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Opnieuw zijn in 2016 belangrijke stappen gezet in de opbouw 
van het Prinses Máxima Centrum. Het voorafgaande jaar 
2015 was het jaar van de zorg: het eerste volledige jaar waarin 
kinderoncologische zorg door het Prinses Máxima Centrum werd 
geleverd. Inmiddels is het Prinses Máxima Centrum het grootste 
centrum voor kinderoncologie in Nederland, onder meer wat 
betreft het aantal nieuwe patiënten. 

Het afgelopen jaar heeft sterk in het teken van de research gestaan. 
Begin 2016 is een verdieping gehuurd in het Hubrecht Instituut en 
kon ook worden gestart met de opbouw van de researchorganisatie 
van het Prinses Máxima Centrum. Dat is snel gegaan: van enkele 
onderzoekers begin 2016 naar circa tachtig aan het eind van dat jaar. 
In 2016 zijn afspraken gemaakt over nieuwe onderzoeksgroepen, 
waarvan een groot deel inmiddels is gestart. Daarmee is ook de 
research in korte tijd een volwaardig onderdeel van het Prinses 
Máxima Centrum geworden.

De researchactiviteiten vinden plaats op loopafstand van de zorg die 
het Prinses Máxima Centrum in het WKZ verleent. Professionals in 
de zorg en onderzoekers werken nu al veel samen. Dat wordt in 2018 
nog makkelijker, als in het voorjaar de nieuwbouw van het Prinses 

Máxima Centrum wordt betrokken en alle activiteiten onder één dak 
plaatsvinden. Ook dan zal de samenwerking met het WKZ en UMC 
Utrecht op diverse terreinen worden voortgezet.

Zorg, onderzoek en opleiding: drie belangrijke pijlers om de missie 
van het Prinses Máxima Centrum te realiseren. De missie is en blijft 
onverkort: het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
wil ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van 
leven. Voor de realisatie van die missie is een krachtige en flexibele 
organisatie nodig en de opbouw daarvan heeft in 2016 veel 
aandacht gehad. Of het nu gaat om de introductie van nieuwe 
behandelmethoden, de opleiding van verpleegkundigen, ICT of de 
HR-organisatie; de fundamenten voor een volwaardige organisatie 
zijn en worden nu gelegd. Daarmee is de organisatie ook in staat om 
de verdere groei in 2018 te realiseren. 

In 2016 is Clémence Ross-van Dorp toegetreden tot de raad van 
commissarissen, die daarmee uit zeven leden bestaat. Clémence 
Ross was in 1998-2002 lid van de Tweede Kamer en van 2002-
2007 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Haar 
komst versterkt de politiek-bestuurlijke expertise van de raad van 
commissarissen. 

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

‘Samen bouwen aan de organisatie’
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In november 2016 heeft de raad van commissarissen de heer Rob 
Pieters voorgedragen voor een tweede (statutaire) termijn als lid 
van de raad van bestuur/medisch directeur van het Prinses Máxima 
Centrum. De aandeelhouders - VOKK, SKION en UMC Utrecht - 
hebben hiermee in december 2016 ingestemd. Diana Monissen, 
Rob Pieters en Hans Clevers vormen samen een krachtig bestuur dat 
leiding geeft aan het Prinses Máxima Centrum. Zij worden bijgestaan 
door een groeiend aantal gekwalificeerde en uiterst gemotiveerde 
mensen die de realisatie van het Prinses Máxima Centrum mogelijk 
maken. 

Mensen, en de kennis en kracht die zij met zich meebrengen, maken 
het mogelijk dat we gezamenlijk de missie van het Prinses Máxima 
Centrum kunnen realiseren. Namens de raad van commissarissen 
bedank ik iedereen voor de inzet en betrokkenheid. Daarnaast ook 
een bijzonder woord van dank aan de vele organisaties, partners 
en stakeholders die het Prinses Máxima Centrum ondersteunen, 
in het bijzonder KiKa, UMC Utrecht, shared care-ziekenhuizen, 
zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de NZa en veel andere 
stakeholders in de zorg en research.  

Wout Dekker 
voorzitter raad van commissarissen

2016 stond sterk in het teken van de 

research: de groep groeide van enkele 

onderzoekers naar circa tachtig.
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Als voor mij iets in 2016 al zichtbaar is geworden, dan is het de 
meerwaarde van concentratie van kinderoncologische zorg en 
research in het Prinses Máxima Centrum. Neem alleen al de 
enorme vlucht die de research genomen heeft. Een duidelijk gevolg 
van het bundelen van kennis en kunde .

Voor mij voelde 2016 soms als een rit in de achtbaan; duizeling-
wekkend snel ging het, af en toe spannend én met mooie resultaten. 
Begon het jaar in februari met de eerste paal, in oktober vierden we 
het hoogste punt van de nieuwbouw. Waren de laboratoria in januari 
nog leeg, tegen december waren daar in totaal veertien onder zoeks-
groepen aan de slag, plus één affiliated groep elders. De organisatie 
groeide fors langs de lijnen van ‘Samen Bouwen’, onze meerjaren-
strategie voor 2016 tot en met 2019. We zijn in 2016 als organisatie  
al vol op stoom gekomen en je voelt de enorme ambitie en drive  
bij iedereen; we willen allemaal de allerbeste resultaten halen voor 
de kinderen. In 2016 werden al weer bijna 180 nieuwe en 35 recidief-
patiënten gediagnosticeerd en behandeld in het Prinses Máxima 
Centrum. 

Wetenschappelijk profiel
Wie op alle vlakken uitmuntend wil presteren, voldoet natuurlijk 
aan de wetenschappelijke standaarden. Dat geldt voor de zorg, de 
opleidingen vanuit de Academy en voor de research. Ik ben dan ook 
verheugd met de subsidie die het ministerie van VWS aan het Prinses 
Máxima Centrum heeft toegekend. Daarin zie ik een duidelijke 
erkenning van ons wetenschappelijk profiel en karakter. Die erkenning 
is er trouwens niet alleen nationaal maar ook internationaal. Dat 
is geen doel op zich maar helpt wel om uit de hele wereld de beste 
researchers aan te trekken. En we hebben de beste mensen nodig 
om onze missie te realiseren: ieder kind met kanker genezen, met 
optimale kwaliteit van leven.

Research in de lift
De meerwaarde van concentratie van alle research en zorg licht ik 
graag toe aan de hand van twee voorbeelden. Allereerst de enorme 
vlucht die onze research al genomen heeft, met vijftien verschillende 
onderzoeksgroepen, eind 2016. Inmiddels, voorjaar 2017, zijn er 
al weer nieuwe groepen en onderzoekers gestart, onder wie een 
internationaal vermaarde topresearcher op het gebied van 3D- en 
4D-imaging. Een techniek waarmee we nog beter inzicht kunnen 

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

‘ De meerwaarde wordt 
meer en meer zichtbaar’
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Het bereiken van ‘het hoogste punt’ 

op 13 okober 2016.

krijgen in de ontwikkeling van kanker én waarmee we in de toekomst 
chirurgische ingrepen nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren. Uit 
alle mogelijke plekken om te werken - wereldwijd - koos deze 
wetenschapper voor het Prinses Máxima Centrum. Omdat wij unieke 
mogelijkheden bieden als het gaat om kinderoncologie.

Chirurgie verbeterd
Een tweede voorbeeld is de concentratie van de kinderoncologische 
chirurgie. Die heeft ook al vruchten afgeworpen. De kwaliteit van 
de chirurgische zorg is verbeterd. Het team voert nu meer operaties 
uit dan welk ander team dan ook in Europa. Het doet daardoor 
veel ervaring en kennis op en komt tot nieuwe inzichten. Chirurgen 
opereren altijd met zijn tweeën, zodat meer uniformiteit in de 
operaties ontstaat en chirurgen elkaar kunnen helpen in complexe 
situaties. Ook is het aantal complicaties tijdens de operaties in de 
afgelopen twee jaar verminderd en is de pijnstilling na de operaties 

verbeterd. Collega-chirurgen uit 
andere Europese landen vragen onze 
chirurgen nu om advies. Dat zegt wel 
wat, vind ik. 

Draagvlak neemt toe
Specialisatie en concentratie van 
zorg is dé manier om de beste zorg 
voor kinderen met kanker en hun 
omgeving toekomstbestendig te 
organi seren. En al staan institutio-
nele belangen bij sommige zorg-
organisaties helaas soms nog in 
de weg, ik zie het draagvlak voor 
dit toekomstperspectief gelukkig 
toenemen. Gaat het om het Prinses 
Máxima Centrum, dan ervaar ik 
overal veel steun. En niet alleen van 
ouders, patiëntenorganisaties en 

andere direct betrokkenen. We ontvangen regelmatig mensen van 
bijvoorbeeld politieke partijen, zorgverzekeraars, VWS, de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en 
het bedrijfsleven. Iedereen is enthousiast over de wijze waarop we 
kind en ouders echt in het middelpunt zetten. Ook de samenwerking 
en banden met de shared care-ziekenhuizen zijn in 2016 verder 
aangehaald. Met het UMC Groningen gaan we in 2017 intensief 
samenwerken* zodat kinderen daar protonentherapie kunnen krijgen. 
Ook dat toont het brede draagvlak om met elkaar de beste zorg te 
bieden aan kinderen met kanker.

Op weg naar 2018
Maar begrijp mij niet verkeerd: er is nog veel te doen en nog veel 
nodig om het Prinses Máxima Centrum in volle omvang neer te 
zetten. En dan bedoel ik de omvang zoals in ons strategisch meerjaren-
plan beschreven; met de beste zorg, de beste research, de beste 
opleidingen en in alles helemaal gericht op kind en ouders. We staan 
aan de vooravond van een forse transitie richting voorjaar 2018, het 
moment waarop we de nieuwbouw betrekken en álle zorg en research 
bij elkaar komt. Voor die transitie reken ik weer op de support van 
alle partijen die het Prinses Máxima Centrum steeds bijstaan, zoals de 
zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de NZa.

Met ieders support - en niet te vergeten de enorme inzet van alle 
medewerkers en het grote vertrouwen bij ouders - maken we ook van 
die transitie een succes. Ik ben ervan overtuigd dat wij de komende 
jaren grote stappen gaan zetten als het gaat om onze missie. Ieder 
kind met kanker genezen; daar doen we het allemaal voor!

Namens de raad van bestuur,
Diana Monissen
voorzitter

* In april 2017 tekenden het UMC Groningen en het Prinses Máxima Centrum  

een samenwerkingsovereenkomst.
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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 2016.  
In dit jaarverslag over 2016 kunt u lezen over de doelstellingen, de 
ontwikkelingen rondom de organisatie, de besluitvorming van de 
raad van bestuur en raad van commissarissen, en over belangrijke 
stappen die zijn gezet op weg naar de realisatie van één nationaal 
centrum voor kinderoncologie.

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

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. is een 
100%-dochtervennootschap van de Vereniging Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie in coöperatief verband met 
uitgesloten aansprakelijkheid (verder ‘de coöperatie’ genoemd). 
UMC Utrecht bezit een prioriteitsaandeel in de vennootschap 
met daaraan verbonden bijzondere zeggenschapsrechten, zoals 
blokkerende zeggenschap bij bestuursbenoemingen en het recht om 
een van de commissarissen te benoemen.

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.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft als 
doelstelling om te komen tot één nationaal kinderoncologisch 
centrum. We willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen en 
adolescenten met kanker genezen met behoud van kwaliteit van 

Kanjer Elisa maakt en verkoopt 

kunstwerken, waarvan de opbrengst 

voor het Prinses Máxima Centrum is. 
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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 
Koophandel, Team Deponeringen, te Woerden. De in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening is opgesteld met inachtneming van BW 
Boek 2 Titel 9 en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het 
bijzonder Richtlijn 655 Zorginstellingen. Het jaarverslag wordt 
overeenkomstig de voorschriften gedeponeerd bij het Centraal 
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (jaarverslagenzorg.nl). 
Ook worden de kwantitatieve, 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.

Artists impression van de nieuwbouw, 

die in 2018 betrokken wordt.

Kerngegevens

Betreft Realisatie 2016

Bedrijfsopbrengsten zorgproducten €  32,0 miljoen

Overige bedrijfsopbrengsten €  14,1 miljoen

Som der bedrijfsopbrengsten (afgerond) €  46,1 miljoen

Bedrijfsresultaat €    7,9 miljoen

Aantal bedden 18

Aantal dagbehandelingsplaatsen 6

Aantal klinische opnames 859

Aantal polibezoeken 3.707

Aantal dagopnames 1.910

Klinische opnameduur 6,3

Aantal verpleegdagen (1-1 t/m 31-12) 5.368

Medewerkers in loondienst (op 31-12-2016) 255 (214,24 fte)

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

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 2016 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg naar die 
toekomstige situatie. Een selectie ziet u in het kader. 

Sinds 20 oktober 2014 verleent het Prinses Máxima Centrum zorg aan 
patiënten. Dat gebeurt zelfstandig in hiervoor gehuurde afdelingen 
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Op dit moment worden 
in het Prinses Máxima Centrum alle Nederlandse kinderen met een 
solide tumor van de borst of buikholte behandeld. Daarnaast wordt 
de kinderoncologische zorg verleend voor kinderen met alle vormen 
van kanker uit de regio Midden-Nederland. 

Het Prinses Máxima Centrum is een categoraal ziekenhuis en research-
centrum, 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 (tot 18 jaar) 
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 het terrein van research stond 2016 vooral in het teken van het 
werken aan diverse onderzoeksfaciliteiten, variërend van het opzetten 
van research-ICT tot bijvoorbeeld een protocol voor het opzetten van 
een biobank. Ook zijn afspraken tot stand gekomen voor in totaal 
veertien nieuwe onderzoeksgroepen, waarvan een deel inmiddels 
is gestart. In 2016 groeide het personeelsbestand bij Research 
naar ongeveer tachtig mensen met meer dan tien verschillende 
nationaliteiten.

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

•  Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met KiKa
•  Slaan van de eerste paal op 8 februari 2016 
•  Opening handelsdag van de aandelenbeurs in Amsterdam op 18 februari 2016
•  179 nieuwe patiënten behandeld en 35 patiënten met recidieven 
•  Start onderzoek in het Hubrecht Instituut
•  Neurochirurgie voor patiënten uit de regio Midden-Nederland
•  Start anti-GD2 immunotherapie
•  Erkenning van verpleegkundige vervolgopleiding kinderoncologie en als praktijkinstelling voor opleiding
•  Erkenning voor opleiding kinderartsen tot kinderarts-oncoloog 
•  Hoogste punt van de nieuwbouw op 13 oktober 2016
•  Partnership met Accenture
•  Gecombineerde regiovergaderingen en onderwijsavonden voor alle shared care-centra
•  Benoeming eerste twee hoogleraren bij Universiteit Utrecht 
•  Congres over concentratie van zorg op 16 november 2016

STAPPEN
IN 2016

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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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 2016 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 hooggespecialiseerde kennis en expertise van 

UMC Utrecht op kinderdeelspecialismen. Maar ook radiologie, 
laboratoriumdiagnostiek, de apotheek, IC-zorg en het gebruik van 
het operatiecomplex.

•  ICT: het Prinses Máxima Centrum maakt bijvoorbeeld gebruik van 
hetzelfde patiëntendossier als het UMC Utrecht: HiX.

•  Kwaliteit en veiligheid: het Prinses Máxima Centrum ontwikkelt 
eigen standaarden en procedures voor kwaliteit en maakt gericht 
gebruik van de expertise die bij UMC Utrecht voorhanden is.

•  Facilitair: inrichting en beheer van de ruimtes waar het Prinses 
Máxima Centrum gebruik van maakt.

Kanjer Elise doopt de nieuwe orchidee 

‘Queen Máxima’, september 2016.

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

Het Prinses Máxima Centrum is 
gegrond op het belang van de 
patiënt en zijn of haar omgeving: 
het kind met kanker, de ouders, 
broers en zussen, familie, vrienden, 
school en sociale contacten.

Om steeds te kunnen uitgaan 
van kind en omgeving, wil het 
Prinses Máxima Centrum een 
wendbare 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 (zie volgende pagina) 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.

Kanjer Tessa traint voor  

Run for KiKa, juni 2016.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Research

(Pre)klinische 
teams

Communicatie, 
Partnership & Sponsoring

3Organigrammen 2017www.prinsesmaximacentrum.nl

AcademyZorg

Wetenschappelijke
adviesraad

Cliëntenraad
KinderAdviesRaad
Ondernemingsraad

Bouw

Raad van commissarissen

LATER-poliZorgunit

Patiëntveiligheid
& RisicobeheersingKind & ontwikkeling

Organisatie & HR

Finance & Risk

ICT

Juridische zaken

Raad van bestuur

Bestuurssecretariaat

Voorstel april 2017:
top-down omdraaien.

Met aanpassingen 11 mei  
tbv Jaardocument 

iom. Marc van Bijsterveldt
De organisatie in schema
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Bron: ‘Samen bouwen’, oktober 2015

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.

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
Twitter: @prinsesmaximac
Facebook: prinsesmaximacentrum

Samenleving

KiKa
Ministerie van VWS

Ministerie van OC&W
Science Park Utrecht
Universiteit Utrecht

Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht
Utrechts Landschap 

Markt

VOKK
Cliëntenraad

NFK
Patiëntenfederatie Nederland
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

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

Zorgbrede Governancecode

Het Prinses Máxima Centrum streeft naar een transparante structuur 
met daarbinnen een duidelijk afgebakende rolverdeling tussen de 
bestuursgeledingen. Wij baseren ons handelen op de Zorgbrede 
Governancecode. De positie van het Prinses Máxima Centrum 
als zorg- en researchorganisatie 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 & ontwikkeling.

Het bestuursmodel van het Prinses Máxima Centrum kent drie 
organen, te weten een raad van bestuur, een raad van commissarissen 

en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering 
bestaat uit de houder van alle gewone aandelen, de coöperatie, en de 
houder van het prioriteitsaandeel: UMC Utrecht.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen zijn in 
de statuten vastgelegd en nader uitgewerkt in reglementen, waarbij 
als uitgangspunt het volgende geldt:
•  De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de integrale 

bedrijfsvoering van het Prinses Máxima Centrum.
•  De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de 

raad van bestuur en staat deze met raad en advies ter zijde.
•  De 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.

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 
personen 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 Goed Bestuur is verouderd door de uitgifte van het 
prioriteitsaandeel aan UMC Utrecht. Daarnaast is de vernieuwde 
Zorgbrede Governancecode sinds 1 januari 2017 van kracht. Daarom 
zal het Reglement Goed Bestuur in 2017 gewijzigd worden.

De wervingscampagne op Facebook leverde 

tientallen nieuwe verpleegkundigen op.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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Stichting Juul fietste in september 2016 

al € 25.000 bij elkaar. Later volgde nog 

een cheque van € 10.000.

Het bestuur van de coöperatie

Het bestuur van de coöperatie is in 2016 niet gewijzigd en bestond in 
het verslagjaar uit de volgende leden:
•  de heer dr. W.J.W. (Wouter) Kollen (voorzitter) - voorzitter raad 

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

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). 

Met het coöperatiebestuur vindt periodiek overleg plaats over 
de voortgang. Daarnaast heeft in 2016 een strategische sessie 
plaatsgevonden over de besturing en governance in de toekomst. De 
besluitvorming hierover wordt in 2017 afgerond, mede in het licht van 
integratie van SKION in de toekomst.

Raad van bestuur in 2016

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 raad van bestuur bestaat uit drie leden en wordt bijgestaan door 
een bestuurssecretaris. De bestuursleden hebben onderscheiden 
portefeuilles: bestuurlijk/financieel-organisatorisch, medisch/
zorginhoudelijk en wetenschappelijk. De raad van bestuur vergadert 
in beginsel wekelijks. 

Belangrijke aandachtsgebieden voor de raad van bestuur zijn in 2016 
onder andere geweest: de relatie met onderscheiden stakeholders, 
de verdere groei en ontwikkeling van de zorg, het kwaliteitsbeleid en 
de inrichting van de shared care. Ook is veel aandacht geweest voor 
de ontwikkeling van de researchorganisatie, basisfinanciering door 
de overheid van research, de voortgang van de bouw en financiën. 
Daarnaast hield de raad van bestuur zich bezig met de inrichting van 
de organisatie (inclusief governance), HR-beleid, ICT en de samen-
werking met UMC Utrecht. Bij elk van deze onderwerpen is niet 

* De aanstelling is voor 50%. Voor de overige 50% is Hans Clevers werkzaam bij het 

Hubrecht Instituut/KNAW en de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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alleen aandacht geweest voor de ontwikkelingen in 2016, maar ook 
voor de opening van de nieuwbouw in 2018 en de periode daarna. 

