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Een uniek centrum  
met een heldere visie
Rokus van Iperen
Voorzitter raad van commissarissen 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.

Op 5 juni 2018 is het nieuwe gebouw 
van het Prinses Máxima Centrum officieel 
geopend door Hare Majesteit Koningin 
Máxima. Een bijzondere dag voor velen 
die daarbij aanwezig waren: kinderen en 
ouders, medewerkers en genodigden. Met 
de ingebruikname van het eigen gebouw, 
dat is ingericht op de wensen van kinde-
ren, ouders en gebruikers, is een belang-
rijke stap gezet naar de concentratie 
van zorg, onderzoek en opleiding in de 
kinderoncologie in Nederland. Zo kan 
nog beter worden samengewerkt voor 
kinderen met kanker. De afgelopen jaren 
hebben velen zich ingezet voor de komst 
van één nationaal centrum, met steun 
van diverse stakeholders. Met name UMC 
Utrecht, KiKa, VOKK en SKION zijn daar-
bij belangrijke partners geweest, maar 
ook de medewerking van overheden, 
zorgverzekeraars en andere partijen was 
onontbeerlijk.  

Per 1 januari 2019 is Wout Dekker terug-
getreden als commissaris en heb ik zijn 
rol als voorzitter van de raad van com-
missarissen overgenomen. Zijn afscheid 
markeerde het einde van een periode 
waarin het Prinses Máxima Centrum uit-

groeide van een groots - maar destijds 
feitelijk nog klein - initiatief tot het kinder- 
oncologisch centrum dat het nu is. Wout 
Dekker heeft vanuit zijn commitment aan 
de missie een cruciale bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming en verdere uit-
bouw daarvan.

Vanaf september 2018 ben ik betrokken 
bij het Prinses Máxima Centrum. Ik heb 
vele kennismakingsgesprekken gevoerd 
en zo de organisatie uitvoerig leren ken-
nen. Tijdens de kennismaking heb ik een 
uniek centrum aangetroffen, met een 
focus op kind en ouder, met deskundige 
en gedreven mensen en met een heldere 
missie: ieder kind met kanker genezen, 
met optimale kwaliteit van leven. Dit is 
niet zomaar een bedrijf, mensen zijn er 
vaak emotioneel sterk bij betrokken. We 
zetten wat bijzonders neer in de samen-
leving, iets wat heel veel mensen raakt. 

Met de samenkomst van alle kennis en 
kunde op het gebied van kinderoncologie 
onder één dak, kunnen we nog grotere 
stappen zetten om aan de missie te wer-
ken. De volgende fase is gestart; nu is 
het van belang dat het Prinses Máxima 

Centrum laat zien de hoge verwach-
tingen ook te kunnen waarmaken. En 
daarmee een centrum te zijn waaraan 
professionals en toponderzoekers zich 
willen verbinden. We moeten aantonen 
dat de integrale aanpak, waarin zorg en 
research intensief samenwerken, echt 
meerwaarde heeft. Dat verwachten kin-
deren en ouders van ons, net als de vele 
medewerkers die de overstap naar dit 
centrum hebben gemaakt. En ook stake-
holders, donateurs en anderen verwach-
ten dat we laten zien welke voortgang 
we boeken. 

Afgelopen jaar is door velen hard 
gewerkt om het Prinses Máxima Centrum 
een goede start te laten maken in het 
nieuwe gebouw. We bedanken iedereen 
voor hun inzet. De raad van commissaris-
sen is ervan overtuigd dat die inzet ook 
de komende jaren onverminderd blijft, 
om zo te werken aan de uitbouw van 
het Prinses Máxima Centrum en de 
verwezenlijking van de missie. 
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2018. Wat een ongekend bijzonder jaar 
was het. Het jaar waarin – na zoveel 
jaren van voorbereiding en ‘werk in uit-
voering’ – het Prinses Máxima Centrum 
de deuren van zijn nieuwe gebouw 
opende. Het jaar waarin alle zorg én alle 
research voor kinderen met kanker bij 
elkaar kwam. Vanaf dat moment bunde-
len we letterlijk alle krachten om vanuit 
één organisatie te werken aan onze 
missie: ieder kind met kanker genezen, 
met optimale kwaliteit van leven.

Wat is er in 2018 ongelofelijk hard 
gewerkt. In de eerste plaats door alle 
medewerkers, maar ook door heel veel 
direct betrokkenen, bijvoorbeeld vanuit 
het UMC Utrecht. Door vrijwilligers en 
alle organisaties en particulieren die 
onze komst op tal van manieren hebben 
gesteund en mogelijk gemaakt. Het was 
een jaar om nooit te vergeten; met de 
opening van het gloednieuwe gebouw 
door koningin Máxima als hoogtepunt.

Maar hoe mooi dit centrum ook is, als 
ouder en kind wil je hier het liefst hele-
maal niet zijn. Je kind is ziek, en niemand 
weet hoe het zal aflopen. De bundeling 

van kinderoncologische zorg en research 
is slechts het begin; we hebben nog een 
lange weg te gaan. Want op dit moment 
komt nog altijd één op de vier kinderen 
met kanker te overlijden door hun ziekte. 
En de behandelingen zijn zwaar en ingrij-
pend, met vaak levenslange negatieve 
gevolgen. 

In het Prinses Máxima Centrum is 
iedereen daarvan doordrongen. Gepas- 
sioneerd en grensverleggend zie ik iedere 
medewerker dag in dag uit zijn of haar 
bijdrage leveren. Onvermoeibaar en alles 
gevend voor de kinderen en hun ouders, 
voor het hele gezin. Vanuit de overtuiging 
dat we stapje voor stapje vooruitgaan 
en verbeteren. Of het nu gaat om de 
research, de zorg, de opleidingen of de 
ondersteuning van ouders en kinderen; 
we zetten stappen vooruit in het licht 
van onze missie. Maar 2018 was lang 
niet altijd even gemakkelijk. Kinderen en 
ouders moesten wennen aan de nieuwe 
situatie en dat gold ook voor de medewer-
kers, zeker als bepaalde processen en 
systemen nog niet functioneerden als 
bedoeld. Ook hadden we nog heel wat 
zaken te regelen, bijvoorbeeld met de 

zorgverzekeraars en rond de overstappers 
van de toenmalige kinderoncologische 
centra.

De cliëntenraad en de ondernemingsraad 
draaiden op volle toeren vanwege de 
grote hoeveelheid adviezen. Wat bij een 
bestaande organisatie al gemeengoed is, 
moest allemaal nog ingeregeld worden. 
Voorwaar geen sinecure, maar we deden 
het allemaal samen.

Dit jaar, in 2019, ontwikkelen we onze 
nieuwe meerjarenstrategie. Samen met 
medewerkers, ouders, kinderen en verte-
genwoordigers van belangrijke stakehol-
ders, gaan we onze doelen aanscherpen 
voor de komende jaren. Welke vervolg-
stappen zijn nodig om onze missie zo 
snel mogelijk te realiseren? Om die vraag 

draait het. Natuurlijk is het antwoord 
gelegen in de expertise van onze zorg en 
onze research, en hoe we al die kennis 
weten om te zetten in betere behande-
lingen met betere uitkomsten en minder 
late effecten. Maar het antwoord is ook 
gelegen in het structureel borgen van 
de financiering voor zorg en onderzoek. 
Want alleen vanuit structurele financiële 
zekerheid kunnen we ambitieuze plannen 
ontwikkelen. En neem van mij aan: ambi- 
tieuze en innovatieve plannen zijn kei-
hard nodig om doorbraken te realiseren. 
Met vertrouwen kijk ik naar de toekomst.
Een toekomst waarin we met steun van 
al onze stakeholders meer en meer pro-
gressie zullen boeken. En steeds meer 
kinderen met kanker zullen genezen, met 
een steeds betere kwaliteit van leven.

Op weg naar nieuwe 
doorbraken in de 
kinderoncologie
Diana Monissen
Voorzitter raad van bestuur
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.
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Met dit document legt de raad van bestuur 
van Prinses Máxima Centrum voor kinder- 
oncologie B.V. verantwoording af over de 
activiteiten en de daarvoor ingezette mid-
delen in het jaar 2018. In dit jaarverslag 
over 2018 kunt u lezen over de doelstel-
lingen, de ontwikkelingen rondom zorg, 
research, de organisatie, de besluitvorming 
van de raad van bestuur en raad van com-
missarissen, en over belangrijke stappen 
die zijn gezet op weg naar de realisatie 
van één nationaal centrum voor kinder-
oncologie. Het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie is een zorg-, 
research- en opleidingscentrum met een 
vergunning op basis van de Wet toelating 
zorginstellingen (WTZi). Wij baseren 
ons handelen op de Governancecode 
Zorg uit 2017 en andere voor zorg- 
en researchinstellingen relevante wet- 
en regelgeving.

Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie B.V. is een 100%-dochter-
vennootschap van de Vereniging 
Prinses Máxima Centrum voor Kinder- 

oncologie in coöperatief verband met 
uitgesloten aansprakelijkheid (verder 
‘de coöperatie’ genoemd). Leden van 
de coöperatie zijn de Stichting Kinder-
oncologie Nederland (SKION) en de 
Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker 
(VOKK), die ieder twee leden hebben 
aangewezen voor het bestuur van de 
coöperatie. UMC Utrecht bezit een 
prioriteitsaandeel in de vennootschap 
met daaraan verbonden bijzondere zeg-
genschapsrechten, zoals blokkerende 
zeggenschap bij bestuurs-benoemingen 
en het recht om een van de commissaris-
sen te benoemen.

Het Prinses Máxima Centrum voor  
kinderoncologie wil zo snel mogelijk zo 
veel mogelijk kinderen en adolescenten 
met kanker genezen met behoud van 
kwaliteit van leven, zodat zij zo goed 
mogelijk hun plaats in de maatschappij 
kunnen vinden. Deze ambities hebben  
we vertaald in de in 2015 als volgt 
bekrachtigde missie: 

Het jaarverslag van Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie B.V. wordt 
gepubliceerd door deponering bij de 
Kamer van Koophandel, Team Depone-
ringen, te Woerden. De in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening is opgesteld 
met inachtneming van BW Boek 2 Titel 
9 en de richtlijnen voor de jaarverslag-
geving, in het bijzonder Richtlijn 655 
Zorginstellingen. Het jaarverslag wordt 
overeenkomstig de voorschriften  
gedeponeerd bij het Centraal  

Informatiepunt Beroepen Gezondheids-
zorg (jaarverslagenzorg.nl). Ook worden 
de kwantitatieve, branchespecifieke 
gegevens aangeleverd via de web-
applicatie DigiMV van het Centraal Infor-
matiepunt Beroepen Gezondheidszorg.   

De Stichting Steun het Prinses Máxima 
Centrum en de Stichting World Child 
Cancer NL publiceren een eigen jaar- 
rekening en verslag. Deze zijn niet in  
de consolidatie betrokken.

Uitgangspunten verslaglegging 
Prinses Máxima Centrum  
voor kinderoncologie B.V.

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

Betreft  Realisatie 2018

Bedrijfsopbrengsten zorgproducten € 137,1 miljoen

Overige bedrijfsopbrengsten € 16,3 miljoen

Som der bedrijfsopbrengsten (afgerond) € 153,4 miljoen

Bedrijfsresultaat € 5,4 miljoen

Aantal klinische opnames 2.012

Aantal polibezoeken 11.227

Aantal dagopnames 5.305

Aantal verpleegdagen 16.147

Aantal onderzoeksgroepen 26

Wervend vermogen research € 17,4 miljoen

Aantal publicaties 193

Aantal opgeleide verpleegkundigen 46

Externe stages 131

Medewerkers in loondienst (op 31-12-2018) 1.002 (861,85 fte)
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Eén kinderoncologisch  
zorg- en researchcentrum
Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie B.V. (hierna  ‘Prinses Máxima 
Centrum’) verbetert de kwaliteit van 
zorg voor kinderen met kanker door 
bundeling van de expertise in één kinder- 
oncologisch ziekenhuis en research-
centrum in Utrecht. De nieuwbouw is op 
18 mei 2018 in gebruik genomen en op 
5 juni 2018 officieel geopend door Hare 
Majesteit Koningin Máxima. 

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 doelgroepen zijn kinderen en 
adolescenten met kanker of voorstadia 
daarvan. Het Prinses Máxima Centrum 
richt zich als categoraal ziekenhuis op 
één categorie patiënten en heeft daarom 
samenwerking gezocht met het UMC 
Utrecht/WKZ, dat deelspecialismen 
aanbiedt die nodig zijn voor de onder-
steunende, flankerende zorg. Het nieuwe 
centrum staat naast het WKZ en is hier-
mee via een brugverbinding verbonden. 
Waar zinvol en noodzakelijk deelt het 
Prinses Máxima Centrum faciliteiten 
met deze partner. 

Vanaf 18 mei 2018, toen het nieuwe 
gebouw in gebruik werd genomen, 

verleent het Prinses Máxima Centrum 
zorg aan alle kinderen met kanker in 
Nederland. Overlevenden van kinder-
kanker worden op de zogeheten LATER-
poli gecontroleerd op late bijwerkingen 
van de therapie en op kwaliteit van 
leven. Het Prinses Máxima Centrum 
heeft een eigen apotheek, een diagnos-
tisch lab en een trial & data center. In de 
periode voor de opening verleenden we 
de zorg voor alle Nederlandse kinderen 
met een solide tumor van borst of buik-
holte. Daarnaast behandelden we in die 
periode alle kinderen met kwaadaardige 
tumoren uit de regio Midden-Nederland. 

Voor de patiëntenzorg werken wij 
samen met vier academische en zes-
tien algemene ziekenhuizen in shared 
care-verband. De diagnostische en com-
plexe onderdelen van de behandeling 
vinden plaats in het Prinses Máxima 
Centrum, de minder complexe delen van 
de behandeling in shared care-centra 
in de eigen regio van de patiënt. Deze 
samenwerking is vastgelegd in overeen-
komsten die onder meer de wederzijdse 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
de zorgverlening beschrijven.

Op het terrein van research is in 2018 
hard gewerkt om onze researchfacili-
teiten verder uit te bouwen. Er zijn weer 
nieuwe onderzoeksgroepen toegevoegd, 
zodat we komen op een totaal van 26. 

De zeven nieuwe groepen geven  
verdieping en verbreding en voegen 
nieuwe onderzoeksgebieden toe, zoals 
botkanker, kiemceltumoren, hersen-
tumoren en ondersteunende zorg. In 
2018 groeide het personeelsbestand 
bij research naar 263 mensen.

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

‘Samen bouwen’,  
meerjarenstrategie  
2016-2019
Het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie wil ieder kind met kan-
ker 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 van-
uit twee kernwaarden: ‘grensverleggend’ 
en ‘gepassioneerd’. Samen vormen ze de 
kortst mogelijke samenvatting van waar 
het Prinses Máxima Centrum voor staat: 
we gaan verder dan anderen ooit gegaan 
zijn, en we doen dat met hart en ziel. In 
de meerjarenstrategie ‘Samen bouwen’ 
zijn voor de periode 2016-2019 twaalf 
strategische hoofddoelen geformuleerd. 

Het wezenlijk verbeteren en vernieuwen 
van de zorg voor kinderen met kanker 
en hun omgeving, doen we samen met 
al onze partners, met de betrokkenen 
binnen onze coöperatie én in samen-
werking 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.

Organisatie Prinses  
Máxima Centrum

Samen bouwen:  
twaalf strategische hoofddoelen
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.

O
rg

an
is

at
ie

 P
ri

ns
es

 M
áx

im
a 

C
en

tr
um

 - 
Pr

in
se

s 
M

áx
im

a 
C

en
tr

um
 B

.V
. -

 ja
ar

ve
rs

la
g 

20
18



14

15

Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen
Het Prinses Máxima Centrum ziet de 
integrale aanpak van kinderkanker als 
een vorm van maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO). De opzet en 
inrichting van een nieuwe organisatie 
biedt bij uitstek kansen om het beter en 
anders – duurzamer – te doen. Het gaat 
ons om winst voor mens, maatschappij 
én milieu. Anders gezegd: we creëren 
waarde op sociaal (People), ecologisch 
(Planet) en economisch gebied (Prospe-
rity). Deze drie P’s - de kernbegrippen in 
het MVO-denken - zijn verschillende fac-
toren die op elkaar ingrijpen. Het Prinses 
Máxima Centrum faciliteert een healthy 
& healing environment, waarin aandacht 
is voor duurzaamheid en de invloed van 
factoren als het gebouw, groen, voeding 
en licht op zowel kinderen, ouders als 
medewerkers. Zo werken we bijvoorbeeld 
met een vernieuwend voedingscon-
cept dat past bij de gebruikers van het 
gebouw: kinderen, familieleden,  

bezoekers, medewerkers in de zorg, 
onderzoekers en anderen.

MVO is ook een integraal onderdeel bin-
nen het HR-beleid: samen investeren in 
duurzaamheid. Het vormt als het ware 
een fundament van waaruit iedere mede-
werker denkt en handelt. Dat fundament 
is verankerd in onze missie en kernwaar-
den. Die komen onder meer terug in het 
introductieprogramma ‘Check-In’ voor 
nieuwe medewerkers, dat verder gaat 
dan het aanreiken van de huisregels en 
een aantal praktische zaken (zie verder 
onder Organisatie & HR).

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.

Duurzame bedrijfskleding  
van petflessen
De dienstkleding van het Prinses Máxima Centrum 
is 100% duurzaam en gemaakt van een stof op 
basis van Lyocell – vervaardigd uit duurzame hout-
pulp – en gerecyclede PET- flessen. In één uniform 
zijn 27 plastic halveliterflessen verwerkt. Bij de 
introductie is niet alleen gekeken naar de kleding 
zelf, maar ook naar het reinigingsproces van de 
kleding. Bij de keuze van de wasserij is gelet op 
bijvoorbeeld watergebruik, gebruik van energie en 
toepassing van chemicaliën. Met de nieuwe dienst-
kleding heeft het Prinses Máxima Centrum de  
Corporate Fashion Award 2018 gewonnen. De 
award had dit jaar ‘mens en milieu’ als thema. 

Zonnepanelen op het dak:  
goed voor 112 huishoudens
Met een bijdrage uit de subsidieregeling  
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) van 
het ministerie van Economische Zaken, heeft het 
Prinses Máxima Centrum zonnepanelen op het 
dak van het nieuwe gebouw een installatie met 
1.509 zonnepanelen aangelegd. Deze panelen 
leveren een opbrengst op van ongeveer 340.000 
kWh (Kilowattuur). Daarmee zouden ongeveer 
112 gemiddelde huishoudens een jaar lang van 
stroom kunnen worden voorzien. Op basis van 
een aanbesteding is de aanleg gerealiseerd door 
E2-Energie, dat de beste prijs bood in relatie tot  
de opbrengst van de zonnepanelen.

MVO in het Prinses  
Máxima Centrum
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‘Samen weet je meer 
en zijn de behandel-
besluiten beter’

Max van Noesel: 

Alle experts zitten hier 
nu letterlijk om één tafel

Iedere week houdt elk van de drie afdelingen van het Prinses Máxima 
Centrum twee keer een tumorboardbespreking. Alle betrokken  
professionals beslissen daar over de diagnose en de best mogelijke 
behandeling voor ieder kind. Max van Noesel over het belang van  
deze bundeling van kennis en kunde.

Max van Noesel is kinderoncoloog en 
hoofd van de afdeling Solide tumoren. 
‘Een juiste diagnose is de basis van de 
behandeling. We willen de vaste behan-
delprotocollen uit de kinderoncologie 
toetsen of aanpassen aan de situatie 
van de patiënt. Ieder kind is immers 
weer anders. Ook gedurende de behan-
deling worden patiënten zo besproken. 
Gaan we zo door of moeten we de 
behandeling aanpassen?’

Betere discussies
In het Prinses Máxima Centrum komen 
alle deskundigheid en ervaring in één 
centrum samen. Van Noesel: ‘In de zorg 
voor kinderen met kanker namen we 
altijd al samen beslissingen over de 
behandeling, maar het aantal experts 
in de kinderoncologische centra was 
beperkt. Nu zitten alle relevante des-
kundigen  –  van de oncoloog tot de 
patholoog  – letterlijk om één tafel. We 
volgen alle patiënten totdat de behan-
deling is afgerond. En ook de kinderen bij 
wie de ziekte lijkt terug te komen. Iedere 
bespreking wordt grondig voorbereid 
en alle scans en andere uitslagen staan 
vooraf klaar. Zo kunnen we samen heel 
gericht praten over de vragen die de 

oncoloog van een kind op de agenda 
heeft gezet. Iedere aanwezige kan er 
vanuit de eigen deskundigheid iets over 
zeggen. In mijn vorige centrum was ik in 
een overleg vaak de enige die veel wist 
van bijvoorbeeld levertumoren. Nu zitten 
er zes mensen die daar dagelijks mee 
bezig zijn. Dat levert veel betere discus-
sies op. Samen weet je meer en zijn de 
besluiten beter.’

De vaart erin houden
Met twee tumorboards per week per 
afdeling blijft de vaart er goed in, zegt 
Van Noesel. ‘Nu kan ik op maandag 
tegen ouders zeggen: vandaag is er 
een MRI en woensdag zie ik jullie op de 
poli. Dan praat ik je helemaal bij, want 
dinsdag bespreek ik jullie kind in de 
tumorboard. Ouders hoeven zo minder 
te wachten op een uitslag die besproken 
is met alle deskundigen over de behan-
deling van hun kind.’ En wat nu als er 
toch nog vragen overblijven? Van Noesel: 
‘Iedereen aan tafel heeft een groot inter-
nationaal netwerk. Dus als er nog iets 
niet duidelijk is, is een mailtje naar een 
collega in Amerika of elders in Europa 
vaak snel verstuurd voor nader advies.’
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Zorgverlening
in 2018

Een nieuwe organisatie in 
een nieuw gebouw 

Het Prinses Máxima Centrum richt het 
patiëntenproces optimaal in en stuurt 
op een maximale uitkomst voor kind en 
ouders. Multidisciplinair samenwerken 
is daarbij het uitgangspunt. Per 1 juni 
2018, kort na de ingebruikname van het 
nieuwe gebouw, telt het Prinses Máxima 
Centrum vier klinische afdelingen: solide 
tumoren, neuro-oncologie, hemato- 
oncologie en de LATER-poli. Daarnaast 
zijn er drie ondersteunende afdelingen 
(apotheek, diagnostisch laboratorium 
en het trial & data center) en negen 
disciplinegroepen. 

De overgang naar de nieuwe situatie is 
een complex proces en leverde enkele 
grote uitdagingen op. Die lagen onder 
meer in het op orde krijgen van een 
aantal kritische processen, waardoor 
bijvoorbeeld de logistiek en de zorgplan-
ning aanvankelijk niet optimaal verlie-
pen. Daar hadden kinderen en ouders 
last van, maar ook de zorgmedewerkers 
zelf. Een andere grote uitdaging was het 
werven van voldoende kinderoncologie-
verpleegkundigen en sedatie-/OK-me-
dewerkers. Voor deze uitdaging staat 
het Prinses Máxima Centrum nog altijd, 
gezien de krapte op de arbeidsmarkt in 
de zorgsector.

Klinische afdelingen

In 2018 zijn in totaal 600 patiënten 
gezien met verdenking van een kwaad-
aardige tumor, waarvan in 473 geval-
len daadwerkelijk een kwaadaardige 
diagnose is gesteld (376 nieuw en 97 
recidief). Dit zijn meer patiënten dan 
aanvankelijk was verwacht. Het ging om 
37,4% solide tumoren, 39,7% hemato- 
oncologie en 22,8% neuro-oncologie,  
met daarbinnen veel verschillende  
vormen van kanker.

Solide tumoren
Al voor de opening van de nieuwbouw 
behandelde het Prinses Máxima Cen-
trum het grootste deel van alle kinderen 
met een solide tumor in Nederland. In 
2018 zijn op de afdeling solide tumoren 
in totaal 177 patiënten gezien met een 
kwaadaardige tumor (148 nieuwe 
patiënten, 29 recidief).

