personeelsplan van HR en organisatieontwikkeling 
is de scholingsbehoefte in kaart gebracht en is het scholingsplan voor 
verpleegkundigen vastgesteld. In 2016 starten de eerste opleidingen. 
De huidige subsidie- en bekostigingsregelingen houden op voorhand 
geen rekening met de opbouw en het specifieke karakter van 
de scholingsbehoefte binnen het Prinses Máxima Centrum. Met 
subsidiegevers, erkenningsinstanties en opleidingsinstituten vindt 
overleg plaats om de dekking van de kosten van onderwijs en 
opleiding te waarborgen. 

Research
In 2015 zijn de voorwaarden geschapen om in 2016 vervroegd te 
kunnen starten met de researchgroepen. De researchopbrengsten 
in 2015 bestonden uit projectgelden en inkomsten uit schenkingen 
vanuit de obligatiehouders en KiKa. In 2016 starten de eerste 
onderzoeksgroepen, waarbij als basisfinanciering een core funding-
bijdrage van KiKa is overeengekomen. 

Financiële positie

De financiële positie per einde boekjaar kan als volgt worden 
samengevat:

Betreft Omvang 
ultimo 2015 

in € 1.000

Omvang 
ultimo 2014 

in € 1.000

Kapitaal € 19 € 18

Bestemmingsreserves € 581

Bestemmingsfondsen € 46.578    € 7.969

Algemene & Overige Reserves -/- € 10.346 -/- € 8.459

Totaal Eigen Vermogen      € 36.832 -/- € 472

De bestemmingsfondsen betreffen ontvangen schenkingen ten 
behoeve van de nieuwbouw. Het positieve exploitatieresultaat is 
toegevoegd aan de algemene en overige reserves. De solvabiliteits-
ratio is berekend op basis van eigen vermogen/totaal vermogen en 
komt uit op 53%. Rekening houdend met de achtergestelde leningen 
van € 10,2 miljoen, bedraagt de solvabiliteit 69% en voldoet daar-
mee ruimschoots aan de door de bank gestelde eis van 25%. De 
EBITDA en de cumulatief verkregen schenkingen voldoen tevens aan 
de bankconvenanten, zoals toegelicht in de jaarrekening. 

De financiële positie per eind 2015 is gezond, waarbij de realisatie 
van de zorgexploitatie in 2016 nauwlettend gemonitord wordt door 
de langere periode van de doorloop van de aanloopverliezen. 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. 
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Begroting 2016

Op 11 december 2015 is de begroting voor 2016 goedgekeurd 
door de raad van commissarissen. De begroting sluit op een 
exploitatieresultaat van € 1,8 miljoen. Naast het resultaat uit 
exploitatie van de drie resultaateenheden Zorg, Research en 
Academy, zullen in 2016 schenkingen ten behoeve van het gebouw 
worden gerealiseerd in verband met lopende toekenningen. De 
omvang van deze toekenningen is nog onzeker.

Toekomstverwachtingen

Na de eerste fase van de concentratie van kinderoncologische 
zorg zijn de researchactiviteiten en de nieuwbouw na een lange 
voorbereiding daadwerkelijk gestart. De financiële vooruitzichten 
passen bij een solide opbouw van de organisatie, hetgeen is af te 
leiden uit de meest recente 12-maands liquiditeitsprognose. Daarbij 
is het wel van belang dat de instroom van patiënten zich ontwikkelt 
conform de verwachtingen en het bouwproces ongestoord en 
volgens de planning voortgaat. 

De opbouw van de activiteiten en de sterke groei maken het 
noodzakelijk dat we onze financiële basis van een stevig fundament 
voorzien. De belangrijkste kans die zich daarbij voordoet, is de grote 
aantrekkingskracht van het Prinses Máxima Centrum. Door onze 
focus op de kinderoncologische zorg en research, kunnen fondsen 
beschikbaar komen en worden alternatieve bronnen van financiering 
mogelijk, bijvoorbeeld de in 2015 gerealiseerde uitgifte van een 
obligatielening of publiek-private samenwerkingen.

Nabije toekomst: opening in 2018
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‘De droom van ouders van kinderen met kanker komt uit! Betere zorg, betere 

begeleiding en nog meer inzet voor onderzoek. En dat allemaal in een Nederlands 

ziekenhuis. Twintig jaar geleden vroegen ouders al de medewerking van de toenmalige 

minister van Volksgezondheid om steun voor een nieuw ziekenhuis waarin alle 

deskundigheid van Nederland bij elkaar gebracht zou worden. Sinds de eerste 

kinderen eind 2014 en in 2015 zijn behandeld in het Prinses Máxima Centrum is 

de droom waargemaakt. Er moet nog onnoemelijk veel gebeuren, maar er is geen 

weg meer terug. De cliëntenraad is heel blij dat er in dit ziekenhuis ook een echte 

KinderAdviesRaad is gekomen. Dat is belangrijk, want het Prinses Máxima Centrum 

moet uitgaan van de belevingswereld van kinderen. Om onze kinderen gaat het in de 

eerste plaats!’

‘ De droom van ouders 
van kinderen met kanker 
komt uit!’

Dirk Duijzer, voorzitter cliëntenraad:

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


Leden raad van commissarissen en hun nevenfuncties

Op 31 december 2015 bestond de raad van 
commissarissen uit de volgende leden: 

ir. W. (Wout) Dekker

 Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
• financiën
 Functies
• voorzitter
• lid HR-, nominatie- en 

remuneratiecommissie
 Nevenfuncties
• voorzitter raad van commissarissen 

Rabobank Nederland 
• voorzitter raad van commissarissen 

Randstad nv

Drs. H.H.J. (Herman) Bol

 Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
• financiën
• zorg
 Functies
• lid
• voorzitter auditcommissie
• lid bouwcommissie
 Nevenfuncties
•  advisor to the board UMC Utrecht
•  lid raad van toezicht Stichting Vrienden 

van het UMC Utrecht
•  voorzitter raad van toezicht  

Carante Groep
•  lid raad van toezicht  

Jeroen Bosch Ziekenhuis
•  lid raad van commissarissen  

Marfo Food Group
•  lid raad van commissarissen 

woningcorporatie Mitros
•  voorzitter raad van commissarissen  

STMG bv

Prof. dr. M.J. (Max) Coppes

 Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
• kwaliteit en veiligheid
• zorg
• wetenschap
 Functies
• lid
• lid kwaliteitscommissie 
 Nevenfuncties
•  board member Catholic Charities of 

Northern Nevada, Reno, USA
•  board member BC Cancer Foundation, 

Vancouver, Canada
•  voorzitter Endpoint Review Committee, 

Astellas Pharma US Inc.
•  section editor HemOnc Today
•  alternate delegate to the Nevada State 

Medical Association, Reno, Nevada, USA
•  member editorial board, Journal of 

Pediatric Hematology/Oncology
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Bijlage 1

De raad van commissarissen heeft 
besloten af te zien van bezoldiging 
voor het werk als toezichthouder van 
het Prinses Máxima Centrum.
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Drs. B. (Barbara) Fransen

 Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
•  toezicht op zorginstellingen
•  hospitality
 Functies
• lid
 Nevenfuncties
•  directeur Agfra Holding
•  lid raad van commissarissen Woonzorg 

Nederland (tot 1 december 2015)
•  lid raad van commissarissen Espria
 

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

 Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
• kwaliteit en veiligheid
• zorg
• wetenschap
 Functies
• lid
• lid HR-, nominatie- en 

remuneratiecommissie
• lid kwaliteitscommissie, voorzitter als 

opvolger van mevrouw Kaljouw
• lid bouwcommissie
 Nevenfuncties
• lid bestuur Petrus Camper Instituut
• lid commissie van toezicht Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 
• voorzitter Stichting Vrienden van Medisch 

Spectrum Twente
• voorzitter Stichting Gebroeders de Jong’s 

Leen (studiefonds voor leengerechtigden)
• voorzitter Rotary Doctors in the 

Netherlands
•  vicevoorzitter Stichting Vrienden van 

Orkest van het Oosten
•  bestuurslid Stichting NaNOcancer 

(vanwege Universiteit Twente)
•  lid MSD-adviesraad voor de 

gezondheidszorg

Drs. ing. R. (Rob) Stricker

 Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
• financiën
 Functies
• lid
• lid auditcommissie
• lid bouwcommissie
 Nevenfuncties
• managementconsultant  