Het Prinses Máxima Centrum gaat uit van een platte organisatie met 
zo min mogelijk lagen, waarbij integrale verantwoordelijkheden zo 
laag mogelijk in de organisatie zijn toebedeeld. Er zijn onderscheiden 
managers voor Zorg, Research, Finance & Risk, ICT en Organisatie 
& HR. Tezamen vormen zij het managementteam dat tweewekelijks 
vergadert met de raad van bestuur.  
 
De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur valt binnen 
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 

Raad van commissarissen in 2016

De raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum 
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 
• mevrouw drs. C.I.J.M. (Clémence) Ross-van Dorp
•  de heer drs. ing. R. (Rob) Stricker

Met ingang van december 2016 is mevrouw Clémence Ross-van Dorp 
benoemd als lid van de raad van commissarissen. Mevrouw Ross-van 
Dorp heeft als bestuurder van non-profitorganisaties brede ervaring 
in de domeinen zorg, welzijn en sport. Op dit vlak is zij in de periode 
2002-2007 ook staatssecretaris geweest in drie opeenvolgende 
regeringen. In de jaren 1998-2002 was zij lid van de Tweede Kamer en 
daarvoor beleidsmedewerker voor het Europees Parlement. 

De raad van commissarissen heeft in 2016 vijf maal vergaderd. 
De voorbereiding verloopt via de volgende commissies: de 
auditcommissie, de kwaliteitscommissie, de HR-commissie, 
nominatie- en renumeratiecommissie en de bouwcommissie. 

De raad van commissarissen heeft gedurende het jaar gekozen voor 
een verdieping rond thema’s die bepalend zijn voor het Prinses 
Máxima Centrum: ICT tijdens de vergadering in februari, research 
in september en zorg in november. Aan de hand van verschillende 
presentaties en besprekingen hebben de commissarissen zich voor elk 
thema uitvoerig laten informeren over de relevante ontwikkelingen 
bij het Prinses Máxima Centrum op deze terreinen. Tijdens de 
decembervergadering is met de voorzitter van de cliëntenraad 
van gedachten gewisseld over de rol en taak van deze raad, en 
vooruitgeblikt op de speerpunten tot mei 2018. Deze besprekingen 
hebben ertoe geleid dat het inzicht van de raad van commissarissen 
op deze terreinen verder is toegenomen. Ook het zogeheten RvC-
journaal, dat de voorzitter van de raad van commissarissen voor 
iedere vergadering opstelt, draagt hiertoe bij. 

Vaste bespreekpunten voor de raad van commissarissen zijn in 2016 
geweest de financiën, de voortgang van de bouw en de jaarcyclus 
(jaarverslag en jaarrekening 2015, kaderbrief en integraal jaarplan 
2017). Ook is regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen als 
kwaliteit, de verdere inrichting van de organisatie, governance en de 
keuzes rond de ICT-inrichting. Terugkerend bespreekpunt is ook het 
krachtenveld waarin het Prinses Máxima Centrum functioneert en 
de relaties met UMC Utrecht, shared care-UMC’s en -ziekenhuizen, 
en stakeholders als het ministerie van VWS, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars 
Nederland en afzonderlijke zorgverzekeraars. Ook heeft de raad van 
commissarissen uitvoerig gesproken over de onderzoeken - en met 
name de daaruit voortvloeiende vervolgacties - naar aanleiding van de 
aanhouding van de toenmalige bouwdirecteur wegens verdenking van 
fraude bij diens voormalige werkgever.

http://www.prinsesmaximacentrum.nl
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In 2016 heeft de raad van commissarissen onder andere de volgende 
besluiten genomen: 

•  Monitoring van de liquiditeitsprognose door de auditcommissie. 
•  Monitoring van de investeringen in ICT, eveneens door de 

auditcommissie.
•  Vaststelling van het jaardocument en de jaarrekening 2015 van 

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.
•  Besluit om PwC ook in 2016 in te zetten als accountant.
•  De afspraak dat in geval van een calamiteit deze per mail aan de raad 

van commissarissen wordt gemeld, en dat een nadere toelichting 
wordt gegeven aan de voorzitter van de kwaliteitscommissie.

•  Besluit om de vergoeding voor leden van de raad van 
commissarissen vooralsnog op € 0,- te laten.

•  Kennisneming van aanbevelingen van de bouwonderzoeken. 
•  Besluit tot een bindende 

voordracht aan de 
Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders om 
de heer Pieters statutair te 
herbenoemen voor een tweede 
termijn als lid van de raad van 
bestuur/medisch directeur van 
het Prinses Máxima Centrum.

•  Goedkeuring van het integraal 
jaarplan 2017, inclusief de 
begroting. 

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

Medezeggenschap

Het Prinses Máxima Centrum heeft twee wettelijke medezeggen-
schapsorganen: de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Deze 
organen zijn ingesteld op grond van respectievelijk de Wet mede -
zeggen schap cliënten zorginstellingen en de Wet op de onderne-
mings raden. De raad van bestuur overlegt regelmatig met beide 
organen. Daarnaast vraagt de raad van bestuur op het gebied van 
research advies aan de onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad.

Het Prinses Máxima Centrum hecht veel waarde aan patiënten-
participatie, ook als het gaat om medezeggenschap. In 2016 
heeft de KinderAdviesRaad (KAR) een plek gekregen naast de 
wettelijk verplichte medezeggenschapsorganen (zie verder onder 
‘KinderAdviesRaad in 2016’). De KAR is in januari 2016 voor het 
eerst bij elkaar gekomen. Ook is een samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen de KAR en de raad van bestuur van het Prinses 
Máxima Centrum. 

Cliëntenraad in 2016
De cliëntenraad bestond uit de volgende leden:
•  de heer mr. drs. ing. D. (Dirk) Duijzer (voorzitter)
•  de heer drs. C.F. (Niek) Krouwel (plaatsvervangend voorzitter)
•  mevrouw mr. A. (Anke) Manshande-Nonhof (secretaris)
•  mevrouw drs. M.Y. (Marjoleine) de Lange (lid)
•  mevrouw A.A. (Ariane) Sickinghe (lid)

Per 1 september 2016 heeft mevrouw Manshande-Nonhof haar 
lidmaatschap van de cliëntenraad beëindigd in verband met haar 
indiensttreding bij het Prinses Máxima Centrum. Op 28 oktober 2016 
is mevrouw Sickinghe benoemd tot lid van de cliëntenraad. De heer 
Krouwel en mevrouw Manshande zijn beiden voorgedragen door de 
VOKK. In 2017 zal de VOKK een vervanger voor mevrouw Manshande 
voordragen. De cliëntenraad wordt ondersteund door mevrouw mr. 
A. (Anne) Rietveld (ambtelijk secretaris).

Medio 2016 werden 5000 likes 

bereikt op de Facebookpagina. 

Inmiddels is dit aantal ruim 8000.
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Vergaderfrequentie 2016
De cliëntenraad heeft in 2016 negen keer vergaderd en vier keer met 
de raad van bestuur. De cliëntenraad combineert zoveel mogelijk de 
verschillende vergaderingen en overleggen. Behalve met de raad van 
bestuur had de cliëntenraad in 2016 overleg met onder meer:
•  de voorzitter en directeur van de Vereniging Ouders, Kinderen en 

Kanker (VOKK)
•  het coöperatiebestuur van het Prinses Máxima Centrum
•  het LSR, Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap
•  de voorzitter van de cliëntenraad van het UMC Utrecht

Adviezen en besluiten
De cliëntenraad heeft het afgelopen jaar ongevraagd advies 
uitgebracht over de kwaliteit in het Prinses Máxima Centrum. Een 
adequaat werkend kwaliteitssysteem is volgens de cliëntenraad zeer 
belangrijk om de kwaliteit van de verleende zorg door een ziekenhuis 
te waarborgen. In zijn advies beschouwt de cliëntenraad kwaliteit als 
een breed begrip: het gaat om de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit 
van het eten, de bejegening van kinderen en ouders door het 
ziekenhuispersoneel, de patiëntveiligheid, et cetera.

De cliëntenraad heeft tevens geadviseerd op korte termijn te starten 
met het meten van de kwaliteit van zorg in het Prinses Máxima 
Centrum. Niet alleen via de zogenoemde wettelijke CQ-index, ook 
moet er snel een instrument komen om de dagelijkse ervaringen van 
kwaliteit van de zorg te meten. Verder heeft de cliëntenraad de raad 
van bestuur geadviseerd om bij adviesaanvragen een aparte paragraaf 
op te nemen over wat de consequenties van een voorgestelde 
maatregel of verandering zijn voor de ouders en kinderen in het 
Prinses Máxima Centrum (een patiënteneffectrapportage). In 
ditzelfde ongevraagde advies heeft de cliëntenraad ‘kwaliteit’ 
benoemd als jaarlijks speerpunt voor zijn advieswerk. 

Overige activiteiten in 2016:
•  Advies over het integrale interieurconcept.
•  Ongevraagd advies over het ‘Evaluatieonderzoek, ervaring met 

VOKK oudersteuners in het Prinses Máxima Centrum’.
•  Ongevraagd advies over de gewenste communicatiestrategie van 

het Prinses Máxima Centrum.
•  In het najaar van 2016 is er een folder voor kind en ouders over 

doel, functie en bereikbaarheid van de cliëntenraad gepubliceerd. 
Deze moet actief worden verspreid op de afdelingen van het Prinses 
Máxima Centrum.

•  De cliëntenraad wil graag het belang van goede, verse en smakelijke 
voeding benadrukken. De cliëntenraad is daarom in 2016 nauw 
betrokken geweest bij het ontwikkelen van het voedingsconcept. 
Zodra het voedingsconcept definitief is, zal de cliëntenraad een 
formeel advies hierover geven.

Ondernemingsraad in 2016
De ondernemingsraad (OR) bestond uit de volgende leden:
•  de heer drs. B. (Bert) Elbertse (voorzitter), staf
•  mevrouw drs. S. (Sheila) Terwisscha van Scheltinga (vicevoorzitter), 

artsen
•  mevrouw L. (Lida) Versteeg, Zorg
•  mevrouw M. (Marjan) Vonk, Zorg 
•  de heer dr. P. (Patrick) Kemmeren, Research 

In de OR zitten vertegenwoordigers van de verschillende onderdelen 
van het Prinses Máxima Centrum, dus zowel zorgmedewerkers en 
artsen als researchmedewerkers en staf. 

Dit verslagjaar was het eerste complete jaar van de OR van het Prinses 
Máxima Centrum, nadat deze in de zomer van 2015 was gestart. Ook 
was de OR met de eind 2015 en begin 2016 toegetreden nieuwe leden 
compleet. Bij de oprichting in mei 2015 is besloten een zittingsperiode 
voor twee jaar vast te leggen, om daarna ook nieuwe medewerkers de 
mogelijkheid te geven tot de OR toe te treden. Gelet op de voorziene 
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groei geeft dit tevens de mogelijkheid het aantal medewerkers van 
de OR tijdig uit te breiden. In 2016 is de OR ondersteund door 
een ambtelijk secretaris. Die functie is achtereenvolgens vervuld 
door Anne Rietveld, Vincent Pijpers en sinds eind 2016 door Anke 
Manshande-Nonhof.

Vergaderfrequentie
De OR heeft in 2016 veertien keer een eigen vergadering gehad. 
Daarnaast heeft de OR acht keer overleg gevoerd met de raad van 
bestuur. Tussen de voorzitter van de OR en de voorzitter van de raad 

van bestuur heeft onderling beraad plaatsgevonden ter voorbereiding 
van de agenda. Dit beraad is in de loop van het jaar vervangen door 
een regulier dagelijks bestuur-overleg, waaraan naast de voorzitter 
nog een ander lid van de OR deelneemt. Tijdens dit overleg worden 
uiteenlopende actuele onderwerpen besproken en tevens de 
agendapunten voor de komende overlegvergadering met de raad van 
bestuur. 

De OR heeft kennis gemaakt en overlegd met een vertegenwoordiging 
van de OR van UMC Utrecht, de personeelsvertegenwoordiging van 
SKION en vertegenwoordigers van de vakbonden.

Onderwerpen 
De OR heeft in 2016 over de volgende onderwerpen een officieel 
advies uitgebracht of een standpunt kenbaar gemaakt:
•  De verhuizing van de staf in maart 2016.
•  Het vervoers- en parkeerbeleid.
•  De samenstelling van de klachtencommissies.
•  Het interieur van de nieuwbouw.

Commissies
De OR heeft in 2016 twee commissies ingesteld, te weten een 
financiële commissie en een commissie transitie-nieuwbouw. Streven 
is dat de commissies actief meepraten met betrokkenen binnen 
(en zo nodig buiten) het Prinses Máxima Centrum over bepaalde 
onderwerpen, en de OR hierover kunnen adviseren. In een commissie 
heeft ook een lid van de OR zitting, die als een soort ‘kartrekker’ 
functioneert. Een commissie moet uit minimaal twee en maximaal 
vier personen bestaan.

Kanjer Iris haalde ruim € 1000,- op,  

waarvan het pedagogisch team mooie 

materialen en spellen kon aanschaffen.
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KinderAdviesRaad in 2016
De KinderAdviesRaad (KAR) bestond per einde 2016 uit de volgende 
leden:
•  R. (Roy) Looman (voorzitter)
•  L. (Larissa) Slotboom
•  Y. (Yente) Wiersma
•  D.H. (Dieuwke) de Voogd
•  P. (Puk) van der Schans
•  J.S. (Jella) Jessurun

De KAR bestond bij de start uit Roy Looman (voorzitter) en zes leden. 
De KAR krijgt ondersteuning van Anne Rietveld (juridisch adviseur) 
en Netty van Herwaarden (medisch assistent Zorg). De KAR heeft 
maximaal twaalf leden in de leeftijd tot 18 jaar. 

Samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur
De KAR heeft op 25 juni 2016 de samenwerkingsovereenkomst 
onder tekend met de raad van bestuur van het Prinses Máxima 
Centrum. Rob Pieters, Diana Monissen en KAR-voorzitter Roy 
Looman zetten hun handtekening. Vervolgens hebben de overige 
KAR-leden hun naam op de overeenkomst geschreven. De KAR 
heeft als doelstelling om de rechten van kinderen binnen het Prinses 
Máxima Centrum te bewaken, deze rechten bekend te maken en 
hierdoor kinderen een stem te geven. Op deze manier wil de KAR de 
zorg en het verblijf in het Prinses Máxima Centrum nog beter maken 
voor kinderen.

Vergaderfrequentie 2016
De KAR heeft op 9 januari 2016 voor het eerst vergaderd en 
vervolgens gedurende het jaar nog vijf keer. 

Adviezen
De KAR heeft adviezen uitgebracht over onder andere 
personeelskleding, voeding en het interieur van het nieuwe ziekenhuis. 
Ook is een start gemaakt met ‘de Roadmap’ (zie verder onder ICT, 
pag. 39). Over verschillende projecten (bijvoorbeeld een kunstproject 
en een muziekproject) is de KAR om advies gevraagd. 

Overige activiteiten in 2016: 
•  Aanwezigheid bij het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw. 
•  Op bezoek bij kledingontwerpster Monique Collignon.
•  Opening handelsdag van de aandelenbeurs in Amsterdam op 18 

februari 2016.
•  Op bezoek bij cateraar Albron.
•  Deelname aan het Symposium Kinderraden van Nederland.

•  H.E. (Hessel) Moeselaar
•  R.J. (Roemer) Copraij
•  J.L. (Jona) Beck
•  E. (Elise) Romeijn
•  A.F. (Annick) Sickinghe

De KAR in de eerste samenstelling 

in juni 2016 bij de nieuwbouw.
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Beleid, inspanningen en prestaties

‘Samen bouwen’, meerjarenstrategie 2016-2019

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil ieder kind 
met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven, zo luidt kort 
en krachtig de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het realiseren 
van deze missie doen we vanuit twee kernwaarden: ‘grensverleggend’ 
en ‘gepassioneerd’. Samen vormen ze de kortst mogelijke samen-
vatting van waar het Prinses Máxima Centrum voor staat: we gaan 
verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel. 
Het kind en de ouders staan daarbij centraal. In de meerjarenstrategie 
‘Samen bouwen’ zijn voor de periode 2016-2019 twaalf strategische 
hoofddoelen geformuleerd.

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. Dat fundament 
is verankerd in onze missie en kernwaarden. Wij hechten eraan 
dat die sterk overeenkomen met de persoonlijke drijfveren van de 
medewerkers. In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen om 
medewerkers met behulp van een wetenschappelijk beproefde 
(digitale) methode vooraf inzicht te geven in de mate waarop 
hun persoonlijke missie aansluit bij die van onze organisatie. De 
uitkomsten daarvan gebruiken we in gesprekken met en tussen 
medewerkers en in de analyse van kansen en mogelijkheden voor 
de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Daarnaast is hard 
gewerkt aan een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, 
dat verder gaat dan het aanreiken van de huisregels en een aantal 
praktische zaken. Het is een warm welkom, waarin professionaliteit en 
bevlogenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

* Oorspronkelijk geformuleerd als ‘Heeft een ‘plan B’ voor ICT’. Inmiddels zijn de ICT-plannen
van het Prinses Máxima Centrum nader uitgewerkt en is op onderdelen nadrukkelijk gekozen voor 
een grotere mate van zelfstandigheid (namelijk daar waar relevant) in ICT. In wezen is daarmee de 
uitvoering van ‘plan B’, een zelfstandig plan voor een eigen ICT, ter hand genomen.

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.
•  werkt aan de uitvoering van een eigen plan voor de ICT.*

Samen bouwen:  
twaalf strategische  
hoofddoelen
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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.

Samenwerken aan stategische doelen
Vanuit de kernwaarden ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’ is het 
Prinses Máxima Centrum aan de slag gegaan 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.Het 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.

Een mooie donatie van Happy Baby: twee 

loopautop’s voor de kleinste kanjers.
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Zorgverlening in 2016

Prinses Máxima Centrum levert klinische zorg
In 2016 levert het Prinses Maxima Centrum zorg aan alle kinderen in 
Nederland met een (verdenking op) een solide tumor in de buik- of 
borstholte en kinderen met andere maligniteiten uit de regio Midden-
Nederland. In de tabellen staan de aantallen patiënten in 2016. 

Neuro-oncologische zorg voor kinderen met hersentumoren
Per 1 april 2016 is gestart met de tumorwerkgroep kinderneuro-
oncologie. Kinderen uit de regio Midden-Nederland kunnen nu 
volledig behandeld worden voor een hersentumor in het Prinses 
Máxima Centrum, waar ze voorheen voor chemotherapie werden 

verwezen naar het AMC in Amsterdam. Alle benodigde professionals 
participeren in de multidisciplinaire werkgroep Neuro-oncologie, 
waar wekelijks (nieuwe) patiënten worden besproken om het beste 
beleid voor kinderen met hersentumoren vast te stellen. Er is een 
samenwerking met de Werkgroep Epilepsiechirurgie in het UMC 
Utrecht, in verband met het voorkomen van tumoren bij kinderen 
met epilepsie en vice versa. In een wekelijks multidisciplinair spreekuur 
worden kinderen door meerdere specialisten tegelijk beoordeeld en 
wordt het beleid uitgevoerd. 

LATER-zorg in opbouw
Medio 2016 is de LATER-poli voor kinderen in het Prinses 
Máxima Centrum gestart (cohort WKZ en AMC). Overlevenden 
van kinderkanker onder de 18 jaar worden op de LATER-poli 
gecontroleerd op late bijwerkingen van de therapie en op kwaliteit 
van leven. In totaal betreft dit momenteel 250 kinderen. Inmiddels 
zijn met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de financiering. 
Daarnaast start per 1 januari 2017 de LATER-polikliniek voor 
inmiddels volwassen patiënten van het Prinses Máxima Centrum, 
voorlopig binnen de muren van het UMC Utrecht Cancer Center. Ten 
slotte start in 2017 een multidisciplinair late-effectenspreekuur voor 
‘dumbbell neuroblastomen’. Het betreft hier patiënten met specifieke 
problemen na zogeheten intraspinale tumoren. 