Neuro-oncologie
Voor de opening was de neuro-onco-
logische zorg beperkt tot patiënten uit de 
regio Utrecht. In 2018 zijn op de afdeling 
neuro-oncologie in totaal 108 patiënten 
gezien met een tumor (68 nieuwe pati-
enten, 40 recidief). In de periode 1 juni 
2018 tot 1 januari 2019 werden 68% van 
alle kinderen met een hersentumor in het 
Prinses Máxima Centrum geopereerd. 
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39,7%

37,4%

22,8%

Percentages  
gediagnosticeerde  
kinderen in 2018

(per klinische afdeling)

Aantallen patiënten met  
kwaadaardige diagnoses
per maand

(gebaseerd op SKION-diagnosedatum)

Hemato

Solide

Neuro

Hemato-oncologie
Ook de hemato-oncologische zorg was 
tot de opening beperkt tot patiënten uit 
de regio Utrecht. In het Prinses Máxima 
Centrum zijn alle behandelingsvormen 
beschikbaar: chemotherapie, immuno- 
therapie, stamceltransplantatie en – 
net als bij de andere afdelingen – fase 
I-II-studies met nieuwe geneesmiddelen. 
In 2018 zijn op de afdeling hematooncologie 
in totaal 188 patiënten gediagnosticeerd 
met een maligniteit (160 nieuwe patiënten, 
28 recidief).

Stamceltransplantatiecentrum
In het stamceltransplantatiecentrum 
voert een team van kinderimmunologen 
en kinderhemato-oncologen allogene 
stamceltransplantaties uit. Het stamcel-
transplantatiecentrum is een gezamenlijk 
programma met het WKZ. Vanaf 18 mei 
2018 zijn 37 allogene stamceltransplan-
taties uitgevoerd. 

LATER-poli
Het Prinses Máxima Centrum heeft een 
aparte polikliniek voor overlevenden 
van kinderkanker: de LATER-poli. Deze 
polikliniek besteedt speciale aandacht 
aan late effecten van behandeling, die 
vele jaren na de behandeling kunnen 
ontstaan. Zo’n 70% van de overlevenden 
van kinderkanker heeft één of meerdere 
ernstige gezondheidsproblemen, waar-
mee duidelijk wordt dat het werk van 
de LATER-poli onmisbaar is voor het 
realiseren van de missie van het cen-
trum. De patiënten – zowel kinderen als 
volwassenen – zien op de LATER-poli 
professionals uit verschillende disciplines, 
bijvoorbeeld internisten, kinderoncologen, 
psychologen, fysiotherapeuten, neuro-
logen et cetera. Daarnaast vindt indien 
nodig verwijzing plaats voor verdere 
zorgverlening, bijvoorbeeld de mamma-
polikliniek bij verdenking van borst-
kanker, of de cardiologie.
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In 2018 werden in totaal 1.316 overle-
venden van kinderkanker gezien. Tot 1 
juni 2018 zijn in totaal 441 unieke patiën-
ten op de LATER-poli gezien (62 kinderen 
en 379 volwassenen); daarna ging het 
om 875 unieke patiënten (338 kinderen 
en 537 volwassenen). De instroom in 
de nieuwe LATER-poli is een geleidelijk 
verlopend proces, waarbij stap voor stap 
steeds meer patiënten vanuit elders in 
het land naar het Prinses Máxima  
Centrum komen.
 
Zorgondersteunende afdelin-
gen en disciplinegroepen

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

De apotheek 
In de apotheek, die klinische en poliklini-
sche farmaceutische zorg verleent, wor-
den naast cytostatica ook veel andere 
medicijnen bereid. De apotheek beschikt 
over een speciale robot die veilig en snel 
grote hoeveelheden medicatie kan berei-
den (zie ook pagina 58-59). De apotheek 
van het Prinses Máxima Centrum is de 
eerste volledige geïntegreerde poliklini-
sche en klinische apotheek in Nederland.

Enkele feiten en cijfers over de apotheek:
• Meer dan 300 bereidingen  

per dag in de cleanroom 
• 100 poliklinische medicatie-  

verstrekkingen per dag
• Deelname aan 50 

geneesmiddelstudies

Diagnostisch laboratorium
In het diagnostisch laboratorium vindt 
tumordiagnostiek plaats. Via het lab 

vinden resultaten snel hun weg naar de 
kliniek en daarmee naar de patiënt. In 
2018 is gestart met een eigen biobank 
voor patiëntenmateriaal. Dit materiaal is 
bestemd voor later gebruik in diagnostiek 
en onderzoek. 
 
Trial & data center 
Het trial & data center ten slotte vormt 
een brug tussen zorg en research. 
Dit center coördineert alle klinische 
trials en behandelrichtlijnen en verzorgt 
analyses van outcome en toxiciteit van 
behandelingen.
 
Overstijgende disciplinegroepen 
Ten behoeve van de zorg aan de klinische 
patiënten zijn er negen disciplinegroepen: 
psychosociale zorg; paramedische zorg; 
heelkundige specialismen; supportive 
care; radiologie; radiotherapie; anesthesie, 
sedatie en pijn; ontwikkelingsgerichte 
zorg, en kwaliteit. Deze disciplinegroepen 
werken afdelingoverstijgend voor de  
patiënten in de klinische afdelingen.

Samenwerkingen 
Het Prinses Máxima Centrum levert 
hoog-specialistische zorg en werkt 
daarom intensief samen met het UMC 
Utrecht (zie pagina 12). Ook werken we 
nauw samen met 20 shared care-centra 
in Nederland (zie pagina 12). In 2018 zijn 
we een samenwerking met het UMCG 
gestart rond de protonenbehandeling 
van kinderen met kanker. 

Meer weten?
Meer feiten, cijfers en belangrijke  
ontwikkelingen rond de zorgverlening 
van het Prinses Máxima Centrum  
zijn te vinden in het uitgebreide  
Jaarverslag Zorg 2018.

1 jan - 31 mei 2018

1 juni - 31 dec 2018

929 2.542

8.685

1.584

Realisatie zorg voor en na de ingebruikname  
van het nieuwe Prinses Máxima Centrum
 

Klinische 
opnames

Dag-
behandelingen 

Polikliniek-
bezoeken

Klinische 
opnames

Dag-
behandelingen 

Polikliniek-
bezoeken

Verpleegdagen

0500100015002000250030003500 0 3000 6000 9000 12000 15000

Klinische 
opnames

Dag-
behandelingen 

Polikliniek-
bezoeken

Verpleegdagen

0500100015002000250030003500 0 3000 6000 9000 12000 15000

1 januari - 31 mei 2018

1 januari - 31 mei 2018

1 juni - 31 december 2018

1 juni - 31 december 2018

929

2.542

3.081

428

4.376

8.685

13.093

1.584

Eerste consulten versus herhaalconsulten na de ingebruikname 
van het nieuwe Prinses Máxima Centrum

Herhaal
consulten

Eerste 
consulten

Herhaal
consulten

Eerste 
consulten

Herhaal
consulten

Eerste 
consulten

Herhaal
consulten

Eerste 
consulten

204

2.338

960

7.725Herhaal
consulten

Eerste 
consulten

Herhaal
consulten

Eerste 
consulten
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Bedbezetting 
Voor en na de ingebruikname van het  

nieuwe Prinses Máxima Centrum

5 dagen 6 dagen 

1 januari - 18 mei
138 dagen

18 mei - 31 december
227 dagen

55-6018 bedden

gemiddelde 

ligduur

Bezette bedden 

om 01.002.111 11.079
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‘Als het weer beter 
gaat, is een kind ook 
meteen weer vrolijk’

Alie Langenberg:

Kinderen met  
kanker zijn zo  
ontzettend sterk 

Voor kinderen en ouders op de dagbehandeling hematologie is zij een 
bekend gezicht. Alie Langenberg is als verpleegkundige een rots in 
de branding voor ze, soms jaren achter elkaar. ‘Kinderen hebben zo’n 
veerkracht. Daar kunnen wij als volwassenen veel van leren.’ 

Alle kinderen die op de dagbehandeling 
hematologie behandeld worden, bijvoor-
beeld voor leukemie of lymfklierkanker, 
kennen Alie. En ook voor jongeren in 
de follow-up is zij heel vertrouwd. Alie 
Langenberg werkt al sinds 1982 als 
kinderoncologieverpleegkundige met 
deze patiënten en hun ouders. ‘In 1976 
begon ik met mijn opleiding in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ik wilde 
altijd al verpleegkundige worden, maar 
vond mezelf nog wat onvolwassen. Ik 
had een goede klik met kinderen, dus 
ik dacht: ik begin met kinderverpleeg-
kunde. In die tijd kon je dan na twee jaar 
door naar de volwassenen. Maar ik bleef 
in het WKZ, want het werken met kinde-
ren vind ik toch het mooiste.’

Zware taak voor ouders
Vroeger werden kinderen nog lang 
opgenomen, nu is het vooral dag-
behandeling. Dat maakt het contact 
niet minder intensief, zegt Langenberg. 
‘Vooral de eerste twee jaar zie je kind 
en ouders veel. We proberen ouders 
goed te begeleiden bij hun zware taak, 
want zij moeten het meeste werk doen 
in de zorg voor hun kind.’ Een verpleeg-
kundige heeft ook een pedagogische 

rol, omdat ouders vaak vragen hebben 
over de kleine en grote problemen die 
ze tegenkomen, zegt Langenberg. ’En 
we leggen veel uit over de medicijnen en 
mogelijke bijwerkingen. Als een kind zich 
door dexamethason bijvoorbeeld anders 
gedraagt – dat is een bekende bijwerking 
– signaleren wij dat vaak als eerste. Wij 
helpen ouders dan goed te reageren op 
het gedrag van hun kind.’

Meteen weer vrolijk
Langenberg is nog altijd onder de indruk 
wat kanker doet met het leven van kind, 
ouders en gezin. ‘Als een kind hier voor 
het eerst komt, is er alleen maar die 
enorme onzekerheid. Bij een ziekte als 
leukemie staat het leven van een heel 
gezin binnen 24 uur helemaal op zijn 
kop. Net zo indrukwekkend is het ver-
trouwen dat juist kinderen je dan kunnen 
geven. Het ontroert me als een kind 
zegt: ‘Alie, ga je nu prikken? Dan doe 
ik mijn ogen wel even dicht…’. Kinderen 
hebben zo’n veerkracht, zijn zo sterk. 
Als een kind zich rot voelt, dan zie je dat. 
Maar als het weer beter gaat, is een kind 
ook meteen weer vrolijk. Daar kunnen 
wij als volwassenen heel veel van leren.’
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Kwaliteit en  
veiligheid 
Een permanente  
verbetercultuur
Om uitmuntende zorg te leveren is het 
van belang processen voortdurend te 
verbeteren en de zorg te verbinden met 
hoogstaande (pre)klinische research. 
In 2018 zijn daarvoor enkele essentiële 
stappen gezet en is het kwaliteitsteam 
verder uitgebreid. Op de vier klinische 
afdelingen ondersteunen kwaliteits- 
adviseurs de betreffende teams. Voor de 
apotheek en het trial & data center zijn 
inmiddels ook twee kwaliteitsmedewerkers 
gestart. Een andere manier waarmee 
we kwaliteit verder integreren, is de 
interne auditorenpool. Daarvoor hebben 
in 2018 de eerste medewerkers van  
verschillende disciplines hun opleiding 
afgerond.

In 2018 is een kwaliteitskader geformu-
leerd, dat leidend is voor bijvoorbeeld 
interne audits. Risicoanalyses hebben 
een veilige transitie naar het nieuwe 
gebouw mogelijk gemaakt. De analyse 
van incidenten is geherstructureerd, 
zodat verbeteracties thematisch kunnen 
worden opgezet. In 2018 begonnen de 
infectiepreventiecommissie en genees-
middelencommissie, en werkgroepen 
rond de definiëring en implementatie 
van de zes VMS-thema’s voor kinderen. 
Het vernieuwde verbetervolgsysteem 
maakt het mogelijk om alle verbeter- 
activiteiten in één overzicht te monitoren. 
Met de app ‘Máxima Kwaliteitswaaier’ 
kunnen belangrijke richtlijnen op het 
gebied van kwaliteit en veiligheid  
eenvoudig gedeeld worden met  

professionals en ouders, ook in de  
shared care-centra.

Leren van incidenten,  
klachten en calamiteiten

Klachten
Het Prinses Máxima Centrum wil een 
open, transparante organisatie zijn voor 
kind en ouders, waarin mensen zich vrij 
voelen hun klachten te uiten. Het Prin-
ses Máxima Centrum werkte in 2018 
samen met de klachtencommissie van 
UMC Utrecht. In 2018 werden 30 offici-
ele klachten geregistreerd en binnen de 
gestelde termijn afgehandeld in samen-
spraak met de betreffende ouders. De 
klachten clusterden zich met name rond 

logistieke uitdagingen in de nieuwbouw, 
zoals planning, wachttijden en capaciteit.

Calamiteiten
Bij calamiteiten raadpleegt het Prinses 
Máxima Centrum de onafhankelijke  
calamiteitencommissie van UMC Utrecht. 
Deze commissie voert de zogeheten 
SIRE-onderzoeken uit. Er waren in 2018 
zes calamiteiten. Drie daarvan vonden 
plaats in een shared care-centrum. In goed 
overleg is ervoor gekozen deze calamiteiten 
ook bij de calamiteitencommissie te melden 
en samen de procesverbeteringen vorm  
te geven. In 2018 zijn tien calamiteiten- 
onderzoekers opgeleid en daarmee is de 
SIRE-methodiek in het Prinses Máxima 
Centrum geïmplementeerd.  
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Incidenten 
In 2018 werden incidenten systematisch 
geanalyseerd en teruggekoppeld. Zes 
incidenten (0,7% van het totaal van 915) 
hadden een groot gevolg voor de patiënt, 
99 incidenten (11%) hadden een matig 
gevolg. Het merendeel van de incidenten 
(795, ofwel 88%) had geen of slechts 
een mild gevolg voor de patiënt. Naar 
aanleiding van de gemelde incidenten 
zijn procesanalyses gemaakt en verbeter- 
acties opgepakt.

Interne audits 
Van alle zorgprocessen is voorafgaand 
aan de opening van de nieuwbouw een 
prospectieve risicoanalyse uitgevoerd. 
Zo hebben we vastgesteld welke als 
hoog-risico aangemerkte processen 
direct na de transitie moesten worden 
ge-audit. In 2018 zijn in totaal 28
interne audits uitgevoerd.

Externe audits
Het Prinses Máxima Centrum heeft een 
vergunning volgens de Wet bijzondere 
medische verrichtingen (Wbmv) voor 
het uitvoeren van autologe en allogene 
hematopoietische stamceltransplan-
taties. In 2018 is de JACIE-accreditatie 
(Joint Accreditation Committee ISCT-
Europe & EBMT) voor deze stamceltrans-
plantaties bij kinderen toegekend voor 
een periode van vier jaar.

Verplichte instellingsricht- 
lijnen, wet- en regelgevingen

Convenant medische technologie 
Implementatie van het convenant ‘Veilige 
Toepassing van Medische Technologie in 
de medisch specialistische zorg’ wordt 
binnen het Prinses Máxima Centrum 
aangestuurd vanuit een multidisciplinaire 
commissie Zorgtechnologie. In 2018 zijn de 

aanschaf-, introductie-, en scholingspro-
cedures ingebed in de organisatie. Parallel 
zijn de procedures en werkprocessen die 
voor medische apparatuur zijn opgesteld,  
ook doorgevoerd binnen de andere 
domeinen van medische hulpmiddelen 
(verbruiksgoederen, implantaten, steriel 
instrumentarium, software/applicaties). 

Meldcode Huiselijk geweld en  
kindermishandeling
Het Prinses Máxima Centrum voldoet in 
2018 wettelijk gezien aan de meldcode 
Huiselijk geweld en kindermishandeling 
met behulp van de expertise en gezamen-
lijke protocollen van UMC Utrecht/WKZ. 

Ontwikkeling 
kwaliteitsindicatoren
Het Prinses Máxima Centrum wil met 
(internationale) partners een outcome- 
set voor internationale benchmarking  
ontwikkelen. In 2019 maken we een  
start met het opzetten van een integraal 
systeem voor outcome-indicatoren die 
passen bij de missie van het Prinses 
Máxima Centrum, gericht op meer  
genezing, minder bijwerkingen en  
een hogere kwaliteit van leven.  
De indicatoren zijn gedreven door  
de waarde voor patiënt en ouders.

Waardering door ouders
Met de verhuizing naar de nieuwbouw 
zijn vooral thema’s naar voren gekomen 
rond communicatie, uniforme werkwijze 
en wachttijden. in 2018 zijn geen ouder- 
tevredenheidsonderzoeken gehouden. 
Wel heeft de afdeling kwaliteit infor-
matie opgehaald bij de cliëntenraad en 
de VOKK en signalen herleid uit KLIK 
(Kwaliteit van Leven in Kaart). In 2019 
gaat een nieuwe medewerker aan de 
slag met het vormgeven van toekomstig 
oudertevredenheidsonderzoek. 

Incidenten in 2018 per categorie 

(in procenten)

Medicatie of Infuus

Supervisie, overdracht  
of communicatie

Behandeling of verzorging

Apparatuur

Overig

ICT-systemen

Patiëntwisseling of  
identificatie van patiënten

Vallen 
 
Diagnostiek of  
beeldvormende technieken

55
21

12

5

2 2 111
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‘Voor niemand is 
werken in dit centrum 
gewoon een baan’

Bas Tops: 

Door integratie van 
zorg en research  
bereiken we meer  
voor de patiënt

Het diagnostisch laboratorium onderzoekt het tumormateriaal van 
patiënten. Is het goedaardig of is het kwaadaardig en wat is het dan 
precies? Ook kunnen specifieke (moleculaire) testen helpen voorspellen 
welke therapieën succesvol kunnen zijn bij de behandeling. Bas Tops, 
hoofd van het lab, over deze brug tussen zorg en research.

Na zijn studie moleculaire biologie in 
Utrecht en een promotie aan het Hubrecht 
Instituut, ging Bas Tops werken in het 
diagnostisch lab van het Radboudumc. 
‘Mijn promotieonderzoek was echt  
fundamentele wetenschap. Heel mooi, 
maar ik miste toch de zingeving, het 
samen met een team werken voor de 
patiënt. De aanpak en visie van het  
Prinses Máxima Centrum spreken me erg 
aan. We willen de voorheen vaak nog 
gescheiden domeinen van zorg en  
research integreren en zo synergie  
realiseren. Zodat we meer kunnen  
bereiken voor de patiënt. Het ambitie- 
niveau daarbij is heel hoog en daar wil  
ik graag aan meewerken vanuit ons lab.’

In één keer goed
Voor wetenschappelijk onderzoek is  
patiëntmateriaal nodig, maar een studie  
moet meer opleveren dan een mooie 
publicatie. Tops: ‘Labmedewerkers zijn 
direct betrokken bij verschillende onder-
zoeksprojecten. In het Prinses Máxima 
Centrum vloeien de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek weer terug 
naar de kliniek, ofwel naar de patiënt. 
Het diagnostisch lab faciliteert de  
research, bijvoorbeeld met de biobank. 

Maar andersom zijn de data die hier 
samenkomen ook klinisch hartstikke rele-
vant. Voor de diagnostiek verzamelen we 
patiëntmateriaal en doen we bijvoorbeeld 
aan DNA-sequencing. Dat doen we zó 
dat ook de research met dat materiaal  
uit de voeten kan. In één keer goed dus. 
Dat zorgt voor een betere synergie tussen  
zorg en research. En het is natuurlijk veel 
minder belastend voor de kinderen.’

Uit alle windstreken
Op 20 april 2018 is het diagnostisch lab in 
het nieuwe gebouw in gebruik genomen.  
Tops: ‘Uit alle windstreken kwamen toen 
onze mensen bij elkaar, ook vanuit het 
SKION-lab in Den Haag. De eerste grote 
uitdaging was om er een hecht team van 
te maken en samen het lab op te starten. 
Nu het draait, is het zaak om alle enthou-
siaste ideeën over samenwerking tussen 
research en zorg een goede plek geven 
in het lab.’ Voor niemand is werken in het 
Prinses Máxima Centrum gewoon een 
baan, heeft Tops ervaren. ‘Iedereen weet 
waarvoor je het doet: we willen samen 
kinderen met kanker genezen. En hoewel 
we steeds verder groeien, voelt het nog 
altijd als een kleine organisatie, met heel 
korte lijnen.’
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Research  
in 2018 

Kennis voor behandeling 
Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar 
voor het vinden van nieuwe behandelstra-
tegieën en het optimaliseren van de kwa-
liteit van leven van de patiënten tijdens en 
na de behandelperiode. Cruciaal zijn onder 
andere klinische studies om geneesmidde-
len te testen, fundamentele onderzoeken 
om kanker te begrijpen, en psychosociale 
onderzoeken om de kwaliteit van leven 
van kind en gezin te waarborgen. In 
elkaars nabijheid versterken zorg en rese-
arch elkaar. Patiëntenweefsel kan meteen 
gebruikt worden door onderzoekers. En 
we kunnen resultaten uit het laboratorium 
direct vertalen naar een behandelstrate-
gie voor de patiënten. Wetenschappers 
sluiten aan bij patiëntoverleggen en clinici 
bij wetenschappelijke seminars; ze vullen 
elkaar aan qua kennis en expertise.

Verhuizing naar het nieuwe gebouw
Op 2 mei 2018 is de research verhuisd 
vanuit het Hubrecht Instituut, waar onze
wetenschapsafdeling gedurende twee 
jaar te gast was, naar het nieuwe 
gebouw. In twee dagen tijd waren alle 
spullen en mensen over. Daarmee was 
de transitie niet voorbij. De nieuwigheid 
bracht verschillende uitdagingen met  
zich mee. Dankzij de flexibiliteit en mede-
werking van alle onderzoekers en andere 
medewerkers konden we toch binnen 
korte tijd na de verhuizing aan het werk.
In de researchvleugel in het nieuwe 

gebouw kan de samenwerking tussen 
researchgroepen opbloeien, evenals de 
samenwerking tussen research en zorg. 
Hiermee trekken we de kwaliteit van  
het onderzoek omhoog en kunnen we  
als centrum nog sterker inzetten op ons  
streven tot de wereldtop te behoren. 
 
Scientific Symposium
Om het Prinses Máxima Centrum te  
positioneren in de internationale onder-
zoekswereld, organiseerden we op 29 
en 30 oktober 2018 in de Jaarbeurs 
te Utrecht het Scientific Symposium. 
Gerenommeerde internationale sprekers 
presenteerden hun werk aan bijna 500 
deelnemers. Het symposium was tevens 
het decor voor de uitreiking van de Tom 
Voûte Awards van KiKa en de uitreiking 
van een koninklijke onderscheiding  
aan groepsleider prof. dr. Rob Pieters, 
CMO in de raad van bestuur van het  
Prinses Máxima Centrum.  
 
Verdere uitbouw  
onderzoeksgroepen
In 2018 groeide het aantal onderzoeks-
groepen in het Prinses Máxima Centrum 
van 19 naar 26. Het centrum oefent  
duidelijk een grote aantrekkingskracht uit 
op wetenschappers die willen bijdragen 
aan onze missie. Het groeiend aantal 
internationale toponderzoekers laat zien 
dat ons imago als belangrijke research-
plek steeds sterker wordt. 
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De nieuwe groepen geven verdieping 
en verbreding aan de onderwerpen die 
onderzocht worden in het Prinses Máxima 
Centrum en voegen nieuwe onderzoeks- 
gebieden toe. Zo wordt er sinds 2018  
ook onderzoek gedaan naar botkanker, 
kiemceltumoren, hersentumoren en  
infecties en voeding. In 2018 groeide  
het aantal medewerkers bij research naar 
263 mensen, onder wie een groep van 61  
promovendi. In 2018 bekleedden vijftien 
medewerkers van het Prinses Máxima 
Centrum een hoogleraarschap. In 2018 
hield prof. dr. Marc Wijnen zijn oratie bij 
zijn benoeming tot hoogleraar aan de 
faculteit Geneeskunde van de Universiteit 
Utrecht. Prof. dr. Leontine Kremer hield haar 
oratie over de essentie van creatieve net-
werken in de zorg voor kinderen, na haar 
benoeming tot hoogleraar kindergenees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam.  
Prof. dr. Eelco Hoving werd in 2018 
benoemd tot hoogleraar oncologische 
neurochirurgie bij kinderen aan de  
Universiteit Utrecht.  

Groeien in het nieuwe gebouw
Er is nu ruim 300 vierkante meter aan 
labruimte en er zijn 250 kantoorplekken  
op twee verdiepingen. Op beide research- 
verdiepingen is er een groot algemeen  

lab en zijn er meerdere kweeklaboratoria.  
Ook zijn er onder meer imagingruimtes, 
een histologielab en een ruimte om cellen 
te sorteren. In het nieuwe gebouw kunnen 
we de lab- en kantoorruimte op de vierde 
verdieping verder uitbreiden. Door de 
snelle groei zijn de uitbreidingsplannen 
vervroegd en gaan ze al in 2019 van start. 
Zo kan de research in totaal uiteindelijk 
zo’n 40 onderzoeksgroepen huisvesten.  
 