Stripes Consultancy bv 
• lid raad van toezicht  

Bibliotheekservice Passend Lezen 
•  penningmeester Stichting Biblionef
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Leden raad van bestuur en hun nevenfuncties

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

Hoofdfunctie: 
•  voorzitter raad van bestuur van het Prinses 

Máxima Centrum voor Kinderoncologie, 
sinds 15 juni 2015

 Nevenfuncties:
• voorzitter Stichting Special Arts Nederland
•  voorzitter Programmaraad Vilans 
•  vicevoorzitter Taskforce Kinder-

mishandeling en Seksueel misbruik 
•  lid raad van toezicht  

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
•  voorzitter bestuur  

Stichting Ik Kies Bewust 
•  lid raad van commissarissen  

MC Slotervaart (vanaf augustus 2015)
•  lid raad van toezicht  

ROC Midden Nederland (tot 1 april 2015)
•  lid raad van toezicht jeugdzorg Flevoland 

(tot 1 april 2015)
•  lid raad van commissarissen Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie (tot 23 
maart 2015)

Prof. dr. R. (Rob) Pieters,  
medisch directeur 

Hoofdfunctie: 
•  lid raad van bestuur van het Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie, sinds 1 
november 2013

Nevenfuncties: 
•  hoogleraar kinderoncologie Erasmus MC
•  member Scientific Board, Dutch Cancer 

Society (KWF)
• chairman Data Safety Monitoring Board, 

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

HOVON/EORTC-ALL 100 Study, Europe
•  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

 

Prof. dr. J.C. (Hans) Clevers, 
wetenschappelijk directeur 

Hoofdfuncties: 
•  lid raad van bestuur van het Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie, sinds 1 juni 
2015

•  leider onderzoeksgroep (~30 fte) Hubrecht 
Instituut van de KNAW, sinds 2002

Nevenfuncties:
•  hoogleraar Moleculaire Genetica, 

UMC Utrecht
•  universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht
•  vice president International Society for 

Stem Cell Research
•  board member American Association of 

Cancer Research
•  member Scientific Advisory Board,  

Institute for Molecular Pathology, Vienna
•  member Scientific Advisory Board,  

Francis Crick Institute, London
•  member Scientific Advisory Board, 

Netherlands Cancer Institute
•  scientific advisor Life Science Partners, 

Amsterdam
•  member Scientific Advisory Board, 

Kallyope, New York
•  scientific advisor Decibel, Boston

Bijlage 2
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‘Eind 2014 kwam het Prinses Máxima Centrum boven het wettelijk aantal minimum 

medewerkers waarbij een ondernemingsraad (OR) verplicht is. Begin 2015 zijn 

dan ook de voorbereidingen gestart voor een eigen OR. Na een oproep onder de 

medewerkers konden we starten met drie leden. Omdat het OR-werk voor de meeste 

leden nieuw is, zijn we begonnen met zeer regelmatige vergaderingen en advisering 

over een aantal regelingen die vanuit de raad van bestuur klaar lagen. Het ging hier 

vooral om voor medewerkers belangrijke regelingen. Begin 2016 konden we gelukkig 

nog twee leden verwelkomen, waardoor we het werk nu met vijf mensen kunnen doen 

en voluit aan de slag kunnen gaan in 2016!’

‘ Het bestuur adviseren 
over voor medewerkers 
belangrijke regelingen’

Bert Elbertse, voorzitter ondernemingsraad Prinses Máxima Centrum:

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 2 13.712.856 8.368.708
Financiële vaste activa 3 0 0
Totaal vaste activa 13.712.856 8.368.708

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 2.180.496 0
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 0 0
Overige vorderingen 7 43.847.879 1.207.705
Effecten 8 0 0
Liquide middelen 9 8.654.327 4.835.707
Totaal vlottende activa 54.682.701 6.043.412

Totaal activa 68.395.558 14.412.120

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 10
Kapitaal 19.000 18.000
Bestemmingsreserves 581.800 0
Bestemmingsfondsen 46.578.528 7.969.301
Algemene en overige reserves -10.346.791 -8.459.848
Totaal eigen vermogen 36.832.537 -472.547

Voorzieningen 11 253.722 89.969

Langlopende schulden (nog voor meer 12 14.997.976 8.160.000
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 1.041.249
 DBC-zorgproducten
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0
Overige kortlopende schulden 13 16.311.323 5.593.449

Totaal passiva 68.395.558 14.412.120

Pagina 4

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 16 23.688.683 554.017

Subsidies 17 1.354 15.833

Overige bedrijfsopbrengsten 18 41.174.771 6.319.718

Som der bedrijfsopbrengsten 64.864.809 6.889.568

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 8.750.864 2.468.062

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 46.450 3.958

Overige bedrijfskosten 23 18.255.282 2.824.726

Som der bedrijfslasten 27.052.596 5.296.746

BEDRIJFSRESULTAAT 37.812.213 1.592.822

Financiële baten en lasten 24 -508.129 -197.122

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 37.304.084 1.395.700

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 38.609.227 5.969.301
Algemene en overige reserves -1.886.943 -4.573.601
Bestemmingsfonds research 581.800  

  
37.304.084 1.395.700
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2015 2014

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 37.812.213 1.592.822

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 20 46.450 3.958
- mutaties voorzieningen 11 163.753 89.969

210.203 93.927

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 0 0
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten -3.221.745 1.041.249
- vorderingen 7 -42.640.175 -921.255
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 0 0
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 10.217.875 2.096.665

-35.644.045 2.216.659

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.378.370 3.903.408

Ontvangen interest 15.738 11.691
Betaalde interest -523.867 -118.000

24 -508.129 -106.309

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.870.242 3.797.099

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -5.390.598 -4.260.222

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.390.598 -4.260.222

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 6.838.976 2.960.000
Aflossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.838.976 2.960.000

Mutatie geldmiddelen 3.318.620 2.496.877

Stand geldmiddelen per 1 januari 4.835.707 2.338.830
Stand geldmiddelen per 31 december 8.154.327 4.835.707
Mutatie geldmiddelen 3.318.620 2.496.877

Toelichting:

Pagina 6

Het bedrijfsresultaat van € 37,8 mln bestaat voor € 38,6 uit toegekende schenkingen die niet tot de liquide middelen 
behoren. Er is € 400.000 aangewend voor de bouw, daarnaast is €500.000 in het verleden vooruit ontvangen. De overige 
€ 37,7 mln is nog in beheer bij de schenkers. Deze post maakt onderdeel uit van de vorderingen. Zie ook de toelichting bij 
de resultatenrekening.
In de post kortlopende schulden is o.a. opgenomen de schuld aan het UMC Utrecht inzake de 
samenwerkingsovereenkomst. De facturenstroom over het gehele jaar is pas laat in het jaar door UMC Utrecht op gang 
gebracht en daarmee is op 31 december 2015 een groot deel nog niet betaald.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Pagina 7

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de 
Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 655 Zorginstellingen.

Jaarlijks beoordeelt Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. de 
consolidatiekring. Voor de jaarrekening 2015 is opnieuw stil gestaan bij de consolidatiegrondslag van de 
Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum en is besloten om consoldiatie van deze stichting achterwege te 
laten.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

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

Zorg- en researchinstelling Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V., statutair gevestigd te 
Utrecht, en feitelijk gevestigd op het adres Uppsalalaan 8 te Utrecht.
De belangrijkste activiteiten zijn:

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v.
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbonden rechtspersonen

Stelselwijzigingen

Schattingswijzigingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Pagina 8

In 2015 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de 
aanschafwaarde.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de B.V.  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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.

• 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 krijgt 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, en 
inmiddels wordt vanuit Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. intensief met het UMC Utrecht 
samengewerkt inzake het beschikken over faciliteiten als operatiekamers, kinderintensive care en overige 
faciliteiten. 
• Share care ziekenhuizen - Met de Shared care-ziekenhuizen wordt samengewerkt, zodat delen van de zorg 
dichter bij de woonplaats van de patiënt plaats kunnen vinden. Hiertoe zijn langjarige 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten. In totaal streeft het Prinses Máxima Centrum naar 
geformaliseerde samenwerking met 20 Shared care-centra, waaronder de Shared care-UMC's in Rotterdam, 
Amsterdam, Nijmegen en Groningen.