Anti-GD2 immunotherapie
In 2016 is het Prinses Máxima Centrum gestart met de zogeheten 
anti-GD2 immunotherapie voor kinderen met een hoog-risico 
neuroblastoom, met een aanvullende behandeling op de bestaande 
intensieve, multimodale antitumortherapie. Sinds 2010 is aangetoond 
dat aanvullende immunotherapie de genezingskans vergroot voor 
kinderen met een hoog-risico neuroblastoom. In eerste instantie zijn 
tussen 2010 en 2016 kinderen aanvullend behandeld in de Verenigde 
Staten, vanwege een nog ontbrekende EMA-registratie van de 
medicijnen in Europese landen. In 2015 is deze registratie gerealiseerd 
en is het Prinses Máxima Centrum gestart met de voorbereidingen om 

Overzicht patiënten (nieuwe en recidieven) in 2016

Nieuwe patiënten 179

Recidieven 35

Totaal 214

Onderverdeling patiënten per behandelprotocol in 2016

Solide tumoren 113

Recidieven solide tumoren 21

Hemato-oncologie 42

Recidieven hemato-oncologie 12

Centraal zenuwstelsel 24

Recidieven centraal zenuwstelsel 2

Totaal 214
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de therapie te kunnen aanbieden. In 2016 (sinds augustus) heeft het 
Prinses Máxima Centrum vier patiënten behandeld.

Kind & ontwikkeling
Het Prinses Máxima Centrum beschouwt de normale ontwikkeling en 
thuissituatie als een belangrijke pijler van gezond genezen. Het goed 
aansluiten hierop doen we onder de noemer Kind & ontwikkeling. 
Belangrijke onderdelen zijn stressreductie, gerichte communicatie en 
een patiëntgerichte benadering waarin kind en gezin centraal staan. 
Het uitgaan van de ontwikkeling van een kind en technische innovatie 
in de gezondheidszorg maken het mogelijk zorg voor de patiënt 
anders te realiseren, zoals ook is beschreven in ‘Samen bouwen’. De 

in 2015 geïnitieerde projecten hebben in 2016 verder vorm gekregen. 
Allereerst is dat het portaal Kwaliteit van Leven in Kaart (KLIK), een 
online portaal voor de beleving van zorg door de patiënt en ouders. 
Een ander initiatief is Op Koers Online, een online programma voor 
contact tussen ‘survivors’ en broers en zussen (‘brussen’). 

Op weg naar één nationaal kinderoncologisch centrum  
Het Prinses Máxima Centrum biedt op dit moment al zorg aan een 
grote groep kinderen met kanker. Het is in korte tijd gegroeid tot het 
grootste kinderoncologische centrum in Nederland. Alle patiënten 
zijn actief betrokken bij klinische en/of preklinische research. Elke 
patiënt is geïncludeerd in een protocol/studie na informed consent 
van ouders en kind. Dit is mogelijk mede dankzij de intensieve 
samenwerking met het UMC Utrecht/WKZ (zie ook de toelichting op 
pagina 10), ouders, medewerkers, sponsoren en shared care-partners. 
De kwaliteit van zorg is gegarandeerd en de tevredenheid van kind en 
ouders groeit. 

Shared care
Het Prinses Máxima Centrum werkt nauw samen met twintig 
regionale shared care-centra onder het motto: ‘Centraal wat 
moet, lokaal wat kan’. Van deze twintig shared care-centra is de 
overeenkomst met negentien centra gesloten. Met twee centra 
vinden nog afrondende besprekingen plaats (Maastricht UMC en het 
Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam). Voor zorg in de regio Utrecht 
is het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein in 2016 als nieuw 
shared care-centrum toegevoegd. In de regio Rotterdam/Zuidwest-
Nederland zal in 2017 het Maasstad Ziekenhuis als 21ste shared care-
centrum worden toegevoegd.

In 2016 zijn enkele belangrijke optimaliseringen doorgevoerd, zoals 
een toegang voor de shared care-partners in het Prinses Máxima 
HiX-dossier, optimalisering van de financiële en HR-logistiek en de 
opzet van psychosociale zorgcoördinatie. Het shared care-dossier is 
operationeel. 

Een actie van een lokale middenstander met 

hart voor het Prinses Máxima Centrum, 

feestelijk overhandigd met Claudia de Breij.
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Daarnaast heeft het Prinses Máxima Centrum inmiddels twee keer 
per jaar een gecombineerde regiovergadering en een onderwijsavond 
voor alle shared care-centra. De eerste twee avonden - met als 
thema’s ‘Nieuwe ontwikkelingen en behandeling van niertumoren’ en 
‘Neuroblastoom-overzicht en anti-GD2 immunotherapie’ - zijn goed 
bezocht en positief beoordeeld.

Chirurgische samenwerking en innovatie
De kinderoncologische chirurgie is geïntegreerd in de totale 
kinderoncologische zorg. Voor kinderen met levertumoren is 
inmiddels een goed lopende samenwerking met de leverchirurgen 
van UMC Utrecht en het levertransplantatieteam van het UMCG 
(Groningen). Ook is gestart met de zogenoemde HIPEC-procedure 
in samenwerking met de chirurgen van UMC Utrecht. Hierbij wordt 
bij complexe buiktumoren de tumorresectie gecombineerd met 
lokale chemotherapie in de buik en gelijktijdige hyperthermie. Deze 
procedure is inmiddels drie keer toegepast bij kinderen in het Prinses 
Máxima Centrum.  

Vernieuwing in de zorg

Systematische registratie van directe toxiciteit
In de samenwerking met ICT is een systematische registratie van 
directe toxiciteit opgezet; de zogenoemde CROWN-registratie 
(continuous registration of direct toxicity based on a datawarehouse). 
Hiervoor is in 2016 de infrastructuur gebouwd en zijn de eindpunten 
gedefinieerd. De eerste pilot is hiervoor gedaan. 

Diagnostisch lab 
Het Prinses Máxima Centrum realiseert in de nieuwbouw een 
eigen diagnostisch lab. Het beleidsplan hiervoor is opgesteld. Er 
is bijzondere aandacht geweest voor genetische en moleculaire 
diagnostiek en Biobanking. De komende periode wordt de 
ontwikkeling van dit lab verder uitgewerkt. Het SKION-lab zal in het 
nieuwe lab overgaan.

Thuisapotheek en thuisdiagnostiek
Via het Thuisapotheek-project van het Prinses Máxima Centrum (in 
samenwerking met de apotheek van het UMC Utrecht) wordt vanaf 
2016 alle thuismedicatie verstrekt vanuit ons ziekenhuis. Ook voor 
patiënten die thuis zijn, fungeert de Prinses Máxima/UMC Utrecht-
apotheek als de ‘thuisapotheek’. De medicatieaflevering wordt 
gepland tijdens ziekenhuisbezoeken of, indien nodig, via bezorging 
aan huis. Ook is in 2016 gestart met een plan om kinderen thuis 
diagnostiek te kunnen laten ondergaan (bijvoorbeeld via home clinical 
monitoring).

Oudersteuners
Ouders kunnen binnen het Prinses Máxima Centrum voor steun en 
vragen terecht bij de zogeheten ‘oudersteuners’ van de VOKK, die 
op de zorgunit aanwezig zijn. Eind 2016 is de testfase van dit project 
afgerond, die begin 2017 is geëvalueerd. 

Procesoptimalisatie
Om te zorgen voor verder verbetering en standaardisatie van 
processen en werkprocessen heeft het Prinses Máxima Centrum in 
2016 een werkwijze ontwikkeld voor de inrichting van processen. 
Er is een start gemaakt met een transparante werkwijze voor 
basisprocessen voor de poli, dagbehandeling en kliniek. Naar 
aanleiding van een onderzoek van de Rotterdam School of 
Management (RSM) en de hieraan verbonden klankbordgroep, zijn 
randvoorwaarden en criteria aangescherpt en zijn de betreffende 
processen geactualiseerd. 

Personele groei en organisatieontwikkeling

Medische staf
In 2016 is gewerkt aan een geïntegreerde kinderoncologische en 
chirurgische staf, bestaande uit gespecialiseerde professionals. Zowel 
multidisciplinair als individueel zijn de teamleden gericht op optimale 
genezing en service aan patiënt en familie. Binnen het team is er 
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differentiatie voor verschillende zorgprocessen voor solide tumoren, 
hemato-oncologie en neuro-oncologie.  

Verpleegkundigen
Een groeiend team van professionals heeft binnen het Prinses Máxima 
Centrum vormgegeven aan de intensieve zorg voor kinderen met 
kanker. In 2016 is het aantal zorgprofessionals binnen het Prinses 
Máxima Centrum sterk toegenomen. Met name het verpleegkundig 
team is het afgelopen jaar gefaseerd gegroeid. Dit is noodzakelijk 
om de huidige zorg te kunnen bieden, maar is daarnaast ook cruciaal 

om te kunnen voldoen  aan de grote vraag naar verpleegkundigen 
die in 2018 ontstaat na de volgende fase van concentratie van de 
kinderoncologie. 

Psychosociaal team
Het psychosociale team is in 2016 uitgebreid en is nu op orde voor 
de huidige zorgvraag. Het team heeft onder meer psychologische 
standaarden van zorg geïntroduceerd voor betere zorg aan alle 
gezinnen. 

Scholing en cultuur
De personele groei is in 2016 gepaard gegaan met toenemende 
inspanningen op het gebied van scholing, bijscholing en teambuilding. 
Dit is samengegaan met de verdere ontwikkeling van het interne 
cultuurprogramma Orange & ik (zie verder de paragraaf Organisatie 
& HR).

Kwaliteit en veiligheid

Uitmuntende zorg voor kinderen met kanker
Het Prinses Máxima Centrum wil uitmuntende zorg leveren aan kinde-
ren met kanker en wil dit bereiken door medewerkers en processen 
permanent te verbeteren en te verbinden met hoogstaande (pre)
klinische research. Dit alles in samenwerking met kind en ouders. De 
organisatorische structuur, verantwoordelijkheden en procedures die 
nodig zijn voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd.  

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. Deze 
specifieke indicatoren zullen in 2017 in overleg met de cliëntenraad en 
stakeholders worden vastgesteld. 

Medewerkers enthousiasmeren kinderen 

van de Julianaschool Bilthoven bij hun 

acties om geld op te halen voor KiKa.
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Klachten, incidenten en calamiteiten 

Klachten
Het Prinses Máxima Centrum wil een open, transparante organisatie 
zijn voor kind en ouders. Een cultuur waarin mensen zich vrij voelen 
hun klachten te uiten is hier onderdeel van. Het Prinses Máxima 
Centrum maakt gebruik van de  klachtencommissie van UMC 
Utrecht. Het afgelopen jaar zijn er zeven klachten door kind en/of 
ouders ingediend, die alle gerelateerd waren aan communicatie en 
logistiek. De klachten zijn schriftelijk - en vlot - afgehandeld door de 
klachtencommissie en in een persoonlijk gesprek met de patiënt en/
of ouders besproken. In 2017 zal er volgens de nieuwe klachten- en 
geschillenregeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz) worden gewerkt. 

Incidenten, calamiteiten
In 2016 zijn er 268 incidenten gemeld. De helft van de incidenten 
was medicatie-gerelateerd, en circa 30% was gerelateerd aan 
behandeling/verzorging. Het merendeel van de incidenten (70%) 
had geen of slechts een klein gevolg voor de patiënt. Bij 29% van de 
incidenten was sprake van een matig gevolg. Er waren twee incidenten 
(medicatie-gerelateerd) met een groot gevolg, waarvan er één als 
mogelijke calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg is 
gemeld. Dit incident is onderzocht door de calamiteitencommissie.  

De bereidheid om incidenten te melden was goed. De incidenten zijn 
besproken met de leiding en met de verpleging tijdens zogenoemde 
QualiTea’s, interactieve bijeenkomsten over kwaliteit tijdens de 
theepauze. Medewerkers hebben zich ingezet om maatregelen 
te nemen om de zorgprocessen waar nodig te optimaliseren. 
Het cultuurprogramma Orange & ik draagt bij aan de juiste 
patiëntveiligheidscultuur.

Risicoanalyses
Er is een risicoanalyse gedaan voorafgaand aan de implementatie 
van anti-GD2 immunotherapie bij kinderen met een neuroblastoom. 
Daarna is een informatiebijeenkomst voor patiënten en ouders 
georganiseerd en is er individuele voorlichting gegeven over de 
therapie. 

Primaire zorgprocessen
Het proces Medicatieverificatie bij opname (gestructureerde 
medicatie-anamnese) en ontslag is geïmplementeerd. Er is een 
Werkgroep Medicatieveiligheid ingesteld om het voorschrijven (met 
name van cytostatica) en toedienen van medicatie te optimaliseren. 
Ten aanzien van infectiepreventie hebben we een verplichte 
basiscursus Hygiëne voor medische professionals ontwikkeld 
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Een team van de gemeente Utrecht fietste 

bijna € 80.000 bij elkaar met deelname 

aan Alpe d’Huzes, juni 2016.
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(e-learning). Er zijn verbeterslagen gemaakt in de verpleegkundige 
rapportage en de patiëntvisitestructuur. Ook heeft het Prinses 
Máxima Centrum adequate pijnbehandeling opgezet en worden 
pijnscores meerdere malen per dag vastgesteld. Op basis daarvan 
wordt de medicatie bijgesteld. 

Waardering door kinderen, ouders, ketenpartners en 
samenleving

Kind- en oudertevredenheid
Ervaringen van kinderen en ouders zijn onmisbaar voor het 
verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van ons ziekenhuis. Het 

Prinses Máxima Centrum wil daarom graag van kinderen en ouders 
vernemen hoe de zorg ervaren wordt. In 2016 hebben diverse 
zogeheten ‘spiegelgesprekken’ met ouders plaatsgevonden. Tientallen 
daarbij aanwezige zorgprofessionals van het Prinses Máxima Centrum 
hoorden van de ouderervaringen. De gesprekken hebben geresulteerd 
in enkele praktische aanpassingen van zorgprocessen. In 2016 is een 
oudertevredenheidsonderzoek verricht. De uitkomsten hiervan, 
alsmede de verdere ontwikkeling en inzet van het instrument worden 
besproken met alle betrokkenen, waaronder de cliëntenraad.

Samenwerking met ketenpartners 
Het Prinses Máxima Centrum werkt nauw samen met de shared care-
ziekenhuizen. Daarbij wordt een ‘warme’ overdracht gedaan. In 2016 
is de uitwisseling van elektronisch patiënten dossiers (EPD) tot stand 
gekomen tussen het Prinses Máxima Centrum en de verschillende 
shared care-ziekenhuizen. 

Accreditatie
Het Prinses Máxima Centrum is in december 2016 geaccrediteerd als 
stamceltransplantatiecentrum voor autologe stamceltransplantaties 
volgens de criteria van JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & 
EBMT). 

Bezoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Prinses Máxima 
Centrum in 2016 meerdere keren bezocht en geconstateerd dat de 
concentratie van de kinderoncologie op koers ligt. Deze constatering 
is nader uitgewerkt in het rapport ‘Concentratie kinderoncologie op 
koers: een jaar toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in een 
overgangsperiode’.
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Hier doen we het allemaal voor: een speciaal 

bedankkaartje van kanjer Evert en zijn ouders.
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Research in 2016

Het jaar 2016 stond in het teken van het verder uitbouwen van 
de researchorganisatie van het Prinses Máxima Centrum. 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 doen als meer toegepast 
translationeel en patiëntgebonden onderzoek. Om ook al voor de 
realisering van de nieuwbouw een echt researchinstituut te hebben 
waarin al deze onderzoeksdisciplines een plek kunnen krijgen, hebben 
we een verdieping in het Hubrecht Instituut gehuurd, met bijna 1.500 
vierkante meter nieuwe kantoor- en laboratoriumruimtes. Verder is er 
in het Hubrecht Instituut een groot aantal (research)faciliteiten waar 
we dankbaar gebruik van maken. Naast het klinische onderzoek van 
het Prinses Máxima Centrum binnen de muren van het WKZ, hebben 
we zo binnen het Hubrecht Instituut in 2016 een start kunnen maken 
met meer basaal en translationeel onderzoek. 

Om al dit onderzoek mogelijk te maken, is in 2016 gewerkt aan 
diverse onderzoeksfaciliteiten. Het gaat daarbij om het opzetten 
van research-ICT, een infrastructuur voor bio-informatica en een 
(inmiddels geaccepteerd) protocol voor het opzetten van een biobank. 
Verder is er een start gemaakt met het opzetten van faciliteiten voor 
genoomanalyse en beeldvorming. Voor klinisch onderzoek is een start 
gemaakt met de vorming van een unit voor fase I/II-trials. 

Bill Evans, voorzitter wetenschappelijke 

adviesraad, tijdens het Prinses Máxima 

Centrum congres over integratie van zorg 

en research.
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In de toekomst zal Research jaarlijks een volwaardig wetenschappelijk 
jaarrapport opstellen, waarin de output en impact van het jaar 
systematisch wordt samengevat. Voor 2016 is al een eerste aanzet 
voor deze jaarrapportage gegeven (zie bijlage 4: ‘Scientific Annual 
Report 2016’). De komende jaren zal deze wijze van rapporteren 
verder worden uitgewerkt.

Start onderzoeksgroepen
In 2016 zijn afspraken tot stand gekomen voor in totaal veertien 
nieuwe onderzoeksgroepen in het Prinses Máxima Centrum. Een 
deel daarvan is al daadwerkelijk gestart. In het schema geven we een 
overzicht, met daarbij steeds de (verwachte) startdatum.
In 2016 groeide het personeelsbestand bij Research naar circa tachtig 
mensen met meer dan tien verschillende natio naliteiten. Daarnaast 
zijn inmiddels negentien promovendi in het Prinses Máxima 
Centrum werkzaam. Er is een wekelijks Research overleg en een 
tweemaandelijks overleg met de leiders van de onderzoeksgroepen.

Financiering research
Al eerder waren over financiële steun afspraken gemaakt met KiKa, 
Villa Joep en KWF Kankerbestrijding. In 2016 is voor de structurele 
financiering van research met KiKa een hernieuwde overeenkomst 
over de core funding getekend (zie verder onder ‘Gang van zaken 
in het boekjaar’ in het hoofdstuk Financieel beleid). In 2016 is het 
Prinses Máxima Centrum geregistreerd bij subsidieverstrekkers 
als de EU, ZonMw, KWF Kankerbestrijding en NWO. Hierdoor 
kunnen onze onderzoekers bij deze organisaties terecht voor hun 
projectsubsidieaanvragen. De onderzoeksgroepen hebben in 2016 een 
groot aantal externe onderzoekssubsidies binnengehaald. Met het 
ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt voor een subsidie voor 
de jaren 2017-2019. En eind 2016 is het Prinses Máxima Centrum 
de procedure gestart om aan te kunnen sluiten bij het Topinstituut 
Kanker, een virtueel topinstituut rond kanker, dat gefinancierd wordt 
uit publieke en private middelen (onder andere overheid en KWF 
Kankerbestrijding).

Leider onderzoeksgroep Startdatum Expertise

Rob Pieters 2014 Clinical ALL research

Martha Grootenhuis 2015 Psychosocial oncology

Marry van den Heuvel 2015 Clinical oncology and kidney tumors

Hans Clevers 2015 Cancer Organoids

Frank Holstege februari 2016 Genomics and gene expression

Patrick Kemmeren februari 2016 Bioinformatics

Jan Molenaar maart 2016 translational neuroblastoma research

Marc Wijnen juli 2016 Surgery

Lieve Tytgat juli 2016 Minimal residual disease

Jules Meijerink september 2016 T-ALL

Ronald Stam september 2016 Infant ALL

Michel Zwaan oktober 2016 Phase I/II clinical trials

Roland Kuiper november 2016 Predisposition and cancer genomics

Jarno Drost november 2016 Kidney tumors

Leontien Kremer februari 2017 Late effects

Anne Rios maart 2017 Imaging

Monique den Boer mei 2018 Translational ALL research

Rogier Versteeg (affiliated) november 2016 Neuroblastoma research
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Governance research
Het Prinses Máxima Centrum zet in op wetenschappelijke integriteit 
en transparantie conform de wet- en regelgeving op het gebied van 
(bio)medisch onderzoek. Begin 2016 kregen we de vergunning  
om te werken met genetisch gemodificeerde organismen. Op basis 
van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de 
VSNU heeft het Prinses Máxima Centrum een eigen code opgesteld, 
die de principes en het (juridisch) kader voor het uitvoeren van  
(bio)medisch onderzoek in ons centrum beschrijft. Afgelopen jaar is er 
een klachtencommissie Wetenschappelijke integriteit ingesteld. Er zijn 
bij deze commissie geen meldingen gedaan in 2016. Op 13 december 
2016 trad het Prinses Máxima Centrum toe tot het Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), een onafhankelijk adviesorgaan 
van KNAW, NWO en VSNU. 

Wetenschappelijke adviesraad
Het Prinses Máxima Centrum heeft een wetenschappelijke adviesraad 
met vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland 
(zie kader). 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 groepsleiders 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. Op 23 september 2016 is de 
voltallige raad in Utrecht bijeen geweest voor een bespreking van de 
strategie van de researchorganisatie, de resultaten van het afgelopen 
jaar en de uitdagingen voor de komende jaren.