Het trial & data center is in 2018 van  
de grond gekomen. Het Prinses Máxima 
Centrum is open voor inclusies in zes-
tien academisch gesponsorde fase 1- en 
2-studies en zeventien vanuit de sector 
gesponsorde fase 1- en 2-studies. Ook 
includeert het centrum patiënten voor  
35 fase 3-studies van SKION.

In 2018 is de faciliteit voor het kweken 
van organoïden geopend. Overige kern-
faciliteiten, zoals het imaging centrum, 
de sequencing- en de flowcytrometrie en 
FACS-faciliteit hebben zich verder uitge-
breid, met bijvoorbeeld nieuwe state-of-
the-art 3D-microscopen. De biobank is 
sinds 2018 in gebruik. Veel patiënten en/
of hun ouders geven toestemming voor 
het gebruik van weefsel voor onderzoek, 
wanneer dit ze gevraagd wordt. Voor het 

Wervend vermogen 2015-2018
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18opslaan van patiëntenmateriaal in de bio-
bank kregen we van de 373 gevraagde 
patiënten in 97% van de gevallen toe-
stemming voor het opslaan van materia-
len in de biobank. Op dit moment zetten 
we in op training en instructies aan het 
zorgpersoneel om het aantal gevraagde 
patiënten te verhogen. 

Wervend vermogen
Naast de basisfinanciering van de  
research hebben onze onderzoekers 
in 2018 ruim € 17 miljoen aan project-
financiering binnengehaald. 

Wetenschappelijke adviesraad 
Het Prinses Máxima Centrum heeft 
een wetenschappelijke adviesraad met 
vooraanstaande wetenschappers uit bin-
nen- en buitenland. Deze raad adviseert 
de raad van bestuur. De leden worden 
eenmaal per jaar uitgenodigd om het  
researchbeleid van het Prinses Máxima  
 

Centrum te bespreken. Op 31 oktober 
2018 was de raad weer in Utrecht bijeen 
voor de bespreking van de strategie van 
de researchorganisatie en de uitdagingen 
voor de komende jaren.
 
De wetenschappelijke adviesraad bestond 
in 2018 uit de volgende personen:
Prof. dr. W.E. (William) Evans, voorzitter (VS) 
Prof. dr. S.M. (Stefan) Pfister (D)      
Prof. dr. K. (Kathy) Pritchard-Jones (GB) 
Prof. dr. S.A. (Scott) Armstrong (VS)  
Prof. dr. M.M. (Melissa) Hudson (VS) 
Prof. dr. A.E. (Anne) Kazak (VS) 
Prof. dr. H.L. (Hidde) Ploegh (VS)
Prof. dr. R.H. (René) Medema (NL)
Prof. dr. A.M.M. (Alexander) Eggermont (F)

Meer weten?
Meer feiten, cijfers en belangrijke ontwik-
kelingen rond de research van het Prinses 
Máxima Centrum zijn te vinden in het uit-
gebreide Research Annual Report 2018.
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‘Herkomstinformatie  
over een kankercel  
kan behandelstrategie 
verbeteren’

Ruben van Boxtel:

DNA-veranderingen 
in bloedcellen niet 
per se riskant
Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum hebben aangetoond 
dat kankercellen niet per se méér veranderingen in het DNA hebben 
dan gezonde cellen. De hoeveelheid veranderingen blijkt minder  
relevant dan de locatie van de mutatie in het DNA. Onderzoeker Ruben  
van Boxtel vertelt over dit belangrijke resultaat.

Een mensenleven begint met één enkele 
bevruchte eicel. Door deling ontstaat een 
volledig mens met wel 37 biljoen cellen. 
Alle lichaamscellen, of het nu bloedcellen, 
huidcellen of hersencellen zijn, komen dus 
van dezelfde bevruchte eicel. Elke keer 
als een cel deelt, dan kopieert die haar 
DNA en beide dochtercellen krijgen een 
kopie van het DNA. Door kopieerfoutjes 
ontstaat een verandering in het DNA, 
ofwel een mutatie. Meestal is dit niet zo’n 
groot probleem. Dat blijkt nu ook uit een 
onderzoek van Ruben van Boxtel, bioloog 
in het Prinses Máxima Centrum.
 
Kerngezond mét mutaties
‘Bloedstamcellen delen ongeveer één 
keer per veertig weken’, vertelt Van  
Boxtel. ‘We zagen dat er tijdens één 
deling zo’n elf mutaties ontstaan. Hoe 
ouder de proefpersoon, hoe meer muta-
ties we vonden, omdat de mutaties over 
de jaren opstapelen. Toch waren deze 
mensen kerngezond.’ Niettemin kunnen 
mutaties in de bloedstamcellen ook lei-
den tot leukemie. ‘We dachten dat men-
sen met leukemie meer mutaties zouden 
hebben dan gezonde mensen, en dat ze 
daarom kanker kregen’, zegt Van Boxtel, 
‘maar dat blijkt niet waar.’ Volwassenen 
met acute myeloïde leukemie hebben 

evenveel mutaties als gezonde mensen 
in hun bloedstamcellen, zo schrijven de 
onderzoekers in het vakblad Cell Reports. 
De plaats waarop het DNA gemuteerd is, 
lijkt wél bepalend te zijn.

Stamcelboom bestuderen
Van Boxtel maakte ook een stamboom 
van de cellen. ‘Als er een mutatie ont-
staat in een cel, dan geeft de cel deze 
mutatie door aan alle volgende dochter-
cellen. Door het patroon van mutaties 
van een kankercel te bestuderen, kun je 
uitvogelen van welke cel deze afkomstig 
is’, legt Van Boxtel uit. ‘De herkomst van 
de kankercel is relevant voor de selectie 
van de effectiefste behandeling.’ Nu het 
team heeft laten zien dat ze een stam-
boom van een cel kunnen herleiden, 
kunnen er volgens Van Boxtel toekomst-
plannen gemaakt worden. ‘Met deze 
techniek gaan we ook naar kinderkanker 
kijken. Tot nu toe gaan we er bijvoorbeeld 
van uit dat nieuwe mutaties die optreden 
als gevolg van intensieve behandeling 
tweede kankers kunnen veroorzaken. Of 
het inderdaad om nieuwe mutaties gaat, 
kunnen we nu testen met deze nieuwe 
methode. Dat is belangrijke informatie 
voor de behandelstrategie.’
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State-of-the art-onderwijs en 
opleiding: kennis en kwaliteit 
Naast zorg en research vormen onderwijs 
en opleiding een derde belangrijke acti-
viteit van het Prinses Máxima Centrum. 
Deze is ondergebracht bij de Academy. 
Samen met zorgprofessionals realiseert 
de Academy vooral onderwijs en opleiding 
voor de zorgmedewerkers, maar ook voor 
researchmedewerkers en medewerkers 
met een andere functie. De Academy 
groeide in 2018 tot twintig medewerkers. 
De transitie naar de nieuwbouw vroeg 
veel inzet. Daarnaast heeft de Academy 
zich in 2018 geconcentreerd op uiteen- 
lopende aandachtgebieden.

Toegerust voor de transitie
Veilige zorg leveren waarbij medewerkers 
werken met nieuwe processen, nieuwe 
collega’s, nieuwe apparatuur in een 
nieuw gebouw. De uitdaging voor de 
Academy was om daarvoor een passend 
basisprogramma te bieden. Dat gebeurde 
met een tweedaags programma ‘Toege-
rust voor Transitie’, dat vlak voor de ope-
ning zes keer is aangeboden aan interne 
medewerkers. Ook waren er bijeenkom-
sten voor medewerkers van UMC Utrecht 
en vrijwilligers. Alle (nieuwe) medewer-

kers, vrijwilligers en directe partners van 
het Prinses Máxima Centrum, in totaal 
maar liefst circa 1.500 betrokkenen, 
hebben deelgenomen aan (een deel van) 
deze scholingen rondom de transitie. 

Met een zesdaagse training voor een 
groep nieuwe basisverpleegkundigen en 
twee keer een tweedaagse basistraining 
voor interne en shared care-kinderver-
pleegkundigen, bood de Academy boven-
dien een extra doelgroepgericht aanbod. 

Kwaliteitspaspoort voor  
zorgmedewerkers
In 2018 is de erkenning voor de oplei-
ding tot kinderverpleegkundige aange-
vraagd bij het College Zorg Opleidingen 
(CZO). Ook is er met de zorg een nieuwe 
begeleidingsstructuur opgezet voor het 
kwalitatief goed kunnen begeleiden van 
de grote hoeveelheid verpleegkundigen 
in opleiding. De Academy heeft in 2018 
het Leerportaal geïmplementeerd met 
daarin een Kwaliteitspaspoort voor zorg-
medewerkers. Dit paspoort biedt inzicht 
in de bevoegdheden van iedere zorg-
professional, waardoor voor de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de 
bekwaamheid per persoon aangetoond 

Academy  
in 2018 

kan worden en zorgmanagers en team-
leiders kunnen sturen op kwaliteit. In 
2018 zijn 2.096 online modules afgerond 
en 2.825 praktijktoetsen/bekwaamheden 
in het Kwaliteitspaspoort afgerond en 
geregistreerd in het Leerportaal.

Trainen in vaardigheden
In de nieuwbouw van het Prinses Máxima 
Centrum is een speciale ruimte als Skillslab 
ingericht. Hier zijn poppen en materialen 
voor trainingen om vaardigheden aan te 
leren. Ook kunnen hier zogeheten scenario- 
trainingen in multidisciplinair verband 
worden georganiseerd. Er zijn voor zeven 
scholingen en bijeenkomsten (ook inter-
nationaal) accreditaties aangevraagd 
voor kinderartsen, verpleegkundige  
specialisten, verpleegkundigen, psycho-
logen en fysiotherapeuten. 

Voldoende en goed  
gekwalificeerd personeel 
De één jaar durende verpleegkundige 
vervolgopleiding kinderoncologie is in 
2018 één keer gestart voor studenten 
van het Prinses Máxima Centrum en de 
shared care-centra. Daarnaast zijn er in 
2018 dertig  kinderoncologieverpleeg-
kundige en zestien kinderverpleegkundi-
gen opgeleid. 

Verder waren er in 2018 in totaal 500 
deelnemers aan de oefeningen in de 
zogeheten apparaten- en simulatie- 
straten, waarbij zij getoetst werden op 
het gebruik van (nieuwe) apparatuur en 
voorbehouden handelingen. Ook waren 
er 2.233 deelnemers die verschillende 
trainingen hebben gevolgd.
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Tien fellows waren in 2018 bezig met 
hun opleiding van kinderarts tot kinder- 
oncoloog, een tweeënhalf jaar durend 
programma met uiteraard veel leren 
in de praktijk.  
 
In 2018 is totaal € 2,6 miljoen subsidie 
aangevraagd en ontvangen voor diverse 
onderwijsactiviteiten.

Kennis delen, nationaal  
en internationaal
De Academy organiseert diverse stages, 
intern voor eigen medewerkers en extern 
voor zowel shared care-medewerkers 
als collega’s uit het buitenland. In 2018 
hebben we 131 stages gefaciliteerd voor 

mensen van buiten. Ook is in 2018  
de organisatie van congressen en  
symposia opgestart. We hebben in 
het najaar twaalf (inter)nationale con-
gressen aangeboden in samenwerking 
met zorg en research.

In 2018 zijn de derde en vierde module 
van de allereerste Master Course Pediatric
Oncology uitgevoerd. Dertig deelnemers
afkomstig uit meer dan tien landen volgden
het programma. Voor de shared care- 
centra zijn in 2018 twee bijeenkomsten 
georganiseerd: een landelijke shared 
care-dag waaraan 184 mensen deel- 
namen, en de shared care-onderwijs- 
meeting met 167 deelnemers. 

Nieuw beeld academy A
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Gestart 
in 2016

Gestart 
in 2017

Gestart
in 2018

Verpleegkundige Vervolg-
opleiding Kind (VVK)

15 30 12

Verpleegkundige Vervolg-
opleiding Kinderoncologie (VVKO)

23 24 19

Verpleegkundig specialisten 4 1 2

Aantal opgeleide verpleegkundigen
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‘Het gaat meer leven 
als je er met zijn allen 
aan werkt’

Sabina van Bethlehem en Veronique van der Linden:

PriMa-week: samen je 
kennis opfrissen over 
kwaliteit en veiligheid
Om uitmuntende zorg te kunnen leveren, streeft het Prinses Máxima 
Centrum naar een permanente verbetercultuur op de werkvloer. Leren 
van incidenten is daarbij een belangrijke voorwaarde. Een tool daarvoor 
zijn de PriMa-weken. Sabina van Bethlehem en Veronique van der Linden 
vertellen over dit kwaliteitsinstrument.

PriMa-weken zijn scholingsweken om 
bestaande kennis bij te spijkeren of 
samen nieuwe dingen te leren. Een PriMa- 
week draait vaak om een specifiek 
thema, bijvoorbeeld medicatieveiligheid. 
Soms zijn concrete praktijkvoorvallen 
aanleiding om er een te organiseren. 
Zoals twee incidenten rond de PEWS- 
meting, de pediatric early warning-score 
waarmee verpleegkundigen vroegtijdig 
medische problemen bij kinderen  
signaleren. In beide voorvallen was de 
PEWS-meting weliswaar volgens het 
boekje gedaan, maar was er vervolgens 
onvoldoende naar gehandeld. Gelukkig 
zonder ernstige gevolgen, maar wel  
aanleiding genoeg om er een extra  
PriMa-week aan te wijden.

Regelmatig samen oefenen
Sabina van Bethlehem is kwaliteitsfunctio- 
naris en kinderoncologieverpleegkundige. 
Ze houdt zich onder meer bezig met een 
goede afhandeling van incidenten. ‘Met 
de PEWS-meting meet je voortdurend 
zaken als bloeddruk en hartactiviteit. 
Als er iets afwijkt, kun je ingrijpen. Zo is 
bijvoorbeeld te voorkomen dat een kind 
ineens naar de IC moet.’ De PEWS- 
meting is essentieel binnen het thema 
Vitaal Bedreigde Patiënt uit de VMS, het 
door de overheid ingestelde veiligheids-
managementsysteem voor ziekenhuizen. 

Een goede uitvoering vergt meer dan een 
eenmalige introductie. Van Bethlehem: 
‘Het gaat om een goede kennisover-
dracht én om samen oefenen. En niet één 
keer, maar regelmatig opnieuw. Vandaar 
nu dus die PriMa-week.’

Vaste scholingsmomenten
Veronique van der Linden, kinderoncologie- 
verpleegkundige in opleiding, deed mee. 
‘Elke dag waren er vaste scholings- 
momenten. Als het binnen het werk kon, 
haakten we daarbij aan. Er was bijvoor-
beeld een instructie van de Optiflow, een 
zuurstofapparaat. En een presentatie 
over de PEWS-meting: wat doe je met 
een bepaalde uitslag en hoe communiceer 
je daarover met de arts? Tijdens een 
scenariotraining hebben we met een pop 
geoefend. Wat neem je waar en wat doe 
je vervolgens?’ Kijkt ze na de PriMa-week 
anders naar de patiënt? Van der Linden: 
‘Ik lette altijd al scherp op de punten uit 
de PEWS-meting. Maar het gaat nog 
meer leven als je er met zijn allen een hele 
week aan werkt. Je collega’s, de zorgcoör-
dinator en de artsen zijn er bewuster mee 
bezig. De zorg voor vitaal bedreigde  
kinderen doe je samen. Het is dus belangrijk 
dat we de beschikbare instrumenten ook 
samen inzetten.’
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De transitie  
naar de opening 

Een van de grootste uitdagingen voor de 
organisatie was in 2018 de gezamenlijke 
inspanning om op 18 mei daadwerkelijk 
‘veilig’ te kunnen starten in de nieuwbouw 
van het Prinses Máxima Centrum. Het 
omvangrijke proces van ‘oud’ naar ‘nieuw’ 
– de transitie – kende veel deelprocessen. 
Een tijdelijk transitiebureau heeft alle 
afdelingen begeleid en aangegeven wan-
neer iedereen wat, hoe en aan wie moest 
opleveren. Om de vaart erin te houden, 
is gewerkt met een wekelijkse mijlpalen-
planning met een stoplichtsysteem (rood-
oranje-groen). Zo stonden de klokken van 
alle betrokkenen steeds gelijk en bleef de 
onderlinge verwevenheid van de verschil-
lende werkstromen optimaal gegaran-
deerd. Het transitieproces is ondersteund 
met vele externen en andere partners, die 
hun ervaringen inbrachten om tot versnel-
ling te komen.

De eerste maanden van 2018 is hard 
gewerkt aan de tijdige oplevering van de 
nieuwbouw. De definitieve overdracht 
door de aannemer heeft plaatsgevonden 
op 5 april 2018. Om in te spelen op de 
laatste ontwikkelingen op het gebied 
van research (specifieke voorzieningen 
voor de onderzoeksgroepen), medicatie, 
radiologie en het voedingsconcept, zijn 
noodzakelijke wijzigingen tijdens de uit-
voering van de nieuwbouw doorgevoerd. 
Deze wijzigingen hebben de planning 
sterk onder druk gezet. Waar nodig zijn 
beheersmaatregelen getroffen om het 
Prinses Máxima Centrum vanaf de inge-
bruikname te laten functioneren. 

Voorafgaand aan de opening stond een 
speciaal ‘inhuisteam’ van het transitie-
bureau garant voor de Readiness Check: 
zijn we er op 18 mei echt klaar voor? Op 

grote checklists werden alle kritische pun-
ten binnen vijf onderdelen van het proces 
bijgehouden. Elke dag was er om 12 uur 
een zogeheten stand-up: letterlijk met de 
betrokken personen rond de diverse check-
lists staan en per onderdeel bekijken hoe 
de zaken ervoor stonden. Waren er tegen-
vallers, was er vertraging of waren zaken 
inmiddels afgerond? 

De nieuwbouw, transitie en inhuizing 
konden conform planning (en binnen bud-
get) worden gerealiseerd, zodat op 18 
mei 2019 de eerste patiënten via de brug 
vanuit het WKZ naar het nieuwe Prinses 
Máxima Centrum konden komen, op 1 juni 
2019 per ambulance gevolgd door een 
eerste groep kinderen van elders in het 
land. Voor deze grote logistieke operatie 
waren verkeersregelaars en extra vrijwil-
ligers ingezet om ouders de weg te wijzen 
vanuit de parkeergarage. Ook waren tech-
nici aanwezig, voor het geval bijvoorbeeld 
een lift zou uitvallen.

Na de opening was de transitie uiter-
aard nog niet klaar. Het transitiebureau 
had vooraf vier gebieden onderscheiden 
waarop potentiële problemen of vragen 

zouden kunnen opduiken bij de gebruikers 
van het nieuwe gebouw: ICT-applicaties, 
technische ICT-problemen, bouw & facili-
tair en de way of working (werkprocessen, 
planning, organisatie). Medewerkers kon-
den terecht bij verschillende ‘hulptroepen’, 
die in de periode na de verhuizing letterlijk 
overal hebben rondgelopen. Ook was er 
een speciale getrapte meldingssystema-
tiek opgezet, om problemen adequaat 
te signaleren, te prioriteren en snel te 
kunnen oplossen. Dagelijks werden alle 
gesignaleerde problemen in dag-starts en 
stand-ups op de verschillende afdelingen 
besproken, waarna er meteen concrete 
actie op is gezet. Melders kregen steeds 
een terugkoppeling wat er met de melding 
gebeurde en hoe het probleem zou worden 
opgelost.

Op 1 juni 2018 was er een ‘warm welkom’ 
voor de zorgstaf van kinderoncologen, 
apothekers, psychologen en verpleeg-
kundig specialisten. Zo wilde het Prinses 
Máxima Centrum stilstaan bij het gegeven 
dat alle kinderen veilig over waren en mar-
keren dat we samen van start zijn gegaan 
in het nieuwe gebouw.
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Grote instroom 
Voor Organisatie & HR was 2018 het jaar 
van de grote krachtsinspanning om in korte 
termijn de instroom van ruim 600 medewer-
kers en 100 vrijwilligers mogelijk te maken. 
In het verlengde daarvan is gezorgd voor 
afspraken over de inzet in het nieuwe Prinses 
Máxima Centrum van ruim 1.150 medewer-
kers van vijftien externe partijen bij zorg, ICT 
en het facilitair bedrijf. Plus nog eens bijna 
200 vrijwilligers van veertien externe part-
ners en bevriende partijen. 

De motivatie en het behoud van bekwame 
en gedreven medewerkers staan centraal 
in het beleid van Organisatie & HR om vei-
lige en gezonde werkomstandigheden te 
creëren en aandacht te geven aan de duur-
zame inzetbaarheid van mensen. Verder 
is het plan van aanpak vormgegeven en 
uitgevoerd voor het toepassen van de aan-
gescherpte wetgeving op het gebied van 
privacy, de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG), in de bedrijfs-
voering van het Prinses Máxima Centrum. 
Daarnaast heeft Organisatie & HR gezorgd 
voor de aanpassing van het integraal cri-
sismanagement op de schaalgrootte van 
de nieuwbouw en de verantwoordelijkheid 
voor de continuïteit van zorg daarin. 

Werving en indiensttreding
In een brede – online – communicatie-
campagne heeft het Prinses Máxima  
Centrum gebruik gemaakt van de aantrek-
kingskracht van merk en missie van het 
centrum voor de werving van voldoende 
gekwalificeerde (zorg)professionals om de 
nieuwe organisatie veilig en verantwoord 
van start te laten gaan. Voor moeilijk ver-
vulbare functies, met name in de verpleging 
en de apotheek, hebben we geschikte 
kandidaten extra arbeidsvoorwaar-
den geboden, zoals een marktconforme 
arbeidsmarkttoelage, extra compensatie 
van reiskosten en een blijfpremie. 

De goede resultaten van deze aanpak 
hebben geleid tot een permanent online 
‘platform’, waar geïnteresseerde profes-
sionals de ontwikkelingen in het Prinses 
Máxima Centrum en actuele vacatures op 
kunnen bekijken. In korte filmpjes geven 
leidinggevenden en medewerkers uitleg 
over de verschillende functies en doel en 
aard van de werkzaamheden. Met een 
speciale app en een vernieuwde website 
‘werken bij het Prinses Máxima Centrum’, 
brengt Organisatie & HR sinds november 
2018 vraag en aanbod aantrekkelijk en 
eigentijds bij elkaar (zie ook pagina 54-55).   

Organisatie  
& HR  

Om de snelle groei te beheersen in lijn 
met alle wet- en regelgeving op het 
gebied van zorg, research en onderwijs, 
heeft Organisatie & HR veel aandacht 
besteed aan het vastleggen en gedeelte-
lijk automatiseren van de processen rond 
indiensttreding, doorstroom en uitstroom 
van medewerkers. Een eigen ‘functiehuis’ 
geeft een duidelijk kader voor de opbouw 
van de organisatie en de inschaling en 
doorgroeimogelijkheden van medewer-
kers. Van elke functie is vastgelegd aan 
welke vereisten moet zijn voldaan en 
welke praktische benodigdheden – bij-
voorbeeld kleding, telefoon – en autorisa-
ties geregeld moeten zijn om die functie 
goed te kunnen uitvoeren. 

Elke nieuwe medewerker krijgt in dit 
kader een zogeheten ’Check-in’ een intro-
ductieprogramma van een dag, waarin 
het waarom, hoe en wat van het Prinses 

Máxima Centrum uitgebreid worden 
toegelicht. Zo start iedereen optimaal 
geïnformeerd en gemotiveerd met 
zijn of haar werk. 

HR Business Partners hebben, ondersteund 
door de collega’s van HR Support, de 
ledinggevenden van het Prinses Máxima 
Centrum met raad en daad terzijde 
gestaan, zowel bij de werving en selectie 
van de vele nieuwe medewerkers als bij de 
praktische uitvoering van alle formaliteiten 
en administratieve handelingen.