De vennootschap onderhoudt samenwerkingsrelaties met de volgende instellingen of partijen: 
• De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderocologie - Deze heeft als doel verwerven van 
middelen ten behoeve van medisch specialistische zorg gericht op kinderoncologie en voor research 
activiteiten op gebied van kinderoncologie ten behoeve van Prinses Máxima Centrum. Het bestuur van de 
stichting bestaat tijdelijk uit twee leden van het bestuur van het Prinses Máxima Centrum B.V. Het bestuur 
wordt uitgebreid met twee personen van buiten de organisatie.

In 2015 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
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De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
Het afschrijvingspercentage voor ander vaste bedrijfsmiddelen is 33%
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.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
de Raad van Bestuur van het 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:

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. 
Inmiddels is met de elf perifere ziekenhuizen een overeenkomst gesloten. Met de perifere ziekenhuizen en 
UMC's wordt het overleg over de formalisering van de reeds aangevangen samenwerking afgerond. Met de 
Stichting Shared Care UMC's Kinderoncologie, handelend namens haar aangeslotenen Erasmus MC in 
Rotterdam, UMC Groningen in Groningen, Radboudumc in Nijmegen, Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam en VU Medisch Centrum in Amsterdam, is een overeenkomst gesloten. De 
samenwerkingsovereenkomst met deze kinderoncologische centra is nog niet vertaald naar prijslijsten. 
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. Er heeft een scenarioanalyse plaatsgevonden. Uit 
deze scenarioanalyse komt naar voren dat er sprake is van een bandbreedte van 25%. Op basis van de 
beschikbare informatie is het management van mening dat op basis van de beste inschatting ad EUR 1,3 
miljoen de verplichting is berekend en daarmee verwerkt in de jaarrekening. 

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

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.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben. Giften en schenkingen welke worden verkregen ten behoeven 
van investeringen in materiële vaste activa worden afzonderlijk verantwoord, en niet in mindering gebracht op 
de materiële vaste activa.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een 
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als 
onderdeel van de vervaardigingsprijs.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 
vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en 
de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen wordt een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Operationele lease
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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. Voor 
de vordering op de UMC's voor vergoeding van kosten van de  behandeling van de overstappers is een 
schatting opgenomen, gebaseerd op de fase van behandeling en de DOT opbrengstwaarde. Vanwege de 
fase waarin de afspraken met de desbetreffende ziekenhuizen zich bevinden is op deze vordering 
voorzichtigheidshalve een voorziening in mindering gebracht. 

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.

Projecten worden gewaardeerd volgens de completed contract methode; het onderhanden werk uit hoofde 
van onderzoeksprojecten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, zijnde directe materiaal- en 
arbeidskosten, direct toerekenbaar uitbesteed werk en overige externe kosten, inclusief een opslag voor aan 
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden 
voor waardering op basis van percentage of completion, zijnde duidelijke mijlpalen waardoor op balansdatum 
gemaakte projectkosten in verhouding tot totale projectkosten zijn vaststellen, waardoor van deze 
waarderingsmethode geen gebruik kan worden gemaakt.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin vast komt te staan dat sprake 
is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhanden projecten.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
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 2015 heeft het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. geen derivaten in zijn bezit. Wel is er 
een schenkingsobligatie uitgegeven. 
Het renterisico en kasstroomrisico is toegelicht op pagina 22. Bij de achtergestelde leningen is sprake van 
een vast rentepercentage over de gehele looptijd. Over de € 120 miljoen trekkingsmogelijkheid en de 
aangegane verplichting richting de aannemer loopt het centrum tijdens de bouwperiode een renterisico. De 
kortlopende rente is euribor + 0,195%. De euribor is momenteel negatief waardoor de feitelijk betaalde rente 
0,195% bedraagt, dat is aanzienlijk lager dan de 5% waarmee in de business case van het ziekenhuis is 
gerekend. Hiermee zijn fluctuaties in de rente voldoende op te vangen. Verder zijn wij met banken overleg 
over de afstemming van ons rentebeleid. 

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

Het Prinses Máxima Centrum heeft een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen inzake 
jubilea, persoonlijk levensfasebudget (PLB) en blijfpremie. Voor de jubilea zijn de toekomstige verplichtingen 
berekend, rekening houdend met blijfkans; de toekomstige bedragen zijn op contante waarde gewaardeerd.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening persoonlijk levensfasebudget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als 
een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst 
eenmalig uit te keren PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. 

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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft in 2015 twee soorten schenkingsobligaties 
uitgegeven. Beide betreft het vreemd vermogen waarvoor rente wordt vergoed.
In de eerste verwerkingsronde worden de obligatieleningen gewaardeerd tegen reële waarde waarbij de 
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste 
verwerkingsronde worden de obligatieleningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rente methode. Het betreft een niet verhandelbare obligatielening, derhalve is de boekwaarde gelijk 
aan de reële waarde.

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn 
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering na eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Bij het Prinses Máxima Centrum zijn er al transactiekosten gemaakt terwijl de lening nog niet getrokken is. Dit 
bedrag is als overlopende activa in de balans opgenomen.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt.
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Opbrengsten met een bijzondere bestemming worden via resultaatbestemming toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve en -fondsen. In opvolgende jaren bestede bedragen worden in de resultatenrekening 
verwerkt via de resultaatbestemming als onttrekking aan de bestemmingsreserves en -fondsen.

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld, 
met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

 In 2015 is voor declaratie van de 356 dagen systematiek overgestapt naar 120 dagen systematiek. Onder 
andere uit voorzichtigheid vanwege het ontbreken van de formele afspraken is een bedrag voorzien.

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

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn verantwoord de opbrengsten uit donaties, giften, sponsoring en 
nalatenschappen. Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden 
gerealiseerd. Voor de B.V. betreft dit voornamelijk de schenkingen van Kika, veel schenkers doen hun 
donatie aan de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. Hier worden de schenkingen per bestemming 
in een fonds bewaard tot het door de B.V. voor het betreffende doel wordt opgevraagd.

Met het tekenen van de overeenkomsten met de aannemer en de financiers is op 6 november 2015 de bouw 
van het instituut een feit geworden. De in de kredietovereenkomst te ontvangen schenkingen zullen in 
jaarlagen, via het resultaat, in het bestemmingsfonds van het Prinses Máxima Centrum worden ingeboekt.

Het bedrag onderhanden werk wordt bepaald door toepassing van de methode percentage of completion 
(PoC) op de opbrengstwaarde van het product. Dit is bepaald voor de nieuwe patiënten zowel als voor de 
patiënten die uit andere centra zijn overgekomen
Van de opbrengstwaarde wordt in beginsel 90% als voorschot door de zorgverzekeraars betaald. Deze 
opbrengstwaarde is in het begin van de behandeling vast te stellen. Het betaalde voorschot wordt op de 
stand onderhanden werk in mindering gebracht.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op 
de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.
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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. Een 
krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen 
waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het 
hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als 
gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva.