De wetenschappelijke adviesraad  
bestaat uit de volgende personen: 

de heer prof. dr. W.E. (Bill). Evans, voorzitter (VS) 
de heer prof. dr. S.M. (Stefan) Pfister (D)      
mevrouw prof. dr. K. (Kathy) Pritchard-Jones (GB) 
de heer prof. dr. S.A. (Scott) Armstrong (VS)  
mevrouw prof. dr. M.M. (Melissa) Hudson (VS) 
mevrouw prof. dr. A.E. (Anne) Kazak (VS) 
de heer prof. dr. H.L. (Hidde) Ploegh (VS)
de heer prof. dr. D.R. (Herbie). Newell (GB)  
de heer prof. dr. R.H. (René) Medema (NL)
de heer prof. dr. A.M.M. (Alexander) Eggermont (F) 

Mascotte Joep van Villa Joep op bezoek bij Research.
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Academy in 2016

Naast zorg en onderzoek vormen onderwijs en opleiding 
een kernactiviteit van het Prinses Máxima Centrum. Deze is 
ondergebracht bij de Academy. Omdat kennisoverdracht hierbij 
centraal staat, past ook de Outreach uitstekend binnen de Academy. 
De inzet van de Academy heeft zich in 2016 geconcentreerd rond 
zes aandachtsgebieden, die we in deze paragraaf achtereenvolgens 
nader uitwerken. In 2016 was de bemensing van de Academy zelf nog 
beperkt. Wel is intensief samengewerkt met diverse medewerkers van 
Zorg, Organisatie & HR en de UMC Utrecht Academie. Ook hebben 
vele anderen bijgedragen aan de activiteiten van de Academy. 

Kennis en kwaliteit
De Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderoncologie (VVKO) is 
erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Ook is het Prinses 

Máxima Centrum als 
praktijkinstelling erkend. 
Dit maakt dat we nu 
in aanmerking komen 
voor de zogeheten 
beschikbaarheidsbijdragen 
van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) voor 
alle behaalde diploma’s 
vanaf 2016. De VVKO is 
in 2016 voor de tweede 
keer gestart in april en de 
derde keer in september, 
met studenten uit het 
Prinses Máxima Centrum 
en de shared care-
ziekenhuizen. 

De Academy draagt zorg voor de coördinatie van gastdocenten en 
bewaakt de kwaliteit van het programma. Tevens ondersteunen 
we de werkbegeleiders en studenten. Een start is gemaakt met 
kwaliteitsverbetering van het aanbod van docenten, door powerpoint-
presentaties meer te standaardiseren en deze te ‘controleren’ op een 
goede aansluiting op de leerdoelen.

De onderwijsgroep voor verpleegkundigen is continu in ontwikkeling, 
komt maandelijks bijeen en wordt ondersteund door de projectleider 
van de Academy. Er is bijgedragen aan kwaliteitsverbeteringen 
van de begeleidingsstructuur. De werkbegeleiders begeleiden de 
steeds groter wordende groep studenten; inmiddels is de helft 
van het personeel in opleiding tot kinderverpleegkundige of tot 
kinderoncologieverpleegkundige.

De bij- en nascholing Kinderoncologie is in 2016 twee keer 
aangeboden. Hieraan nemen minder studenten van het Prinses 
Máxima Centrum deel, omdat zij meestal direct de VVKO in gaan. 
De bij- en nascholing is vooral noodzakelijk voor medewerkers van 
shared care-ziekenhuizen. De scholing is zo aangepast dat deze nu ook 
geschikt is voor andere doelgroepen dan verpleegkundigen.

De basiscursus kinderoncologie voor niet-medici inspireerde tachtig 
collega’s en ook medewerkers van SKION en VOKK. Tijdens één 
dagdeel is de kinderoncologie voor deze doelgroep op hoofdlijnen 
verhelderd.

Voor het hbo-keuzeonderwijs kinderoncologie zijn afspraken 
gemaakt met de Hogeschool Utrecht. Dit heeft onder meer geleid 
tot (internationale) gastcolleges over werken in het Prinses Máxima 
Centrum.

Presentatie van de eerste groep 

verpleegkundigen die de vervolg opleiding 

kinderoncologie volgen.
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Voldoende en goed gekwalificeerd personeel
Alle verpleegkundigen dienen hoog-complexe zorg te kunnen 
leveren en dat vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Deze kennis 
verwerven zij in de opleidingen in de tabel.

Naast het scholen van het bestaande personeel, anticipeert de 
Academy op de toekomst. Bij de opening van het Prinses Máxima 
Centrum in 2018, zijn in totaal rond de 190 gekwalificeerde 
verpleegkundigen nodig, allen met kinderaantekening (of in opleiding; 
VVK), de helft met kinderoncologie aantekening (of in opleiding; 
VVKO) en een aantal verpleegkundig specialisten. Het strategisch 
personeelsplan, dat gericht is op het behalen van deze aantallen, 
wordt uitgevoerd in samenwerking met Organisatie & HR en Zorg. 
Voor het plan is doorberekend wat het Prinses Máxima Centrum 
elk kwartaal aan personeel moet werven en opleiden; we liggen 
op koers. Naast de aantallen in de tabel zijn er inmiddels ook vier 
verpleegkundig specialisten-in-opleiding aangesteld.

Kennis delen, nationaal en internationaal 
In het najaar zijn ongeveer tachtig kinderarts-oncologen, verpleeg-
kundigen, onderzoekers en andere experts uit Nederland en 
Vlaanderen uitgenodigd om mee te werken aan een nieuw 
Nederlandstalig Handboek Kinderoncologie. Dit handboek is primair 
bedoeld voor verplegend personeel, maar zal ook geschikt zijn voor 
onder andere researchers, arts-assistenten en kinderartsen werkzaam 

in de shared care. De eerste hoofdstukken (van de 38) zijn opgeleverd. 
Naar verwachting is het handboek in de zomer van 2017 online en is 
dan bovendien in de vorm van een app beschikbaar. Later zal het ook 
als boek worden uitgegeven.

Een nieuw internationaal fellowship-programma telt vier modules die 
elke zes maanden worden aangeboden. Elke module bestaat uit twee 
aansluitende dagen op een locatie in Utrecht en omgeving. De eerste 
module is in 2016 voorbereid en zal in april 2017 met zo’n dertig 
deelnemers worden uitgevoerd.

Voor de eerste- en tweedelijnszorg (huisartsen, spoedeisende hulp, 
arts-assistenten en kinderartsen in algemene ziekenhuizen) zijn vijf 
e-learning-modules ontwikkeld voor de vroegtijdige herkenning van 
acute kinderoncologie. Dit is gebeurd in samenwerking met UMC 
Utrecht en een kinderarts-oncoloog van het Prinses Máxima Centrum. 

Subsidies voor onderwijs en opleiding
Voor de investering in hoogopgeleid personeel is extra financiering 
voor de Academy noodzakelijk. Doorgaans is 10 procent van het 
personeel in scholing, de komende jaren wordt dat bij ons maar 
liefst 50 procent. In 2016 zijn voor het financieren van onderwijs en 
opleiding de volgende subsidieaanvragen ingediend:

•  Een beschikbaarheidsbijdrage van de NZa (was FZO) voor de 
VVKO in 2016 (23 personen x € 43.100 indien diploma behaald, de 
aanvraag is ingediend).

•  Kwaliteitsimpuls VWS (in 2016 is uiteindelijk slechts € 5.221 
toegekend, omdat gerekend is op basis van de zorgomzet in 2014, 
dus toen het Prinses Máxima Centrum pas enkele maanden open 
was).

•  ODAS Stichting (toekenning € 200.000 voor 2016/2017).

Daarnaast waren wij heel blij met opnieuw een bijdrage vanuit 
Stichting Geven om Jong Leven.

Onderwijs en opleiding Personen 
gestart in 

2016

Gepland 
te starten 

in 2017

Verpleegkundige Vervolgopleiding Kind (VVK) 15 30

Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderoncologie (VVKO) 23 30

Bij- en nascholing Kinderoncologie (zes dagen) 12 10
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Erkenningen ten behoeve van opleidingen en onderwijs
In 2016 is de Academy gestart met diverse procedures voor erkenning 
van het Prinses Máxima Centrum. Deze zijn merendeels ook succesvol 
afgerond in 2016. Zo zijn wij voor de opleiding tot kinderarts-
oncoloog erkend als subspecialistische opleidingsinrichting door het 
Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Voor profileringstages 
kinderoncologie door arts-assistenten in opleiding tot kinderarts, zijn 
we erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 
(RGS, opgericht door de KNMG). En voor de VVKO is het Prinses 
Máxima Centrum erkend door CZO en NZa.

Outreach  
Outreach is gericht op kennisoverdracht aan zorgprofessionals 
die werken in arme landen. De meeste kinderen met kanker 
leven in dergelijke landen en hun kans op genezing is heel slecht: 
minder dan 10 procent. Bij Outreach staan twinning-programma’s 
centraal, waarbij er sprake is van een langdurige, structurele 
en dus ook geformaliseerde relatie tussen het Prinses Máxima 
Centrum en diverse ziekenhuizen in arme landen. Momenteel 
onderhouden Nederlandse experts van met name het VUmc 
(Amsterdam) dergelijke programma’s met ziekenhuizen in Kenia, 
Malawi, Indonesië en Kosovo. Naast kinderarts-oncologen, zijn ook 
kinderoncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, 
pedagogisch medewerkers en laboranten betrokken bij deze 
samenwerking. De twinning-programma’s zullen geleidelijk worden 
geïntegreerd in de werkzaamheden van het Prinses Máxima Centrum, 
waarna het aantal programma’s geleidelijk zal worden uitgebreid. Om 
Outreach te financieren, is in 2016 de oprichting door het Prinses 
Máxima Centrum van de Stichting World Child Cancer-NL verder 
voorbereid. 

Outreach: kennisoverdracht aan zorg-

professionals die werken in arme landen.
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Nieuwbouw

2016 is een spannend en bewogen jaar geweest, dat de basis heeft 
gevormd voor de bouwkundige oplevering van de nieuwbouw van 
het Prinses Máxima Centrum eind 2017. Sinds 6 november 2015, 
het moment dat groen licht is gekregen voor de nieuwbouw, zijn de 
voorbereidingen gestart voor het slaan van de ‘eerste paal’. Deze 
werd onder belangstelling van vierhonderd aanwezigen, met onder 
andere een grote groep kinderen en minister Edith Schippers, op 
8 februari 2016 geslagen. Hiermee was de bouw van het Prinses 
Máxima Centrum officieel begonnen. In de maanden die volgden, 
zijn de contouren van het toekomstige gebouw snel zichtbaar 
geworden. In het voorjaar van 2016 zijn letterlijk de funderingen 
gelegd voor het centrum, om vanuit deze basis het gebouw verder 
op te bouwen. Gedurende het voorjaar veranderende het beeld 
doordat de ene verdieping na de andere zichtbaar werd. 

Begin juli 2016 heeft het Prinses Máxima Centrum geschokt 
kennisgenomen van de aanhouding van de toenmalige 
bouwdirecteur. De beschuldigingen hebben betrekking op de 
periode vóór zijn aanstelling bij het Prinses Máxima Centrum. Om 
extra duidelijkheid te krijgen over de integriteit van de processen 
in de periode van diens aanstelling bij het Prinses Máxima 
Centrum, heeft de raad van bestuur opdracht gegeven voor twee 
externe onderzoeken: een onderzoek door Hoffmann naar het 
algemene bouwproces en een onderzoek door Van Poppel naar 

het aanbestedingsproces. Ook is een hernieuwde risk assessment 
(door de eigen afdeling Finance & Risk) uitgevoerd. Uit deze 
onderzoeken zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden 
op onregelmatigheden tijdens de bouw van het Prinses Máxima 
Centrum. Ook de aanbestedingsprocedure is destijds volgens de 
regels verlopen. Strikte procedures en frequente controles blijven 
een vast onderdeel van het vervolg van het nieuwbouwtraject.

De nieuwe bouwdirecteur heeft eind juli 2016 zijn werkzaamheden 
aangevangen. De continuïteit van het bouwproces is door de snelle 
vervanging niet in gevaar geweest. Ook het hoogste punt van de 
nieuwbouw was in 2016 een feit. Op donderdag 13 oktober werd dit 
met het zogenoemde ‘pannenbier-moment’ feestelijk gevierd. Alle 
bouwers werden bedankt voor het bereiken van deze belangrijke 
stap. De resterende maanden tot de jaarwisseling stonden in het 
teken van het wind- en waterdicht maken van het gebouw.

In december 2016 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor 
de brugverbinding met het WKZ ingediend. Voorjaar 2017 heeft  
het bouwmanagement een akkoord van de gemeente verkregen op 
de vergunningsaanvraag van de brugverbinding tussen het WKZ en 
de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum. Hiermee wordt 
de samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en het UMC 
Utrecht ook fysiek vormgegeven. Kortom, de realisatie van de 
nieuwbouw geschiedt conform planning. Ook voltrekt het proces 
zich binnen budget.

Vlieg over en door de nieuwbouw in deze 

indrukwekkende animatie van de architect:  

Bekijk het filmpje.

Vier momentopnamen van de nieuwbouw  

tussen mei 2016 en januari 2017.

Beeld: Mart Stevens Projectfotografie
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Organisatie & HR

Het Prinses Máxima Centrum wil verder gaan dan anderen ooit zijn 
gegaan in het realiseren van de missie om ieder kind met kanker 
te genezen. De medewerkers doen dat met hart en ziel en staan 
voor de kernwaarden grensverleggend en gepassioneerd. Om deze 
ambities in de praktijk waar te kunnen maken, heeft Organisatie 
& HR in 2016 hard gewerkt aan zowel de strategische kaders als 

aan efficiënte hulpmiddelen 
voor het aantrekken en opti-
maal inzetten van de best 
gekwalificeerde en meest 
gemoti veerde professionals.  
Een uitdagende opgave 
in een jaar waarin het 
personeelsbestand bijna 
verdubbelde van 131 naar 255 
medewerkers (van 113 naar 
214 fte). Deze groei betreft 
in de eerste plaats de sterke 
uitbreiding van het aantal 
researchgroepen, die in de 
tijdelijke huisvesting van het 
Hubrecht Instituut zijn gestart. 
Daarnaast is het te verklaren 
uit de verdere versterking van 
de lopende zorgverlening en de 
noodzakelijke voorbereidingen 
voor de ingebruikname van 
de nieuwbouw in 2018. Het 
Prinses Máxima Centrum 
verwacht dan een groeisprong 
naar een organisatie van zo’n 
achthonderd medewerkers. 

Strategisch HR-beleid 
De besturingsfilosofie voor de organisatie, die is beschreven in de 
meerjarenstrategie ‘Samen bouwen’, is in 2016 verder verankerd in 
HR-beleid. Dat gebeurde onder de veelzeggende noemer ‘Samen 
denken én werken vanuit kind en gezin’. In een document met die 
titel is uiteengezet hoe het Prinses Máxima Centrum de komende 
jaren de duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit wil borgen van 
medewerkers met de beste kwalificaties en een positieve en 
dienstbare instelling. We werken aan een organisatie die op ieder 
niveau initiatiefrijk, zelfstandig en verantwoordelijk handelt in een 
warme, stimulerende en open cultuur. Op basis van de kernwaarden 
grensverleggend en gepassioneerd is een ‘Orange etiquette’ 
beschreven van gedragsprincipes en de manier van werken en 
omgaan met elkaar. Het interne cultuurprogramma Orange & ik zet 
in op het vergroten van de kennis, maar ook op houding en gedrag 
bij alle medewerkers die bijdragen aan het realiseren van de missie 
van het Prinses Máxima Centrum. Orange & ik draagt bij aan de 
juiste cultuur binnen het Prinses Máxima Centrum vanuit drie pijlers: 
1) altijd vanuit kind en omgeving, 2) kwaliteit en veiligheid voorop 
en 3) altijd gastvrij. Deze principes zijn concreet toegepast in de 
opzet van de hele keten van werving en selectie, indiensttreding, 
introductie, voortgangs- en jaargesprekken en het op peil houden 
van een onderscheidende gezamenlijke werkwijze door alle 
medewerkers. Het gaat dus om teamwork, waarbij we niet in 
hiërarchieën en structuren denken, maar streven naar gezamenlijke 
resultaten voor het kind met kanker.

HR in 2016
Veel aandacht is besteed aan het inrichten van goede processen 
voor het faciliteren van het snel groeiende aantal medewerkers. Dat 
heeft onder meer geresulteerd in makkelijk toegankelijke informatie-
voorziening over arbeidsvoorwaarden en - praktische - regelingen op 
het eigen intranet, een standaard voor interne en externe publicatie 
van vacatures, de ontwikkeling van digitale zelfbedieningsmodules 
voor sollicitaties en indiensttreding en het verder automatiseren van 

Lekkernijen bij de nieuwjaarsreceptie.
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de personeels- en salarisadministratie, inclusief de mogelijkheid voor 
medewerkers om zelf verlofaanvragen te doen en ziekmeldingen te 
registreren. Daarnaast is gewerkt aan de opzet van een inspirerend 
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, dat vanaf maart 
2017 maandelijks kan worden gehouden. 

In samenwerking met de Directie P&O van UMC Utrecht is het Arbo- 
en verzuimpreventiebeleid voor het Prinses Máxima Centrum nader 
uitgewerkt en geïmplementeerd, inclusief voorlichting en trainingen 
aan het management. 

Ten slotte is een aantal regelingen nader uitgewerkt en bekend 
gemaakt, onder andere de regeling individuele klachten van mede-
werkers, de klachtenregeling ongewenst gedrag en de klokken-
luidersregeling. 

Strategisch personeelsplan verpleegkundigen
Ook in 2016 is de werving en opleiding van goed gekwalificeerde 
verpleegkundigen een speerpunt geweest in het arbeidsmarktbeleid 
van het Prinses Máxima Centrum. Per 31 december 2016 waren 77 
(64 fte) verpleegkundigen in verschillende functies en specialisaties 
in dienst. Verdere werving en opleiding blijft een topprioriteit met 
het oog op de benodigde bezetting bij de ingebruikname van de 
nieuwbouw in 2018. 

In het algemeen is het aanbod van hbo-verpleegkundigen nog altijd 
schaars in Nederland. Daarom is eind 2016 een online campagne 
ingezet, onder meer via Facebook, voor extra zichtbaarheid en 
aandacht voor werken in het Prinses Máxima Centrum. 

Opbouw facilitaire organisatie 
Voor de tijdige inrichting en het beheer van de nieuwbouw in 2018 
is in dit verslagjaar een begin gemaakt met de opbouw van het 
toekomstige facilitair bedrijf. De verschillende producten en diensten, 
die het facilitair bedrijf zal gaan leveren, zijn verdeeld in een tiental 

domeinen, waarvoor gerichte plannen worden uitgewerkt. 
Daarnaast zijn voorlopige ontwerpen gemaakt voor het interieur 
van de nieuwbouw en voor de verzorging van eten en drinken voor 
patiënten, gezinnen, bezoekers en medewerkers in het nieuwe 
Prinses Máxima Centrum. Deze ontwerpen worden in 2017 nader 
gespecificeerd, waarop meerdere offertes kunnen worden aange-
vraagd om tot de selectie van de beste leveranciers, c.q. partners te 
komen.  

Inkoop
In 2016 is een start gemaakt met de inrichting van de inkoopafdeling. 
De belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen voor de inkoop zijn 
vastgesteld en de verschillende procedures voor de best mogelijke 
uitvoering van die inkoop zijn uitgewerkt.

Integraal crisismanagement
Het Prinses Máxima Centrum wil goed ingesteld zijn op het 
omgaan met mogelijke calamiteiten in de huidige opbouwfase en 
in de komende fase waarin het nieuwe Prinses Máxima Centrum 
volledig operationeel is. Daartoe is in 2016 een integraal crisisplan 
opgesteld volgens een stramien dat in 2013 is ontwikkeld voor de 
zorgsector. Het plan fungeert als een paraplu boven noodplannen en 
-maatregelen, die onderdelen van de organisatie zelf beheren en zo 
nodig uitvoeren. Het plan voorziet in een uniforme werkwijze voor 
crisissituaties die de inzet van de reguliere organisatie overstijgen. 
Voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het plan is binnen 
Organisatie & HR een crisiscoördinator benoemd. 