Arbeidsomstandigheden
Het arbobeleid voorziet in maatregelen 
en faciliteiten voor veilig en gezond werken 
in het nieuwe centrum. Het beleid is 
opgenomen in het digitale personeels- 
handboek, de Máxima Wijzer, waarmee 
tussentijdse aanpassingen en verbete-
ringen steeds actueel inzichtelijk zijn voor 
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alle medewerkers. In april 2018 is een 
gespecialiseerde preventiemedewerker 
aangesteld, die adviseert, ondersteunt 
en toeziet op de naleving van het beleid. 
Ook zijn deskundigen van UMC Utrecht 
(P&O Gezondheid, inclusief bedrijfsarts) 
en de Arbodienst AMC ingeschakeld, 
onder meer bij verzuimpreventie en 
-begeleiding, infectiepreventie en contro-
les op wettelijke vereisten. 

Privacy
Onder regie van Organisatie & HR heeft 
het Prinses Máxima Centrum de conse-
quenties van de aangescherpte wetge-
ving op het gebied van privacy, de AVG, 
in de eigen praktijk uitgevoerd. Documen-
ten zijn aangepast. Denk aan algemene 
privacyverklaringen voor patiënten en 
medewerkers, een informatiedocument 
voor patiënten en ouders/voogden en 
verwerkersovereenkomsten voor leveran-
ciers en samenwerkingspartijen. Maar 
ook aan een intern protocol voor het 
melden van mogelijke datalekken. Er is 
een functionaris gegevensbescherming 
benoemd en we hebben een register van 

(potentiële) datalekken aangelegd. Bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens zijn vier 
meldingen gedaan van incidenten, alle 
met een lage risicograad voor een 
negatieve inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen. 

Crisismanagement en  
continuïteit
Het Prinses Máxima Centrum heeft een 
eigen integraal crisisplan voor mogelijke 
calamiteiten en crisissituaties. Voor de 
opening van de nieuwbouw is een apart 
continuïteitsplan opgesteld, dat beschrijft 
welke maatregelen en voorzieningen het 
Prinses Máxima Centrum inzet om de 
continuïteit van zorg te kunnen garan-
deren bij de uitval van vitale functies 
en faciliteiten als elektriciteit, water of 
cruciale ICT-systemen. Voor acute nood-
situaties heeft het nieuwe centrum een 
eigen bedrijfsnoodplan. Als onderdeel 
van dat noodplan is een BHV-organisatie 
opgezet met 46 getrainde medewerkers, 
evenredig verdeeld over de verschillende 
afdelingen. Daarnaast zijn nog eens 200 
collega’s getraind als ontruimer. 

Wervingscampagne  
’Ga je mee?’
In een nauwe samenwerking tussen Organisatie & HR  en Communicatie is 
eind 2017 de landelijke wervingscampagne ’Ga je mee?’ gestart, die in 2018 
is voortgezet. De campagne was bedoeld om kinder(oncologie)verpleeg-
kundigen en apothekersassistenten te werven. Met commercials op Radio 538 
en een abri-campagne in geheel Nederland, ondersteund met online reclame en 
communicatie via sociale media, is het vizier gericht op zorgprofessionals die in  
2018 met ons mee wilden om onze missie te helpen uitvoeren. 

De campagne heeft haar vruchten afgeworpen, maar de wervingsbehoefte 
binnen de genoemde schaarse beroepen blijft bestaan. Om die reden heeft 
Communicatie op basis van de opgebouwde database met geïnteresseerden, 
een nieuwe wijze van werving geïntroduceerd: de Recruitment-App (zie pagina 
54-55). Hiermee worden zogenoemde ‘communities’ gebouwd en onderhouden 
rond specifieke, kritische (zorg)functies binnen het Prinses Máxima Centrum,  
om zo in contact blijven met de betreffende beroepsgroepen.
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31 dec 2017 31 dec 2018

Zorg 205 703

Research 132 167

Academy 10 20

Staf 75 112

Totaal 422 personen  1.002 personen

In fte 358,84 fte 861,85 fte

Man Vrouw Totaal

39 32 71

Bepaalde tijd Onbepaalde tijd

Man 93 93

Vrouw 436 380

Totaal 529 473

Groei aantal medewerkers 2017-2018

Aantal leidinggevenden

Dienstverbanden 
31 december 2018

Kerngegevens HR 2018 
2018 Man Vrouw

< 25 9 73

25 - 30 29 175

30 - 35 27 104

35 - 40 15 102

40 - 45 20  90

45 - 50 18 99

50 - 55 25 101

55 - 60 29 52

60+ 14 20

2018 Percentage

Research 2,30%

Zorg 4,03%

Staf 1,76%

Academy 1,40%

Totaal 3,37%

2018 In dienst Uit dienst

Research 73 7

Zorg 509 73

Academy 11 2

Staf 53 18

2017 2018

Percentage 1,09% 1,30%

2018 Man Vrouw

0 - 10 14 16

10 - 20 6 16

20 - 30 7 232

30 - 36 137 516

37 - 40+ 22  36

Leeftijdsopbouw

Ziekteverzuim In/uit dienst

Zwangerschapsverlof

Aantal uren per week
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‘De kracht is vooral de  
bijzondere wervingskracht van 
het Prinses Máxima Centrum’

Martin Verboom:
 

Prinses Máxima Centrum 
werft professionals nu 
ook met een app
Wie het allerbeste voor de kinderen in het Prinses Máxima Centrum wil 
doen, wil ook de allerbeste mensen in huis hebben. Maar vind die maar 
eens op de huidige arbeidsmarkt. De wervingscampagne ‘Ga je mee?’ is 
vooral bedoeld om kinderverpleegkundigen en apothekersassistenten te 
werven. Bijvoorbeeld met een app.

Het Prinses Máxima Centrum had al veel 
ervaring opgedaan met het werven van 
nieuwe medewerkers via Facebook. Met 
name kinder(oncologie)verpleegkundigen 
zijn via dit platform benaderd. Martin 
Verboom, recruiter van Organisatie & HR: 
‘Het mooie is dat je mensen direct een 
filmpje kunt tonen en hun zo het bijzon-
dere van het werken bij ons centrum laat 
zien. We hebben daar heel goede resulta-
ten mee behaald.’ In 2018 kwam hier een 
speciale app bij. Daarin staan videovaca-
tures die linken naar de werkenbij-web-
site. Verboom: ‘We hebben een team van 
verpleegkundigen en apothekersassis-
tenten die regelmatig filmpjes maken. 
Zo laten zij aan hun vakgenoten zien 
waarom het werken bij ons zo speciaal is. 
De ondertitel van de app is dan ook: voor 
& door professionals.’

Wervingswebsite vernieuwd
De site waar de vacatures op staan is 
in 2018 stevig onder handen genomen. 
Werkenbijprinsesmaximacentrum.nl 
kwam er moderner uit te zien, in lijn met 
de algemene website van het Prinses 
Máxima Centrum. Verboom: ‘We hebben 
campagne gevoerd om zowel de site als 
de wervingsapp en de vacatures volop 
onder de aandacht te brengen.’ De wer-
vingsinstrumenten hebben bijgedragen 

aan het realiseren van de grote opdracht 
om op 18 mei 2018 genoeg mensen aan 
boord hebben. Verboom: ‘Vanaf novem-
ber 2017 hadden we al snel 170 nieuwe 
medewerkers aangenomen, maar begin 
2018 waren er nog altijd zo’n 400 vaca-
tures te vullen. Iedereen toonde zich 
sterk betrokken en veegde telkens weer 
de agenda schoon om nieuwe medewer-
kers te selecteren, te verwelkomen of in 
te werken.’

Grote wervingskracht
Die betrokkenheid voel je nog altijd 
overal, aldus Verboom. Sinds de start 
van de wervingscampagne is gemiddeld 
één verpleegkundige per dag aange-
trokken. ‘Niemand doet dit ons na. Het 
is toch vooral de bijzondere wervings-
kracht van het Prinses Máxima Centrum 
die het ‘m doet. En de inzet van de men-
sen die zich aan dit centrum verbonden 
hebben. We krijgen veel open sollicita-
ties, of we kregen sollicitaties op lastig 
in te vullen vacatures, die op kerstavond 
en nieuwjaarsdag in de vroege ochtend 
binnenkwamen. Het Prinses Máxima 
Centrum is hot! Ik heb deze aantrek-
kingskracht tot nu toe alleen gevoeld 
toen ik betrokken was bij de werving van 
vrijwilligers voor de Olympische Spelen 
van Atlanta in 1996.’ 
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Veilige basis
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan 
van een veilige opening van het nieuwe 
Prinses Máxima Centrum. Het ICT-team 
heeft haar ambitie willen en kunnen 
waarmaken om te excelleren op het 
gebied van innovatie, ICT, zorg- en  
researchtechnologie. Voor de opening 
van het centrum op 18 mei 2018 is er 
een veilige basis gerealiseerd. Daarvoor 
zij onder andere meer dan drieduizend 
medische apparaten aangeschaft, meer 
dan achthonderd computers en meer dan 
achthonderd (mobiele) telefoons. Ook 
is er een technische researchinfrastruc-
tuur gerealiseerd en een hoogwaardige 
apotheek met een cleanroom. Er is hard 
gewerkt aan een hypermodern ICT-net-
werk en alle overige technologische voor-
zieningen die je in een centrum als het 
Prinses Máxima Centrum mag verwach-
ten. Het is een geweldige klus geweest 
om al deze apparatuur te selecteren, aan 
te schaffen en veilig inzetbaar te krijgen. 
De beschikbaarheid en performance 
van kernsystemen in de ICT en van de 
apparatuur vormden stevige uitdagingen. 
Daarbij heeft de intensieve samenwer-
king met UMC Utrecht rond de ICT-infra-
structuur veel gevergd van beide partijen. 

Digitale voorzieningen en 
robotica
Naast de grote hoeveelheid aan hard-
ware heeft het ICT-team een digitale 
werkplek opgeleverd voor zorg-, 

research- en stafmedewerkers. Met 
partner KPN is onder grote tijdsdruk 
gewerkt aan deze nieuwe en complexe 
werkplekkenvoorziening. Dat heeft een 
sterke wissel getrokken op de flexibiliteit 
van beide partijen. Desondanks is het 
gelukt om tijdig een basisfunctionaliteit 
te realiseren. In 2019 worden enkele  
ontstane problemen nader afgehandeld. 
Ter overbrugging is een voorlopige voor-
ziening getroffen. In 2018 is ook  een 
elektronisch patiëntendossier ingericht, 
dat inmiddels verder wordt dooront-
wikkeld. We hebben een specifiek soft-
warepakket voor het voorschrijven van 
complexe chemotherapiebehandel-
plannen in gebruik genomen. Er is er 
continu gewerkt aan een zo veilig moge-
lijk medicatieproces door de inzet van 
passende ICT-systemen en robotica.

Onderhoud, beheer en sturing
De inrichting van technologie voldoet 
voor alle basisprocessen in de zorg 
en draait sinds de opening van het 
Prinses Máxima Centrum stabiel. Voor 
het onderhoud en beheer van technologie 
binnen het centrum zijn we samenwer-
kingen met ketenpartners aangegaan. 
Binnen de eigen organisatie is een high 
performance-team van hoogopgeleide 
technologieprofessionals samengesteld. 
Dit team houdt regie op de technolo-
gische basisprocessen en geeft sturing 
aan alle doorontwikkelingen en 
innovaties op het gebied van 

ICT   

informatisering, data en technologie 
binnen het Prinses Máxima Centrum. 
Vanuit dit team is een visie opgesteld 
die de technologische basis legt voor 
strategische keuzes op langere termijn. 
Het jaar 2018 werd afgesloten met een 
positief resultaat uit een 8-daagse audit 
op het gebied van informatiebeveiliging.

Innovatie
In 2018 is het Innovatielab van Almere 
verhuisd naar het nieuwe gebouw. Ook 
is het innovatieprogramma op het gebied 
van ICT ingebed in de nieuwe organisatie 
van het Prinses Máxima Centrum. Het is 
gelukt om een versnelling te realiseren in 
alle lopende innovatieprojecten. Zo is er 
een proeftuin op het gebied van virtual 
reality (VR) en augmented reality (AR). 
Er is een pilot geweest waarin kinderen 
met een VR-bril virtueel konden 

zwemmen met dolfijnen, iets wat ze heel 
goed kan afleiden als er iets vervelends 
moet gebeuren. Met AR-technieken wordt 
gewerkt aan een applicatie waarmee 
kinderen door het gebouw kunnen lopen 
om te kunnen zoeken naar beestjes, 
vergelijkbaar met de Pokémon-rage. In 
de patiëntenzorg is een proef gestart 
met een innovatief wachtkamerconcept 
waarbij ouders en kinderen het hele 
gebouw door kunnen en via een pieper 
een bericht krijgen wanneer ze bijna 
aan de beurt zijn. Er is een pilot voor een 
applicatie die ouders en kinderen meer 
inzicht geeft in hun behandelplan: Mijn-
MáximaPlan. Vanuit dezelfde filosofie – 
ouders en kind handvatten geven om 
zelf regie te nemen – richt ICT een 
Máxima-breed patiëntenportaal in.
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‘De robot presenteert  
een kant-en-klaar product, 
met etiket en al’

Rogier Lange:

Apotheek-robots maken 
medicatiebereidingen 
veel veiliger

Het is ‘de Rolls Royce onder de farmaceutische robots’, de zogeheten 
RIVA-robot waarvan het Prinses Máxima Centrum er vanaf december 
2018 twee in bedrijf heeft. Rogier Lange vertelt wat deze magische 
machines zoal kunnen. ‘De medicijnbereiding wordt sneller, preciezer  
en vooral veiliger.’

De Canadese RIVA-robots in de clean-
room van het Prinses Máxima Centrum 
zijn de eerste twee in Europa. Volgens 
ziekenhuisapotheker Rogier Lange kan de 
apotheek er honderden steriele producten 
per dag mee bereiden, volledig op maat 
en veel veiliger dan voorheen. De robots 
zijn grote roestvrijstalen kasten met deur-
tjes. Je ‘voedt’ ze met geneesmiddelen en 
hulpmiddelen – spuiten of infuuszakjes 
– en een bestand met patiëntgegevens, 
geneesmiddelen, doseringen en type 
aflevervorm. De robot gaat rekenen en 
een ingenieuze robotarm verplaatst 
vervolgens alle spullen binnen de steriele 
machine naar de plekken waar een bewer-
king of controle plaatsvindt. Uiteindelijk 
presenteert hij een kant-en-klaar product, 
met etiket en al.

Geen volautomatische  
machine
De robot is een hulpmiddel en geen vol-
automatische machine, benadrukt Lange, 
want hij wordt bediend door medewer-
kers. De robot doet hetzelfde als een apo-
theekmedewerker of verpleegkundige, 
maar dan sneller, preciezer en vooral 
veiliger. Uit onderzoek blijkt dat in een 
normale ziekenhuissetting de kwaliteit 
van minstens 15% van de bereidingen 
niet helemaal goed is, bijvoorbeeld door 
rekenfouten of onbedoelde besmettingen 

met bacteriën van iemands handen. In  
de apotheek ligt deze ‘foutmarge’ onder  
de 1% en met de robot onder de 0,1%.  
Lange: ‘Met onze zeer kwetsbare patiën- 
ten is dat grote winst.’ De RIVA-robot 
bereidt onder meer pijnmedicatie en anti-
bioticapreparaten. Cytostatica (‘chemo’) 
bereiden blijft een handmatige zaak.

Afstemmen op behoeften 
Voor de ingebruikname zijn er intern vijf 
key users getraind door de fabrikant, 
onder wie Lange. ‘Wij kunnen op onze 
beurt weer collega’s trainen. En de robot 
zelf, want die kan zijn werk pas doen 
als wij hem leren hoe groot en zwaar de 
flacons en spuiten zijn en bijvoorbeeld de 
dichtheid van de vloeistoffen. Weet hij 
dat eenmaal, dan kan de robot bepaalde 
handelingen eindeloos herhalen en intus-
sen ook steeds feilloos controleren of 
alles klopt.’ Er is voortdurend intensieve 
afstemming met de mensen van de zorg. 
‘De pijnartsen werken bijvoorbeeld met 
fijnmazige protocollen en moeten per 
kind en per situatie heel precieze berei-
dingen van pijnmedicatie beschikbaar 
hebben. Daar kan de robot heel goed bij 
helpen. Maar alleen als we het werk van 
de machine heel nauw afstemmen op de 
behoeften van de gebruikers van de  
producten die hij maakt.’
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Bijschrift foto

De opening centraal
In 2018 stonden de ingebruikname van 
het Prinses Máxima Centrum en de offi-
ciële opening centraal. De nadruk lag 
vooral op zorgvuldige communicatie 
met kinderen en hun ouders/verzorgers. 
De verhuizing naar een nieuw gebouw 
is ondanks veel vertrouwde gezichten 
ingrijpend voor hen. Kinderen die veel-
vuldig in een ziekenhuis verblijven, zien 
‘hun’ ziekenhuis vaak als een tweede 
thuis. Het was daarom van het aller-
grootste belang dat kinderen en ouders 
goed werden geïnformeerd over wat 
er ging veranderen en wat zij, komend 
van diverse ziekenhuizen in Nederland, 
van ons mochten verwachten. Boven-
dien moesten zij een plek hebben waar 
vragen gesteld konden worden en waar 
aandacht voor hen was. In de tweede 
helft van 2018 lag de focus op het verder 
inrichten van een goede basis voor com-
municatie met ouder en kind, interne en 
externe communicatie en (sociale) media.  

Mediabeleid
Het overall mediabeleid van het Prinses 
Máxima Centrum is gebaseerd op de 
kernbegrippen degelijk, betrouwbaar en 
feitelijk. De communicatie werd onder-

steund door een in 2018 opgefrist en 
kindvriendelijker logo, dat is toegepast in 
dienstkleding, toegangspassen, naam-
bordjes, drukwerk en publicaties. Voor de 
bewegwijzering en naamgeving in het 
centrum is een herkenbare huisstijl in de 
vorm van lijntekeningen ontwikkeld. Hier-
mee wordt de unieke merkidentiteit van 
het Prinses Máxima Centrum ook visueel 
onderstreept.

Communicatie met ouder  
en kind
De behandelend artsen en verpleegkun-
digen van de kinderoncologische centra 
speelden een belangrijke rol in de com-
municatie. Zij waren immers het eerste 
aanspreekpunt voor de kinderen en hun 
ouders. In nauw overleg met de betrok-
ken artsen is een communicatietoolkit 
ontwikkeld, bestaande uit onder andere 
een ‘roadshow’ met informatieavonden 
voor ouders, georganiseerd in samen- 
werking met de VOKK. De toolkit bevatte 
ook een flyer, patiëntbrieven over over-
heveling van gegevens en een uitge-
breide Q&A. Nadat de kinderen waren 
verhuisd naar het Prinses Máxima  
Centrum, vond er rechtstreekse commu-
nicatie plaats: een welkomstfolder en 
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een welkomstpakket voor kinderen, een 
speciaal ingericht informatiedeel op de 
websites van ons centrum en de VOKK, 
een verhuispakket, een informatiemap 
voor ouders en een open huis voor 
nieuwe patiënten en hun familie. Na de 
opening is gestart met een nieuwsbrief 
voor ouders/verzorgers.  

Samen verder
De organisatie groeide In 2018 naar meer 
dan 1.000 medewerkers. In de complexe 
situatie rond de verhuizing was de infor-
matiebehoefte groot. Het warme welkom, 
centraal in de communicatie met kinderen 
en ouders, is voor medewerkers vertaald 
in het verbindende thema ‘Samen ver-
der in het Prinses Máxima Centrum’. Dit 
thema was uitgangspunt van alle com-
municatiemiddelen, waaronder de twee-
wekelijkse nieuwsbrief voor medewerkers 
‘Samen Verder’. Naast de voortgang van 
de nieuwbouw, de inhuizing en ingebruik-
name, berichtte de nieuwsbrief steeds 
meer over inhoudelijke ontwikkelingen bij 
zorg, research en de Academy. Het groei-
end aantal internationale medewerkers 
maakte een tweetalig communicatiebe-
leid vanzelfsprekend. 

Externe communicatie
In 2018 is veel gecommuniceerd met 
zorgverzekeraars, toezichthoudende 
instanties, samenwerkingspartners, leve-
ranciers, fondsenverstrekkers en andere 
stakeholders. Velen zijn op werkbezoek 
geweest. De missie, het doel en de 
betekenis van het Prinses Máxima Cen-
trum zijn niet alleen onder de aandacht 
gebracht bij stakeholders, maar ook bij 
het algemene publiek. Het gedoseerd 
genereren van media-aandacht speelde 
hierbij een centrale rol. De in september 
2018 gelanceerde nieuwe website droeg 
daaraan bij. De site bevat voor ouders en 
kinderen relevante praktische informatie 
en biedt bovendien inhoudelijke verdie-
ping over zorg, research, de Academy 

en het werk van Stichting Steun. De eigen 
digitale platformen hebben een steeds 
belangrijker functie; het aantal volgers op 
Facebook is boven de 14.000 gegroeid.

Pers en publiciteit
Gedurende het hele jaar stond het 
Prinses Máxima Centrum regelmatig in 
de publicitaire belangstelling. De opening 
kreeg (inter)nationale aandacht. Er waren 
daarnaast interviews en reportages in 
het Financieele Dagblad, NRC Handels-
blad, Nieuwsuur en EenVandaag. Ook 
de ontspannende activiteiten voor de 
kinderen in het Prinses Máxima Centrum 
en bijzondere inzamelingsacties van par-
ticulieren kregen veel aandacht. De vaak 
overweldigende belangstelling noopte 
tot een mediabeleid waarin enerzijds 
de inhoud voorop staat en anderzijds 
de privacy van ouders en kinderen kon 
worden gewaarborgd. 

Evenementen
Voor de bestaande en nieuwe patiënten, 
survivors, medewerkers en hun families 
is op 12 mei 2018 een open huis 
georganiseerd. Er bleek een grote 
behoefte aan deze eerste kennismaking 
met het Prinses Máxima Centrum, nog 
voordat we op 18 mei de deuren voor 
de bestaande patiënten zouden openen. 
Meer dan 1.000 mensen bezochten het 
centrum. Tientallen teams met medewer-
kers verzorgden rondleidingen. Op een 
marktplaats konden al onze nauw ver-
bonden partners zich presenteren, zoals 
VOKK, KiKa, Muziekids, Haarwensen en 
Make-A-Wish. Hutten Catering verzorgde 
hapjes en drankjes. Het nieuwe begin en 
het harde werken werden op 8 juni 2018 
beloond met een feest voor medewerkers. 
Een bijzonder evenement op 6 april 2018 
was de oplevering van de brug die ons 
centrum en het WKZ met elkaar verbindt. 
De brug staat symbool voor de intensieve 
samenwerking.

Officiële opening  
door koningin Máxima 
Op 5 juni 2018 werd het Prinses Máxima Centrum op koninklijke wijze door Hare 
Majesteit Koningin Máxima geopend. Bijna 1.000 gasten waren getuige, waaronder 
een afvaardiging van het ministerie van VWS, regionale en landelijke politici, Gede-
puteerde Staten van de provincie Utrecht, zorgverzekeraars, banken, leveranciers, 
ambassadeurs en donateurs. Het programma bestond uit diverse optredens van onder 
meer Maan, Kinderen voor Kinderen en het Lucia Marthas ballet, podiuminterviews 
met inhoudsdeskundigen en een bezoek van een aantal spelers van het Nederlands 
Elftal. Uiteraard kreeg koningin Máxima met een select gezelschap een rondleiding 
door het centrum. Op die dag ontvingen de medewerkers en gasten een munt die 
speciaal voor de opening door de Koninklijke Nederlandse Munt voor ons was 
ontwikkeld. De opening bleek organisatorisch en communicatief een succes, mede 
door de grote inzet van onze partners. We zijn Hare Majesteit Koningin Máxima zeer 
erkentelijk voor haar grote betrokkenheid bij ons centrum.
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Intro

Body

Kopperde Kop  
over 2 regels

Benefietgaladiner 
Het tweede benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum vond plaats 
in de Jaarbeurs in Utrecht. Met een opbrengst van € 1.001.700 was het een 
groot succes. Tijdens het gala stond het thema ‘Spelen en Bewegen’ centraal. 
Indachtig de missie van het Prinses Máxima Centrum is het voor de fysieke en 
sociale ontwikkeling van de kinderen van onmisbaar belang dat zij spelend en 
bewegend worden uitgedaagd. De opbrengst was voor twee doelen: twee op 
maat gemaakte binnentuinen en medisch verantwoorde speelapparatuur en 
programma’s. Chantal Janzen presenteerde optredens van Sunnery James & 
Ryan Marciano, Codarts, Maan en Berget Lewis. Topkok en Masterchef 2018 
Frederick van Emstede verzorgde het diner. Liefst 80 medewerkers waren na 
een korte cursus als vrijwilliger werkzaam in de bediening.