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

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. 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, welke 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 haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2015 is de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds 97%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 105% 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 
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
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Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) heeft de entiteit zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het 
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest zijn opgenomen onder het kasstroom uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

In de jaarrekening is overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening 
gemaakt in de volgende resultaateenheden: 
• Zorg
• Research
• Academy
• Bouw
In 2014 was nog nauwelijks van segmentatie sprake en is deze indeling alleen gebruikt voor de bepaling van 
de hoogte van de bestemmingsfondsen. De indeling in resultaateenheden is gemaakt met de behulp van 
kostenplaatsen. Voor 2015 is het segment research meer ingevuld, er zijn researchprojecten gestart en er is 
management en ondersteunend personeel in dienst. 
Daarnaast is er zorg-activa gekocht.
Er is in de jaarrekening 2015 voor de resultaateenheden een V&W opgenomen. De segmentering heeft 
plaatsgevonden door middel van splitsing directe kosten op basis van verdeling van kostenplaatsen. Ook is 
er voor 2015 aanwijsbare indirecte kosten HR en organisatieontwikkeling, raad van bestuur, Financiën en ICT 
toegerekend aan de verschillende resultaateenheden. 
In lijn met vorig jaar worden alle overheadkosten toegerekend aan de zorg
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 112.927 21.739
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 13.599.930 8.346.968

Totaal materiële vaste activa 13.712.856 8.368.707

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.368.707 4.112.443
Bij: investeringen 5.390.598 4.260.223
Af: afschrijvingen 46.450 3.958

Boekwaarde per 31 december 13.712.855 8.368.708

Toelichting:
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De toename van de investeringen betreffende nieuwbouw bestaan o.a. uit de eerste facturen van de aannemer, leges bouwvergunning, 
geactiveerde erfpacht, bouwrijp make terrein, bouwmanagement en kosten architect.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 19.348.048 554.017
Af: ontvangen voorschotten -15.459.486 -1.395.847
Af: voorziening onderhanden werk -1.708.066 -199.419

Totaal onderhanden werk 2.180.496 -1.041.249

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

Gerealiseer-
Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2015
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-zorgproduct gereguleerd segment  19.348.048 -1.708.066 -15.459.486 2.180.496

Totaal (onderhanden werk) 19.348.048 -1.708.066 -15.459.486 2.180.496

Toelichting:
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Het bedrag onderhanden werk wordt bepaald door toepassing van de methode percentage of completion (PoC) op de opbrengstwaarde 
van het product. Dit is bepaald voor de nieuwe patiënten zowel als voor de patiënten die uit andere centra zijn overgekomen

 In 2015 is voor declaratie van de 356 dagen systematiek overgestapt naar 120 dagen systematiek. Onder andere uit voorzichtigheid 
vanwege het ontbreken van de formele afspraken is een bedrag voorzien. In het onderhanden werk zijn de niet declarabele trajecten als 
gevolg van voortijdig afbreken van zorgtrajecten niet opgenomen.

Van de opbrengstwaarde wordt in beginsel 90% als voorschot door de zorgverzekeraars betaald. Deze opbrengstwaarde is in het begin 
van de behandeling vast te stellen. Het betaalde voorschot wordt op de stand onderhanden werk in mindering gebracht.
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Vorderingen
Vorderingen op debiteuren 0 295.718
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 4.894.652 384.391
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 0 0
Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en 0 0
 nacalculatie 2013   
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.500.000 9.891
Vooruitbetaalde bedragen 235.393 0

  
Overlopende activa   
Nog te ontvangen bedragen 33.800.834 100.705
Financieringskosten lening 417.000 417.000
Totaal overige vorderingen 43.847.879 1.207.705

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Bankrekeningen - zorg 2.772.740 1.932.220
Bankrekeningen - bouwsparen 5.881.480 2.903.414
Bankrekeningen 8.654.221 4.835.634
Kas 106 73

Totaal liquide middelen 8.654.327 4.835.707

Toelichting:
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De vorderingen op groepsmaatschappijen betreft het opvragen van een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars van € 4,5 mln 
welke aan de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is gedaan ten behoeve van de realisatie van ouder-kind eenheden in de 
nieuwbouw. Naar verwachting wordt 42% in 2016 en 58% in 2017 opgevraagd op basis van het betalingsschema bouw. Zie ook de 
toelichting bij de bestemmingsfondsen.

Vooruitbetaalde bedragen bestaan uit de vooraf betaalde rente aan obligatiehouders en betaalde bedragen inzake inrichtig laboratorium.

De nog te factureren omzet DBC zorgproducten betreft de DBC's waarvoor de behandeling is gestart welke op basis van voorschotten 
wordt gefinancierd maar waarvoor nog geen eindfactuur is verzonden. Het enige wat het Prinses Máxima Centrum factureert is 
momenteel de zogenaamde "kleine producten" zoals OK's en IC-dagen en overstappers. 

De nog te ontvangen bedragen betreft een schenking van KiKa van €33,2 mln ten behoeve van de bouw. Van deze vordering wordt 
naar verwachtig 63% in 2016 en 37% in 2017 betaald op basis van het betalingsschema voor de bouw. Zie ook de toelichting bij de 
bestemmingsfondsen.

In de liquide middelen zijn, naast de bankrekeningen voor de zorg, ook de bankrekeningen ten behoeve van de schenkingsobligatie
begrepen. 
Van de hoofdsom van € 5.678.000 is € 800.000 gebruikt voor de nieuwbouw, het restant van de hoofdsom (€ 4.878.000) staat op een
verpande rekening. Daarnaast staat de geschonken rente van € 581.800 op een geblokkeerde rekening. De middelen gerubriceerd bij
bouwsparen zullen in 2016 en 2017 worden aangewend ter financiering van de bouw. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14
        € €

Kapitaal 19.000 18.000
Bestemmingsreserves 581.800 0
Bestemmingsfondsen 46.578.528 7.969.301
Algemene en overige reserves -10.346.791 -8.459.848
Totaal eigen vermogen 36.832.537 -472.547

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Kapitaal 18.000 0 1.000 19.000

Totaal kapitaal 18.000 0 1.000 19.000

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve Research 0 581.800 0 581.800

Herwaarderingsreserve:
 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 0 581.800 0 581.800

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€  € €

Bestemmingsfondsen:
Nieuwbouw instituut 7.969.301 38.609.227 0 46.578.528

Totaal bestemmingsfondsen 7.969.301 38.609.227 0 46.578.528

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015
€ € € €

Algemene reserves -8.459.848 -1.886.943 0 -10.346.791

Totaal algemene en overige reserves -8.459.848 -1.886.943 0 -10.346.791
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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.
Het bestemmingsfonds Nieuwbouw bestaat uit twee schenkingen; 
KiKa heeft € 33.609.227 beschikbaar gesteld voor de bouw van het instituut. Hiervan is €23.100.000 mln reeds gestort op een 
geblokkeerde bankrekening "inzake Prinses Máxima Centrum" bij de Rabobank. Deze valt vrij in het schema van de bouwbetalingen, op 
te vragen tegelijkertijd met de trekkingen van de bouwfaciliteit.  Omdat deze schenking op een rekening van KiKa staat is deze post 
terug te vinden bij de nog te ontvangen bedragen. Tevens is in 2015 € 400.000 uitbetaald ten behoeve van de bouw.
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft € 5.000.000 toegekend voor de bouw van de ouder-gedeelten van de ouder-kind-eenheden 
(OKE's). Hiervan is € 500.000 in 2012 als voorschot ontvangen, de overige € 4.500.000 wordt cf. het overeengekomen betalingsschema 
uitbetaald.
Er is een bedrag van € 581.800 ontvangen van obligatiehouders. Zij schenken de rente die wij uitbetalen terug aan het Prinses Máxíma 
Centrum. Alvorens dit aangewend kan worden staat dit bedrag 4 jaar op een geblokkeerde rekening beschikbaar voor aflossing, mocht 
dit nodig zijn, en mag gedurende deze tijd alleen gebruikt worden voor betaling van de transactiekosten. 

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 krijgt het UMC Utrecht op een limitatieve lijst beslissingen een bepalende mate van invloed. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015
€ € € € €

Overige voorzieningen:
PLB-uren 48.068 26.701 0 0 74.769
Jubilea 38.938 74.378 0 0 113.316
Blijfpremie 2.963 62.673 0 0 65.636
Totaal voorzieningen 89.969 163.753 0 0 253.722

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 25.470
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 65.127
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 163.125

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Overige langlopende schulden 15.109.090 8.160.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 15.109.090 8.160.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Stand per 1 januari 8.160.000 5.200.000
Bij: nieuwe leningen 6.949.090 2.960.000
Af: aflossingen 0 0

Stand per 31 december  15.109.090 8.160.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 111.114 0

Stand langlopende schulden per 31 december 14.997.976 8.160.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-15 31-dec-14

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 111.114 0
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 14.997.976 8.160.000
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 8.342.555 5.093.542

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder kortlopende leningen.
Van de totale leningportefeuiille is € 10,2 mln achtergesteld.
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De werkelijk opgebouwde plb-uren worden vertaald naar een loonbedrag met behulp van het uurtarief per persoon. Daarnaast wordt 
15% voorzien voor sociale lasten exclusief pensioenpremie.

Voor de medewerkers die aanmerking komen voor de zogenaamde ‘blijfpremie’ wordt vanaf datum indienst 24 maanden lang een 
voorziening opgebouwd van maximaal €3.000 bij een dienstverband van 100%. De schatting is dat € 25.470 in 2016 zal worden 
uitbetaald, de rest wordt binnen 5 jaar uitbetaald.