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 
Hoewel de effectieve invoering van de Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties door de overheid is uitgesteld tot 1 januari 2018, heeft 
het Prinses Máxima Centrum de eigen werkwijze en vastlegging van 
opdrachtovereenkomsten met zelfstandigen in 2016 getoetst en waar 
nodig aangepast aan de modellen die de Belastingdienst voor de 
nieuwe situatie hanteert.
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Groei aantal medewerkers 2015 - 2016

31-12-2015 131 personen (113.26 fte)

31-12-2016 255 personen (214,24 fte)

Ziekteverzuim

2016 percentage

3,09 % 

Zwangerschapsverlof

2016 percentage

1,05 % 

In/uit dienst

man vrouw

In dienst 42 89

Uit dienst 5 17

Leeftijdsopbouw

man vrouw

< 25 2 26

25 - 30 4 29

30 - 35 7 27

35 - 40 7 28

40 - 50 14 49

50 - 60 22 28

60 + 8 4

Totalen 64 191

Aantal uren per week

man vrouw

0 - 10 3 3

10 - 20 6 8

20 -30 4 50

30 - 36 46 126

37 - 40+ 5 4

Totalen 64 191

Personeel: kerngegevens 2016 
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ICT

De ontwikkeling van ICT in het Prinses Máxima Centrum kan 
kernachtig samengevat worden met ‘van niet op de kaart tot high 
performance’. Begin 2016 was er nagenoeg geen sprake van een 
ICT-organisatie en stond het proces van eigen regievoering nog in de 
kinderschoenen. Eind 2016 staat er een high performance-team dat 
intensief sturing geeft aan de ICT-agenda van het Prinses Máxima 
Centrum. Deze sturing heeft zich geconcentreerd op drie domeinen: 
zorg, innovatie en nieuwbouw.

Zorg
Zorgregistraties, ordercommunicatie, planning en afspraken zijn 
belangrijke onderdelen in het EPD van een ziekenhuis. Het UMC 

Utrecht en het Prinses Máxima Centrum hebben een intensieve 
samenwerking en hun zorgprocessen zijn via het elektronisch 
patiëntendossier (EPD) sterk aan elkaar verbonden. In 2016 is een 
analyse uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van een eigen 
EPD. Besloten werd om de komende jaren het EPD (Chipsoft) 
in gezamenlijkheid met het UMC Utrecht te blijven voeren. 
Doorslaggevende argumenten hierbij waren patiëntveiligheid, 
eenduidigheid en kosten. Gebaseerd op dit besluit is de optimalisatie 
van het kinderoncologisch dossier (KON-dossier) ter hand genomen. 
Dit is het deel binnen het EPD dat speciaal is ingericht ten behoeve 
van de klinische processen binnen het Prinses Máxima Centrum. 
De inrichting van dit dossier moet voldoen aan de eisen en wensen 
van nu (denk aan aanpassingen voor de LATER-poli en anti-GD2 
immunotherapie), maar ook voorbereid worden voor de klinische 
processen in de nieuwbouw.
Oorspronkelijk zouden alle protocollaire kinderoncologische 
processen ook in het EPD worden ondergebracht. Nadere analyse 
heeft aangetoond dat dit de komende jaren niet mogelijk zal zijn. 
Daarom is in 2016 de keuze voorbereid om deze functionaliteit in 
een aparte applicatie onder te brengen. Ondertussen is deze keuze 
gemaakt en zal het protocollair werken in 2017 worden ondersteund 
door de applicatie Practocol. Deze applicatie heeft zich al langer in 
Rotterdam bewezen.

Voor de kinderoncologische zorgverlener in de shared care-
ziekenhuizen is inzicht in het klinisch dossier van groot belang. In 
2016 is hiervoor een voorziening getroffen. Daardoor hebben alle 
shared care-ziekenhuizen inzage in het dossier op basis van een veilige 
verbinding. In 2017 wordt onderzocht in hoeverre de functionaliteit 
van deze verbinding kan worden uitgebreid, onder andere naar 
registratiemogelijkheden.

Informatiebeveiliging en patiënt-privacy hebben binnen het Prinses 
Máxima Centrum een hoge prioriteit. In 2016 is een security- en 
privacy awareness-programma gestart, dat in 2017 wordt voortgezet. 
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Zonder bewustwording hebben technische oplossingen veel minder 
effect. Daarnaast is een meer technisch security- en privacy-traject 
gestart, gebaseerd op het Accenture Security Framework. Zo kunnen 
we zowel in werkprocessen als in de technische inrichting van netwerk 
en werkplekken, voldoen aan wet en regelgeving. Tot slot participeert 
het Prinses Máxima Centrum ook in de Regionale Commissie voor 
Privacy in de Gezondheidszorg.

Innovatie
Vernieuwingen bij Zorg, de Academy en bij Research volgen elkaar 
in snel tempo op. Om hierin regie te kunnen voeren, is in 2016 de 
aanzet gegeven om te komen tot een Innovatielab. Eind 2016 is dit 
gerealiseerd. Het Innovatielab is tijdelijk gevestigd in Almere, te 
midden van een groot aantal medische start-ups. Maar uiteindelijk zal 
hiervoor ruimte worden gemaakt in de nieuwbouw van het Prinses 
Máxima Centrum. Doel van dit Innovatielab is om ruimte te geven 
aan de ontwikkeling van werkbare oplossingen die bijdragen aan de 
doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum. Nieuwe applicaties, 
programma’s en technieken voor de behandeling van kanker worden 
ontwikkeld, getest en gevalideerd. Dat gebeurt in real-life-scenario’s 
met uitdrukkelijke betrokkenheid van ouders en kinderen. Een van 
de projecten die in dit kader is gestart, is ‘de Roadmap’. Met een 
financiële bijdrage van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum 
wordt een applicatie ontwikkeld die ouders en kinderen meer inzicht 
moet geven in (toekomstige) behandelplannen, met een uitleg 
die is toegesneden op de specifieke situatie, omstandigheden en 
informatiebehoefte. 

Vernieuwingen in de zorg moeten gebaseerd zijn op gevalideerde 
data. In 2016 is gestart met het in kaart brengen van alle voor zorg en 
research relevante databronnen en zijn de eerste stappen gezet om 
deze met elkaar te verbinden. In 2017 wordt dit proces voortgezet, 
om uiteindelijk invulling te geven aan de wens om geavanceerde 
data-analyses te kunnen uitvoeren over alle kinderoncologische 
informatiebronnen.

Nieuwbouw
De nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum wordt in 2018 
in gebruik genomen. Voor ICT betekent dit dat nagenoeg alle 
onderdelen al in september 2017 beschikbaar moeten zijn. Enerzijds 
omdat bepaalde onderdelen integraal in het bouwproces moeten 
worden ingepast (netwerkcomponenten), anderzijds omdat 
onderdelen uitvoerig getest en gecertificeerd moeten worden voordat 
het gebouw betrokken kan worden (werkplek, communicatie). In 
2016 is een architectuurontwerp opgeleverd dat de samenhang borgt 
met de infrastructuur van het UMC Utrecht, alsmede de veiligheid 
van de patiënt en de te verwachten ICT-ontwikkelingen in het Prinses 
Máxima Centrum.

Eind 2016 zijn de vaste netwerkcomponenten Europees aanbesteed. 
De besluitvorming is gepland in april 2017. De aanbesteding van het 
draadloos netwerk en het Prinses Máxima Centrum-werkplekconcept, 
staan gepland voor de zomer van 2017. De ontwerpen hiervoor zijn 
eind 2016 opgesteld.

ICT-organisatie
De organisatie van ICT binnen het Prinses Máxima Centrum 
ontwikkelt zich anders dan in veel andere ziekenhuizen. Het team 
blijft beperkt in omvang en zal met name regie voeren op proces- en 
beheersniveau, door intensieve samenwerking met gespecialiseerde 
bedrijven en instellingen. In 2016 heeft dit geresulteerd in een 
meerjarige strategische samenwerking met Accenture. In 2017 wordt 
een forse uitbreiding van samenwerkingsverbanden voorzien.

De tweejarige post-masteropleiding tot klinisch-informaticus van 
de Technische Universiteit Eindhoven, is in oktober 2016 binnen 
het Prinses Máxima Centrum van start gegaan. De inzet is om dit 
elk jaar te continueren, om op die wijze een elkaar overlappende 
opleidingsperiode te realiseren.
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Communicatie

2016 was een jaar vol beweging vooruit. Het Prinses Máxima Centrum 
heeft flink kunnen bouwen aan een solide reputatie en stevige 
positionering. Zowel intern als extern hebben we de contouren van 
het Prinses Máxima Centrum helder kunnen maken en hebben we 
veel aandacht weten te genereren door middel van pers en publiciteit 
bij onze stakeholders, maar ook bij het algemeen publiek.
 
Pers en publiciteit
In 2016 stond Prinses Máxima Centrum weer regelmatig in 
de publieke en publicitaire belangstelling. De eerste paal voor 
de nieuwbouw werd in februari geslagen, in aanwezigheid van 
vierhonderd gasten en minister Schippers van VWS. Uiteraard was 
bij dit evenement de pers aanwezig. Maar de werkelijke hoofdrol was 
weggelegd voor de kinderen die met de minister symbolisch de eerste 

paal plaatsten. In oktober werd het hoogste punt 
van de bouw gevierd. Die mijlpaal trok ook veel 
media-aandacht en werd gevierd met kinderen en 
onze medewerkers. Zo houden we zowel intern als 
extern de betrokkenheid bij de nieuwbouw hoog.

Het Prinses Máxima Centrum kreeg ook bezoek 
van ambassadeur Dafne Schippers. De topatlete 
bezocht ons in juni en had daarbij veel aandacht 
voor de kinderen. Ze daagde hen uit voor een 
hardloopwedstrijdje. Aan Schippers heeft het 
Prinses Máxima Centrum een goede ambassadeur. 
Daarnaast mogen we op de ondersteuning van 
steeds meer ambassadeurs rekenen, die zich - ieder 
op geheel eigen wijze - willen inzetten voor onze 
kinderen. Daarmee komt het Prinses Máxima 
Centrum meer en meer in de belangstelling te 
staan, een positieve en gunstige ontwikkeling.
Fashiondesigner Monique Collignon begon in het 

voorjaar van 2016 samen met kinderen en de KAR met het ontwerpen 
van kleding voor zorgmedewerkers. Collignon is inmiddels een 
gevestigde naam in de modewereld. Zij helpt de kinderen te bepalen 
hoe het zorgpersoneel er straks uit gaat zien. Op die manier geven 
we de kinderen invloed en een stem. We doen dat overigens op zo 
veel mogelijk manieren, bijvoorbeeld ook in de ontwikkeling van ons 
voedingsconcept.
 
Het Prinses Máxima Centrum werkt aan de kwaliteit van kinder-
oncologische zorg door deze te concentreren. Op 16 november 2016 
organiseerden we een zeer geslaagd congres over dit onderwerp, 
met internationale sprekers. Het St. Jude Children’s Research 
Hospital in de Verenigde Staten is daarin zowel ons grote voorbeeld 
als een belangrijke samenwerkingspartner. Bill Evans, tot voor kort 
de chairman van St. Jude, was een van de sprekers op het congres. 
Unaniem ondersteunden de deelnemers de overtuiging dat het 
samenbrengen van kennis en kunde leidt tot kwaliteit.
 
Sociale media
In december 2016 lanceerden we op Facebook een oproep in het 
kader van de werving van honderd nieuwe verpleegkundigen. Deze 
nieuwe collega’s zijn hard nodig om volgend jaar - bij de opening van 
de nieuwbouw - de zorg voor de kinderen te kunnen garanderen. 
De lancering van de Facebook-campagne bestond uit een filmpje 
waarin we de kinderen lieten vertellen wat een kinderoncologisch 
verpleegkundige zoal doet: prikken, bloed afnemen, medicijnen 

Rob Pieters met de schoenen waarmee  

ambassadeur Dafne Schippers wereldkampioen werd.

Inspiratiesessie bij topontwerpster Monique Collignon met de KinderAdviesRaad.
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brengen, chemo toedienen, maar ook: troosten als je verdrietig bent 
of een nachtmerrie hebt. Of als je je alleen voelt; dan is er iemand 
om bij je te blijven. Het filmpje werd duizenden keren bekeken en 
honderden keren gedeeld en kreeg ook publicitair veel aandacht, 
onder andere bij Hart van Nederland. En natuurlijk stroomden de 
sollicitaties binnen. Sociale media zijn in 2016 meer en meer ingezet, 
zowel voor communicatie als ten behoeve van fondsenwerving voor 
het Prinses Máxima Centrum.
 
Primanet, het intranet van het Prinses Máxima Centrum, werd in 
2016 helemaal vernieuwd en geüpdatet. Het intranet is nu voor 
mede werkers als app beschikbaar, zodat zij het op hun mobiele 
telefoon kunnen gebruiken. In de opbouwfase van het Prinses Máxima 
Centrum op weg naar de ingebruikneming van de nieuwbouw, is intra-
net onmisbaar als intern communicatiemiddel. Het stelt ons in staat 
eenvoudig met elkaar in contact te blijven en werkafspraken te maken.
 
Werkbezoeken
Communicatie was ook betrokken bij veel werkbezoeken en de ont-
vangst van delegaties, waaronder uit de politiek. We investeren fors 
op het creëren van maatschappelijk draagvlak en steun. Stuk voor stuk 
zijn bezoekers enthousiast over het Prinses Máxima Centrum en over 
onze visie op de concentratie van zorg en research.
 
Boegbeelden
Research is een belangrijke pijler van ons werk. We willen de kennis 
vergroten over kinderoncologie en over de ontwikkeling van kinderen 
die kanker hebben (gehad). Met de forse groei van het aantal 
onderzoeksgroepen (zie verder onder ‘Research in 2016’), maakten 
we een Engelstalig intranet. We kregen veel media-aandacht voor 
het oprichten van de eerste echte databank voor kinderoncologie. Er 
werden ook veel grote beurzen binnengehaald, onder andere door 
researcher Jan Molenaar (VIDI en ERC). Bovendien was er veel media-
aandacht voor de nationale en internationale prijzen die Hans Clevers, 
lid van onze raad van bestuur, in 2016 ontving.

Fondsenwerving

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
Een belangrijk deel van de fondsenwerving wordt gerealiseerd 
door Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. Deze stichting, 
opgericht op 14 december 2012, heeft als doel om de missie van het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie mede mogelijk te 
maken. In 2016 jaar is de opzet van Stichting Steun gewijzigd. Daarbij 
is het bestuur uitgebreid van drie naar zeven leden. Meer informatie 
over de opzet en de activiteiten is te vinden in het jaarverslag van 
Stichting Steun. 

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven
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Financieel beleid

Algemene financiële ontwikkelingen

Het jaar 2016 heeft in financiële zin in het teken gestaan van het 
uitbouwen van de beheerorganisatie en het  in control blijven om een 
beheerste groei van met name Zorg en Research mogelijk te maken. 
Het jaar 2016 is afgesloten met een totaalresultaat van € 7,9 miljoen, 
waarvan € 1,8 miljoen begroot (netto resultaat is € 6,1 miljoen). Dit 
resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige baten.

Hoofdlijnen financieel beleid

Nadat in 2015 een minimumscenario van het financieel model is 
opgesteld, heeft in 2016 een herijking van dit model plaatsgevonden 
en is het financieel meerjarenbeleid opnieuw vastgesteld. Er is  
een zogeheten gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op risico’s die zich 
kunnen voordoen in de tariefstructuur, de omvang en het tempo 
van de schen kingen, de ontwikkeling van de kostenstructuur en 
de te plegen voorinvesteringen. Bovendien zijn waar mogelijk 
benchmarkgegevens van 25 ziekenhuizen gebruikt. Op basis van 
de uitkomsten van deze herijking ziet de toekomst van het Prinses 
Máxima Centrum er goed uit.

Het financieel meerjarenbeleid en het rentedekkingsplan zijn 
geautoriseerd door BNG Bank en Rabobank. In aansluiting hierop 
wordt inmiddels de laatste hand gelegd aan een gewijzigde 
kredietovereenkomst.

Zowel opbrengsten als kosten worden toegerekend aan het relevante 
segment waartoe zij behoren (zie verder de jaarrekening 2016), zodat 
het Prinses Máxima Centrum in de interne en externe verantwoording 
voldoet aan wettelijke en aanvullend overeengekomen vereisten 
(bijvoorbeeld de openboekverantwoording richting de 
zorgverzekeraars en de verantwoording aan subsidiegevers).

Sturing en beheersing

De financiële sturing vindt plaats aan de hand van een door het 
Prinses Máxima Centrum ontwikkeld maandelijks productiedashboard 
en aan de hand van de financiële maandrapportage voorzien van 
resultaat, balans en kasstroomgegevens per segment.

Risico’s en onzekerheden

In de kwartaalrapportage worden de risico’s bewaakt. Zowel in het 
integraal jaarplan 2016, als in dat van 2017 zijn de belangrijkste 
gemonitorde risico’s voor de organisatie benoemd. Deze risico’s zijn 
op de volgende pagina in een matrix geplaatst, waarin de kans van 
optreden is afgezet tegen de financiële impact.  

In het algemeen zijn de onderkende risico’s beter in control gekomen. 
Zowel de kans dat een van de genoemde risico’s zich voordoet is 
gedaald, als de financiële impact ervan. Er is één risico dat hoe dan 
ook de aandacht blijft vragen, namelijk dat het Prinses Máxima 
Centrum onvoldoende verpleegkundigen weet aan te trekken. In 2017 
geeft het Prinses Máxima Centrum het risicomanagement (inclusief 
kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg) een meer structurele plek in 
de planning en controlcyclus van de organisatie. Daarvoor wordt een 
plan opgesteld en in iedere kwartaalrapportage wordt er door middel 
van een dashboard verantwoording over afgelegd.
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   Matrix: risico’s jaarplan 2017

1   Vertraging in de nieuwbouw | Het risico is onveranderd en 
naarmate de oplevering dichterbij komt wordt de kans op optreden 
lager en daarmee ook het financiële risico gemitigeerd. Door 
continu nauw contact tussen bouwdirectie en aannemer wordt 
waar nodig bijgestuurd.

2   Onvoldoende verpleegkundigen door niet realiseren strategisch 
personeelsplan | De kans van optreden is lager geworden vanwege 
de in gang gezette activiteiten rond werving en scholing. Daarmee 
is ook het financiële risico afgenomen. Desalniettemin behoudt dit 
onderwerp zijn prioriteit.

3   Inkoop | De kans van optreden is verminderd doordat inmiddels 
een genuanceerd inkoopbeleid wordt gehanteerd. Het blijft van 
belang om vast te houden aan een strikte tijdsplanning, gelet op de 
deadlines die spelen.

4   Bevoorschotting verzekeraars en banken | De kans van optre-
den is laag door te werken aan een goede verhouding met 
beide partijen. Een positief voorbeeld hiervan is het verlengen 
van de zogenoemde Voorlegger van 16 december 2016 waarin 
aanvullende afspraken met zorgverzekeraars over contrac tering van 
kinderoncologische zorg zijn opgenomen. Met banken is overleg 
gevoerd over een aanpassing van de kredietovereenkomst.

5   LATER-poli | De kans van optreden van het risico op niet vergoeden 
is afgenomen doordat met zorgverzekeraars afspraken zijn gemaakt 
over contractering van de zorg die is overgekomen van de LATER-
poli van het AMC.

6    Anti-GD2 immunotherapie | De kans van optreden van het niet 
vergoeden was laag en is onveranderd. Met verzekeraars bestaan 
afspraken over gebruik individuele coulance-regeling.

7   Geen vergoeding transitie- en frictiekosten | De kans op optreden 
is reëel en dit onderwerp staat om die reden nog steeds op de 
overlegagenda met zorgverzekeraars.

8    Lichtere patiëntenmix | De patiëntenmix van de solide tumoren 
is lichter dan het langdurig meerjarig gemiddelde. Indien deze 
trend zich doorzet is er een kans dat de omzet € 1 miljoen lager 
zal uitvallen. Hogere inkomsten als gevolg van een groter aantal 
hemato-oncologiepatiënten, gaan gepaard met hogere uitgaven 
voor de dienstverleningsovereenkomsten met UMC Utrecht. 
Inmiddels vindt een nadere analyse plaats van actuele cijfers over 
meerjarige gemiddelden.

9    Langdurig verzuim | Naarmate de organisatie een grotere omvang 
krijgt, neemt de impact van langdurig verzuim af en daarmee dalen 
de risico’s.

10  Reputatieschade | De kans is reëel voor iedere organisatie in de 
zorg en research. Het afgelopen jaar is het integraal crisisbeleid 
geformuleerd en in werking gesteld. Daarnaast is een aantal 
aanbevelingen van externe onderzoeken door Hoffmann en Van 
Poppel uitgevoerd. Ook is een hernieuwde risk assessment (door 
de eigen afdeling Finance & Risk) uitgevoerd.
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Financiële instrumenten

De definitie van financiële instrumenten omvat handels- en 
overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen 
posten. In 2016 is  een dekkingsplan opgesteld voor het beleid 
rondom het indekken van het renterisico. De raad van bestuur ziet 
erop toe dat voor het Prinses Máxima Centrum steeds voldoende 
liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen 
voldoen. Ook zorgt de raad van bestuur ervoor dat voldoende 
financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft 
om 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 2016 (zie pagina 
57 en verder).