Stichting Steun het Prinses 
Máxima Centrum 
Een belangrijk deel van de fondsenwer-
ving wordt gerealiseerd door Stichting 
Steun het Prinses Máxima Centrum. 
Stichting Steun heeft als doel om de mis-
sie van het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie mede mogelijk te maken. 
Meer informatie over de activiteiten is te 
vinden in het jaarverslag van Stichting 
Steun het Prinses Máxima Centrum.

Stichting World Child  
Cancer NL
Het Outreach-programma is gericht op 
kennisoverdracht aan zorgprofessio-
nals die werken in ‘low & middle income 
countries’. Diverse medewerkers van het 
Prinses Máxima Centrum hebben zich 
hiervoor kunnen inzetten in onze partner-
ziekenhuizen in Kenia, Indonesië, Malawi 
en Kosovo. Het Outreach-programma 
wordt mede mogelijk gemaakt door een 
meerjarige donatie van de Foundation. 
Op 9 februari 2018 overhandigde voor-
zitter Gerben Eversdijk symbolisch een 
cheque aan Diana Monissen (zie foto). 
Meer informatie over de activiteiten is te 
vinden in het jaarverslag van World Child 
Cancer NL, de stichting die zich inzet 
voor een wereld zonder kinderkanker. 
Het betreft hier geen fondsenwerving 
voor Prinses Máxima Centrum B.V., maar 
voor ‘capacity building’ in andere landen 
(‘giving back’).

Fondsenwerving  
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Bestuur, governance  
en medezeggenschap

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

Om steeds te kunnen uitgaan van kind 
en omgeving, wil het Prinses Máxima 
Centrum een wendbare organisatie zijn 
met een flexibele besturing. Dit vereist 
een structuur waarbinnen multifunctio-
nele, zelforganiserende, resultaatverant-
woordelijke teams kunnen opereren. Het 
organisatieontwerp (zie figuur links) zorgt 
ervoor dat het probleemoplossend ver-
mogen – competenties van medewerkers, 
verantwoordelijkheid, regelvermogen en 
informatievoorziening – zo dicht mogelijk bij 
het kind ligt om wie het allemaal om gaat. 
Het Prinses Máxima Centrum is een ont-
wikkelingsgerichte organisatie, wendbaar 
en lenig en met een minimale overhead. 
De inrichting van de organisatie gaat uit 
van co-creatie en samenwerking.

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

Bestuur en toezicht 
Het Prinses Máxima Centrum streeft naar 
een transparante structuur met daarbin-
nen een duidelijk afgebakende rolverde-
ling tussen de bestuursgeledingen. De 
positie van het Prinses Máxima Centrum 
als nationaal zorg- en researchorganisa-
tie brengt een maatschappelijke verant-
woordelijkheid voor het centrum en zijn 
stakeholders met zich mee, die zich ook 
vertaalt in een solide governance-struc-
tuur. Het doel is het verwezenlijken van 
onze missie, door het bieden van een 
unieke combinatie van zorg en research, 
gedragen door ouders en professionals 
en met aandacht voor het kind en zijn of 
haar ontwikkeling.

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

Het bestuur van de coöperatie bestond 
in 2018 uit de volgende leden: 
• de heer C.H. (Cor) Broekhuizen  

MIM (voorzitter) 
• mevrouw drs. M.C. (Marianne) 

Naafs-Wilstra 
• de heer prof. dr. H.A. (Hugo) Heij
• de heer prof. dr. W.A. (Willem) Kamps
De coöperatie publiceert een eigen 
jaarverslag.
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De verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van de organen zijn in de statuten 
vastgelegd en nader uitgewerkt in regle-
menten, waarbij als uitgangspunt het 
volgende geldt:
• De raad van bestuur is verantwoor-

delijk 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 Aan-
deelhouders 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.

Governancecode Zorg 
Het Prinses Máxima Centrum heeft 
transparantie en integriteit hoog in het 
vaandel staan. Daarbij gaat het om 
transparantie in structuur, besluitvorming 
en handelen, en om professionele en 
persoonlijke integriteit. De Governance-
code Zorg uit 2017 is daarbij de basis. In 
2018 heeft het Prinses Máxima Centrum 

Bron: ‘Samen bouwen’, oktober 2015

Samenleving
KiKa

Ministerie van VWS
Science Park Utrecht
Universiteit Utrecht
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

Utrechts Landschap 

Organisatie
Coöperatie van commissarissen

UMC Utrecht
Vakbond
NKI-AvL

Ondernemingsraad
NVZ

NVZD
Bouwcombinatie

Markt
VOKK

Cliëntenraad
NFK

Patiëntenfederatie Nederland
Stichting Kind en Ziekenhuis

IGJ
SKION

NVK en overige beroepsverenigingen
Shared care centra
Hubrecht Instituut

Wetenschappelijke adviesraad
St. Jude Children’s Reseach Hospital

Financiering
Banken

Zorgverzekeraars Nederland
Zorginstituut Nederland

DBC-onderhoud
NZa | KiKa | KWF Kankerbestrijding  

(incl. Alpe d’HuZes)
Fondsen (Roparun, Villa Joep,  

Fonds NutsOhra, Ronald  
McDonald Kinderfonds, 
ODAS Stichting & andere  

betrokken fondsen)
Stichting Steun het  

Princes Máxima Centrum
Accountant | Juridisch adviseurs

Organogram Prinses Máxima Centrum

(Pre)klinische 
teams 

Research

Klinische afdelingen,
inclusief LATER-poli

Zorg

ICT

Organisatie & HR

Finance & Risk

Media & fundraising

Bestuurssecretariaat

Wetenschappelijke 

adviesraad

Ondernemingsraad 

Cliëntenraad

KinderAdviesRaad

Academy

Disciplinegroepen Kwaliteit & veiligheid

Apotheek

Diagnostisch lab

Trial & data center

Raad van bestuur

Raad van commissarissen
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aan diverse aspecten van de nieuwe 
governancecode aandacht geschonken, 
in lijn met de groei van de organisatie. 
Daarnaast is een start gemaakt met de 
formele aanpassing van de statuten en 
reglementen om transparant en inte-
ger handelen nog beter te verankeren. 
Dit proces wordt in 2019 afgerond. Het 
goed op papier regelen is echter niet 
voldoende; het gaat ook om ieders eigen 
gedrag. Zeker in een situatie waarin 
vrijwel wekelijks nieuwe medewerkers 
binnenstromen, is het een uitdaging hier-
over met alle medewerkers in discussie 
te blijven. Ook de komende jaren blijft 
het Prinses Máxima Centrum permanent 
aandacht hieraan besteden, bijvoorbeeld 
in een programma voor management- 
ontwikkeling, het introductieprogramma 
Check-In voor nieuwe medewerkers en 
andere activiteiten gericht op cultuur en 
gedrag.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van het Prinses 
Máxima Centrum is verantwoordelijk voor 
het beleid en bestuur van de organisatie. 
De raad van bestuur legt verantwoording 
af aan de raad van commissarissen. De 
raad van bestuur bestaat uit drie perso-
nen die ieder hun eigen aandachtsgebie-
den hebben:
• mevrouw drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen, 

CEO (met als aandachtsgebieden 
onder andere algehele sturing, organi-
satie, financiën, compliance, strategie, 
bouw en externe relaties)

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

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

De raad van bestuur wordt ondersteund 
door Paul Thewissen als bestuurssecre-
taris. In de statuten van Prinses Máxima  
Centrum voor kinderoncologie B.V. zijn 

de positie en de taken van de raad van 
bestuur vastgelegd. De raad van bestuur 
heeft tot september wekelijks vergaderd 
en daarna in beginsel tweewekelijks. 
Daarnaast is er een vast overleg van het 
managementteam waaraan naast de 
bestuursleden de managementverant-
woordelijken voor de zorg,  de research, 
de academy, Finance & Risk, Organi-
satie & HR, ICT en Media & fundraising 
deelnemen. 

De ingebruikname van de nieuwbouw, de 
transitie, de daarmee gepaard gaande 
groei van de organisatie en (na mei 2018 
in de fase van post-transitie) het inrege-
len van diverse processen en systemen 
zijn in 2018 belangrijke thema’s voor 
de raad van bestuur geweest. Dit heeft 
gespeeld in alle onderdelen van het  
Prinses Máxima Centrum: de zorg, de 
research en ondersteunende diensten. 
Tussen 1 januari en 31 december 2018 
is het personeelsbestand met een factor 
4 toegenomen en is de omvang van de 
zorg en research navenant toegenomen.

In een tweewekelijks transitiecomité 
heeft tot de ingebruikname van de 
nieuwbouw de noodzakelijke besluitvor-
ming rond de transitie plaatsgevonden, in 
aanwezigheid van de raad van bestuur. 
Direct daarna is er dagelijks een dag-
start geweest om actuele issues snel op 
bestuursniveau te kunnen afhandelen.  

De bezoldiging van de leden van de raad 
van bestuur valt binnen de Wet nor-
mering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT). 

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen houdt 
toezicht op het beleid van de raad van 
bestuur en op de algemene gang van 
zaken in het Prinses Máxima Centrum. 

• De aanstelling van Hans Clevers is voor 50%. Daarnaast is hij werkzaam bij  

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

De raad van commissarissen vervult een 
advies-, klankbord- en werkgeversfunctie 
voor de raad van bestuur. De leden richten 
zich bij het vervullen van hun taak naar het 
belang van het Prinses Máxima Centrum 
en houden toezicht vanuit de maatschap-
pelijke doelstelling van de organisatie.
De positie van de raad van commissaris-
sen is geregeld in de statuten van Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie 
B.V. Eén lid van de raad wordt benoemd 
door UMC Utrecht, als houder van een 
prioriteitsaandeel. De andere leden 
worden benoemd door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Twee 
commissarissen zijn benoemd op voor-
dracht van de cliëntenraad, respectieve-
lijk de ondernemingsraad. De raad van  
 

commissarissen telt zeven leden, in 2018 
voorgezeten door de heer Dekker. Per 1 
januari 2019 heeft hij zijn lidmaatschap 
beëindigd. Als voorzitter is hij opgevolgd 
door de heer Van Iperen. De samenstel-
ling van de raad van commissarissen in 
2018 is als volgt:
•    de heer ir. W. (Wout) Dekker,  
      voorzitter (tot 1 januari 2019)
• de heer drs. H.H.J. (Herman) Bol
• de heer prof. dr. M.J. (Max) Coppes
• de heer prof. dr. J.H. (Herre) Kingma
• mevrouw drs. B. (Barbara) Fransen
• mevrouw drs. C.I.J.M. (Clémence) 

Ross-van Dorp 
• de heer drs. ing. R. (Rob) Stricker
• de heer R.L. (Rokus) van Iperen,  

voorzitter (vanaf 1 januari 2019)  
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De heer Van Iperen is vanaf september 
2018 betrokken bij het Prinses Máxima 
Centrum. Ter voorbereiding heeft hij 
onder meer gesproken met medewerkers 
en met leden van de raad van bestuur,  
de raad van commissarissen en mede-
zeggenschapsorganen.  
 
Ook heeft hij kennisgemaakt met de 
belangrijkste stakeholders, zoals de  
coöperatie, UMC Utrecht en KiKa.  

De raad van commissarissen heeft in 
2018 vijf keer vergaderd met de raad 
van bestuur van het Prinses Máxima 
Centrum. In 2018 heeft de raad van 
commissarissen nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de uitbouw van de zorg- en 
de researchorganisatie, Dat gebeurde 
in het kader van de transitie naar één 
nationaal kinderoncologisch centrum, in 
een jaar met veel groei en verandering. 
Ook de financiën zijn in deze fase goed 
gevolgd en transitie is een terugkerend 
agendapunt voor de raad van commis-
sarissen geweest. Ook heeft de raad van 

commissarissen goedkeuring verleend 
aan de voorgenomen samenwerking 
met SKION, specifieke investeringen, het 
jaardocument en de jaarrekening 2017 
en het integraal jaarplan 2019. In 2018 
is opnieuw een verdiepingssessie gewijd 
aan zorginhoudelijke aspecten van  
kinderoncologie.  

De raad telde in 2018 vier  
voorbereidingscommissies: 
• de Auditcommissie heeft in 2018 toe-

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

• de Kwaliteitscommissie heeft nadruk-
kelijk de ontwikkeling van de kwaliteit 
van zorg gemonitord, niet alleen  
gedurende de transitie maar ook in  
de periode erna. De commissie  
heeft vier keer vergaderd. 

• de HR-commissie adviseert over de 
werving en voordrachten tot (her)

functie (her)  
benoemd

Audit- 
commissie

Kwaliteits- 
commissie

HR- 
commissie

tijdelijke 
Bouw-  
commissie

De heer Dekker 
(tot 1 januari 2019)

voorzitter september 2017 lid

De heer Bol lid september 2017 voorzitter voorzitter

De heer Coppes lid september 2017 lid

Mevrouw Fransen lid juli 2015 voorzitter

De heer Kingma lid september 2017 voorzitter lid

Mevrouw Ross lid november 2016 lid

De heer Stricker lid september 2017 lid lid

De heer Van Iperen
(vanaf 1 januari 2019)

voorzitter januari 2019 lid

benoeming, beoordeling en bezoldi-
ging van de leden van de raad van 
bestuur en de raad van commissaris-
sen. De commissie heeft drie  
keer vergaderd.

• de tijdelijke Bouwcommissie (drie 
vergaderingen) heeft toegezien op de 
totstandkoming van de nieuwbouw 
van het Prinses Máxima Centrum. Na 
de ingebruikname is deze commissie 
opgeheven en ziet de Auditcommissie 
toe op verdere bouwwerkzaamheden. 

De samenstelling van de commissies in 
2018 is op de vorige pagina weergegeven. 
 
Vanaf 2018 ontvangen de commissaris-
sen een bezoldiging. Twee commissa- 
rissen hebben daarvan afgezien. De 
commissarissen worden gehonoreerd op 
basis van de richtlijn van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in Zorg 
en Welzijn (NVTZ) volgens klasse V van 
de WNT. Gezien de aard van de organi-
satie is bewust gekozen voor een lagere 
honorering. De honorering bedroeg min-
der dan de helft van het WNT-maximum. 
Alle commissarissen hebben de Neder-
landse nationaliteit. Zij verschillen in leef-
tijd van 56 tot 71 jaar.

Medezeggenschap
Het Prinses Máxima Centrum heeft  
twee wettelijke medezeggenschaps- 
organen: de cliëntenraad en de 
ondernemingsraad. Deze medezeggen-
schapsorganen zijn ingesteld op grond 
van respectievelijk de Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen en de Wet 
op de ondernemingsraden. De raad van 
bestuur overlegt regelmatig met deze 
organen. Naast de wettelijk verplichte 
medezeggenschapsorganen heeft de 
KinderAdviesRaad (KAR) een plek in de 
medezeggenschapsstructuur van het 
Prinses Máxima Centrum. Ook vraagt 
de raad van bestuur op het gebied van 
research advies aan de onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad. 

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestond in 2018  
uit de volgende leden: 
• mevrouw M. (Marjoleine) de Lange, 

voorzitter, plastisch chirurg  
Alexander Monro Ziekenhuis 

• de heer K. (Kees) Abbes (per 6 april 
2018), bestuurssecretaris Stichting 
Heroes 4 Life

• de heer K. (Kees) Buijsrogge, vicevoor-
zitter, directeur Roadmap Space & 
Scientific Instrumentation TNO

• mevrouw C. (Cherine) Mathot (tot 1 
september 2018), eventmanager  
landelijk bureau D66

• mevrouw M. (Maaike) van Rennes  
(per 4 juli 2018)

• mevrouw A. (Ariane) Sickinghe, stu-
dent Biomedische Wetenschappen 

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

• mevrouw E. (Elise) Steenbergen (per 
20 januari 2018), verenigingsmana-
ger/bestuurssecretaris Atriumgroep 
Gorinchem

• de heer J.P. (Jean Paul) Verheij, copy-
writer/webredacteur ABN AMRO 

• de heer F. (Fokko) van der Zee (per 
25 mei 2018), managing director 
Nedap-Security Management

De cliëntenraad wordt ondersteund  
door Nicky Vos.

Vergaderingen
2018 stond voor de cliëntenraad in het 
teken van organisatorische en professi-
onele groei en een sterke toename van 
adviezen aan de raad van bestuur. De 
cliëntenraad heeft in 2018 zes keer ver-
gaderd, zes keer formeel overlegd met de 
raad van bestuur en twee maal woonden 
leden van de raad van commissarissen 
een vergadering bij. Tijdens thema-avon-
den zijn specifieke onderwerpen uitge-
diept. De voorzitter van de cliëntenraad 
had periodiek overleg met de managing 
directors van zorg en research en met 
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de voorzitter van de ondernemingsraad.  
Cliëntenraadsleden hebben informeel 
meegedacht bij de ontwikkeling van 
beleid en producten (zoals zorgpro-
tocollen en informatie aan ouders en 
kinderen). Ook namen leden deel aan 
de interne werkgroep Zorg en Com-
municatie. Een lid neemt deel aan het 
Clinical Research Committee en de 
Biobank-commissie.

Contact met achterban en stakeholders
In 2018 heeft de cliëntenraad enkele 
klankbordavonden voor ouders georga-
niseerd. Er is een Facebook-groep met 
ouders ingericht en per mail heeft de 
raad meningen en ervaringen van ouders 
opgehaald. Ook is contact geweest met 
de voorzitter van de VOKK, LSR, landelijk 
steunpunt (mede)zeggenschap en cliën-
tenraden van andere medische centra.

Adviezen
In 2018 heeft de cliëntenraad veel aan-
dacht gehad voor de belangen en (juridi-
sche) positie van patiënten, zoals het recht 
op inzage in het patiëntendossier en op 
een second opinion. Dat heeft geleid tot 
nieuw beleid. Uit de wettelijk adviesplich-
tige onderwerpen heeft de raad prioriteit 
gegeven aan zorg en aan communicatie 
met ouders en kinderen. Over communi-
catie bracht de raad op 5 mei 2018 een 
ongevraagd (verzwaard) advies uit aan 
de raad van bestuur, om naast corporate 
branding en communicatie met externe 
stakeholders meer aandacht te geven  
aan de communicatie met kinderen  
en hun families. 

Andere adviezen:
• Strategisch Kader Continuïteit  

en Crisismanagement
• Vrijwilligersbeleid
• Samenwerkingsovereenkomst  

met Stichting Haarwensen
• Samenwerking en de samenwerkings-

overeenkomst met SKION 
• Werkafspraken gecombineerde 

klachtbehandeling met Shared Care 

Ziekenhuizen (verzwaard advies)
• Beleid huiselijk geweld en kinder- 

mishandeling 
• Kledingbeleid
• Samenwerking met Ronald McDonald
• Samenwerking met Make-a-Wish 
• Inrichting Hoofdstructuur, Inrichting 

Zorgorganisatie en Compliancefunctie
• Samenwerking met Muziekids
• Facilitaire voorzieningen voor ouders 

en verzorgers van patiënten
• Jaarrekening 2017
• Samenwerking met Emma@Work
• Verhuizing van patiënten van het 

WKZ resp KOC’s (verzwaard advies) 
• Gebruik van de OGZ-ruimtes  

en de ruimtes patiëntenzorg  
(verzwaard advies)

• Onderwijsvoorziening  
(verzwaard advies)

• Primaire proces beschrijvingen zorg 
(verzwaard advies)

• Rules of Procedure of the Clinical 
Reserach Committee

• Rookvrijbeleid
• Functieprofiel van de Functionaris 

Gegevensbescherming (verzwaard 
advies)

Ondernemingsraad  
De ondernemingsraad (OR) bestond in 
2018 uit de volgende leden:
• de heer dr. P. (Patrick) Kemmeren, 

Research, (voorzitter)
• mevrouw M. (Marjan) Vonk-Domburg, 

Zorg, (plaatsvervangend voorzitter)
• mevrouw drs. S. (Sheila) Terwisscha 

van Scheltinga, medisch specialisten
• mevrouw L. (Lida) Versteeg, Zorg
• mevrouw A. (Armanda) Mar-

kesteijn-van Leeuwen, Zorg
• mevrouw J. (Jannie) Dijkstra  

Pinto Leite, Staf
• mevrouw J. (Janna) Hol, Research

In de OR zitten vertegenwoordigers van 
de verschillende geledingen van het Prin-
ses Máxima Centrum: zorgmedewerkers, 
medisch specialisten, researchmedewer-
kers en staf. Bij de oprichting in mei 2015 

is besloten een zittingsperiode voor twee 
jaar vast te leggen. De OR wordt onder-
steund door Helen van Doorn.

Vergaderingen  
De OR heeft in 2018 dertien keer een 
eigen vergadering gehad. Daarnaast 
heeft de OR zeven keer overleg gevoerd 
met de raad van bestuur. Op 5 november 
2018 heeft er voor de eerste keer een 
AGZO (algemene gang van zaken-over-
leg) plaatsgevonden. Hierbij waren 
OR-leden, voorzitter en lid raad van 
bestuur, een vertegenwoordiging van-
uit de raad van commissarissen en de 

bestuurssecretaris aanwezig. Tussen de 
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
van de OR en de bestuursvoorzitter vindt 
voorbereidend overleg plaats. Daarnaast 
is er regelmatig informeel overleg met 
de bestuursvoorzitter. Tijdens dit overleg 
worden uiteenlopende actuele onder-
werpen besproken of zaken waar de OR 
extra aandacht voor vraagt. 
 
Onderwerpen 
De OR heeft in 2018 over onder andere 
de volgende onderwerpen officieel 
advies/instemming uitgebracht of  
standpunt kenbaar gemaakt:
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• Adviesaanvraag vrijwilligersbeleid
• Adviesaanvraag samenwerkings- 

overeenkomst SKION
• Adviesaanvraag Hoofdstructuur  

Prinses Máxima Centrum
• Adviesaanvraag Kledingbeleid
• Adviesaanvraag Compliance functie
• Adviesaanvraag Eten & Drinken
• Adviesaanvraag vervoer  

en parkeerbeleid
• Adviesaanvraag structuur  

van de zorgorganisatie
• Adviesaanvraag behoud  

en werving personeel zorg
• Adviesaanvraag met betrekking  

tot het functiehuis
• Adviesaanvraag verbouwing  

vierde etage en auditorium
• Instemmingsverzoek beleid  

op agressie en geweld
• Instemmingsverzoek rook(vrij)beleid
• Instemmingsverzoek integriteitscode
• Instemmingsverzoek 

Preventiemedewerker

• Instemmingsverzoek openingstijden 
en dagritme

• Instemmingsverzoek Arbobeleid
• Instemmingsverzoek AVG 

(privacybeleid)
• Instemmingsverzoek BNO 

(bedrijfsnoodorganisatie)
• Instemmingsverzoek  

ICT-gedragscode
 
Ambities
OR-leden zijn betrokken medewerkers die 
verder willen kijken dan de grenzen van 
hun eigen afdeling. Het zijn medewerkers 
die gemotiveerd zijn om een wezenlijke 
rol te spelen in de organisatie, waarbij 
de belangen van de medewerkers én 
de belangen van de organisatie scherp 
gevolgd worden. De balans tussen goed 
werkgeverschap en goed werknemer-
schap is een belangrijk thema. Kijkend 
naar de toekomst, wil de OR graag de 
medezeggenschap binnen het Prinses 
Máxima Centrum verder vormgeven en 

professionaliseren.  De OR streeft naar 
een prettige en veilige werkomgeving 
voor alle medewerkers van het Prinses 
Máxima Centrum, nu en in de toekomst. 
De OR ambieert een proactieve vorm van 
medezeggenschap waarin medewerkers 
actief betrokken worden bij beleidsvor-
ming en de OR op strategisch niveau  
zijn rol kan vervullen.

KinderAdviesRaad 
De KinderAdviesRaad (KAR) bestond  
per einde 2018 uit de volgende leden:
• A.F. (Annick) Sickinghe (voorzitter)
• R. (Roy) Looman 
• L. (Larissa) Slotboom
• Y. (Yente) Wiersma
• P. (Puk) van der Schans
• J.S. (Jella) Jessurun
• R.J. (Roemer) Copraij
• E. (Elisa) Romeijn
• S. (Stan) van der Zee
• J.F. (Julie) Zuidberg
• S.D. (Saskia) Hargreaves
• T.J. (Taina) Bouw 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten 
De KAR heeft in 2018 zes keer vergaderd. 
Daarnaast was vrijwel de gehele KAR 
aanwezig tijdens de officiële opening 
van het Prinses Máxima Centrum op 5 
juni 2018, waarbij het hoogtepunt was 
dat vijf leden in gesprek mochten met 
Hare Majesteit Koningin Máxima. Tijdens 
het Benefietgaladiner op 6 september 
2018 heeft een afvaardiging van de KAR 
plaatsgenomen aan een van de tafels. 