De voorziening jubilea is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige uitkeringen tegen een disconteringsvoet van 
4%, rekening houdend met een blijfkans. De schatting is dat € 24.961 binnen 5 jaar wordt uitgekeerd.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting:
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Schenkingsobligatie

Achtergestelde leningen
Het UMC Utrecht heeft vijf achtergestelde leningen verstrekt, alle ter financiering van de totstandkoming van het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie, met een totale waarde van € 8.000.000 waarvan € 3.000.000 rentevrij en de overige € 5.000.000 tegen 
3% over de gehele looptijd.
Het betreft achtergestelde leningen zonder onderpand.

De lening van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) ad. € 1.000.000 is verstrekt ter financiering van de totstandkoming van het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Aflossing vindt ineens plaats vanaf de start van het volledige Prinses Máxima Centrum; de 
looptijd eindigt in 2020. Het rentepercentage bedraagt 4% vast voor de gehele looptijd.

Kredietovereenkomst
In 2014 is een kredietovereenkomst getekend met het consortium Rabobank en BNG voor de financiering van de nieuwbouw ter waarde 
van € 120 mln en werkkapitaal ter waarde van € 5 mln. Er is formele toegang tot zowel het bouwkrediet als de werkkapitaal faciliteit. Van 
de bouwfaciliteit is in november € 800.000 getrokken, dit is in december afgelost uit de opbrengst van de obligatielening. 
De betaalde transactiekosten bedragen € 417.000 en zijn geactiveerd onder de vorderingen, zullen bij trekking worden gesaldeerd en 
afgeschreven. Zie ook de "niet in de balans opgenomen verplichtingen" voor de voorwaarden bij de lening.

Bovenstaande leningen zijn achtergesteld ten opzichte van alle andere bestaande en toekomstige schulden van de besloten
vernnootschap 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, € 350.000 is 
verstrekt door Stichting Nederlands Kanker Instituut en € 650.000 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. 

De lening van Stichting Tom Voûte Fonds ad € 200.000 is verstrekt ter financiering van de totstandkoming van het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie. Aflossing vindt ineens plaats vanaf de start van het ziekenhuis; de looptijd eindigt in 2020. Het 
rentepercentage bedraagt 4% vast voor de gehele looptijd. Inmiddels is de Stichting Tom Voute Fonds gefuseerd met de Stichting 
Kinderen Kankervrij. 

Eind 2015 heeft het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie twee soorten schenkingsobligaties uitgegeven. Beide betreft het 
vreemd vermogen waarvoor rente wordt vergoed. Hierop is voor € 5,7 mln inschrijvingen ontvangen, de reële 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 7 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 c.f. prospectus geschonken aan het Prinses Máxima Centrum. De houders van obligatie E schenken 
eenmalig, voorafgaand aan de 7 jaar, de ontvangen rente en de houders van obligaties P 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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Schulden aan banken 500.000 0
Crediteuren 7.897.348 1.044.156
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 111.114 0
Belastingen en sociale premies 480.569 166.919
Schulden terzake pensioenen 75.420 134.546
Nog te betalen salarissen 44.337 0
Reservering vakantiegeld 332.316 90.998
Reservering vakantiedagen 85.546 22.004
Schulden op groepsmaatschappijen 0 1.003.045
Nog te betalen kosten 5.909.515 1.870.997
   
Vooruitontvangen opbrengsten:
Ontvangen voorschot St. Fonds NutsOhra (vorig jaar: St. Innovatiefonds Zorgverzekeraars) 114.375 500.000
 0
Overige overlopende passiva:
Integratieheffing 760.783 760.783
 0

Totaal overige kortlopende schulden 16.311.323 5.593.448

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

Pagina 22

De integratieheffing wordt terug betaald bij gereed komen van de nieuwbouw en heeft daarmee een looptijd langer dan 1 jaar.

Groepsmaatschappij
De schuld aan groepsmaatschappij heeft betrekking op de voorbereidingskosten van de nieuwbouw door Vereniging Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. In januari 2015 is deze schuld door de  Vereniging Prinses Máxima Centrum 
voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. geschonken. 

Dienstverleningsovereenkomst UMC (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. De facturatie is erg laat in het jaar 2015 op gang gekomen. De post "nog te 
betalen kosten" bestaat voor € 3 mln (van de € 4 mln) uit de kosten van dienstverlening door UMC Utrecht, in de post "crediteuren" is 
€ 6,5 mln opgenomen.
Naast de post DVO van 6,5 mln is in de post crediteuren € 380K opgenomen voor shared care, € 135K voor de schenkingsobligatie en € 
100K voor pensioen. 

Algemeen
Het Prinses Máxima Centrum maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van financiële instrumenten.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 16% geconcentreerd bij de verzekeraars en voor 83% bij KiKa. Van 
deze vordering heeft KiKa 87% gestort op een "inzake Prinses Máxima Centrum" rekening bij de Rabobank ter financiering van de 
bouw. 
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. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 
rentefluctuaties te beheersen.
Over de EUR 120 miljoen trekkingsmogelijkheid en de aangegane verplichting richting de aannemer loopt het centrum tijdens de 
bouwperiode een renterisico. De kortlopende rente is euribor + 0,195%. De euribor is momenteel negatief waardoor de feitelijk betaalde 
rente 0,195% bedraagt, dat is aanzienlijk lager dan de 5% waarmee in de business case van het ziekenhuis is gerekend. Hiermee zijn 
fluctuaties in de rente voldoende op te vangen. Verder zijn wij met banken overleg over de afstemming van ons rentebeleid. 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en vorderingen

Kredietovereenkomst BNG en Rabobank

Schenkingen t/m 2014 7.983.000
Schenkingen KiKa 2015 33.609.227
Innovatiefonds Zorgverzekeraars 5.000.000
Achtergestelde leningen 10.200.000
Totaal vermogen vlgs bankdefinitie 56.792.227  

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
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- Naar aanleiding van de landelijke discussie rondom ORT tijdens vakanties bestaat het risico van naverrekening over oude jaren. Het 
bedrag is zodanig laag dat er geen verplichting is opgenomen.

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. Het 
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, 
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan 
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. 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.
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014). Bij het opstellen van de 
jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2015. Het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting 
en deze te kwantificeren. Hierdoor is deze mogelijke verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie B.V. per 31 december 2015.

- Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft in 2015 te verwaarlozen belaste prestaties verricht. 

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 € 335.547.

- Met het UMC Utrecht is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van ruimte in het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor de 
eerste zorgunits gedurende de eerste fase met een looptijd van 3 jaar en een omvang van ca. € 1,4 miljoen per jaar. Als onderdeel van 
de huur worden door het UMC Utrecht gemaakte aanloopkosten ten behoeve van het realiseren van de eerste fase van de concentratie 
door het Prinses Máxima Centrum betaald.

Dienstverleningsovereenkomst UMC Utrecht
- Met het UMC Utrecht is een langjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, met onderliggende 
dienstverleningsovereenkomsten per divisie/directie voor de looptijd van de eerste fase van de concentratie. De contractafspraken voor 
de berekende dienstverlening 2015 betreffen in totaal € 13,6 miljoen. Op deze basis worden de overeenkomsten uitgewerkt voor het 
Prinses Máxima Centrum in de uiteindelijke vorm en omvang. 

Kredietovereenkomst
In 2014 is een kredietovereenkomst afgesloten met een bankconsortium ter waarde van € 120 mln bouwkrediet en € 5 mln financiering 
werkkapitaal. Ten behoeve van dit krediet is een pandrecht gevestigd op alle bestaande en toekomstige vorderingen en alle roerende 
zaken. het Prinses Máxima Centrum voldoet aan de volgende in de overeenkomst genoemde voorwaarden:                                                                                                                                    

Schenkingen
De toekenningen voor de bouw zijn met name afkomstig van Adessium, Fonds Nuts Ohra, Mylan en diverse particulieren. De 
toezegging voor Apparatuur is afkomstig van KiKa. De toezeggingen voor projecten zijn met name afkomstig van diverse particulieren, 
Fonds Nuts Ohra, Villa Joep en Augeo Foundation.
Voor de jaarlijkse financiering van wetenschappelijk onderzoek na de concentratie, wordt door KiKa opgebouwd naar een jaarlijkse 
beschikbaarstelling van basisfinanciering en doelfinanciering voor researchprogramma’s van € 10 mln per jaar, toe te kennen na 
beoordeling van een door het Prinses Máxima Centrum in te dienen aanvraag. Dat laatste geldt ook voor een toezegging ad € 8 miljoen 
door KWF Kankerbestrijding. 