Gang van zaken in het boekjaar

Resultaten
Het overall resultaat 2016 is opgebouwd uit het exploitatieresultaat 
van Zorg (-/- € 0,3 miljoen), Academy (-/- € 0,2 miljoen), Research 
(€ 4,9 miljoen) en het resultaat Nieuwbouw (€ 3,5 miljoen). Per 
saldo gaat het om een resultaat van € 7,9 miljoen. De resultaten 
kunnen als volgt worden samengevat:

Het resultaat over 2016 was begroot op € 1,8 miljoen positief. De 
realisatie over 2016 is dus € 6,1 miljoen hoger uitgepakt. Deze 
stijging wordt vooral veroorzaakt door schenkingen voor de 
nieuwbouw en nog niet bestede en gereserveerde opbrengsten 
ten behoeve van Research. In de begroting was rekening gehouden 
met het activeren van bouwkosten ter hoogte van € 1,5 miljoen. 
Er was geen rekening gehouden met financiële baten en lasten, die 
op jaarbasis € 0,5 miljoen bedragen. Indien we met deze effecten 
rekening houden, is de conclusie gerechtvaardigd dat de begroting 
gerealiseerd is. De resultaten zijn ook in lijn met de business case.

Zorg
De opbrengsten binnen het segment Zorg kennen in 2016 een 
verdere groei ten opzichte van 2015. Deze is conform verwachting. 
Ook de kostenontwikkeling is conform verwachting en is daarom 
ook hoger dan 2015. Het resultaat is weliswaar negatief, maar 
conform verwachting en in lijn met de business case. Dat het 
resultaat negatief is, wordt veroorzaakt doordat de organisatie 
nog in opbouw is. Daardoor moeten relatief meer kosten gemaakt 
worden dan uiteindelijk in het nieuwe Prinses Máxima Centrum 
verwacht mag worden.   

Resultaat- 
eenheden

Opbrengsten 

in € miljoen

Kosten 

in € miljoen

Resultaat 
2016

in € miljoen

Resultaat 
2015

in € miljoen

Zorg 32,8 33,1 -/- 0,3 -/- 1,8

Research 9,6 4,7 4,9 0,6

Academy 0,1 0,3 -/- 0,2 -/- 0,1

Totaal 
Exploitatie

42,5 38,1 4,4 -/- 1,3

Nieuwbouw 3,5 0 3,5 38,6

Totaal 46,0 38,1 7,9 37,3
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Research
In 2016 is succesvol vervroegd gestart met de researchgroepen. De 
researchopbrengsten bestonden in 2015 uit Kind & ontwikkeling 
en een core funding-bijdrage van KiKa. In 2016 startten de eerste 
onderzoeksgroepen, waarbij als basisfinanciering een core funding-
bijdrage vanuit KiKa is overeengekomen. De uitgaven van de 
researchgroepen konden met deze opbrengsten naar verwachting 
nog geen gelijke tred houden, waardoor een resultaat van € 4,9 
miljoen gerealiseerd is. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het 
Bestemmingsfonds Research, waardoor het voor de komende jaren 
beschikbaar is en blijft voor Research.

Opleidingen en onderwijs
In 2016 is gestart met de eerste opleidingen. De huidige subsidie- en 
bekostigingsregelingen houden op voorhand geen rekening met de 
opbouw en het specifieke karakter van de scholingsbehoefte van het 

Prinses Máxima Centrum. Hierdoor is het resultaat van dit segment 
ook nog negatief. Dit is in lijn met de verwachting en ook met het 
resultaat van 2015. 

Met subsidiegevers, erkenningsinstanties en opleidingsinstituten 
heeft afgelopen jaar intensief overleg plaatsgevonden. Dit heeft er 
toe geleid dat alle diverse benodigde accreditaties verstrekt zijn, 
zodat de dekking van de kosten van opleiding gewaarborgd is voor 
de komende jaren.

Schenkingen bouw
Met de start van de nieuwbouw op 6 november 2015 was aan de 
laatste voorwaarde voldaan voor de realisatie van de toezegging 
van KiKa ten behoeve van het pand, met een totaalbedrag van € 43 
miljoen. 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 2016 kon 
daarom € 3,5 miljoen verantwoord worden als opbrengst, terwijl dit 
in 2015 nog € 38,6 miljoen was.

In 2016 is Research voortvarend aan de 

slag gegaan, waarbij enkele onderzoekers 

zich ook met vlogs manifesteren.
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Financiële positie 

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

Per eind 2016 is voor € 10,2 miljoen aan liquide middelen beschikbaar.

De bestemmingsfondsen betreffen ontvangen schenkingen ten 
behoeve van de nieuwbouw. Het positieve exploitatieresultaat is 
toegevoegd aan de algemene en overige reserves. De solvabiliteits-
ratio komt hiermee uit op 50%, waarbij 25% is vereist vanuit de 
bank convenanten. Indien rekening gehouden wordt met de achter-
gestelde leningen, stijgt dit percentage verder door. De EBITDA 
en de cumulatief verkregen schenkingen voldoen tevens aan de 
bankconvenanten.  

De financiële positie per eind 2016 is gezond, waarbij de realisatie 
van de zorgexploitatie in 2017 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. 

Begroting 2017

Op 13 december 2016 is de begroting voor 2017 goedgekeurd door 
de raad van commissarissen, samen met het integraal jaarplan 2017. 
De begroting sluit op een exploitatieresultaat van € 0,2 miljoen en 
kent een EBITDA van € 2,1 miljoen. De begroting voldoet daarmee 
aan de eisen van de banken en is ook in lijn met de business case.

Toekomstverwachtingen

Na de eerste fase van de concentratie van kinderoncologische zorg 
zijn de researchactiviteiten en de nieuwbouw na een lange voor-
bereiding 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 tevens 
te zien 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 
blijven voorzien. De belangrijkste kans die zich daarbij voordoet, is de 
grote aantrekkingskracht van het Prinses Máxima Centrum.
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Betreft Omvang 
ultimo 2016

Omvang 
ultimo 2015

Kapitaal € 19.000 € 19.000

Bestemmingsreserves € 824.600 € 581.800

Bestemmingsfondsen € 54.495.000 € 46.579.000

Algemene & Overige reserves -/- € 10.509.000 -/- € 10.347.000

Totaal Eigen Vermogen € 44.829.600 € 36.832.800
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Leden raad van commissarissen en hun nevenfuncties

Op 31 december 2016 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  
(tot 14 september 2016) 

• 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
•  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
•  voorzitter Endpoint Review Committee, 

Leo Pharma A/S 
•  delegate to the Nevada State Medical 

Association, Reno, Nevada, USA

Bijlage 1
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De raad van commissarissen heeft besloten af te zien van 
bezoldiging voor het werk als toezichthouder van het 
Prinses Máxima Centrum.

drs. B. (Barbara) Fransen

Expertise en ervaring
• algemeen bestuurlijk
•  toezicht op zorginstellingen
•  hospitality
Functies
• lid
Nevenfuncties
•  lid raad van commissarissen Espria
•  bestuurslid Stichting Administratiekantoor 

Roessingh Research & Development
•  voorzitter beoordelingscommissie High 

Tech Factory Fund

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

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

Remuneratiecommissie
• voorzitter Kwaliteitscommissie 
• lid Bouwcommissie
Nevenfuncties
• lid bestuur Stichting Petrus Camper 

Instituut
• lid commissie van toezicht Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
(tot 1 april 2016)

• voorzitter Stichting Vrienden van Medisch 
Spectrum Twente

• voorzitter Stichting Gebroeders de Jong’s 
Leen (studiefonds voor nazaten van Herre 
Rinia en Reinskje van der Sluis)

• 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. C.I.J.M. (Clémence) Ross-van Dorp

Expertise en ervaring
•  algemeen bestuurlijk
•  kwaliteit 
•  zorg
Functies
• lid
Nevenfuncties
•  directeur/bestuurder  

Agora (steunpunt voor palliatieve zorg)
•  eigenaar TNWOC 
•  lid raad van toezicht Universiteit Twente
•  voorzitter Choices International 

Foundation
•  voorzitter Nationaal Rampenfonds
•  lid raad van toezicht Nederlands Instituut 

voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

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

De raad van commissarissen heeft 
besloten af te zien van bezoldiging 
voor het werk als toezichthouder van 
het Prinses Máxima Centrum.

Vervolg Leden raad van 
commissarissen en hun nevenfuncties
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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

Nevenfuncties:
•  voorzitter Stichting Special Arts Nederland
•  lid raad van toezicht  

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
•  voorzitter bestuur Stichting Ik Kies Bewust 
•  lid raad van commissarissen  

MC Slotervaart
•  voorzitter taskforce samenwerking 

onderwijs en kinderopvang  
(1 oktober 2016 tot 1 april 2017)

•  lid raad van commissarissen  
Cofinimmo Brussel

•  lid bestuur VSOP
•  vicevoorzitter Taskforce 

Kindermishandeling en Seksueel misbruik 
(tot 31 december 2016)

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

Hoofdfunctie: 
•  lid raad van bestuur van het Prinses 

Máxima Centrum voor kinderoncologie

Nevenfuncties: 
•  hoogleraar kinderoncologie  

Universiteit Utrecht
•  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
•  leider onderzoeksgroep (~30 fte) Hubrecht 

Instituut van de KNAW

Nevenfuncties:
•  president of the International Society for 

Stem Cell Research (Philadelphia)
•  research director HUB Foundation  

for Organoid Research Utrecht
•  member Scientific Advisory Board  

Institute for Molecular Pathology Vienna
•  member Scientific Advisory Board  

Crick Institute London
•  member Scientific Advisory Board  

Kallyope Biotech, New York
•  member Scientific Advisory Board  

Decibel Biotech, Boston
•  member Scientific Advisory Board  

Surrozen Biotech, San Francisco
•  scientific advisor Millipore/Merck

Bijlage 2

http://www.prinsesmaximacentrum.nl


English Summary Care in the Princess Máxima Center (2016)

Our care for children
The Princess Máxima Center for paediatric oncology provides the best 
care available for children with cancer and their families. Our goal is 
to achieve the highest possible cure rate with minimal side effects 
during and after treatment. By combining care, research, education, 
and training, we aim to improve survival rates and the quality of life 
for children with cancer. Our care is focused on the patients and their 
families, and particularly on the patient’s development. By the end 
of 2016 more than 250 researchers, doctors and nurses, as well as 
psychosocial staff, work closely with each other - and with parents and 
children - to achieve the mission of the Princess Máxima Center. 

Treatment in our center
The Princess Máxima Center began treating the first group of 
patients, namely children with solid tumors in the abdomen or chest, 
in October 2014. Currently all paediatric patients with solid tumors 
in the Netherlands are treated in the Princess Máxima Center. In 
addition, paediatric oncological care for other types of tumors is 
provided to all patients in the Central Netherlands region. This care is 
provided at our own wards within the Wilhelmina Children’s Hospital 
(WKZ) in Utrecht. At present, the Princess Máxima Center is the 
largest center for paediatric oncology in The Netherlands. Patients 
not only receive the best possible care, they are also included in state-
of-the-art clinical and/or pre-clinical research. In 2016 the Princess 
Máxima Center introduced promising new treatments, such as 
immunotherapy. We also develop revolutionary methods combining 
surgery with other healing techniques, such as hyperthermic therapy. 

The table shows the number of patients in 2016. 

Child & Development
One of the most important principles in our approach is the focus 
on the child and his or her development. A normal development as 
a child - within the normal (family) situation at home - is vital to the 
healing process. Therefore we apply a patient oriented treatment 
strategy in which the child and his or her family are always the main 
focus. A recent project is Roadmap, an application that will give 
parents and children more insight into (future) treatment plans, with 
an explanation tailored to their specific situation, circumstances 
and information needs. In 2016 the Princess Máxima Center also 
introduced KLIK, an online portal for children and parents centred 
around their experiences with treatment and care. Another recent 
innovation is Your Course Online, an application to enhance 
interaction between survivors and their brothers and/or sisters. 
Additionally, parents who are in need of advice or support can ask for 
personal counselling by other parents who share their experiences on 
a voluntary basis.
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Types of cancer 2016

Solid tumors 113

- Relapse solid tumors 21

Hemato-oncology 42

- Relapse hemato-oncology 12

Central nervous system tumors 24

- Relapse central nervous system tumors 2

Total number of patients 214
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Shared care in regional hospitals
In 2016 the Princess Máxima Center worked closely together with 
20 regional hospitals, 5 of which are academic medical centers. 
Complex treatment is centralised in Utrecht, while less complex care 
is provided by our regional shared care partners, closer to the homes 
of most of our patients. On a regular basis, all professionals of the 
Princess Máxima Center and shared care hospitals meet up in order 
to learn about new developments, and to exchange knowledge and 
experience.
 
LATER care for survivors
In 2016 we set up the so-called LATER outpatient clinic for survivors 
under 18 years of age. In this outpatient clinic, patients are periodically 
checked on late side effects of their earlier treatment. They are also 
monitored for their current quality of life. Early 2017, the Princess 
Máxima Center similarly started a LATER outpatient clinic for adult 
survivors. 

Quality and safety
Excellent care asks for sophisticated quality management. The 
Princess Máxima Center is therefore developing a set of specific 
quality measures for paediatric oncology that will enable us to 
continuously monitor the quality of our care. Not only professional 
and organisational processes and outcomes are important, the input 
from our patients and their parents is just as crucial. Round tables and 
focus groups are a means to have patients participate in the on-going 
process of improvement. Additionally, the Princess Máxima Center 
strives to be an open and transparent organisation to both patients 
and their parents. A culture that is open to comments, and in which 
people feel free to offer critique or express possible complaints is 
important to create a safe learning environment. This open culture is 
one of the goals of our program Orange & I, which aims at developing 
a shared set of values on hospitality, quality and safety. 

Permanent education and professional training
Paediatric oncology is fast changing, with many new discoveries 
coming up. To be up-to-date, every professional working in this 
field should continually develop his or her expertise and skills. The 
Academy of the Princess Máxima Center provides education to all 
kinds of health-care professionals in paediatric oncology, in- and 
outside of our center, including nurses, medical doctors,and those 
active in psychosocial care, and research. Indispensable for achieving 
our goal: providing the highest quality of care for children with cancer 
and their families.        

A new building for our center
The Princess Máxima Center is currently building a new hospital 
and research center in Utrecht, centrally located and easy to reach 
by car and public transportation. A group of experts - from medical 
professionals and researchers to parents of children with cancer - 
have been working together diligently and with great enthusiasm 
to design our new building. Thus, patients and their parents have an 
active role in judging the quality of the design from a child and family 
perspective. Half way through 2018 we will be opening our medical 
center for patients.   
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Scientific Annual Report 2016

Summary
In 2016 we started with the laboratory research activities at the 
Princess Máxima Center. The strategy of jumpstarting research 
through the temporary renting of space in the Hubrecht Institute 
has proven to be very well justified. Rather than waiting for a start 

of laboratory-based research until the opening of our own building 
in 2018, we have been able to start many essential initiatives much 
earlier. Although much remains to be set up, a strong start has been 
achieved in a short time. We thank all who have made this possible. 
Besides our own personnel this includes our core funding agency 
KIKA, many other supportive partners including VOKK, KWF, 
Villa Joep, SKION, the UMC Utrecht and WKZ, as well as Utrecht 
University and the Hubrecht Institute/Royal Netherlands Academy of 
Arts and Sciences (KNAW).  

Research organization

Research groups
From January 2016 until the opening of our own building in May 
2018, the Princess Máxima Center is renting a laboratory floor in the 
Hubrecht Institute at the Utrecht Science Park, the campus of Utrecht 
University. We are hereby located beside the childrens hospital of 
the UMC Utrecht, the Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), where 
our patients are currently treated. Renting a floor in the Hubrecht 
Institute has allowed us to start shaping our research organization. 
The first three laboratory research groups (Holstege, Kemmeren and 
Molenaar) arrived in February/March. In the course of the year we 
grew to include 14 research groups currently committed to joining. 
Table 1 gives an overview of these groups and their (expected) start 
dates. Basic and translational research groups are located within the 
Hubrecht laboratory facilities. The clinical researchers are mainly 
located in the WKZ.

Employees
During 2016, the research division grew to approximately 80 
employees, comprising over 10 different nationalities. We aim 
to increase our international profile further in the coming years. 
Currently, 19 PhD students are employed at the Máxima Center. 
These students are enrolled into either of two research schools 

Bijlage 4

Group leader Start date Expertise

Rob Pieters 2014 Clinical ALL research

Martha Grootenhuis 2015 Psychosocial oncology

Marry van den Heuvel 2015 Clinical oncology and kidney tumors

Hans Clevers 2015 Cancer Organoids

Frank Holstege February 2016 Genomics and gene expression

Patrick Kemmeren February 2016 Bioinformatics

Jan Molenaar March 2016 translational neuroblastoma research

Marc Wijnen July 2016 Surgery

Lieve Tytgat July 2016 Minimal residual disease

Jules Meijerink September 2016 T-ALL

Ronald Stam September 2016 Infant ALL

Michel Zwaan October 2016 Phase I/II clinical trials

Roland Kuiper November 2016 Predisposition and cancer genomics

Jarno Drost November 2016 Kidney tumors

Leontien Kremer February 2017 Late effects

Anne Rios March 2017 Imaging

Monique den Boer May 2018 Translational ALL research

Rogier Versteeg (affiliated) November 2016 Neuroblastoma research

Table 1: Overview of the research groups 

within the Princess Máxima Centrum.
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(Dutch: ‘onderzoeksscholen’), both part of the Utrecht Graduate 
School of Life Sciences. PhD students from the laboratory-based 
research groups participate in the research school for Cancer Stem 
cells & Developmental biology (CS&D) and the more clinically 
orientated PhDs join the research school for Clinical Translational 
Oncology (CTO).

Professorships
In 2016, Rob Pieters and Marry van den Heuvel were appointed as 
full professors at the UMC Utrecht/Utrecht University, joining Frank 
Holstege and Hans Clevers. Michel Zwaan, Marc Wijnen and Martha 
Grootenhuis already have professorships in Rotterdam, Nijmegen and 
Amsterdam (UVA) respectively.

Awards
In 2016, Hans Clevers received a number of awards for his research 
on stem cells and organoids. These included the Akademiehoogleraar 
2016 (Amsterdam, May 3), Kazemi Award (Teheran, August 31), 
Körber European Science Prize 2016 (Hamburg, September 7), 
Swammerdam medal (Amsterdam, November 18) and the Ilse & 
Helmut Wachter Award (Innsbruck, November 26).

Research facilities
Establishment of research facilities was initiated in 2016. These 
facilities will provide access to shared technology and know-how. Each 
of the facilities will be run by a group leader with a strong position in 
the pertinent expertise. For this, extra funds will be made available to 
the responsible group.

Research ICT
Patrick Kemmeren is responsible for coordinating research ICT and 
the bioinformatics infrastructure. Our first focus is to develop an 
integrated research ICT platform that enables efficient, integrative 
access to all Máxima data. Besides choices for clinical databases 

and an electronic labjournal, standard data formats, ontologies and 
interfaces have been agreed upon for exchange of data between 
different Máxima IT domains. This is being done in close collaboration 
with the Máxima ICT team of Richard Kamman.

Genomics
Frank Holstege is establishing research pipelines for DNA/RNA 
sequencing, including single cell approaches. In 2016, a letter of intent 
was signed with the Hartwig Medical Foundation for whole genome 
sequencing of patient samples. Contract negotiations are ongoing 
with the Hartwig. We aim to align the research and diagnostics 
workflows/pipelines as much as possible. For this, we closely work 
with Bastiaan Tops, head of the diagnostics lab. 

Confocal Imaging
For preclinical imaging, we recruited Anne Rios from Melbourne, 
Australia. She will start in March 2017 and will run a research group 
on 3D/4D imaging. In addition, she will head the Princess Máxima 
Imaging center. Early 2017, the first confocal microscopes will be 
purchased. Rios will work closely with the confocal imaging facility of 
the Hubrecht Institute, currently headed by Jacco van Rheenen. 

Phase I/II trial unit
In October 2016, Michel Zwaan joined the Máxima center for one 
day/week. His trial group will gradually move from Rotterdam to 
Utrecht in the course of 2017, which allows us to build the Phase I/
II clinical trial unit. It is anticipated that the DCOG (Dutch childhood 
oncology group, SKION) phase III trial unit will be added at a later 
stage.