Zichtbaarheid
Er is in 2018 hard gewerkt aan de 
zichtbaarheid van de KAR. Er zijn foto’s 
gemaakt en er is een promotiefilm 
geproduceerd, waarvan het script door 
de KAR zelf is geschreven. Ook is een 
folder ontwikkeld en heeft de KAR een 
plek gekregen op de  website en in de 
welkomstmap op de kliniek. De voorzitter 
heeft meegewerkt aan een documentaire 
over het Prinses Máxima Centrum: ‘De 
laatste loodjes’ van Katinka Hartman. Een 
KAR-lid heeft na mens de raad gesproken 
op het symposium ‘Meedoen is groeien’ 
op 30 november 2018. Weer een ander 
lid heeft een interview gegeven voor een 
special over het Prinses Máxima Centrum 
van jeugdkrant Kidsweek.

Adviezen 
De KAR participeert in werkgroepen en 
commissies, bijvoorbeeld de kunstcom-
missie en de projectgroep voeding. Bij de 
ontwikkeling van het tienerproject en de 
inrichting van de tienerlounge is de KAR 
nauw betrokken geweest. Ook heeft de 
KAR een bezoek gebracht aan verschil-
lende bedrijven die innovatieve producten 
op de markt brengen, waarbij KAR-leden 
de werking van zo’n apparaat testten en 
vervolgens advies hebben uitgebracht. 
Verder is er een vervolg gegeven aan het 
doorontwikkelen van de KAR, onder meer 
op het gebied van promotie en met het 
opstellen van regels voor de KAR. 
 
Over de volgende thema’s heeft de KAR 
in 2018 ook adviezen uitgebracht:
• Het vervolg-voedingsconcept Hutten
• De Match App, CommKit, Tienergids 

en het tienerproject van KLIK
• Ervaringsverhalen filmen voor  

schermen in de ontdekplek
• De Sensory Reality Pod, een  

multisensorische ervaring voor  
patiënten en zorgprofessionals

• De Bedankmuur
• De PrimaPas
• De Child Health Campus
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‘De eerste stappen zijn 
gezet naar een eigen 
omgeving voor business 
intelligence’

Geert van der Bij:

Data zijn onmisbaar voor 
een adequate sturing 
van de organisatie

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Zo’n ambitie 
realiseer je alleen stap voor stap, en het lukt pas als je de basis op orde hebt. 
Daarvoor is ook goede sturingsinformatie nodig. Geert van der Bij vertelt over  
de eerste stappen naar het ontsluiten daarvan.

‘Het realiseren van de nieuwbouw was  
een enorme operatie voor Prinses Máxima  
Centrum. Maar de organisatie heeft niet 
alleen letterlijk gebouwd. Met een externe 
partner is ook gewerkt aan de bronsystemen 
om sturingsinformatie te kunnen ontsluiten.’ 
Als concerncontroller was Geert van der 
Bij hier nauw bij betrokken. ‘We hebben de 
infrastructuur, de processen en systemen zo 
ingericht dat we deze sturingsinformatie in 
2019 beschikbaar kunnen stellen binnen de 
organisatie.’ 

Financieel én logistiek
Om te beginnen heeft het Prinses Máxima 
Centrum een geheel nieuw ERP-systeem in 
gebruik genomen, vertelt Van der Bij. ERP 
staat voor enterprise resource planning, een 
softwarepakket dat uiteenlopende informatie 
in de organisatie samenbrengt. ‘ERP onder-
steunt niet alleen de financiële huishouding, 
maar ook de logistieke en inkooporganisatie 
van het hele centrum. We tellen automatisch 
alle benodigde materialen, van handschoen-
tjes en verbandmaterialen tot de zakken voor 
infusen. Zo weten we altijd dat we voldoende 
spullen hebben om de patiënten te kunnen 
behandelen. Ook ondersteunt ERP de inkoop, 
zodat we het contractbeheer verder kunnen 
professionaliseren.’  
 
 
 

De implementatie van het systeem is in een 
heel korte doorlooptijd gerealiseerd. Van 
der Bij: ‘ERP moest draaien om veilig open 
te kunnen. Waar andere organisaties een 
voorbereidingstijd van een jaar rekenen, 
hebben wij het met een relatief klein team 
in een week of zeven voor elkaar gekregen. 
Dat zegt wel iets over de executiekracht van 
deze organisatie, vind ik. Ondanks de uitda-
gingen die we in de aanloop hebben moeten 
overwinnen, is de implementatie succesvol 
verlopen. Inmiddels werkt het systeem naar 
volle tevredenheid.’

Ontwikkeld met eindgebruikers
Naast het ERP-systeem zijn er nog twee 
andere belangrijke bronnen voor de sturings-
informatie: het HiX voor patiëntinformatie en 
bezettingsinformatie voor de kliniek, en de 
personeelssoftware van AFAS als bron van 
alle relevante informatie over medewerkers. 
Van der Bij: ‘Na de eerste stappen hebben 
we de basissystemen op orde. Nu gaat het 
erom de data te ontsluiten in een eigen 
omgeving voor business intelligence. Samen 
met de eindgebruikers binnen het centrum 
werken we aan dashboards die helpen bij 
een adequate sturing van de organisatie.  
Als dat straks draait, kunnen we met reële 
gegevens gaan aantonen dat het Prinses 
Máxima Centrum daadwerkelijk het verschil 
weet te maken.’
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Bijschrift foto

Algemene financiële  
ontwikkelingen
Het verslag over het boekjaar 2018 is 
een weergave van de opstart, opening 
en operationalisatie van het Prinses 
Máxima Centrum. In de aanloop naar de 
ingebruikname van het nieuwe gebouw 
op 18 mei 2018 zijn veel investeringen 
gedaan in mensen en middelen om van 
het centrum een succes te maken. Zowel 
in de balans als in de winst- en verlies-
rekening is dit zichtbaar. Het pand is 
klaar, de rekeningen zijn binnen en op 
de balans per 31 december 2018 is ons 
eigen gebouw terug te zien, inclusief de 
financiering daarvan. De ontwikkelin-
gen in 2018 hebben geleid tot een forse 
groei van de balans. Hetzelfde geldt 
voor de winst- en verliesrekening. Aan 
de ene kant zijn de opbrengsten enorm 
gestegen, doordat vanaf juni 2018 alle 
kinderen uit heel Nederland met een 
oncologisch probleem worden behandeld 
door het Prinses Máxima Centrum. Aan 
de andere kant stijgen de kosten snel 
mee. We zetten immers veel personeel, 
medicatie en ondersteunende activiteiten 
in om de kinderen adequaat te behande-
len en zo samen onze missie te realise-
ren. Het boekjaar 2018 is afgesloten met 

een positief resultaat van € 5,4 miljoen 
terwijl in de begroting rekening gehouden 
was met een verlies van € 2,2 miljoen.

Hoofdlijnen financieel beleid
Voor de boekjaren vanaf 2018 geldt 
dat deze niet meer gebaseerd zijn op 
prognostische modellen, maar op de 
organisatie die er werkelijk is komen te 
staan. De afspraken vanuit het verleden 
zijn opnieuw getoetst, risico’s in kaart 
gebracht, scenario’s geschetst en besluit-
vorming heeft plaatsgevonden. Dit proces 
is vastgelegd in een uitgebreide uit-
gangspuntennotitie die heeft gediend als 
grondslag voor de begroting en financiële 
sturing van 2018 en verder. Gedurende 
2018 – en met de jaarrekening 2018 – 
stellen we vast dat de uitgangspunten die 
zijn gekozen de juiste blijken te zijn en dat 
de jaarrekening 2018 een beeld geeft in 
lijn met wat we ervan hadden verwacht. 

Per 1 januari 2018 is de werkkapitaal-
limiet van de banken uitgebreid tot een 
maximum van € 20 miljoen. Deze uitbrei-
ding gedurende 2018 was bedoeld om 
eventuele liquiditeitsproblemen het hoofd 
te bieden, mocht de overgang van patiën-
ten vanuit de kinderoncologische centra 

Financieel beleid   

van de umc’s naar het Prinses Máxima 
Centrum daartoe leiden. Achteraf kunnen 
we vaststellen dat we van deze uitbrei-
ding van € 10 miljoen maar heel beperkt 
gebruik hebben hoeven maken. Per 31 
december 2018 is de werkkapitaallimiet 
teruggebracht naar € 10 miljoen, conform 
de financieringsovereenkomst.  

Met UMC Utrecht zijn eind 2017 afspra-
ken gemaakt over de dienstverlenings-
overeenkomsten voor de komende jaren. 
De meeste overeenkomsten hebben een 
looptijd van vier jaar en voor beeldvor-
mende technieken zelfs van tien jaar. In 
het tweede kwartaal van 2018 zijn de 
details van de overeenkomsten afgerond. 

Met vertegenwoordigers van zowel de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de 
zorgverzekeraars als het Prinses Máxima 
Centrum is in het tweede half jaar van 

2018 samengewerkt aan een duurzame 
structuur voor de toekomstige tarieven 
van de kinderoncologie. De herijking van 
de tarieven leidt in 2021 tot nieuwe en 
integrale tarieven voor ons centrum. 

Voor de periode 2017-2019 ontvangt het 
Prinses Máxima Centrum een projectsub-
sidie van het ministerie van VWS inzake 
de opstart van de research. Gedurende 
2018 zijn de gesprekken met het ministe-
rie en de NZa voortgezet om te verkennen 
in hoeverre in de toekomst sprake kan zijn 
van een permanente vorm van beschik-
baarheidsbijdragen. Daarmee zou het 
Prinses Máxima Centrum de research  
verder vorm en inhoud kunnen geven•. 

In 2018 is SKION overgekomen naar 
het gebouw van het Prinses Máxima 
Centrum. SKION zal naar verwachting 
in 2019 en 2020 wel in de huidige vorm 
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• De gesprekken hebben zich positief ontwikkeld. Begin 2019 zijn definitieve afspraken gemaakt over de vaste 

vergoeding vanuit de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bbaz) die het Prinses Máxima Centrum per 

2020 zal ontvangen. Afgesproken is dat de meer variabele kosten van zorggerelateerd onderzoek mogelijk 

vergoed worden via het proces van de herijking van de tarieven van de kinderoncologie.
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verder gaan, maar dan in het gebouw 
van het Prinses Máxima Centrum. In de 
herijking van de tarieven voor de kinder-
oncologie worden ook de activiteiten van 
SKION meegenomen, waarna sprake kan 
zijn van integratie van onderdelen van 
SKION in het centrum.  

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

Zowel opbrengsten als kosten worden 
toegerekend aan het relevante segment 
waartoe zij behoren (zie verder de jaar-
rekening 2018), zodat het Prinses 
Máxima Centrum in de interne en externe 
verantwoording voldoet aan wettelijke 
en aanvullend overeengekomen vereisten 
(bijvoorbeeld de openboekverantwoor-
ding 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 pro-
ductiedashboard. Ook sturen we met 
een financiële maandrapportage voor-
zien van resultaat per segment, inclusief 
balans en kasstroomgegevens. In 2018 
heeft de hele organisatie hard gewerkt 
aan de ontsluiting van data uit de ver-
schillende systemen via een business 
intelligence-toepassing. Eind 2018 waren 
deze dashboards in concept gereed. 
Na afstemming van een aantal bevei-
ligings- en continuïteitsvraagstukken, 
kunnen de dashboards in 2019 worden 
gelanceerd. Begin 2018 is na een korte 
en intensieve periode het ERP-systeem 
in gebruik genomen; een softwarepakket 
dat belangrijke financiële en logistieke 
informatie van verschillende afdelingen  
in de organisatie samenbrengt. Hiermee 
is financieel-administratief een  

volgende stap gezet naar een volwassen 
organisatie.

Risico’s en onzekerheden
Per kwartaal wordt de raad van bestuur 
geïnformeerd over de belangrijkste risi-
co’s van de organisatie en de mate van 
beheersing daarvan. In 2018 is deze 
methodiek verder doorontwikkeld. De tien 
belangrijkste risico’s worden in de rap-
portage uitgelicht, met een uitgebreide 
toelichting in hoeverre we de risico’s 
beheersen. 

De volgende risico’s uit 2018 lopen nog 
door na 31 december 2018: 
• Onvoldoende gekwalificeerd perso-

neel beschikbaar (verpleegkundigen, 
OK/IC en sedatie). 

• Wijzigingen in vergoedings-, bekosti-
gings- en tariefstructuren (bbaz  
en tariefherijking kinderoncologie). 

• Onvoldoende beschikbaarheid en  
performance van kernsystemen  
ICT en apparatuur. 

• Datalekken bij gegevensverwerking 
en privacyschending. 

• Reputatieschade, medisch falen of 
bevindingen van de Inspectie Gezond-
heidszorg en Jeugd, met negatieve 
uitingen in de media tot gevolg.

De belangrijkste risico’s op organisatieni-
veau voor het komende jaar zijn gelegen 
in de volgende zaken: 
• Niet tijdig realiseren van de organi-

satie van kritische processen (zoals 
apotheek, OK/IC in het WKZ, sedatie 
en pijnbestrijding, et cetera). 

• Niet realiseren van het strategisch 
wervingsplan voor personeel, waar-
door onder meer onvoldoende ver-
pleegkundigen beschikbaar zijn. Door 
aanstelling van een projectleider en 
periodieke bespreking van de voort-
gang van de werving (en behoud) 
in managementteam en raad van 
bestuur, wordt dit risico gemitigeerd 
en houden we ook druk op de uitvoe-
ring hiervan. 

• Beschikbaarheid en performance van 
kernsystemen ICT en apparatuur: 
voor de ICT-infrastructuur werken we 
intensief samen met UMC Utrecht. De 
praktijk leert dat deze samenwerking 
van beide partijen het uiterste vergt. 
Dit dossier wordt dan ook via de 
COO intensief gevolgd door de raad 
van bestuur, in nauw overleg met het 
managementteam. Zo kunnen we de 
voortgang van de kwaliteit van de 
dienstverlening en de beschikbaarheid 
van systemen adequaat monitoren. 

• Herziening tariefstructuur: nu de zorg 
voor kinderen met kanker is gecon-
centreerd in het Prinses Máxima Cen-
trum, krijgt de nieuwe tariefstructuur 
voor de kinderoncologie vorm. Ook zal 
schoning door de zorgverzekeraars 
moeten plaatsvinden in de umc’s. 
Voor de nieuwe tariefstructuur onder-
houden we nauwe contacten met de 
NZa en de zorgverzekeraars, om per 
medio 2019 te komen tot uitgebalan-
ceerde kostprijzen. En om vanaf 2020 
of 2021 een adequate toekomstige 
bekostiging van de kinderoncologie  
te realiseren. 

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

• Reputatieschade, medisch falen of 
negatieve uitingen door derden vor-
men een potentieel afbreukrisico voor 
het Prinses Máxima Centrum. Daarom 
is het belangrijk voortdurend te wer-
ken aan het positieve imago van ons 
centrum. Ook moeten we structureel 
onze goede relaties met stakeholders 
onderhouden. Zo kunnen we het risico 
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op reputatieschade klein te houden. 
• Door onvoldoende bevoorschotting 

door zorgverzekeraars en een te  
laag rekeningcourantkrediet van  
de banken, kan een liquiditeitspro-
bleem ontstaan. De bevoorschotting  
is onderwerp van gesprek bij de  
contractering met zorgverzekeraars 
voor 2019. 

• Bouwvertraging en overschrijding 
van budgetten bij de bouw van het 
auditorium en de verbouwing van de 
vierde verdieping voor de research, 
vormen ook een risico. De bouw wordt 
nauwlettend gevolgd. Bij een drei-
gende vertraging zoeken we meteen 
naar manieren om weer conform de 
planning voort te gaan. 

Naast risico’s, biedt 2019 een aantal 
kansen: 
• Veel vacatures moeten nog worden 

ingevuld. Dit geeft tevens de moge-
lijkheid om samen de toekomst in te 
kleuren met een gevarieerde en veel-
kleurige bezetting van de organisatie. 
Het is een kans om invulling te geven 
aan het ‘Orange’ gevoel waar onze 
organisatie voor staat. 

• Het in 2019 bepalen van de tarie-
ven voor kinderoncologie in 2020 en 
daarna biedt kansen. We zetten in 
op een benchmark met buitenlandse 
organisaties in de kinderoncologie. 

• Ruimte voor Stichting Steun het Prinses 
Máxima Centrum, die door steeds 
verdere professionalisering in staat is 
blijvend middelen vanuit de samenle-
ving te genereren voor ons centrum. 

Financiële instrumenten
De definitie van financiële instrumenten 
omvat handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige finan-
cieringsverplichtingen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. In 2016 
is een dekkingsplan opgesteld voor het 
beleid rondom het beheersen van het 
renterisico. In 2017 en 2018 heeft actu-
alisatie van dit plan plaatsgevonden. De 

raad van bestuur ziet erop toe dat voor 
het Prinses Máxima Centrum steeds vol-
doende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 
Ook zorgt de raad van bestuur ervoor 
dat voldoende financiële ruimte onder de 
beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft 
om binnen de gestelde leningconvenan-
ten te blijven.

Meer informatie over de financiële instru-
menten, het risicobeheer en afdekkings-
beleid van het Prinses Máxima Centrum 
– en de daarmee samenhangende prijs-, 
krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s 
– is te vinden in de jaarrekening 2018  
(zie pagina 98 en verder).

Gang van zaken in het  
boekjaar

Resultaten
Het overall resultaat 2018 is opgebouwd 
uit het exploitatieresultaat van de zorg  
(€ 5,9 miljoen), de research (€ 0,3 miljoen) 
en het resultaat van de Academy  
(-/- € 0,8 miljoen). Per saldo gaat het  
om een resultaat van € 5,4 miljoen.  
De resultaten staan samengevat in  
de tabel op de volgende pagina. 

Het resultaat over 2018 was begroot op 
€ 2,2 miljoen negatief. De realisatie over 
2018 is dus € 7,6 miljoen hoger uitge-
pakt. Dit hogere resultaat in 2018 wordt 
vooral veroorzaakt door het feit dat in de 
begroting is gerekend met een prudentie 
voor de opbrengsten voor kinderoncolo-
gische zorgproducten en voor aantallen 
patiënten. De werkelijke opbrengsten en 
aantallen patiënten zijn hoger geweest 
dan waarmee is begroot voor 2018. Voor 
2018 was ongeveer € 7,7 miljoen begroot 
aan kosten voor de transitie richting de 
nieuwbouw. De werkelijke kosten voor 
voorbereiding en transitie bedragen 
afgerond  € 16,7 miljoen. De hogere 
opbrengsten vanuit de patiëntenzorg zijn 
derhalve grotendeels besteed aan de 
opstart en opening van het centrum. 

Zorg
De opbrengsten binnen het segment zorg 
kennen in 2018 een significante groei ten 
opzichte van 2017. De opening van het 
centrum en de overstap van de patiënten 
uit de voormalige kinderoncologische 
centra, brengen dit met zich mee. De stij-
ging van de opbrengsten is uiteindelijk 
hoger dan verwacht. Ook de kostenont-
wikkeling is hoger dan de verwachting 
was. Dat heeft alles te maken met het 
realiseren van een veilige en tijdige ope-
ning van het Prinses Máxima Centrum 
per 18 mei 2018.  

Research
In 2018 is de succesvolle opbouw van 
de research doorgetrokken met uitbrei-
ding van het aantal researchgroepen. 
De researchopbrengsten bestonden in 
2018 vooral uit een core funding-bij-
drage van KiKa en een projectsubsidie 
van het ministerie van VWS. De uitgaven 
van de researchgroepen konden met 

deze opbrengsten gelijke tred houden, 
waardoor een beperkt resultaat resteert 
van € 0,3 miljoen. Dit resultaat wordt 
toegevoegd aan het bestemmingsfonds 
research, waardoor het voor de komen-
de jaren beschikbaar is en blijft voor  
research. Bestemmingen zijn onder meer 
investeringen in researchapparatuur en 
uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten.

Opleidingen en onderwijs
In 2018 zijn grote groepen ingestroomd 
in de opleidingen. De huidige subsidie- 
en bekostigingsregelingen houden op 
voorhand geen rekening met de opbouw 
en het specifieke karakter van de scho-
lingsbehoefte 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 resul-
taat van voorgaande jaren. 

Met subsidiegevers, erkenningsinstanties 
en opleidingsinstituten heeft afgelopen 

Opbreng-
sten

Kosten Resultaat 
2018 

Resultaat 
2017 

Zorg 137,1 131,2 5,9 -/- 3,9  

Research 15,8 15,5 0,3 5,0

Academy 0,5 1,3 -/- 0,8 -/- 0,2

Totaal Exploitatie 153,4 148,0 5,4 0,9

Nieuwbouw 0,0 0,0 0,0 0,2

Totaal 153,4 148,0 5,4 1,1   

Resultaat over 2018 
In € miljoen 

Fi
na

nc
ie

el
 b

el
ei

d 
- 

Pr
in

se
s 

M
áx

im
a 

C
en

tr
um

 B
.V

. -
 ja

ar
ve

rs
la

g 
20

18



86

87

jaar intensief overleg plaatsgevonden.  
Dit heeft ertoe geleid dat alle diverse  
benodigde accreditaties verstrekt zijn, 
zodat de dekking van de kosten van 
opleiding gewaarborgd is voor de 
komende jaren.   

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

Toelichting op de tabel: per eind 2018 is
voor € 12,2 miljoen aan liquide middelen 
beschikbaar. De bestemmingsfondsen 
betreffen ontvangen schenkingen ten 
behoeve van de nieuwbouw. Het posi-
tieve exploitatieresultaat is toegevoegd 
aan de algemene en overige reserves. 
De solvabiliteitsratio komt hiermee uit op 
25,52%, waarbij 25,0% is vereist vanuit 
de bankconvenanten. Indien rekening 
gehouden wordt met de achtergestelde 
leningen, stijgt dit percentage verder 
door. De cumulatief verkregen schenkin-
gen voldoen tevens aan de bankconve-
nanten. Ook de EBITDA voldoet aan de 

bankconvenanten. Hiermee voldoet  
het Prinses Máxima Centrum aan alle 
convenanten die zijn overeengekomen  
in de financieringsafspraken. 

De financiële positie per eind 2018 is 
gezond, waarbij de realisatie van de zorg- 
exploitatie in 2019 nauwlettend gemoni- 
tord wordt door de aanloopverliezen, in 
combinatie met de strakke afspraken 
over de vergoedingen voor 2019 met de 
zorgverzekeraars. Het Prinses Máxima 
Centrum beschikt over voldoende liqui-
diteit om zijn activiteiten voort te zet-
ten en verder uit te bouwen. Dat blijkt 
ook uit de meest recente 12-maands 
liquiditeitsprognose.

Begroting 2019
Op 14 december 2018 is de begroting 
voor 2019 goedgekeurd door de raad van 
commissarissen, samen met het integraal 
jaarplan 2019. De begroting sluit op een 
exploitatieresultaat van € 5,5 miljoen en 
kent een EBITDA van € 22,6 miljoen. De 
begroting voldoet daarmee aan de eisen 
van de banken.

Omvang ultimo 
2018 

Omvang ultimo 
2017

Kapitaal € 19.000 € 19.000

Bestemmingsreserves € 2.414.000 € 1.299.000

Bestemmingsfondsen € 58.274.000 € 59.163.000

Algemene & Overige Reserves -/- € 9.347.000 -/- € 14.541.000

Totaal Eigen Vermogen € 51.360.000 € 45.940.000

Financiële positie per einde boekjaar  
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‘We blijven uiteindelijk 
toch passanten in het 
leven van kind en gezin’

Op 18 mei 2018 zijn de eerste kinderen verhuisd van het WKZ naar het 
nieuwe Prinses Máxima Centrum. Een spannend moment, vooral ook 
voor de kinderen zelf. Medisch-pedagogisch medewerkers waren al 
ruim van tevoren bezig om ze goed op de verhuizing voor te bereiden. 
Carolien Kellenaers en Laura Beek vertellen over de psychosociale zorg.