- Eind 2015 wordt voldaan aan de EBITDA convenant van € 1.500.000 en de solvabiliteitsconvenant van 25%. 
De EBITDA bedraagt € 37.858.663; te weten resultaat voor intrest en afschrijvingen.
De solvabiliteit bedraagt 75,8%, nl garantievermogen (aandelenkapitaal, reserves en achtergestelde vorderingen) gedeeld door 
gecorrigeerd balanstotaal.  Ingevuld: € 36.832.537 + € 14.997.976 = € 51.830.513 / € 68.395.558
Capital expenditure ,anders dan de bouw en investeringen zoals voorzien in het Herziene Ondernemingsplan, is € 112.927 en voldoet 
hiermee aan de bankconvenant nl. nl een maximum van € 2.500.000 per jaar.
- Vanuit de kredietovereenkomst geldt de eis dat het Prinses Máxima Centrum eind 2015 € 44.000.000 aan totaal vermogen moet 
hebben geworven. Totaal vermogen is  gedefinieerd als "het totaal bedrag aan gestorte schenkingen, te vermeerderen met het bedrag 
aan eventuele andere donaties en het totale bedrag dat onherroepelijk beschikbaar is gesteld onder achtergestelde leningen":

Nieuwbouw
De totale begroting van de bouw is € 177 mln, er is een verplichting aangegaan van € 102,5 mln. Reeds op de balans staat € 13,5 mln 
geactiveerd ultimo 2015, hiervan moet nog € 2,1 mln aan facturen worden betaald.
Van het totale bouwbudget wordt €174 mln wordt als volgt gefinancierd:
€   43,5 mln KiKa
€     5   mln Innovatiefonds Zorgverzekeraars
€ 120   mln door de banken, waarvan de eerste 7 jaar € 5,7 mln obligatielening
€    1,5 mln bestemmingsfonds nieuwbouw instituut bij de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
€    4,2 mln toekenningen t.b.v. nieuwbouw instituut

Totaal vermogen conform bankdefinitie:
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- Naar aanleiding van de landelijke discussie rondom ORT tijdens vakanties bestaat het risico van naverrekening over oude jaren. Het 
bedrag is zodanig laag dat er geen verplichting is opgenomen.

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. Het 
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, 
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan 
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. 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.
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014). Bij het opstellen van de 
jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2015. Het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting 
en deze te kwantificeren. Hierdoor is deze mogelijke verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie B.V. per 31 december 2015.

- Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft in 2015 te verwaarlozen belaste prestaties verricht. 

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 € 335.547.

- Met het UMC Utrecht is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van ruimte in het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor de 
eerste zorgunits gedurende de eerste fase met een looptijd van 3 jaar en een omvang van ca. € 1,4 miljoen per jaar. Als onderdeel van 
de huur worden door het UMC Utrecht gemaakte aanloopkosten ten behoeve van het realiseren van de eerste fase van de concentratie 
door het Prinses Máxima Centrum betaald.

Dienstverleningsovereenkomst UMC Utrecht
- Met het UMC Utrecht is een langjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, met onderliggende 
dienstverleningsovereenkomsten per divisie/directie voor de looptijd van de eerste fase van de concentratie. De contractafspraken voor 
de berekende dienstverlening 2015 betreffen in totaal € 13,6 miljoen. Op deze basis worden de overeenkomsten uitgewerkt voor het 
Prinses Máxima Centrum in de uiteindelijke vorm en omvang. 

Kredietovereenkomst
In 2014 is een kredietovereenkomst afgesloten met een bankconsortium ter waarde van € 120 mln bouwkrediet en € 5 mln financiering 
werkkapitaal. Ten behoeve van dit krediet is een pandrecht gevestigd op alle bestaande en toekomstige vorderingen en alle roerende 
zaken. het Prinses Máxima Centrum voldoet aan de volgende in de overeenkomst genoemde voorwaarden:                                                                                                                                    

Schenkingen
De toekenningen voor de bouw zijn met name afkomstig van Adessium, Fonds Nuts Ohra, Mylan en diverse particulieren. De 
toezegging voor Apparatuur is afkomstig van KiKa. De toezeggingen voor projecten zijn met name afkomstig van diverse particulieren, 
Fonds Nuts Ohra, Villa Joep en Augeo Foundation.
Voor de jaarlijkse financiering van wetenschappelijk onderzoek na de concentratie, wordt door KiKa opgebouwd naar een jaarlijkse 
beschikbaarstelling van basisfinanciering en doelfinanciering voor researchprogramma’s van € 10 mln per jaar, toe te kennen na 
beoordeling van een door het Prinses Máxima Centrum in te dienen aanvraag. Dat laatste geldt ook voor een toezegging ad € 8 miljoen 
door KWF Kankerbestrijding. 

- Eind 2015 wordt voldaan aan de EBITDA convenant van € 1.500.000 en de solvabiliteitsconvenant van 25%. 
De EBITDA bedraagt € 37.858.663; te weten resultaat voor intrest en afschrijvingen.
De solvabiliteit bedraagt 75,8%, nl garantievermogen (aandelenkapitaal, reserves en achtergestelde vorderingen) gedeeld door 
gecorrigeerd balanstotaal.  Ingevuld: € 36.832.537 + € 14.997.976 = € 51.830.513 / € 68.395.558
Capital expenditure ,anders dan de bouw en investeringen zoals voorzien in het Herziene Ondernemingsplan, is € 112.927 en voldoet 
hiermee aan de bankconvenant nl. nl een maximum van € 2.500.000 per jaar.
- Vanuit de kredietovereenkomst geldt de eis dat het Prinses Máxima Centrum eind 2015 € 44.000.000 aan totaal vermogen moet 
hebben geworven. Totaal vermogen is  gedefinieerd als "het totaal bedrag aan gestorte schenkingen, te vermeerderen met het bedrag 
aan eventuele andere donaties en het totale bedrag dat onherroepelijk beschikbaar is gesteld onder achtergestelde leningen":

Nieuwbouw
De totale begroting van de bouw is € 177 mln, er is een verplichting aangegaan van € 102,5 mln. Reeds op de balans staat € 13,5 mln 
geactiveerd ultimo 2015, hiervan moet nog € 2,1 mln aan facturen worden betaald.
Van het totale bouwbudget wordt €174 mln wordt als volgt gefinancierd:
€   43,5 mln KiKa
€     5   mln Innovatiefonds Zorgverzekeraars
€ 120   mln door de banken, waarvan de eerste 7 jaar € 5,7 mln obligatielening
€    1,5 mln bestemmingsfonds nieuwbouw instituut bij de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
€    4,2 mln toekenningen t.b.v. nieuwbouw instituut

Totaal vermogen conform bankdefinitie:
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE 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 2015
- aanschafwaarde 0 0 28.991 8.346.968 0 8.375.959
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 7.252 0 0 7.252

 
Boekwaarde per 1 januari 2015 0 0 21.739 8.346.968 0 8.368.707

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 133.782 5.256.816 0 5.390.598
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 46.450 0 0 46.450
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 87.332 5.256.816 0 5.344.148

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 0 0 162.773 13.603.784 0 13.766.557
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 53.702 0 0 53.702

Boekwaarde per 31 december 2015 0 0 109.071 13.603.784 0 13.712.855

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2014

Nieuwe 
leningen in 

2015

Aflossing 
in 2015

Restschuld 
31 december 

2015

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2015

Aflossingswijze Aflos-
sing 2016

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2-jul-12 800.000 11 Achtergesteld 0,00% 800.000 0 0 800.000 0 4

Maandelijkse 
termijnen vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 4-jun-13 2.200.000 10 Achtergesteld 0,00% 2.200.000 0 0 2.200.000 953.333,33 7