Animal facility
An institute permit for permission for animal experiments was 
obtained from the government last year. No animal experiments were 
performed.
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Biobanking
Related to our goal of facilitating genomic as well as other standard 
analyses such as organoid and PDX technology, a wide-ranging 
biobank protocol has been written and accepted after review 
by a national medical ethical review committee. This will enable 
an extensive biobank, which is now being set up. This is being 
coordinated by Valérie de Haas in close collaboration with pathology, 
researchers and clinicians.

Knowledge exchange

Internal work discussions
To ensure that knowledge and expertise is exchanged we have  
started weekly research discussions for both clinicians and scientists.  
It is the intention that all researchers present their work once a year 
for the institute. A ‘journal club’ for (PhD) students and postdocs is 
held every two weeks. In addition to these scientific presentations,  
the group leaders hold a monthly coordination/logistics meeting.  
On the first of April 2016 the Máxima organized an internal research 
conference in which all group leaders gave a short overview of their 
work. Individual research groups hold their research meetings once 
per week.

Knowledge dissemination
Last year, we also invited a number of guest speakers from abroad. 
Besides personal meetings, these scientists also gave seminars for the 
entire Utrecht campus. Table 2 gives an overview of the international 
speakers in 2016. On September the 22nd we organized the Tom 
Voûte young investigator award meeting in collaboration with KiKa 
in Utrecht. To introduce the Princess Máxima Center and pediatric 
oncology to a broader public, we organized a symposium on 25th of 
November in collaboration with the clinical translational oncology 
research school in Utrecht.

Speaker Institute Date Title

Stephen Sands Memorial Sloan Kettering, 
USA

17-03-2016 Neurocognitive and Emotional Outcomes 
for Childhood Cancer: Lessons Learned  
and Next Steps

Antonio Lavarone Columbia University, USA 21-03-2016 The drivers of oncogenesis of  
malignant glioma

Anne Rios WEHI, Aus 08-06-16 Investigating the cellular dynamics  
of Breast development and Cancer  
using 3D/4D Imaging

Tanja Gruber St. Jude, USA 15-06-16 Molecular Pathogenesis of  
Pediatric Acute Megakaryoblastic Leukemia

Scott Armstrong Dana-Farber, USA 22-9-2016 Progenitors and Epigenetic Mechanisms: 
Leukemia origins and novel therapies

Josef Vormoor Newcastle University, UK 29-9-2016 Mechanisms of clonal expansion  
in childhood acute lymphoblastic leukaemia

Emma Nollen WEHI, Aus 28-11-2016 RANKL as a target for breast cancer 
prevention in BRCA1-mutation carriers

Table 2: Overview of the international 

guest speakers presenting their data at 

the Máxima Center in 2016.
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Funding
Early in 2016, the core funding agreement with KiKa was signed, 
allowing the formal start of the research activities of the Princess 
Máxima Center. Besides this essential core funding contract, a number 
of other agreements have been made with various funding agencies. 
On 15 February, we received the official letter from the Netherlands 
Organisation for Scientific Research (NWO) that authorizes Princes 
Máxima Center researchers to submit NWO and Zon/Mw grant 
proposals from 2016 onwards. In June 2016, our request for the SEO 
arrangement (national Stimulus European Research) was granted. At 
the end of 2016, we applied to join the national OncoXL initiative. 
In addition to these agreements, the board of directors has actively 
pursued structural funding from the Ministry of Health (VWS), 
resulting in a subsidy for the years 2017-2019. It is anticipated that 
we will participate after 2019 in the new format of the ‘academic 
component’- the national contribution scheme for academic medical 
centers. In their own right, our research groups were successful in 
obtaining external funding in 2016. For the financial management of 
research projects we implemented PaNaMa software from MiBris at 
the end of 2016. 

Scientific advisory board
The Princess Máxima Center has a Scientific advisory 
board consisting of leading (inter)national scientists 
(see table 3 for the members). On September 23rd, the 
Scientific Advisory Board was present at full strength 
for their annual meeting. In the morning, the strategy of 
the research institute was discussed with a focus on the 
achievements of last year and the challenges for coming 
years. In the afternoon a selection of the group leaders 
gave an overview of the work of their research groups.

Governance
The Princess Máxima Center is fully committed to scientific integrity 
and transparency in the context of the laws and regulations in the 
field of (bio)medical research. A Scientific Integrity Code, based on 
the newest code of conduct of the Dutch universities, was defined 
last year and put into operation in January. The Code of the Princess 
Máxima Center describes the principles and (legal) framework for 
conducting (bio)medical research in the center. Our permit to work 
with genetically modified organisms was obtained early in 2016. 
A biobank protocol for the Princess Máxima Center is currently 
established.
An important aspect of the Code is academic research integrity.  
To this end, a procedure has been put into place, which describes 
how steps are taken when employees are suspected of compromising 
academic integrity. No such events were reported for 2016.  
The Princess Máxima Center also joined the National Board for 
Scientific Integrity (LOWI) in December 13th. The LOWI is the 
national appeals-board for scientific integrity which accepts appeals 
after completion of the local integrity procedure.

New building
We will move into the new building in May 2018. During the first 
part of 2016, significant effort has been invested in adjustment of the 
original building plans to create an optimal research layout. During 
the second half of the year, the work shifted to the realization/
commissioning of the building. Consultants from MMEK and PM2 
assist with the preparation of terms of reference for functional office 
and laboratory areas respectively. A major ongoing effort is the 
purchasing of laboratory equipment to enable a smooth start in the 
new building in the spring of 2018.

Table 3: The Scientific advisory board of 

the Princess Máxima Center in 2016.

Scientific Advisory Board Members 
Prof. dr. B. Evans, chairman (USA)
Prof. dr. S. Pfister (Germany)
Prof. dr. K. Pritchard-Jones (UK)
Prof. dr. S. Armstrong (USA)
Prof. dr. M. Hudson (USA)
Prof. dr. A. Kazak (USA)
Prof. dr. H. Ploegh (USA)
Prof. dr. H. Newell  (UK)
Prof. dr. R. Medema (Netherlands)
Prof. dr. A. Eggermont (France)
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0
Materiële vaste activa 1 53.658.388 13.712.856
Financiële vaste activa 3 0 0
Totaal vaste activa 53.658.388 13.712.856

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 2 0 2.180.496
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 0 0
Overige vorderingen 3 46.322.918 43.847.879
Effecten 8 0 0
Liquide middelen 4 10.253.040 8.654.327
Totaal vlottende activa 56.575.957 54.682.701

Totaal activa 110.234.346 68.395.558

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Kapitaal 19.000 19.000
Algemene en overige reserves -10.508.914 -10.346.791
Bestemmingsreserves 824.630 581.800
Bestemmingsfondsen 54.494.651 46.578.528
Totaal eigen vermogen 44.829.367 36.832.537

Voorzieningen 6 726.107 253.722

Langlopende schulden (nog voor meer 7 26.816.591 14.997.976
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 2 4.445.347 0
 DBC-zorgproducten
Overige kortlopende schulden 8 33.416.934 16.311.323
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 37.862.281 16.311.323

Totaal passiva 110.234.346 68.395.558
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 31.984.462 23.688.683

Subsidies 12 76.200 1.354

Overige bedrijfsopbrengsten 13 14.086.334 41.174.771

Som der bedrijfsopbrengsten 46.146.996 64.864.809

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 16.174.586 8.750.864

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 232.578 46.450

Overige bedrijfskosten 16 21.248.670 18.255.282

Som der bedrijfslasten 37.655.835 27.052.596

BEDRIJFSRESULTAAT 8.491.161 37.812.213

Financiële baten en lasten 17 -494.331 -508.129

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 7.996.830 37.304.084

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 3.352.102 38.609.227
Algemene en overige reserves -162.123 -1.886.943
Bestemmingsreserve Research 242.830 581.800
Bestemmingsfonds Research 4.564.021 0

  
7.996.830 37.304.084
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2016 2015

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.491.161 37.812.213

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 15 232.578 46.450
- mutaties voorzieningen 6 472.386 163.753

704.964 210.203

Veranderingen in vlottende middelen:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 6.625.843 -3.221.745
- vorderingen 3 -2.475.039 -42.640.175
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 
behoudens rekening courant-krediet) 8 9.905.611 10.217.875
- kortlopend bankkrediet 8 7.200.000 500.000

21.256.414 -35.144.045

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 30.452.539 2.878.370

Ontvangen interest 8.306 15.738
Betaalde interest -502.637 -523.867

17 -494.331 -508.129

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 29.958.208 2.370.242

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -40.178.110 -5.390.598

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -40.178.110 -5.390.598

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 7 11.929.729 6.838.976
Aflossing langlopende schulden -111.114 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 11.818.615 6.838.976

Mutatie geldmiddelen 1.598.713 3.818.620

Stand geldmiddelen per 1 januari 8.654.327 4.835.707
Stand geldmiddelen per 31 december 10.253.040 8.654.327
Mutatie geldmiddelen 1.598.713 3.818.620

Toelichting:
Het bedrijfsresultaat van € 8,5 mln. bestaat voor € 3,3 mln uit toegekende schenkingen en voor € 4,5 mln uit core funding 
KiKa. Het bedrijfsresultaat van 2015 werd gekenmerkt door toegekende schenkingen ter hoogte van € 38,6 miljoen. De 
veranderingen in de vlottende middelen zijn het gevolg van de facturatieinspanningen het afgelopen jaar en de aangepaste 
bevoorschotting. In 2015 werd er namelijk nog niet gefactureerd. De stijging van de investeringen in materiële vaste activa 
zijn het gevolg van de bouwinspanningen. Zo werd afgelopen jaar al het hoogste punt gevierd. Deze bouwinspanningen 
zorgden er ook voor dat de kasstroom uit financieringsactiviteiten verder toenam. 
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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

Verbonden rechtspersonen

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 (Kind & ontwikkeling) 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. Kamer  van Koophandel nummer: 56702361
De belangrijkste activiteiten zijn:

Jaarlijks beoordeelt Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. de consolidatiekring. Voor 
de jaarrekening 2016 is opnieuw stil gestaan bij de consolidatiegrondslag van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum en is, 
evenals vorige jaren, besloten om consoldatie van deze stichting achterwege te laten.

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.

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

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

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen 
van inzicht.
De vennootschap onderhoudt samenwerkingsrelaties met de volgende instellingen of partijen: 
• De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie - Deze heeft als doel verwerven van middelen ten behoeve 
van medisch specialistische zorg gericht op kinderoncologie en voor researchactiviteiten op gebied van kinderoncologie ten behoeve 
van Prinses Máxima Centrum. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden van het bestuur van Prinses Máxima Centrum B.V 
en 4 leden van buiten de organisatie.
• Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) - Met het UMC Utrecht (met name Wilhelmina Kinderziekenhuis) is in 2011 
door de Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. In 2013 is deze samenwerking nader geconcretiseerd, wat begin 2014 heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming over 
de governance-positie van het UMC Utrecht binnen het Prinses Máxima Centrum. De formeel-juridische uitwerking hiervan is op 4 
mei 2015 afgerond door de uitgifte van een prioriteitsaandeel. In de kern heeft het UMC Utrecht op een limitatieve lijst beslissingen 
een bepalende mate van invloed. Met het UMC Utrecht is in december 2014 een langjarige Samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met een herzieningsmoment in mei 2018. 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. 
• Shared 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. 
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stelselwijzigingen

Schattingswijzigingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Schattingen

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. 

In 2016 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.

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

In 2016 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

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 vijftien perifere ziekenhuizen een overeenkomst gesloten. Met de perifere ziekenhuizen is 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. 
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Materiële vaste activa

Financiële instrumenten

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.

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

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, 
handelsschulden en overige te betalen posten.
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 2016 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. geen derivaten in zijn bezit. Wel is er in 2015 een 
schenkingsobligatie uitgegeven. 

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.

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt 
niet afgeschreven. 
Het afschrijvingspercentage voor andere vaste bedrijfsmiddelen is 20%. De investeringen die gedaan zijn in tijdelijke huisvesting voor 
de periode tót het in gebruik name van het nieuwe gebouw worden in 3 jaar afgeschreven. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening persoonlijk levensfasebudget (zonder toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen

Schenkingsobligatie

Schulden

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

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

Het Prinses Máxima Centrum heeft een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen inzake jubilea, persoonlijk 
levensfasebudget (PLB) en blijfpremie. 

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. 

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.

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.

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 zijn 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. 
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Omzet DBC's / DBC zorgproducten

Overige bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten met een bijzondere bestemming

Overige baten

Personeelsbeloningen

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. 

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 de in totaal te verrichten diensten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

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

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.

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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Pensioenen

Overheidssubsidies

Lasten

Financiële baten en lasten

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

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

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, 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 maart 2017 is 
de dekkingsgraad van het pensioenfonds 92,3%. 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 en de 
pensioenlasten tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

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

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering 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
• Opleiding en overig
• Bouw
De segmentering heeft plaatsgevonden door middel van splitsing directe kosten op basis van verdeling van kostenplaatsen. Ook zijn 
er voor 2016 aanwijsbare indirecte kosten HR en organisatieontwikkeling, raad van bestuur, Financiën en ICT toegerekend aan de 
verschillende resultaateenheden. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 0
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.111.656 112.927
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 52.546.732 13.599.930
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 53.658.388 13.712.856

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Boekwaarde per 1 januari 13.712.855 8.368.707
Bij: investeringen 40.178.111 5.390.598
Af: afschrijvingen 232.578 46.450

Boekwaarde per 31 december 53.658.388 13.712.855

Toelichting:

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Medische middelen 0 0
Voedingsmiddelen 0 0
Hulpmiddelen 0 0
Overige voorraden:
Boeken 0 0
 0 0

Totaal voorraden 0 0

Toelichting:

De toename van de investeringen ten opzichte van 2015 is het gevolg van de voortgang van de nieuwbouw. Het hoogste punt werd in  2016 al 
bereikt. Ook is in 2016 meer geïnvesteerd in apparatuur dan in 2015 ten behoeve van Research, welke onder andere als vaste bedrijfsmiddelen 
verantwoord zijn.
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2. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 17.862.289 19.348.048
Af: ontvangen voorschotten -20.416.685 -15.459.486
Af: voorziening onderhanden werk -1.890.952 -1.708.066

Totaal onderhanden werk -4.445.347 2.180.496

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

Onderhanden 
Stroom DBC's / DBC-zorgproducten werk

DBC's Voorziening ontvangen Saldo per
DBC zorgproducten OHW voorschotten 31-dec-2016

€ € € €

DBC-zorgproduct gereguleerd segment  17.862.289 -1.890.952 -20.416.685 -4.445.347

Totaal (onderhanden werk) 17.862.289 -1.890.952 -20.416.685 -4.445.347

Toelichting:
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 2016 is gestart met facturatie. Met de zorgverzekeraars zijn voorschotten afgesproken waarvan een deel is terugbetaald, een deel is verrekend 
met facturen en een deel staat aan het einde van het jaar nog open. Deze activiteiten verklaren de stijging van de voorschotten en de daling van 
het onderhanden werk.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Vorderingen
Vorderingen op debiteuren 7.413.335 0
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 8.135.830 4.894.652
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.325.000 4.500.000
Vooruitbetaalde bedragen 241.789 235.393

  
Overlopende activa   
Nog te ontvangen bedragen 26.206.964 33.800.834
Financieringskosten lening 0 417.000
Totaal overige vorderingen 46.322.918 43.847.879

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bankrekeningen 7.909.734 2.772.740
Bankrekeningen - bouwsparen 2.343.289 5.881.480
Bankrekeningen 10.253.023 8.654.221
Kas 16 106

Totaal liquide middelen 10.253.040 8.654.327

Toelichting:

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreft o.a. het opvragen van een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars van € 4,15 
miljoen 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 100% in 2017 en 2018 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 inrichting laboratorium.         
De financieringskosten lening zijn gedaald omdat deze zijn geactiveerd.

De nog te factureren omzet DBC-zorgproducten betreft de DBC's waarvoor de behandeling is afgerond maar waarvoor nog geen eindfactuur is 
verzonden aan de zorgverzekeraars. Vanaf 2016 is de facturatie op gang gekomen, hetgeen ook de stijging van de vorderingen op debiteuren 
verklaart. 

De nog te ontvangen bedragen betreft een schenking van KiKa van € 35,6 miljoen ten behoeve van de bouw waarvan € 14 miljoen reeds is 
opgevraagd. Naar verwachting wordt de resterende € 21,5 miljoen in 2017 opgevraagd. 

In de liquide middelen zijn, naast de bankrekeningen voor de zorg, ook de bankrekeningen ten behoeve van de schenkingsobligatie begrepen. 
De hoofdsom van de schenkingsobligatie van € 5,7 miljoen is gebruikt voor de nieuwbouw. De middelen gerubriceerd bij bouwsparen zullen in
2017 worden aangewend ter financiering van de bouw. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Kapitaal 19.000 19.000
Bestemmingsreserves 824.630 581.800
Bestemmingsfondsen 54.494.651 46.578.528
Algemene en overige reserves -10.508.914 -10.346.791
Totaal eigen vermogen 44.829.367 36.832.537

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Kapitaal 19.000 0 0 19.000

Totaal kapitaal 19.000 0 0 19.000

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve Research 581.800 242.830 0 824.630

Herwaarderingsreserve:
 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 581.800 242.830 0 824.630

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€  € €

Bestemmingsfondsen:
Nieuwbouw instituut 46.578.528 3.352.102 0 49.930.630
Research 0 4.564.021 0 4.564.021

Totaal bestemmingsfondsen 46.578.528 7.916.123 0 54.494.651

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Algemene reserves -10.346.791 -162.123 0 -10.508.914

Totaal algemene en overige reserves -10.346.791 -162.123 0 -10.508.914
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PASSIVA

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016
€ € € € €

Overige voorzieningen:
PLB-uren 74.769 361.867 0 0 436.636
Jubilea 113.316 28.798 0 0 142.114
Blijfpremie 65.636 81.721 0 0 147.357
Totaal voorzieningen 253.722 472.386 0 0 726.107

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 350.569
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 257.695
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 117.843

Toelichting per categorie voorziening:

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. Naar schatting wordt € 217. 082 in het eerste jaar uitgekeerd, de rest wordt binnen 5 jaar 
uitgekeerd.

Het bestemmingsfonds Nieuwbouw bestaat uit drie schenkingen; 
KiKa heeft € 1.952.102 beschikbaar gesteld voor de bouw van het instituut. Hiermee is het totaalbedrag van de schenkingen op € 43.544.329 
gekomen. Dit is, na aftrek van €13.699 kosten in 2014, toegevoegd aan het Bestemmingsfonds. Hiervan is € 21.983.000 reeds opgevraagd ten 
behoeve van de nieuwbouw. Het restant is 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. Deze schenking staat op een 
rekening van KiKa en is daarom terug te vinden bij de nog te ontvangen bedragen. 
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft € 5.000.000 toegekend voor de bouw van de ouder-gedeelten van de ouder-kind-eenheden (OKE's). 
Hiervan is € 850.000 tot en met 2016 ontvangen, de overige € 4.150.000 wordt cf. het overeengekomen betalingsschema uitbetaald in 2017 en 
2018.
De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum heeft €1.400.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw.

Het bestemmingsfonds Research bestaat uit twee gedeelten: de core funding geschonken voor aanschaf van apparatuur wordt aan dit fonds 
gedoteerd. Dit betreft € 858.669. De afschrijvingskosten worden in de volgende periodes van gebruik uit het fonds onttrokken. 
Daarnaast wordt de schenking van reeds gerealiseerde, maar nog niet uitgegeven, core funding gedoteerd aan het fonds. Dit betreft een dotatie 
van € 3.705.351.

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 € 5.784 het eerste jaar, € 18.487 binnen 5 jaar wordt uitgekeerd.

Toelichting:
Het geplaatst kapitaal is volledig gestort en betreft voor €18.000 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1,= en voor de resterende 
€1.000 uit één prioriteitsaandeel.

De bestemmingsreserve Research bestaat uit bedragen die door de raad van bestuur zijn bestemd voor research. In dit geval betreft dit de door 
de obligatiehouders geschonken rente. Deze moet conform bankconvenant tot ultimo 2018 beschikbaar worden gehouden voor aflossing. Nadien 
wordt deze bestemd voor research. Jaarlijks wordt de volledige rente in de hoogte van € 234.250 geschonken en toegevoegd aan deze reserve. 
Daarnaast is een projectresultaat van € 8.189 toegevoegd aan de reserve.

Voor de medewerkers die aanmerking komen voor de zogenaamde ‘blijfpremie’ wordt vanaf datum indienst 24 maanden lang een voorziening 
opgebouwd van maximaal €3.000. De schatting is dat € 127.703 in 2017 zal worden uitbetaald, de rest wordt binnen 5 jaar uitbetaald.