Carolien Kellenaers is medisch- 
pedagogisch medewerker, oorspronkelijk 
opgeleid als beeldend therapeut. ‘Ik heb 
met uiteenlopende patiënten gewerkt, 
maar mijn hart ligt vooral bij kinderen met 
kanker en hun gezinnen.’ Laura Beek: ‘Ik 
ben klinisch psycholoog en gezinsthera-
peut en al vanaf 2014 betrokken bij het 
Prinses Máxima Centrum. Bijvoorbeeld 
met de implementatie van KLIK: Kwali-
teit van Leven in Kaart. Cruciaal voor de 
aanpak die we voorstaan.’ Kellenaers: 
Als je hoort dat je kind kanker heeft, lijkt 
de wereld te vergaan. Ons werk kan kin-
deren en ouders helpen zoveel mogelijk 
het leven te blijven leven. Een kind blijft 
gewoon een kind, en als ouder moet je 
vooral ook ouder blijven. Het is mooi om 
met een breed team gezinnen te helpen 
staande te blijven.’

Zo min mogelijk stress
Volgens Beek is het nieuwe centrum een 
mooie kans om met alle disciplines samen 
de psychosociale zorg in de kinderoncologie 
verder te ontwikkelen, met kind en gezin als 
uitgangspunt. ‘Hoe belangrijk ons werk ook 
is, we blijven toch passanten in hun leven. 
De psychosociale zorg doen we hier in huis 

allemaal samen: van de baliemedewerker 
tot de specialist. Ons team is als een  
go-between tussen de verschillende 
vormen van zorg en ondersteuning die 
de – medische – stress zo laag mogelijk 
houdt.’ De verhuizing was een feestelijke 
gebeurtenis, maar zonder veel toeters en 
bellen, vertelt Beek. Kinderen kregen een 
eigen verhuisdoos die ze mochten versieren 
en ze konden een verhuisbericht sturen aan 
vrienden en familie.

Kwaliteit van leven centraal
In het werk van het psychosociaal team 
wordt de inzet van alle betrokkenen steeds 
afgestemd op de behoeften van een gezin. 
Kellenaers: ‘Is er behoefte aan specifieke 
pedagogische hulp? Wat is er nodig om te 
zorgen dat kinderen blijven spelen, of dat 
jongeren bijvoorbeeld kunnen blijven leren? 
Dus zoveel mogelijk de gewone dingen 
blijven doen?’ Beek: ‘Bij die zorg zijn alle 
zorgverleners betrokken. Voor kinderen 
en ouders moet de drempel laag zijn en 
alle medewerkers moeten ook goed met 
ze kunnen communiceren, juist ook over 
psychosociale aspecten. Uiteindelijk gaat 
het om de kwaliteit van leven van kind en 
gezin en de tevredenheid over de zorg.’

Carolien Kellenaers en Laura Beek:

Psychosociale zorg 
doen we hier in huis 
allemaal samen
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drs. H.H.J. (Herman) Bol  

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• financiën 
• zorg 

Functies 
• voorzitter Auditcommissie 
• voorzitter Bouwcommissie (tot juni 2018) 

Nevenfuncties 
• vicevoorzitter raad van toezicht  

Jeroen Bosch Ziekenhuis 
• vicevoorzitter 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 Kwaliteitscommissie 

Nevenfuncties 
• board member Catholic Charities  

of Northern Nevada, Reno, USA 
• voorzitter Endpoint Review  

Committee, Leo Pharma A/S 
• lid Quality Committee SilverSummit  

Healthplan, Nevada, USA 
• lid External Advisory Committee, Institute  

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

• Section Editor, Pediatric Research

ir. W. (Wout) Dekker 
(tot 1 januari 2019)

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• financiën 

Functies 
• voorzitter 
• lid HR-commissie 

Nevenfuncties 
• voorzitter raad van commissarissen  

Randstad NV 
• lid raad van commissarissen SHV Holdings NV 
• lid raad van commissarissen  

Koninklijke FrieslandCampina NV 

drs. B. (Barbara) Fransen 

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

Functies 
• voorzitter HR-commissie 

Nevenfuncties 
• directeur Agfra Holding 
• lid raad van commissarissen Espria 
• bestuurslid Stichting Administratiekantoor 

Roessingh Research & Development 
• voorzitter beoordelingscommissie  

High Tech Factory Fund (tot 31 mei 2018)

Bijlage 1 

Leden raad van commissarissen 
en hun nevenfuncties

ir. R.L. (Rokus) van Iperen  
(vanaf 1 januari 2019) 
 
Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• international business
• research & development en technologie 

Functies 
• voorzitter 
• lid HR-commissie

Nevenfuncties 
• lid Raad van Commissarissen TKH Group NV

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

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

Functies 
• voorzitter Kwaliteitscommissie 
• lid HR-commissie 
• lid Bouwcommissie (tot juni 2018) 

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

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

(studiefonds nazaten Herre Rinia en  
Reinskje van der Sluis) 

• voorzitter Rotary Doctors in the Netherlands  
(tot 1 september 2018)

• vicevoorzitter Stichting Fundraising Orkest  
van het Oosten (tot 1 september 2018

• bestuurslid Stichting NaNOcancer (vanwege  
Universiteit Twente) 

• lid MSD-adviesraad voor de gezondheidszorg  
(tot 1 oktober 2018)

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

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• kwaliteit 
• zorg 

Functies 
• lid Kwaliteitscommissie 

 
Nevenfuncties 
• directeur/bestuurder AGORA  

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

voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 

drs. ing. R. (Rob) Stricker  

Expertise en ervaring 
• algemeen bestuurlijk 
• financiën 

Functies 
• lid Auditcommissie 
• lid Bouwcommissie (tot juni 2018) 

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

Passend Lezen 
• lid dagelijks bestuur Stichting Biblionef 
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drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen  

Hoofdfunctie 
• CEO Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie 

Nevenfuncties 
• voorzitter commissie  

Kindermishandeling ZonMw
• lid commissie Effectief werken  

in de jeugdsector ZonMw
• voorzitter bestuur Stichting  

Ik Kies Bewust (tot medio oktober 2018)
• lid raad van commissarissen  

MC Slotervaart (tot 25 oktober 2018)
• lid bestuur VSOP 
• lid raad van toezicht Leeuwarden Culturele 

Hoofdstad 2018 (tot november 2018)
• lid raad van commissarissen Cofinimmo, Brussel  

prof. dr. R. (Rob) Pieters 

Hoofdfunctie 
• CMO Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie 

Nevenfuncties 
• hoogleraar kinderoncologie Universiteit Utrecht 
• lid raad van toezicht Ronald McDonald 

Kinderfonds 
• chairman Data Safety Monitoring Board,  

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

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

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

GMALL 08/2013, Germany 
• editor European Journal of Cancer  

(section pediatric oncology) 
• council member Gerson Lehrman Group  

Health Care & Biomedical Council 
• member Scientific Advisory Board for  

Center for Precision Medicine in Leukemia, 
SJCRH, Memphis, USA 

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

• member Cancer Research UK Science  
Committee, 2018-present 

Bijlage 2 

Leden raad van bestuur en hun 
nevenfuncties

prof. dr. J.C. (Hans) Clevers 

Hoofdfuncties 
• CSO Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie
• leider onderzoeksgroep (~50 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 
• scientific advisor Life Science Partners, 

Amsterdam

• Hans Clevers is daarnaast werkzaam bij de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1  JAARREKENING

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DEC 2018
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 153.664.478     120.127.890     

Totaal vaste activa 153.664.478     120.127.890     

Vlottende activa

Voorraden 2 2.293.518         0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 896.384            -                        

  DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 4 59.172.930       15.410.901       

Liquide middelen 5 12.261.693       14.412.666       

Totaal vlottende activa 74.624.525       29.823.567       

Totaal activa 228.289.003     149.951.457     

Ref. 31-dec-18 31-dec-17
PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 19.000              19.000              

Bestemmingsreserves 2.414.362         1.298.549         

Bestemmingsfondsen 58.274.057       59.163.145       

Algemene en overige reserves -9.347.645        -14.540.768      

Totaal eigen vermogen 51.359.774       45.939.926       

Voorzieningen 7 628.357            261.240            

Langlopende schulden 8 106.400.196     61.981.928       

(nog voor meer dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten 3 -                        5.075.248         

Overige kortlopende schulden 9 69.900.676       36.693.115       

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 69.900.676       41.768.363       

Totaal passiva 228.289.003     149.951.457     
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 129.618.882     38.814.814       

Subsidies 12 10.079.783       5.657.722         

Overige bedrijfsopbrengsten 13 13.778.040       14.833.539       

Som der bedrijfsopbrengsten 153.476.705     59.306.075       

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 69.376.897       27.783.327       

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 6.661.309         649.320            

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 -                        -                        

Overige bedrijfskosten 17 70.188.060       29.278.657       

Som der bedrijfslasten 146.226.266     57.711.304       

BEDRIJFSRESULTAAT 7.250.439         1.594.771         

Financiële baten en lasten 18 -1.830.591        -484.212           

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 5.419.848         1.110.559         

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging / (onttrekking):

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -1.485.553        184.164            

Bestemmingsfonds Research 596.465            4.484.330         

Bestemmingsreserve Research 1.115.813         473.919            

Algemene / overige reserves 5.193.123         -4.031.854        

  

5.419.848         1.110.559         

Pagina 5

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 7.250.439      1.594.771      

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 15 6.661.309      649.320         

- overige waardeverminderingen 16 -                     -                     

- mutaties voorzieningen 6 367.117         274.156         

7.028.426      923.476         

Veranderingen in werkkapitaal

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

0DBC-zorgproducten -5.971.631     629.901         

- vorderingen 3 -43.762.029   28.184.754    

- voorraden 2 -2.293.518     -                     

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 8 42.601.889    3.070.093      

-9.425.289     31.884.748    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.853.576      34.402.995    

Ontvangen interest 18 1.969             435                

Betaalde interest 18 -1.832.560     -484.646        

-1.830.591     -484.212        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.022.985      33.918.783    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -40.197.897   -67.118.822   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -40.197.897   -67.118.822   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 7 47.598.495    35.387.565    

Aflossing langlopende schulden 7 -3.180.228     -222.228        

Kortlopende bankkrediet 8 -9.394.328     2.194.328      

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 35.023.939    37.359.665    

Mutatie geldmiddelen -2.150.973     4.159.626      

Stand geldmiddelen per 1 januari 14.412.666    10.253.040    

Stand geldmiddelen per 31 december 12.261.693    14.412.666    

Mutatie geldmiddelen -2.150.973     4.159.626      

Toelichting:
In 2018 lag het volume aan investeringen in activa wederom op een hoog niveau. Onder de investeringen in materiële vaste 

activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2018 geldmiddelen zijn aangewend. In 2018 zijn meerdere  leningen 

opgenomen. Op 5 april 2018 is het centrum opgeleverd en vanaf 18 mei 2018 in bedrijf genomen.
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Contiuïteitsveronderstelling

In de jaarrekening van 2017 werd de balanspositie voor wat betreft de Research-projecten per project bepaald. Daar waar per saldo sprake was van een 

vordering werd het project aan de activazijde van de balans opgenomen onder de overige vorderingen onder de noemer Nog te ontvangen bedragen. In het 

geval sprake was van een vooruitontvangen subsidie, dan werd het lopende project aan de passivazijde van de balans opgenomen onder de kortlopende 

schulden onder de noemer Ontvangen voorschotten Research. In de jaarrekening van 2018 is de balanspositie van de Research-projecten als een geheel 

in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden. 

In de jaarrekening van 2017 is de verplichting voor het persoonlijk levensfase budget opgenomen onder de voorzieningen. In de jaarrekening 2018 is deze 

verplichting verantwoord onder de kortlopende schulden. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Schattingswijzigingen

Voor wat betreft de opleidingssubsidies is in 2018, conform de verslaggevingsrichtlijnen, uitgegaan van een verdeling van de te ontvangen 

subsidiebedragen over de werkelijke looptijd van de studie. Daar waar opleidingen nog niet zijn afgerond is voorzichtigheidshalve 80% van de te ontvangen 

subsidies als omzet genomen. In 2017 werd de omzet genomen op moment van het behalen van de diploma's. Er heeft geen aanpassing van de 

vergelijkende cijfers over 2017 plaatsgevonden. Het kwantitatieve effect hiervan in boekjaar 2018 is een toename van de subsidie-opbrengsten van € 0,6 

miljoen.    

Vergelijkende cijfers

In de jaarrekening van 2017 werden onder de overige bedrijfskosten onder de dotaties en vrijval voorzieningen de kosten voor het persoonlijk 

levensfasebudget, blijfpremies en de jubileum- uitkeringen verantwoord. Deze zijn in de jaarrekening 2018 verantwoord onder de overige personeelskosten. 

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Daar

waar een herrubricering in de cijfers is doorgevoerd is dit op die betreffende plaats in de jaarrekening toegelicht.

Het betreft de volgende herrubriceringen: 

In de jaarrekening van 2018 zijn de subsidies gerelateerd aan de Rijksoverheid en de Europese Commissie verantwoord onder de subsidies. In de 

jaarrekening van 2017 werden deze subsidies verantwoord onder de overige opbrengsten. 

Met de ingebruikname van het gebouw is een nieuw activa- en afschrijvingsbeleid vastgesteld en prospectief verwerkt. Nadere uitwerking hiervan is 

beschreven bij de waarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa.  

In 2017 betrof de afschrijvingstermijn van Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3 jaar. Op andere categorieën werd in 

2017 en eerder nog niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen voor de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn nu vastgesteld op een periode van 4 tot 20 jaar. 

Het kwantitatieve effect van deze wijziging in boekjaar 2018 bedraagt € 3,7 miljoen. 

In de jaarrekening van 2017 werden onder de overige bedrijfskosten de kosten van inhuur personeel van het UMC Utrecht en diverse overige 

personeelskosten, met name opleidingskosten, verantwoord. Deze zijn in de jaarrekening 2018 verantwoord onder de personeelskosten. 

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

De belangrijkste activiteiten zijn:

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

de behandeling en daarna;

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

Zorginstelling Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. behoort tot de Prinses Máxima Centrum-groep. Aan het hoofd van deze groep, in de zin 

van artikel 7 lid 1 Regeling verslaggeving WTZI, staat Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. te Utrecht. De 

jaarrekening van zorginstelling Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Prinses Máxima 

Centrum-groep te Utrecht. 

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

- Het (doen) vaststellen van nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling;

- Het (doen) bevorderen van de optimale zorg voor de ontwikkeling van kinderen en adolescenten (ontwikkelingsgerichte zorg) gedurende 

- Het (doen) bevorderen van de optimale zorg ten aanzien van late effecten van de behandeling van kanker;

- Het (doen) stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, in ieder geval gericht op de hiervoor genoemde gebieden;

- Al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarlijks beoordeelt Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. de consolidatiekring. Voor de jaarrekening 2018 

is opnieuw stilgestaan 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 Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders 

vermeld in de verdere grondslagen. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbonden rechtspersonen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Schattingen

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 - Deze heeft als doel verwerven van middelen ten behoeve van medisch-specialistische zorg gericht op 

kinderoncologie en voor researchactiviteiten op het gebied van kinderoncologie ten behoeve van het Prinses Máxima Centrum. Het bestuur van de stichting 

bestaat uit twee leden van het bestuur van Prinses Máxima Centrum B.V en 4 leden van buiten de organisatie.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en 

het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de 

balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, 

maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de 

economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. 

Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die 

zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische 

voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie 

worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in 

samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het 

juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

• Shared care-centra - Met de shared care-centra wordt samengewerkt, zodat delen van de zorg dichter bij de woonplaats van de patiënt plaats kunnen 

vinden. Hiertoe zijn langjarige samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Het Prinses Máxima Centrum heeft een geformaliseerde samenwerking met 20 

shared care-centra.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de raad van bestuur van Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de raad van bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 

gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële 

positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op 

posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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

• Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) - Met het UMC Utrecht (met name Wilhelmina Kinderziekenhuis) is in 2011 door de Vereniging 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Coöperatief verband u.a. een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2013 is deze samenwerking 

nader geconcretiseerd, wat begin 2014 heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming over de governance-positie van het UMC Utrecht binnen het Prinses 

Máxima Centrum. De formeel-juridische uitwerking hiervan is op 4 mei 2015 afgerond door de uitgifte van een prioriteitsaandeel. In de kern heeft het UMC 

Utrecht op een limitatieve lijst beslissingen een bepalende mate van invloed. Met het UMC Utrecht is in december 2014 een langjarige 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. werkt intensief samen met het UMC Utrecht inzake het 

beschikken over faciliteiten als operatiekamers, kinderintensive care en overige faciliteiten. 

• Stichting World Child Cancer NL - Deze stichting heeft als doel diagnose, toegang tot behandeling en kwaliteit van ondersteuning van kinderen met kanker 

in ontwikkelingslanden te verbeteren door middel van overdracht van kennis en kunde aan zorgverleners. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee 

leden van het bestuur van Prinses Máxima Centrum B.V en vier leden van buiten de organisatie.
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Materiële vaste activa

30 jaar

20 jaar

30 jaar

10 - 20 jaar

5 - 7 jaar

20 jaar

10 jaar

4 - 7 jaar

5 - 7 jaar

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

- Verbouwingen en renovaties

- Kleine werken en inventaris

- Automatisering

- Kosten van ontwikkeling

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.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die 

doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 

van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in 

gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante 

waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten die nodig zijn om de verkoop te realiseren.

- Machines en installaties

- Zorg- en Research apparatuur

- Andere vaste bedrijfsmiddelen

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

Voor zover bijdragen van derden zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de bouwkosten van het centrum of als bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn 

deze vanaf het moment van opening van het centrum (1 juni 2018) in mindering gebracht op de investeringen. De bijdragen die vóór dat moment zijn 

ontvangen zijn verwerkt in de bestemmingsfondsen.

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

resultaat.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende 

delen.

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit 

de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 

gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er 

wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

De volgende afschrijvingstermijnen worden hierbij gehanteerd:

'- Bedrijfsgebouwen

Shared care-verplichting

In 2015 is het Prinses Máxima Centrum gestart met het inrichten van de shared care-werkwijze. Het Prinses Máxima Centrum heeft met de shared care-

centra een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomsten is een samenwerkingsverband opgezet met 20 ziekenhuizen waar de niet-

complexe onderdelen van de zorg zullen plaatsvinden dichter bij de woonplaats van de patiënt. 

- Gebouwen

- Inbouwdeel

- Terreinvoorzieningen

In de ingestelde Raad van Advies zijn zorgpaden vastgesteld met een verdeling tussen de verrichtingen die in het Prinses Máxima Centrum zullen 

plaatsvinden en minder complexe verrichtingen die in de shared care-centra zullen plaatsvinden. Op basis van deze zorgpaden is de verplichting in de 

jaarrekening berekend. De inschattingen zijn getoetst aan beschikbare informatie rondom daadwerkelijk uitgevoerde zorgpaden, factuurinformatie en 

afstemmingen onderhanden werk. 
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Voorraden

Operationele lease

Financiële instrumenten

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

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Bij de achtergestelde leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. Over de € 16,9 miljoen trekkingsmogelijkheid en de 

aangegane verplichting richting de aannemer loopt het centrum tijdens de bouwperiode een renterisico. De kortlopende rente is euribor + 0,195%. Met de 

banken is overeenstemming over ons rentebeleid. Dit wordt is nader geformaliseerd in de aangepaste kredietovereenkomst. 

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. 

Liquide middelen bestaan uit 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), 

blijfpremie en voor de kosten van langdurig zieke medewerkers. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het 

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                              

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 

een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen 92,5% van de opbrengstwaarde van de DBC via de 

onderhanden werk-grouper. 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.

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.

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 vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, schulden 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 2018 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. geen derivaten in zijn bezit. Wel is er in 2015 een schenkingsobligatie uitgegeven. 

De voorraden medische middelen betreffen de voorraden geneesmiddelen van de poli-apotheek en de klinische apotheek. De voorraden zijn gewaardeerd 

tegen een vaste verrekenprijs. Dit betreft de geldende kostprijs op balansdatum.
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Schenkingsobligatie

Schulden

Algemeen

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengsten

Omzet DBC's / DBC zorgprestaties 

Opbrengsten subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige dienstverlening betreft de verstrekte core funding van KiKa en de opbrengsten van overige projecten van Research.

De vergoedingen voor uitgeleend personeel betreffen onder andere vergoedingen voor gedetacheerde kinderoncologen. 

Onder de donaties en giften vallen de schenkingen van Kika inzake de kwijtgescholden lening en de Kika ruim op actie. Daarnaast zijn hier de schenkingen 

van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor opbouw van de organisatie en geschonken rente van de schenkingsobligatie verantwoord. 

De mutatie in het onderhanden werk plus de gefactureerde bedragen worden tot de omzet gerekend. Dit is bepaald voor zowel de bestaande patiënten, de 

nieuwe patiënten als ook voor de patiënten die uit andere centra zijn overgekomen.

Voor wat betreft de opleidingssubsidies is in 2018, conform de verslaggevingsrichtlijnen, uitgegaan van een verdeling van de te ontvangen 

subsidiebedragen over de werkelijke looptijd van de studie. Daar waar opleidingen nog niet zijn afgerond is voorzichtigheidshalve 80% van de te ontvangen 

subsidies als omzet genomen. In 2017 werd de omzet genomen op moment van het behalen van de diploma's. Er heeft geen aanpassing van de 

(vergelijkende) cijfers over 2017 plaatsgevonden.  

Verder zijn onder de subsidies de ontvangen projectsubsidies van VWS en overige subsidies waaronder EU subsidies verantwoord. In 2017 werden deze 

subsidies onder de overige bedrijfsopbrengsten verantwoord. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn op deze herrubricering aangepast. 

In 2018 kreeg het centrum  gelden toegekend voor WBSO. Deze gelden worden verstrekt als korting op de loonheffing en zijn zodanig als korting op de 

kosten verantwoord.  

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. 

Voorziening blijfpremie

Eind 2015 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. een obligatielening uitgegeven. Het betreft vreemd vermogen waarover rente wordt 

vergoed. Hierop is voor € 5,7 miljoen inschrijvingen ontvangen. De nominale waarde van één obligatie is € 1.000. In de jaarrekening worden de obligaties 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Er zijn twee soorten schenkingsobligaties, E en P. Op de obligatie E wordt jaarlijks achteraf 5% rente betaald. Op de obligatie P wordt jaarlijks vooraf 5% 

rente betaald. De looptijd is zeven jaar voor zowel obligaties P als E. Het uitgangspunt is dat marktrente met 5% marktconform is voor een 7-jarige obligatie. 

Rente op de obligatielening wordt conform de prospectus geschonken aan het Prinses Máxima Centrum. De houders van obligatie E schenken eenmalig, 

voorafgaand aan de zeven jaar, de ontvangen rente. De houders van obligaties P schenken jaarlijks vooraf de jaarlijkse rente. Realisatiedatum voor 

waardering van de geschonken rente als opbrengst voor het Prinses Máxima Centrum is de uitgiftedatum bij obligatie E en de coupondatum voor obligatie 

P.

Voorziening langdurig zieke medewerkers

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de 

arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers de naar verwachting niet (geheel) zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover deze na 31-12-2018 vallen, 

gebaseeerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Daar waar sprake kan zijn van een te betalen transitievergoeding is 

deze eveneens in de voorziening opgenomen. 

Voorziening ORT tijdens vakantie

Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is ORT-toeslag ook tijdens vakanties uitbetaald. In 2014 verleende het Prinses Máxima Centrum nog geen zorg dus is 

er geen ORT uitbetaald. Gezien het voorgaande is er geen risico op terugvordering ORT-toeslag, derhalve is geen voorziening getroffen.

Naast de bestaande regeling blijfpremie voor verplegend personeel in dienst voor september 2016 is er een nieuwe regeling bij gekomen voor verplegend 

personeel en apothekers die na deze datum in dienst zijn getreden. In deze regeling wordt de premie over in twee delen uitbetaald. Het eerste deel na 2 jaar 

dienstverband. Het tweede deel na 3 jaar dienstverband. 

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.

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.

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.
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Opbrengsten met een bijzondere bestemming

Overige baten

Personeelsbeloningen

Pensioenen

Overheidssubsidies

Lasten

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Opbrengsten met een bijzondere bestemming worden via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves en -fondsen. In opvolgende jaren 

bestede bedragen worden in de resultatenrekening verwerkt via de resultaatbestemming als onttrekking aan de bestemmingsreserves en -fondsen.