Maandelijkse 
termijnen vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Stichting Kinderen Kankervrij 31-dec-12 1.000.000 8 Achtergesteld 4,00% 1.000.000 0 0 1.000.000 0 2

Aflossing ineens 
vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Stichting Tom Voûte Fonds 15-mei-12 200.000 8 Achtergesteld 4,00% 200.000 0 0 200.000 0 2

Aflossing ineens 
vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Stichting het Nederlands Kanker Instituut en 
Stichting Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis 14-dec-12 1.000.000 8 Achtergesteld 5,00% 1.000.000 0 0 1.000.000 0 5

Maandelijkse 
termijnen vanaf 1 juli 
2016 111.114 Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-mei-14 2.000.000 8 Achtergesteld 3,00% 2.000.000 0 0 2.000.000 521.739,13 6

Maandelijkse 
termijnen vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-okt-14 960.000 8 Achtergesteld 3,00% 960.000 0 0 960.000 250.434,78 6

Maandelijkse 
termijnen vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 26-mrt-15 2.040.000 8 Achtergesteld 3,00% 0 2.040.000 0 2.040.000 939.047,62 8

Maandelijkse 
termijnen vanaf start 
exploitatie Prinses 
Máxima Centrum in 
het nieuwe gebouw 0 Geen

Obligatiehouders 28-dec-15 5.678.000 7 Obligatie 5,00% 0 5.678.000 0 5.678.000 5.678.000 6 Ineens 28 dec 2022 0 Geen

Transactiekosten 28-dec-15 -770.000 7 Obligatie 5,00% 0 -770.000 0 -770.000 n.v.t. 6 n.v.t. 0 Geen
Totaal 8.160.000 6.948.000 0 15.108.000 8.342.555 111.114
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Zorg
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 23.688.683 554.017
  

Subsidies 1.354 15.833
  

Overige bedrijfsopbrengsten 1.464.519 336.718
  

Som der bedrijfsopbrengsten 25.154.557 906.568

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8.257.326 2.468.062

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 46.450 3.958

Overige bedrijfskosten 18.135.359 2.811.027
   

Som der bedrijfslasten 26.439.135 5.283.047

BEDRIJFSRESULTAAT -1.284.578 -4.376.479

Financiële baten en lasten -508.129  -197.122

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -1.792.707 -4.573.601

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 0 0
Algemene en overige reserves -2.374.507 -4.573.601

-2.374.507 -4.573.601
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Research
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 0 0
  

Subsidies 0 0
  

Overige bedrijfsopbrengsten 1.101.025 0
  

Som der bedrijfsopbrengsten 1.101.025 0
  
  
  

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 479.131 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0
 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
  

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 0 0
  

Overige bedrijfskosten 40.094 13.699
  

Som der bedrijfslasten 519.225 13.699

BEDRIJFSRESULTAAT 581.800 -13.699

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 581.800 -13.699

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 0 -13.699
Algemene en overige reserves 581.800 0

581.800 -13.699
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Opleiding & overig
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 0 0
  

Subsidies 0 0
  

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0
  

Som der bedrijfsopbrengsten 0 0
  
  
 

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14.407 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
  

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 0 0
  

Overige bedrijfskosten 79.829 0
  

Som der bedrijfslasten 94.236 0

BEDRIJFSRESULTAAT -94.236 0

Financiële baten en lasten 0 0
 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -94.236 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 0 0
Algemene en overige reserves -94.236 0

-94.236 0
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT Schenkingen bouw
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 0 0
  

Subsidies 0 0
  

Overige bedrijfsopbrengsten 38.609.227 5.983.000
  

Som der bedrijfsopbrengsten 38.609.227 5.983.000
  
  
 

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 0 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
  

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 0 0
  

Overige bedrijfskosten 0 0
  

Som der bedrijfslasten 0 0

BEDRIJFSRESULTAAT 38.609.227 5.983.000

Financiële baten en lasten 0 0
 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 38.609.227 5.983.000

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 38.609.227 5.983.000
Algemene en overige reserves 0 0

38.609.227 5.983.000
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5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT RESULTAATEENHEDEN

2015 2014
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT Zorg -1.792.707 -4.573.601
SEGMENT Research 581.800 -13.699
SEGMENT Opleiding & overig -94.236
SEGMENT Schenkingen bouw 38.609.227 5.983.000

37.304.084 1.395.700

Resultaat volgens resultatenrekening 37.304.084 1.395.700
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 21.303.866 554.017
Overige zorgprestaties 2.384.818 0

Totaal 23.688.683 554.017

Toelichting:

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.354 15.833

Totaal 1.354 15.833

Toelichting:

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
 1.101.025 0
  0
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):  
Vergoeding voor uitgeleend personeel 239.484 275.987
Donaties en giften 39.834.262 6.043.731

Totaal 41.174.771 6.319.718

Toelichting:
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Voor de bepaling van het onderhanden werk wordt de PoC-methode gebruikt om het relevante deel van de opbrengstwaarde toe te 
rekenen aan de gerealiseerde productie. De mutatie in de stand van het onderhanden werk in het boekjaar is gerealiseerd en wordt 
daarom als omzet gewaardeerd.  
De post "overige zorgprestaties" bevat o.a. inkomsten uit overstappende patiënten die besloten hebben hun behandeling voort te 
zetten in het Prinses Máxima Centrum. 

Dit betreft een subsidie op de loonkosten.

De vergoedingen voor uitgeleend personeel betreffen o.a. vergoedingen voor gedetacheerde kinderoncologen.
Onder de donaties en giften vallen de schenking van € 33,6 mln van KiKa ten behoeve van de bouw van het instituut en de 
€ 5 mln van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ten behoeve van realisatie van ouder-kind-eenheden. Van deze schenkingen is 
reeds € 0,4 mln besteed aan de bouw, de overige gelden zijn in beheer bij de schenker ten behoeve van het Prinses Máxima 
Centrum. 
Onder de donaties en giften vallen o.a. de kwijtschelding van de schuld van € 1 mln door de Coöperatie, de € 0,6 mln geschonken 
rente door de houders van de schenkingsobligatie, €0,5 mln schenkingen t.b.v. projecten en € 0,2 corefunding KiKa. Zie voor de 
schenkingsobligatie de uitleg in de waarderingsgrondslagen.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


66Jaarrekening 2015www.prinsesmaximacentrum.nl

- 32 - - 33 -

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Lonen en salarissen 6.532.293 1.456.847
Sociale lasten 668.189 135.430
Pensioenpremies 578.843 163.701
Andere personeelskosten:  

 317.454 0
 0 0

Subtotaal 8.096.778 1.755.978
Personeel niet in loondienst 654.085 712.084

Totaal personeelskosten 8.750.864 2.468.062

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: gemiddeld
- zorg 61,8 82,1 41,4
- opleiding 0,0 0 0,0
- research 0,1 1 0,2

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 61,8 82,8 41,6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 0
- materiële vaste activa 46.450 3.958

Totaal afschrijvingen 46.450 3.958

Toelichting:
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Het Prinses Máxima Centrum is een organisatie in ontwikkeling, in 2015 is een heel jaar zorg verleend. In 2014 is vanaf 20 oktober 
zorg verleend. Dit is onder andere zichtbaar in de toename van het aantal medewerkers in loondienst, en daarmee in de 
personeelskosten.

De afschrijvingen hebben betrekking op activa, overgenomen van het UMC Utrecht.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 25.291 12.805
Algemene kosten 15.167.477 1.501.298
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.372.686 1.208.219

 
Onderhoud en energiekosten:  
- Onderhoud 2.488 1.159
- Energiekosten gas 0 0
- Energiekosten stroom 0 0
- Energie transport en overig 987 0
Subtotaal 3.474 1.159

Huur en leasing 13.970 11.276
Dotaties en vrijval voorzieningen 1.672.384 89.969

Totaal overige bedrijfskosten 18.255.282 2.824.726

Toelichting:
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In de dotaties en vrijval voorzieningen zijn dotaties opgenomen aan de voorzieningen voor het persoonlijk levensfase budget en de 
jubileum uitkeringen. Daarnaast is, onder andere uit voorzichtigheid vanwege het ontbreken van de fomele afspraken, een bedrag 
voorzien inzake omzet overstappers.