Pagina 18 van 42

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Langlopende schulden banken 12.000.000
Overige langlopende schulden 15.038.819 15.109.090

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 27.038.819 15.109.090

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 15.109.090 8.160.000
Bij: nieuwe leningen 12.040.843 6.949.090
Af: aflossingen 111.114 0

Stand per 31 december  27.038.819 15.109.090

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 222.228 111.114

Stand langlopende schulden per 31 december 26.816.591 14.997.976

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-16 31-dec-15

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 222.228 111.114
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 26.816.591 14.997.976
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 16.981.810 8.342.555

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 leningportefeuille is € 10,2 miljoen achtergesteld.
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Toelichting:

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 KiKa van € 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. Deze kredietovereenkomst is per ultimo mei 2017 geactualiseerd. Er zijn met name nadere 
afspraken gemaakt over het renterisico. Tevens is de werkkapitaalfaciliteit verhoogd tot € 10 miljoen.

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 KiKa.

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 cf. 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.

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

De lening van Stichting het Nederlands Kanker Instituut en Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is verstrekt ter financiering van de 
totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Deze lening bestaat uit twee delen, € 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. 
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8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Schulden aan banken 7.200.000 500.000
Crediteuren 13.501.220 7.897.348
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 222.228 111.114
Belastingen en sociale premies 610.433 480.569
Schulden terzake pensioenen 108.678 75.420
Nog te betalen salarissen 24.851 44.337
Reservering vakantiegeld 563.887 332.316
Reservering vakantiedagen 99.477 85.546
Nog te betalen kosten 8.825.668 5.909.515
   
Vooruitontvangen opbrengsten:
Ontvangen voorschotten Research 1.499.707 114.375
 
Overige overlopende passiva:
Integratieheffing 760.783 760.783
 

Totaal overige kortlopende schulden 33.416.934 16.311.323

Toelichting:

9. Financiële instrumenten

Algemeen
Het Prinses Máxima Centrum maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van financiële instrumenten.            
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor 100% geconcentreerd bij de zorgverzekeraars en KiKa.
Renterisico en kasstroomrisico
Bij de achtergestelde leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde 
van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties 
te beheersen.
Over de € 120 miljoen trekkingsmogelijkheid en de aangegane verplichting richting de aannemer loopt het Prinses Máxima 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 hebben wij overeenstemming met de banken over ons rentebeleid. Hiertoe is de kredietovereenkomst 
aangepast per ulitmo mei 2017.

De integratieheffing wordt terugbetaald bij gereedkomen van de nieuwbouw en heeft daarmee een looptijd langer dan 1 jaar.

Schulden aan banken betreffen kortlopende trekkingen ten behoeve van de bouw. 

In de post "nog te betalen kosten" zijn o.a. nog te ontvangen facturen van de aannemer opgenomen voor € 4,3 miljoen en DVO voor € 1,9 miljoen

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. In de post "crediteuren" is € 6 miljoen opgenomen voor facturen die voor 31/12/2016 
ontvangen waren. Daarnaast is er nog voor € 1,9 miljoen aan facturen ingeboekt, ontvangen na 1/1/2017 die betrekking hebben op 2016. Deze 
komt terug in "nog te betalen kosten". 

Naast de post DVO is in de post crediteuren € 5,8 miljoen bouwcrediteuren opgenomen.
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10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en vorderingen

Kredietovereenkomst BNG en Rabobank

Schenkingen t/m 2014 7.983.000
Schenkingen KiKa 2015 + 2016 35.561.329
Innovatiefonds Zorgverzekeraars 5.000.000
Schenking Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum 1.400.000
Achtergestelde leningen 10.200.000
Totaal vermogen volgens bankdefinitie 60.144.329  

- 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.

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 en met een herzieningsdatum per 
mei 2018. De contractafspraken voor de berekende dienstverlening 2016 betreffen in totaal € 15 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:                                                                                                                                    
- Eind 2016 wordt voldaan aan de EBITDA convenant van € 1,2 miljoen en de solvabiliteitsconvenant van 25%. 
De EBITDA bedraagt € 8,7 mln. te weten resultaat voor interest en afschrijvingen.
De solvabiliteit bedraagt 50%, namelijk garantievermogen (aandelenkapitaal, reserves en achtergestelde vorderingen) gedeeld door gecorrigeerd 
balanstotaal.  Ingevuld: € 45.039.053 + € 26.816.591 - € 4.949.933 = € 66.905.711 / € 114.208.459
De Capital expenditure, anders dan de bouw en investeringen zoals voorzien in het Herziene Ondernemingsplan, bedraagt € 112.927 en voldoet 
hiermee aan de bankconvenant van een maximum van € 2,5 miljoen per jaar.

In mei 2017 is de kredietovereenkomst geactualiseerd; de financiering werkkapitaal wordt uitgebreid naar € 10 mln, het renterisico mag 
opgevangen worden door in tranches te consolideren en bij aflossing van de obligatielening zal de kredietfaciliteit voor het gebouw met de 
benodigde € 5,7 mln worden uitgebreid.

Nieuwbouw
De totale begroting van de bouw is € 177 mln. Er is een verplichting aangegaan van € 102,5 mln. Reeds op de balans staat € 52,5 mln 
geactiveerd ultimo 2016.
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
€    1,4 mln bestemmingsfonds nieuwbouw instituut bij de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum
€    4,2 mln overige toekenningen t.b.v. nieuwbouw instituut. Het betreft toekenningen al dan niet via Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum 
en al dan niet geoormerkt.

Totaal vermogen conform bankdefinitie:

- Vanuit de kredietovereenkomst geldt de eis dat het Prinses Máxima Centrum eind 2016 € 55 miljoen 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":
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Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij 
instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. 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 2016 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 21.049 miljoen (prijsniveau 2015). Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 
bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2016. 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 Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. per 31 december 2016.

Schenkingen
De schenkingen voor de bouw en de apparatuur zijn afkomstig van KiKa,  Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Adessium en diverse particulieren. 
De schenkingen voor projecten zijn met name afkomstig van Mylan, Augeo, De Friesland Zorgverzekeraar en diverse particulieren.
Voor de jaarlijkse financiering van wetenschappelijk onderzoek na de concentratie, wordt door KiKa opgebouwd naar een jaarlijkse 
beschikbaarstelling van core funding voor researchprogramma’s van € 10 mln per jaar, toe te kennen na beoordeling van een door het Prinses 
Máxima Centrum in te dienen aanvraag. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

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

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

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016
- 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 1 januari 2016 0 0 109.071 13.603.784 0 13.712.855

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 1.235.163 38.942.948 0 40.178.111
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 232.578 0 0 232.578
- 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 1.002.585 38.942.948 0 39.945.533

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde 0 0 1.397.936 52.546.732 0 53.944.668
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 286.280 0 0 286.280

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 1.111.656 52.546.732 0 53.658.388

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

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

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

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016
- 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 1 januari 2016 0 0 109.071 13.603.784 0 13.712.855

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 1.235.163 38.942.948 0 40.178.111
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 232.578 0 0 232.578
- 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 1.002.585 38.942.948 0 39.945.533

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde 0 0 1.397.936 52.546.732 0 53.944.668
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 286.280 0 0 286.280

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 1.111.656 52.546.732 0 53.658.388

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

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2015

Nieuwe 
leningen in 

2016

Aflossing 
in 2016

Restschuld 
31 december 

2016

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2016

Aflossingswijze Aflos-
sing 2017

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2-jul-12 800.000 11 Achtergesteld 0,00% 800.000 0 0 800.000 0 3

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 2.200.000 513.333,33 6

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 0 111.114 888.886 0 5

Maandelijkse 
termijnen vanaf 1 juli 
2016 222.228 Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-mei-14 2.000.000 8 Achtergesteld 3,00% 2.000.000 0 0 2.000.000 0 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 0 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% 2.040.000 0 0 2.040.000 550.476,19 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% 5.678.000 0 0 5.678.000 5.678.000 6 Ineens 28 dec 2022 0 Geen

Transactiekosten 28-dec-15 -835.044 7 Obligatie 5,00% -768.910 40.843 0 -728.067 n.v.t. 6 n.v.t. 0 Geen

Lening A2 bouw en vaste activa BNG/Rabo 30-nov-16 12.000.000 25 . 2,00% 0 12.000.000 0 12.000.000 10.240.000 25
voor het eerst op 31 
mei 2018 0 Geen

Totaal 15.109.090 12.040.843 111.114 27.038.819 16.981.810 222.228
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Zorg
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 31.984.462 23.688.683
  

Subsidies 0 1.354
  

Overige bedrijfsopbrengsten 832.635 1.464.519
  

Som der bedrijfsopbrengsten 32.817.097 25.154.557

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12.987.211 8.257.326

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 82.189 46.450

Overige bedrijfskosten 19.532.397 18.135.359
   

Som der bedrijfslasten 32.601.798 26.439.135

BEDRIJFSRESULTAAT 215.299 -1.284.578

Financiële baten en lasten -485.284  -508.129

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -269.985 -1.792.707

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 0 0
Algemene en overige reserves -269.985 -1.792.707
Bestemmingsreserve research 0
Bestemmigsfonds research 0

-269.985 -1.792.707
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Research
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 0 0
  

Subsidies 0 0
  

Overige bedrijfsopbrengsten 9.652.618 1.101.025
  

Som der bedrijfsopbrengsten 9.652.618 1.101.025
  
  
  

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.981.555 479.131

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 150.389 0
 

Overige bedrijfskosten 1.595.457 40.094
  

Som der bedrijfslasten 4.727.401 519.225

BEDRIJFSRESULTAAT 4.925.217 581.800

Financiële baten en lasten -787 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 4.924.430 581.800

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 0 0
Algemene en overige reserves 117.579
Bestemmingsreserve Research 242.830 581.800
Bestemmingsfonds Research 4.564.021

4.924.430 581.800
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Opleiding & overig
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 0 0
  

Subsidies 76.200 0
  

Overige bedrijfsopbrengsten 71.779 0
  

Som der bedrijfsopbrengsten 147.979 0
  
  
 

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 205.820 14.407

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0
  

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 0 0
  

Overige bedrijfskosten 120.816 79.829
  

Som der bedrijfslasten 326.636 94.236

BEDRIJFSRESULTAAT -178.657 -94.236

Financiële baten en lasten 0 0
 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -178.657 -94.236

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 0 0
Algemene en overige reserves -178.657 -94.236
Bestemmingsreserver research 0
Bestemmingsfonds research 0

-178.657 -94.236
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5.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Schenkingen bouw
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 0 0
  

Subsidies 0 0
  

Overige bedrijfsopbrengsten 3.529.302 38.609.227
  

Som der bedrijfsopbrengsten 3.529.302 38.609.227
  
  
 

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 3.529.302 38.609.227

Financiële baten en lasten -8.260 0
 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 3.521.042 38.609.227

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves 168.940 0
Bestemmingsreserve Research 0
Bestemmingsfonds Research 0
Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut 3.352.102 38.609.227

3.521.042 38.609.227
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5.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT RESULTAATEENHEDEN

2016 2015
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT Zorg -269.985 -1.792.707
SEGMENT Research 4.924.430 581.800
SEGMENT Opleiding & overig -178.657 -94.236
SEGMENT Schenkingen bouw 3.521.042 38.609.227

7.996.830 37.304.084

Resultaat volgens resultatenrekening 7.996.830 37.304.084
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Opbrengsten Zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 31.611.061 21.303.866
Overige zorgprestaties 373.401 2.384.818

Totaal 31.984.462 23.688.683

Toelichting:

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 76.200 1.354

Totaal 76.200 1.354

Toelichting:
Dit betreft een researchsubsidie.

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
 9.563.297 1.003.045
   
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):  
Vergoeding voor uitgeleend personeel 619.624 337.464
Donaties en giften 3.903.414 39.834.262

Totaal 14.086.334 41.174.771

Toelichting:

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. Deze is gedaald omdat in 2016 nauwelijks sprake meer was van overstappers in tegenstelling tot 2014 toen het 
centrum zijn deuren opende.

De overige dienstverlening betreft voor € 7,5 mln de verstrekte core funding KiKa voor Research. De vergoedingen voor uitgeleend personeel 
betreffen o.a. vergoedingen voor gedetacheerde kinderoncologen.
Onder de donaties en giften vallen de schenking van € 1,9 mln van KiKa en € 1,4 mln van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum ten 
behoeve van de bouw van het instituut.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Lonen en salarissen 11.885.108 6.532.293
Sociale lasten 1.390.938 668.189
Pensioenpremies 1.066.962 578.843
Andere personeelskosten 491.671 317.454
Subtotaal 14.834.680 8.096.778
Personeel niet in loondienst 1.339.907 654.085

Totaal personeelskosten 16.174.586 8.750.864

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: gemiddeld
- Zorg 94,4 111,8 77,0
- Opleiding 1,4 2,2 0,6
- Research 32,9 59,5 6,3
- overig 35,2 40,9 29,5
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 128,6 214,3 113,3

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0 0

Toelichting:

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 0
- materiële vaste activa 232.578 46.450

Totaal afschrijvingen 232.578 46.450

Toelichting:
De stijging in de afschrijvingen is het gevolg van investeringen ten behoeve van Research.

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

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 13.171 25.291
Algemene kosten 6.269.957 3.289.664
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 14.123.158 13.250.499

 
Onderhoud en energiekosten:  
- Onderhoud 12.889 2.488
- Energiekosten gas 0 0
- Energiekosten stroom 0 0
- Energie transport en overig 167.981 987
Subtotaal 180.870 3.474

Huur en leasing 242.717 13.970
Dotaties en vrijval voorzieningen 418.797 1.672.384

Totaal overige bedrijfskosten 21.248.670 18.255.282

Toelichting:
De algemene en patiëntgebonden kosten betreffen met name door het UMC Utrecht in rekening gebracht diensten op basis van de afgesloten 
samenwerkingsovereenkomst. Door de groei van de organisatie zijn deze kosten gestegen ten opzichte van 2015.
In de dotaties en vrijval voorzieningen zijn dotaties opgenomen aan de voorzieningen voor het persoonlijk levensfasebudget en de jubileum 
uitkeringen. Er heeft bovendien geen financiële afwikkeling met alle UMC's plaatsgevonden zodat de getroffen voorziening conform de 
gehanteerde uitgangspunten gemuteerd is.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Rentebaten 8.306 15.738
Subtotaal financiële baten 8.306 15.738

Rentelasten -247.651 -223.012
Overige financiële lasten -254.986 -300.855
Subtotaal financiële lasten -502.637 -523.867

Totaal financiële baten en lasten -494.331 -508.129

Toelichting:

De rente die tijdens de bouw is voldaan is geactiveerd.

Onder overige financiële lasten zijn verantwoord de bereidstellingsprovisie en de kosten van de zekerhedenagent ten behoeve van het 
bouwkrediet en de limietprovisie ten behoeve van het werkkapitaal.
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27. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
D.M.J.J. 

Monissen J.C. Clevers R. Pieters
J.G. de Ridder-

Sluiter
J.G. de Ridder-

Sluiter

1 Functionaris (functienaam) CEO CSO CMO COO

Gewezen 
bestuurder 

(Directeur OGZ)
2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-16 1-jan-16 1-jan-16 1-jan-16
3 In dienst tot (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 50% 100% 44%
5 Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Ja
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Nee
Bezoldiging
7 Beloning 208.005 104.032 211.798 45.915
8 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0
9 Beloningen betaalbaar op termijn 10.921 5.441 10.885 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2016 218.926 109.473 222.683 0 45.915

Toepasselijk WNT-maximum 218.194 109.097 218.194

Gegevens 2015

Functie(s) in 2015 CEO Research CMO COO

Gewezen 
bestuurder 

(Directeur OGZ)
Duur dienstverband in 2015 1/7-31/12 1/6-31/12 1/1-31/12 1/1-14/7 15/7-31/12
Deeltijd factor (in fte) 100% 50% 100% 44% 44%

Bezoldiging
Beloning 102.677 61.994 202.965 24.530 21.385
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 5.388 895 10.740 0 0
Totaal bezoldiging 2015 108.065 62.889 213.705 24.530 21.385

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Toelichting:

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 met 
betrekking tot het WNT-maximum voor de zorg.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. is € 165.000 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.

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

De overschrijding van resp € 732, € 376 en € 4489 zijn uitbetaald in 2016 maar kunnen worden toegerekend aan 2015 waar ze betrekking op 
hebben. De bezoldiging van gewezen bestuurder De Ridder zijn gebaseerd op de normen die toen golden.
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De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volg:

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

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 1-jan-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 90% 67% 100% 100%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja
Bezoldiging
7 Beloning 189.446 218.297 134.475 178.284 209.012
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 12.445 11.442 8.866 12.445 6.266

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2016 201.891 229.739 143.341 190.729 215.278

Toepasselijk WNT-maximum 179.000 161.100 119.930 179.000 179.000

Gegevens 2015
2 In dienst vanaf (datum) 1-sep-14 1-okt-14 1-okt-14 1-nov-14 1-jan-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 90% 58% 100% 100%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja ja
Bezoldiging
7 Beloning 177.586 195.462 111.171 164.707 175.639
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 15.760 16.431 9.147 15.760 16.303

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2015 193.346 211.893 120.318 180.467 191.942

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 160.200 102.350 178.000 178.000

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15 1-jan-15 1-jan-15 15-jan-15 1-jun-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
4 Deeltijdfactor (percentage) 70% 95% 50% 70% 60%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja
Bezoldiging
7 Beloning 135.502 169.815 110.022 139.636 118.752
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 9.191 11.903 8.135 9.161 8.106

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2016 144.693 181.718 118.157 148.797 126.859

Toepasselijk WNT-maximum 125.300 170.050 89.500 125.300 107.400

Gegevens 2015
2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-15 1-jan-15 15-jan-15
3 In dienst tot (datum) 31-dec-15 31-dec-15 31-dec-15
4 Deeltijdfactor (percentage) 70% 50% 70%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja
Bezoldiging
7 Beloning 124.650 102.494 123.391
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 11.027 8.135 10.596

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2015 135.678 110.629 133.987

Toepasselijk WNT-maximum 124.600 89.000 124.600

Pagina 36 van 42

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Vervolg bezoldiging van de overige functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden:

1 Functionaris (functienaam)
Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

Medisch 
specialist

2 In dienst vanaf (datum) 1-aug-15 1-nov-14 1-mei-15 1-jan-16
3 In dienst tot (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 40% 25% 60%
6 (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja
Bezoldiging
7 Beloning 179.193 70.509 46.165 118.721
8 Belastbare onkostenvergoedingen
9 Beloningen betaalbaar op termijn 12.445 4.954 2.679 6.468

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2016 191.638 75.463 48.844 125.189

Toepasselijk WNT-maximum 179.000 71.600 44.750 107.400

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
W. Dekker H.H.J. Bol R. Stricker M.J. Coppes

1 Functie(s) Voorzitter RvC lid RvC lid RvC lid RvC
2 In dienst vanaf (datum) 2-sep-13 2-sep-13 2-sep-13 2-sep-13
3 In dienst tot (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
Bezoldiging
4 Beloning 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

J.H. Kingma B. Fransen C. Ross van Dorp
1 Functie(s) lid RvC lid RvC lid RvC
2 In dienst vanaf (datum) 2-sep-13 17-aug-15 1-nov-16
3 In dienst tot (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
Bezoldiging
4 Beloning 0 0 0
5 Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0
6 Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 21.819 21.819 21.819

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
- 

Toelichting:
De bezoldiging van de commissarissen was nihil in 2016 zowel als in 2015.

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
De bezoldiging van de medisch specialisten is gebaseerd op markconforme afspraken
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28. Honoraria accountant 2016 2015
€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 129.046 50.680
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 50.201 68.522
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 179.247 119.202

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 27.

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 zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
accountans zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele 
netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het 
boekjaar 2016, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
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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>

W.G.
C. Ross van Dorp <Datum>
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de jaarrekening 2016
opgesteld op  3 mei 2017.

De raad van commissarissen van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de jaarrekening 
2016 goedgekeurd in de vergadering van 19 mei 2017.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de
jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2017.

5.2.2 Statutaire regelijng resultaatbestemming

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

5.2.3 Controleverklaring onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Ref.: e0402919

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. op 31 december 2016 en van het resultaat over
2016 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening 2016 van
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht (‘de vennootschap’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
 de balans per 31 december 2016;
 de winst-en-verliesrekening over 2016; en
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en overige toelichtingen.

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

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument
opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geïntegreerd jaardocument
andere informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens;
 een viertal bijlagen waaronder het scientific annual report 2016.

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

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

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole

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

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

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

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

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

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

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.

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

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

Utrecht, 29 mei 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. A. Hakbijl RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016
van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

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

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond
onder andere uit:
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

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

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

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

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

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

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

Controleverklaring PwC
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