De algemene kosten zijn door het UMC Utrecht in rekening gebracht op basis van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Door 
de groei van de organisatie is deze post gestegen ten opzichte van 2014.
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 15.738 12.346
Subtotaal financiële baten 15.738 12.346

Rentelasten -223.012 -131.426
Overige financiële lasten -300.855 -78.042
Subtotaal financiële lasten -523.867 -209.468

Totaal financiële baten en lasten -508.129 -197.122

Toelichting:

Pagina 34

Onder overige financiele lasten zijn verantwoord de bereidstellingsprovisie en de kosten van de zekerhedenagent ten behoeve van 
het bouwkrediet en de limietprovisie ten behoeve van het werkkapitaal.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
P.W.D. 

Venhoeve
n

J.G. de 
Ridder-
Sluiter

J.G. de 
Ridder-
Sluiter R. Pieters

D.A.E. 
Christmas

D.M.J.J. 
Monissen

J.C. 
Clevers

1 Functionaris (functienaam) CFO/CEO  COO

Gewezen 
bestuurder 
(Directeur 

OGZ) CMO

Gewezen 
bestuurder 

(Programma 
directeur) CEO CSO

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15  1-jan-15 15-jul-15 1-jan-15 1-jan-15 1-jul-15 *) 1-jun-15
3 In dienst tot (datum) 1-okt-15  14-jul-15 31-dec-15 31-dec-15 30-sep-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100%  44% 44% 100% 100% 100% 50%
5 Gewezen topfunctionaris Ja  Nee Ja Nee Ja Nee Nee
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja  Nee Nee Ja Ja Ja Ja **)

Bezoldiging
7 Beloning 146.998  24.530 21.385 202.965 123.159 102.677 61.994
8 Belastbare onkostenvergoedingen 0  0 0 0 0 0 0
9 Beloningen betaalbaar op termijn 8.931  0 0 10.740 11.168 5.388 895

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 155.929 24.530 21.385 213.705 134.327 108.065 62.889

Toepasselijk WNT-maximum 163.646  51.291 44.715 218.194 163.646 109.097 63.640

Gegevens 2014

Functie(s) in 2014 CFO/CEO

 

COO CMO

CFO / 
Programma 

directeur CFO/CEO Research
Duur dienstverband in 2014 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 - -
Deeltijd factor (in fte) 100% 44% 100% 100%

Bezoldiging
Beloning 169.195 45.933 189.216 165.667 0 0
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 20.091 0 21.411 17.480 0 0
Totaal bezoldiging 2014 189.286 45.933 0 210.627 183.147 0 0

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Toelichting:
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Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld 
op basis van de volgende op Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. van toepassing zijnde regelgeving het WNT-maximum voor de zorg.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. is € 178.000 maar er kan teruggevallen worden op de 
overgangsregeling waardoor dit jaar nog de grens van € 218.194 geldt. 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 dienstverband.

-

**) J.C. Clevers is tot en met oktober van het jaar 2015 externe topfunctionaris, hij was toen in dienst bij het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanaf november 2015 is hij in dienst gekomen bij het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie B.V.

Voor de klasse indeling heeft formeel afstemming plaatsgevonden met het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. geldt de WNT-maximum voor 
de zorg en klasse I. 

Externe topfunctionaris J.G. de Ridder-Sluiter is in dienst bij SKION en is gedetacheerd aan het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. vanaf 15 juli 2015 is zij directeur ontwikkelingsgerichte zorg 
(OGZ) geworden.
*) D.M.J.J. Monissen is weliswaar op 1 juli in dienst getreden maar heeft vanaf 15 juni tot 1 juli onbezoldigd 
gewerkt voor het Prinsen Máxima Centrum.
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De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-sep-14 1-okt-14 1-okt-14 1-nov-14
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 90% 58% 100%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging
7 Beloning 177.586 195.462 111.171 164.707
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 15.760 16.431 9.147 15.760

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 193.346 211.893 120.318 180.467

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 160.200 102.350 178.000

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15 1-jan-15 1-1-2015 15-jan-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 70% 50% 70%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging
7 Beloning 175.639 124.650 102.494 123.391
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 16.303 11.027 8.135 10.596

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 191.942 135.678 110.629 133.987

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 124.600 89.000 124.600

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

W. Dekker H.H.J. Bol R. Stricker M.J. Coppes

1
Voorzitter 

RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15
3 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15

4 0 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 32.729 21.819 21.819 21.819

M.J. 
Kaljouw

J.H. 
Kingma

D.M.J.J. 
Monissen B. Fransen

1 lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 17-aug-15
3 30-mrt-15 31-dec-15 23-mrt-15 31-dec-15

4 0 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 5.455 21.819 4.902 8.190

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Toelichting:
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De bezoldiging van de commissarissen was nihil in 2014 zowel als in 2015.

Functie(s)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
Bezoldiging
Beloning

Functie(s)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
Bezoldiging
Beloning

- 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-sep-14 1-okt-14 1-okt-14 1-nov-14
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 90% 58% 100%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging
7 Beloning 177.586 195.462 111.171 164.707
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 15.760 16.431 9.147 15.760

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 193.346 211.893 120.318 180.467

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 160.200 102.350 178.000

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15 1-jan-15 1-1-2015 15-jan-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 70% 50% 70%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging
7 Beloning 175.639 124.650 102.494 123.391
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 16.303 11.027 8.135 10.596

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 191.942 135.678 110.629 133.987

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 124.600 89.000 124.600

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

W. Dekker H.H.J. Bol R. Stricker M.J. Coppes

1
Voorzitter 

RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15
3 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15

4 0 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 32.729 21.819 21.819 21.819

M.J. 
Kaljouw

J.H. 
Kingma

D.M.J.J. 
Monissen B. Fransen

1 lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 17-aug-15
3 30-mrt-15 31-dec-15 23-mrt-15 31-dec-15

4 0 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 5.455 21.819 4.902 8.190

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Toelichting:
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De bezoldiging van de commissarissen was nihil in 2014 zowel als in 2015.

Functie(s)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
Bezoldiging
Beloning

Functie(s)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
Bezoldiging
Beloning

- 
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De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-sep-14 1-okt-14 1-okt-14 1-nov-14
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 90% 58% 100%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging
7 Beloning 177.586 195.462 111.171 164.707
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 15.760 16.431 9.147 15.760

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 193.346 211.893 120.318 180.467

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 160.200 102.350 178.000

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15 1-jan-15 1-1-2015 15-jan-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 70% 50% 70%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging
7 Beloning 175.639 124.650 102.494 123.391
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 16.303 11.027 8.135 10.596

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 191.942 135.678 110.629 133.987

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 124.600 89.000 124.600

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

W. Dekker H.H.J. Bol R. Stricker M.J. Coppes

1
Voorzitter 

RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15
3 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15

4 0 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 32.729 21.819 21.819 21.819

M.J. 
Kaljouw

J.H. 
Kingma

D.M.J.J. 
Monissen B. Fransen

1 lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 17-aug-15
3 30-mrt-15 31-dec-15 23-mrt-15 31-dec-15

4 0 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 5.455 21.819 4.902 8.190

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Toelichting:
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28. Honoraria accountant 2015 2014
€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 50.680 86.655
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 68.522 5.445
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 119.202 92.100

Toelichting:

29. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 30.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
D.M.J.J. Monissen <Datum> R. Pieters <Datum>

W.G.
J.C. Clevers <Datum>

W.G. W.G.
W. Dekker <Datum> H.H.J. Bol <Datum>

W.G. W.G.
R. Stricker <Datum> M.J. Coppes <Datum>

W.G. W.G.
J.H. Kingma <Datum> B. Fransen <Datum>
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en 
hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken 
maatschappijen 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 
accountantsoranisatie behoort. Deze honorarioa hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het 
boekjaar 2015, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
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Versie 24-5-2016

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de jaarrekening 2015
opgesteld op 22 april 2016.

De Raad van Commissarissen van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de jaarrekening 
2015 goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2016.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de
jaarrekening 2015 vast gesteld in de vergadering van 24 mei 2016.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 39

Op 1 februari 2016 is de core funding overeenkomst getekend waarin KiKa voor 2016 en 2017 €10 mln per jaar toekent 
voor de financiering van de jaarlijkse kosten van onderzoekprojecten en voor de jaren erna toegezegd zich in te spannen € 
10 mln per jaar te schenken.

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