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

worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

In de jaarrekening is overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende resultaateenheden: 

• Zorg

• Research

• Academy

• Schenkingen bouw

De segmentering heeft plaatsgevonden door middel van splitsing directe kosten op basis van verdeling van kostenplaatsen. Ook zijn voor 2018 aanwijsbare 

indirecte kosten HR en organisatieontwikkeling, raad van bestuur, Financiën en ICT toegerekend aan de verschillende resultaateenheden.

Het segment schenkingen bouw wordt vanaf 2018 niet meer gebruikt. 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden 

ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden 

systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter 

compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van 

het actief. 

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

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

rente die tijdens de bouw is voldaan is geactiveerd.

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

aan werknemers.

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste 

van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering- of verzekeringovereenkomsten of uit 

toezeggingen aan werknemers. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt 

wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoering- of verzekeringovereenkomst, zoals winstdelingen en 

restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vaststaat. 

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in aanmerking komende 

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren 

dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2018 is de 

dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,5%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te hebben. Het pensioenfonds verwacht 

hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 

geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. 

heeft daarom alleen de verschuldigde premies en de pensioenlasten tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft de entiteit zich gehouden aan de 

beleidsregels WNT 2018 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT, het Uitvoeringsbesluit WNT en de Uitvoeringsregeling WNT geldend per ultimo 

2018. 
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17
De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 83.102.499    -                        

Machines en installaties 36.376.965    -                        

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 30.491.136    3.034.878          

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3.693.878      117.093.012      

Totaal materiële vaste activa 153.664.478  120.127.890      

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017
€ €

Boekwaarde per 1 januari 120.127.890  53.658.388        

Bij: investeringen 40.247.199    67.118.822        

Af: afschrijvingen 6.645.938      649.320             

Af: desinvesteringen 64.673           -                        

Boekwaarde per 31 december 153.664.478  120.127.890      

Toelichting:

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Medische middelen 1.875.847      -                        

Hulpmiddelen 417.671         -                        

Totaal voorraden 2.293.518 0

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 5.1.6.

In 2018 werd de nieuwbouw voltooid. Activering van de investeringen in gebouwen, apparatuur en inventaris heeft plaatsgevonden per 

1 juni 2018. Hierbij is de MVA in uitvoering geclassificeerd naar de juiste activacategorie. Daarbij is een bedrag van € 83,4 mln 

opgenomen onder bedrijfsgebouwen en terreinen, € 32,0 mln onder installaties en machines en € 1,6 mln onder andere vaste 

bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting. 

In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 3 miljoen. Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt 

ultimo boekjaar € 3 miljoen. 

Toelichting:

De voorraden medische middelen betreffen de voorraden geneesmiddelen van de poli-apotheek en de klinische apotheek. De 

voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs. Dit is de geldende kostprijs op balansdatum. 

De voorraad hulpmiddelen betreft de afnameverplichting van hulpmiddelen bij de logistiek dienstverlener.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 26.360.487    12.907.687        

Af: ontvangen voorschotten 25.464.103    17.982.935        

Af: voorziening onderhanden werk -                     -                        

Totaal onderhanden werk 896.384         -5.075.248         

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

is als volgt weer te geven:

Onderhanden 
DBC's / DBC-zorgproducten werk

DBC's Voorziening Ontvangen Saldo per
DBC-zorgproducten OHW voorschotten 31-dec-18

€ € € €

DBC-zorgproduct gereguleerd segment  26.360.487     -                          25.464.103    896.384             

Totaal (onderhanden werk) 26.360.487     -                          25.464.103    896.384             

Toelichting:

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Vorderingen op debiteuren 10.365.199    7.640.557          

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 43.610.887    2.317.000          

Overige vorderingen:   

Vorderingen op verbonden rechtspersonen 2.086.383      1.875.000          

Vooruitbetaalde bedragen:   

Vooruitbetaalde bedragen 969.364         267.588             

Nog te ontvangen bedragen:   

Te vorderen btw 713.537         151.475             

Nog te ontvangen bedragen 1.427.560      3.159.281          

Totaal debiteuren en overige vorderingen 59.172.930    15.410.901        

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen 92,5% van de opbrengstwaarde van de 

DBC via de onderhandenwerk grouper. Tot het onderhanden werk worden gerekend al die trajecten die nog niet zijn afgesloten per 

balansdatum. Op het onderhanden werk worden de voorschotten in mindering gebracht die zijn ontvangen van zorgverzekeraars. Er is 

geen voorziening genomen voor wat betreft het onderhanden werk. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Bankrekeningen 12.261.693    14.412.666        

Kas -                     -                        

Totaal liquide middelen 12.261.693    14.412.666        

Toelichting:

De vorderingen op verbonden rechtspersonen betreffen de opgevraagde bijdragen voor de nieuwbouw en de opbouw van de 

organisatie aan de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast betreft het verrekening van gemaakte kosten ten behoeve 

van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum en de Stichting World Child Cancer NL. 

Onder de debiteuren en overige vorderingen is € 0,3 miljoen aan vorderingen begrepen met een resterende looptijd langer dan één 

jaar. Voorzichtigheidshalve zijn nog openstaande vorderingen waarvan de realisatie onzeker is geheel voorzien.

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

De nog te factureren omzet DBC-zorgproducten betreft de DBC's waarvoor de behandeling is afgerond maar waarvoor nog geen 

eindfactuur is verzonden aan de zorgverzekeraars. Het betreft eveneens omzet die nog te factureren is aan umc's als gevolg van de 

komst van overstappers in 2018. 

De voorziening die in aftrek is gebracht op de vorderingen op debiteuren en de nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten is € 

0,2 mln (2017: € 1,2 mln).

De nog te ontvangen bedragen betreffen gefactureerde overige opbrengsten en nog te ontvangen opleidingssubsidies. In de 

jaarrekening van 2017 werd hier ook de balanspositie voor wat betreft de Research-projecten verantwoord. Daarbij werd per project 

bepaald of sprake was van een vordering of een vooruitontvangen positie. Daar waar per saldo sprake was van een vordering werd het 

project verantwoord onder de Nog te ontvangen bedragen. In het geval sprake was van een vooruitontvangen subsidie, dan werd het 

lopende project aan de passivazijde van de balans opgenomen onder de kortlopende schulden onder de noemer Ontvangen 

voorschotten Research. In de jaarrekening van 2018 is de balanspositie van de Research-projecten als een geheel in de balans 

opgenomen onder de kortlopende schulden. De vergelijkende cijfers van 2017 zijn hierop aangepast. 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Kapitaal 19.000           19.000               

Bestemmingsreserves 2.414.362      1.298.549          

Bestemmingsfondsen 58.274.057    59.163.145        

Algemene en overige reserves -9.347.645     -14.540.768       

Totaal eigen vermogen 51.359.774    45.939.926        

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018
€ € € €

Kapitaal 19.000            -                          -                     19.000               

Totaal kapitaal 19.000            -                          -                     19.000               

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Research 1.298.549       1.115.813            -                     2.414.362          

Totaal bestemmingsreserves 1.298.549       1.115.813            -                     2.414.362          

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Nieuwbouw instituut 50.114.794     -1.485.553           -                     48.629.241        

Research 9.048.351       596.465               -                     9.644.816          

Totaal bestemmingsfondsen 59.163.145     -889.088              -                     58.274.057        

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserves -14.540.768    5.193.123            -                     -9.347.645         

Totaal algemene en overige reserves -14.540.768    5.193.123            -                     -9.347.645         
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

Overige voorzieningen:

Jubilea 106.526             101.632          -2.529                  -5.131            200.498             

Blijfpremie 154.714             209.974          -114.886              -4.564            245.238             

Langdurig zieken -                         182.621          -                          -                     182.621             

Totaal voorzieningen 261.240             494.227          -117.415              -9.695            628.357             

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

31-dec-2018
€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 230.402             

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 397.955             

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 167.526             

Toelichting per categorie voorziening:

Toelichting:
Het geplaatst kapitaal is volledig gestort en betreft voor € 18.000 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1 en voor de 

resterende € 1.000 uit één prioriteitsaandeel.

De bestemmingsreserve Research bestaat uit bedragen die door de Raad van Bestuur zijn bestemd voor research. In dit geval betreft 

dit de door de obligatiehouders geschonken rente. Jaarlijks wordt de volledige rente in de hoogte van € 0,2 miljoen geschonken en 

toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is het resultaat op projecten toegevoegd aan de reserve.

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

voorziening opgebouwd. 

Het bestemmingsfonds Research bestaat uit: 

- schenkingen van reeds gerealiseerde, maar nog niet uitgegeven core funding van Kika

- fonds met daarin nog te besteden gelden aan onderzoek. 

De voorziening jubilea is berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige uitkeringen tegen een disconteringsvoet van 

2% (2017: 2%), rekening houdend met een blijfkans. 

Het bestemmingsfonds Nieuwbouw Instituut bestaat uit drie schenkingen; 

- KiKa heeft € 43,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van het instituut.   

- Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft € 5 miljoen toegekend voor de bouw van de ouder-gedeelten van de ouder-kindkamers. 

Hiervan is tot en met 2018 € 4,5 miljoen ontvangen. De overige € 500.000 wordt uitbetaald als aan alle subsidievoorwaarden is 

voldaan. 

- Het restant van € 1,4 miljoen betreft schenkingen vanuit de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum die conform de tot en met 

2017 gehanteerde methodiek in het bestemmingsfonds zijn opgenomen.  

Vanaf 2018 worden de afschrijvingen van de aan deze schenkingen gerelateerde activa in mindering gebracht op het 

bestemmingsfonds nieuwbouw. 

De voorziening langdurig zieken is getroffen voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Schulden aan banken 101.342.000  51.000.000        

Overige langlopende schulden 13.591.340    14.904.858        

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 114.933.340  65.904.858        

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Stand per 1 januari 65.904.858    27.038.819        

Bij: nieuwe leningen 52.208.710    39.088.267        

Af: aflossingen 3.180.228      222.228             

Stand per 31 december  114.933.340  65.904.858        

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 8.533.144      3.922.930          

Stand langlopende schulden per 31 december 106.400.196  61.981.928        

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-18 31-dec-17
€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 8.533.144      3.922.930          

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr. < 5 JR) (balanspost) 106.400.196  61.981.928        

Langlopend (> 5 jaar) 70.847.715    41.843.193        

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.7 Overzicht leningen. 

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder kortlopende leningen.

Van de totale leningportefeuille is € 9,9 miljoen achtergesteld.

Toelichting:
Kredietovereenkomst

In 2014 is een kredietovereenkomst getekend met het consortium Rabobank en BNG voor de financiering van de nieuwbouw ter 

waarde van € 120 miljoen en werkkapitaal ter waarde van € 5 miljoen. Eind 2018 is de werkkapitaalfaciliteit conform planning bijgesteld 

van € 20 miljoen naar € 10 miljoen. 

Eind 2015 heeft Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. twee soorten schenkingsobligaties uitgegeven. Het betreft in 

beide gevallen vreemd vermogen waarvoor rente wordt vergoed. Hierop is voor € 5,7 miljoen inschrijvingen ontvangen. De nominale 

waarde van één obligatie is € 1.000. Op de obligatie E wordt jaarlijks achteraf 5% rente betaald. Op de obligatie P wordt jaarlijks vooraf 

5% rente betaald. De looptijd is zeven jaar voor zowel obligaties P als E. Het uitgangspunt is dat marktrente met 5% marktconform is 

voor een 7-jarige obligatie.

Rente op de obligatielening wordt cf. prospectus geschonken aan het Prinses Máxima Centrum. De houders van obligatie E schenken 

eenmalig, voorafgaand aan de zeven jaar, de ontvangen rente. De houders van obligaties P schenken jaarlijks vooraf de jaarlijkse 

rente. Realisatiedatum is het schenkingsmoment; voor de obligaties E is dat de eenmalige gift op 28 december 2015 van € 350 per 

obligatie. Voor de obligaties P is dat een jaarlijkse schenking voorafgaand aan het jaar, te beginnen op 28 december 2015 met € 50 per 

obligatie.

De waarde van de obligatielening bedroeg aan het eind van 2018: € 5,1 miljoen. Jaarlijks wordt een gedeelte van de transactiekosten 

toegevoegd ten behoeve van geamortiseerde waarde van de verkrijgingskosten. Aan het einde van de looptijd op 28 december 2022 

zal de boekwaarde weer gelijk zijn aan de beginwaarde van € 5,7 miljoen en wordt de lening afgelost. Nog te amortiseren in de 

komende jaren: € 0,5 miljoen.

Schenkingsobligatie
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17
€ €

Schulden aan kredietinstellingen -                     9.394.328          

Crediteuren 23.359.592    10.597.002        

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 8.533.144      3.922.930          

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.813.523      926.705             

Schulden terzake pensioenen 172.198         125.391             

Nog te betalen salarissen 131.239         45.670               

Nog te betalen kosten 23.061.431    8.114.980          

Research onderhanden werk 5.325.998      914.457             

Vakantiegeld 2.334.849      959.047             

Vakantiedagen 433.630         192.799             

Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 1.754.497      739.023             

Overige overlopende passiva:

Integratieheffing 0                    760.783             

Vooruitontvangen bedragen 2.980.575      -                        

Totaal overige kortlopende schulden 69.900.676    36.693.115        

Toelichting:

Bovenstaande leningen zijn achtergesteld ten opzichte van alle andere bestaande en toekomstige schulden van de besloten

vennootschap en er zijn geen zekerheden gesteld.

De lening van Stichting Het Nederlands Kanker Instituut en Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is verstrekt ter financiering 

van de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Deze lening bestaat uit twee delen, € 0,35 miljoen is 

verstrekt door Stichting Het Nederlands Kanker Instituut en € 0,65 miljoen is verstrekt door Stichting Antoni van Leeuwenhoek 

Ziekenhuis. Aflossing vindt plaats vanaf juli 2016 tot 11 december 2020. Het rentepercentage bedraagt 5% vast voor de gehele looptijd. 

Alle kortlopende schulden lopen korter dan één jaar.

Achtergestelde leningen

Het UMC Utrecht heeft vijf achtergestelde leningen verstrekt ter financiering van de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum 

voor Kinderoncologie, met een totale waarde van € 8 miljoen waarvan € 3 miljoen rentevrij en de overige € 5 miljoen tegen 3% over de 

gehele looptijd.

Het betreft achtergestelde leningen zonder onderpand.

Naast de post DVO is in de post crediteuren € 1 miljoen bouwcrediteuren opgenomen.

Dienstverleningsovereenkomst UMC Utrecht (DVO)

Voor de diensten die het UMC Utrecht aan het Prinses Máxima Centrum levert is een samenwerkingsovereenkomst afgesproken. Alle 

diensten worden door de uitvoerende diensten gefactureerd. In de post "crediteuren" is € 13,5 miljoen opgenomen voor facturen die 

open staan per datum 31 december 2018. 

De integratieheffing is terugbetaald bij gereedkomen van de nieuwbouw en is in de btw-aangifte van het tweede kwartaal 2018 

verrekend. 

In de jaarrekening van 2017 werd de balanspositie voor wat betreft de Research-projecten per project bepaald. Daar waar per saldo 

sprake was van een vordering werd het project aan de activazijde van de balans opgenomen onder de overige vorderingen onder de 

noemer Nog te ontvangen bedragen. In het geval sprake was van een vooruitontvangen subsidie, dan werd het lopende project aan de 

passivazijde van de balans opgenomen onder de kortlopende schulden onder de noemer Ontvangen voorschotten Research. In de 

jaarrekening van 2018 is de balanspositie van de Research-projecten als een geheel in de balans opgenomen onder de kortlopende 

schulden. De vergelijkende cijfers van 2017 zijn hierop aangepast. 

Per eind 2018 was sprake van € 9,3 miljoen (2017: € 3,8 miljoen) aan ontvangen voorschotten en € 4,0 miljoen (2017: € 2,9 miljoen) 

aan nog te ontvangen bedragen. 

In de post "nog te betalen kosten" zijn onder andere nog te ontvangen facturen opgenomen van € 6,9 miljoen van het UMC Utrecht en 

€ 8,6 miljoen van shared care centra.

In de jaarrekening van 2017 is de verplichting voor het persoonlijk levensfase budget ad € 0,7 miljoen opgenomen onder de 

voorzieningen. In de jaarrekening 2018 is deze verplichting ad € 1,8 miljoen verantwoord onder de kortlopende schulden. De 

vergelijkende cijfers over 2017 zijn hierop aangepast. 
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10. Financiële instrumenten

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

11.1 Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Kredietovereenkomst

Norm

DSCR 1,4 2,58 2,69

Solvabiliteit 25% 36,42% 25,52%

EBITDA  €       7.213.000  €    2.244.091  €       13.911.748 

Totaal vermogen  €     70.000.000  €  65.700.000  €       91.249.389 

Capital Expenditure  €       2.500.000  €                 -    €                     -   

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

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

Renterisico en kasstroomrisico
Bij de achtergestelde leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot 

het einde van de looptijd. Voor de rentetypische looptijd van de overige leningen wordt verwezen naar paragraaf 5.1.7. Overzicht 

leningen. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen. Over de € 16,9 miljoen trekkingsmogelijkheid en de aangegane verplichting richting de aannemers loopt 

het centrum tijdens de bouwperiode een renterisico. De kortlopende rente is euribor + 0,195%. Met de banken is overeenstemming 

over ons rentebeleid. Dit is nader geformaliseerd in de aangepaste kredietovereenkomst. 

Ten behoeve van het nieuwe gebouw is in april 2015 een erfpachtverplichting aangegaan met de Universiteit Utrecht voor de grond 

met een jaarlijkse canon van € 0,3 miljoen.

Er is een kredietovereenkomst afgesloten met een bankconsortium ter waarde van € 120 miljoen bouwkrediet en € 10 miljoen 

financiering werkkapitaal. Voor het openingsjaar is de kredietfaciliteit tijdelijk verhoogd naar € 20 miljoen. Ultimo 2018 bedroeg de 

kredietlimiet € 10 miljoen.  

Ten behoeve van dit krediet is een pandrecht gevestigd op alle bestaande en toekomstige vorderingen en alle roerende zaken. Tevens 

is hypotheekrecht verstrekt op het gebouw. 

Het Prinses Máxima Centrum voldoet aan de overeenkomst gestelde voorwaarden:                                                                                                                        

De vennootschap is operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 2019.  De totale verplichting per eind 2018 bedraagt € 0,03 

miljoen. Daarnaast is in 2018 een 5 jarig huurcontract voor medische appartuur aangegaan. De verplichting op jaarbasis bedraagt € 0,5 

miljoen. De totale verplichting per eind 2018 bedraagt € 1,8 miljoen. Voor boekjaar 2019 bedraagt de verplichting 

€ 0,4 miljoen. 

Nieuwbouw
De nieuwbouw is binnen tijd en binnen budget gerealiseerd. Met fase 1 was een bedrag van ruim € 165 miljoen gemoeid. Van dit 

bedrag is ultimo 2018 een bedrag van € 163 miljoen betaald. Dit bedrag is, na verrekening van btw, ook daadwerkelijk geactiveerd per 

balansdatum. Voor een enkele verplichtingen zullen in 2019 nog betalingen volgen. Het restant van het bouwbudget wordt 

meegenomen in fase 2. 

De nieuwbouwfase 2 heeft betrekking op de volgende deelprojecten: ontwikkeling auditorium, research 4e verdieping inclusief high-end-

apparatuur, interoperatieve MRI en wijzigingsverzoeken. Met deze projecten is een investeringsvolume van € 30 miljoen gemoeid. In de 

afgelopen periode zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van deze projecten in 2019 getroffen. De projecten worden grotendeels 

gefinancierd vanuit (eigen) geworven middelen, waar nodig aangevuld met middelen uit de bestaande kredietovereenkomst met de 

banken. 

Realisatie 2017 Realisatie 2018
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks 

wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een 

omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen 

gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 

december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie B.V. is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 

voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans 

van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. per 31 december 2018.

Dienstverleningsovereenkomst UMC Utrecht
- Met het UMC Utrecht is een langjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, met onderliggende 

dienstverleningsovereenkomsten per divisie. De kosten van de dienstverlening 2018 bedroegen in totaal € 33 miljoen. Op deze basis 

zijn de overeenkomsten uitgewerkt voor het Prinses Máxima Centrum in de uiteindelijke vorm en omvang. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

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

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

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde -                             -                             3.970.478               117.093.012           -                             121.063.490           

- cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- cumulatieve afschrijvingen -                             -                             935.600                  -                             -                             935.600                  

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 -                             -                             3.034.878               117.093.012           -                             120.127.890           

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 84.848.119             37.724.744             31.073.470             -113.399.134          -                             40.247.199             

- herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- afschrijvingen 1.745.620               1.347.779               3.552.539               -                             -                             6.645.938               

- bijzondere waardeverminderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- terugname bijz. waardeverminderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde -                             -                             -                             -                             -                             -                             

  .cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

  .cumulatieve afschrijvingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- desinvesteringen

  aanschafwaarde -                             -                             104.060                  -                             -                             104.060                  

  cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

  cumulatieve afschrijvingen -                             -                             39.387                    -                             -                             39.387                    

  per saldo -                             -                             64.673                    -                             -                             64.673                    

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 83.102.499             36.376.965             27.456.258             -113.399.134          -                             33.536.588             

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde 84.848.119             37.724.744             34.939.888             3.693.878               -                             161.206.629           

- cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             

- cumulatieve afschrijvingen 1.745.620               1.347.779               4.448.752               -                             -                             7.542.151               

Boekwaarde per 31 december 2018 83.102.499             36.376.965             30.491.136             3.693.878               -                             153.664.478           

Afschrijvingspercentage 3%-10% 3%-10% 7%-50% 0,0% 0,0%
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2017

Nieuwe 
leningen in 

2018

Aflossing 
in 2018

Restschuld 
31 december 

2018

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2018

Aflossingswijze
Aflossing 

2019
Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2-jul-12 800.000        8 Achtergesteld 0,00% 800.000        -                  -                         800.000                      - 2

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 480.000     Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 4-jun-13 2.200.000     10 Achtergesteld 0,00% 2.200.000     -                  -                      2.200.000 -                     5

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 471.429     Geen

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

Het afgeloste bedrag 

is in 2018 

geschonken. -                Geen

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

Het afgeloste bedrag 

is in 2018 

geschonken. -                Geen

Stichting het Nederlands Kanker Instituut en 

Stichting Antoni van Leeuwenhoek 

Ziekenhuis 14-dec-12 1.000.000     8 Achtergesteld 5,00% 666.658        -                  222.228              444.430                      - 2

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     -                  -                      2.000.000 -                     3

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 571.429     Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-okt-14 960.000        7 Achtergesteld 3,00% 960.000        -                  -                         960.000 -                     3

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 274.286     Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 26-mrt-15 2.040.000     8 Achtergesteld 3,00% 2.040.000     -                  -                      2.040.000 -                     5

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 414.915     Geen

Obligatiehouders 28-dec-15 5.678.000     7 Obligatie 5,00% 5.038.200     108.710      -                      5.146.910                      - 4 Ineens 28 dec 2022 -                Geen

Lening A2-A BNG/Rabobank 30-nov-16 12.000.000   15 . 2,00% 12.000.000   -                  360.000         11.640.000 9.240.000       13

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 480.000     

Lening A2-B BNG/Rabobank 31-mei-17 10.800.000   15  2,40% 10.800.000   -                  324.000         10.476.000 8.316.000       14

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 432.000     

Lening A2-C BNG/Rabobank 31-mei-17 10.800.000   15  2,90% 10.800.000   -                  324.000         10.476.000 8.316.000       14

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 432.000     

Lening A2-D BNG/Rabobank 31-okt-17 17.400.000   15  2,35% 17.400.000   -                  348.000         17.052.000 13.572.000     14

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 696.000     

Lening A2-E BNG/Rabobank 30-apr-18 10.100.000   15  2,24% -                    10.100.000  202.000           9.898.000 7.878.000       15

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 404.000     

Lening A2-F BNG/Rabobank 30-apr-18 10.000.000   15  1,65% -                    10.000.000  200.000           9.800.000 7.800.000       15

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 400.000     

Lening A2-G BNG/Rabobank 31-jan-19 12.800.000   15  1,35% -                    12.800.000  -                    12.800.000 10.240.000     15

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 512.000     

Lening B2-A BNG/Rabobank 31-jan-19 19.000.000   7  2,05% -                    19.200.000  -                    19.200.000 5.485.715       7

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 7 jaar. 2.742.857  

Totaal 65.904.858   52.208.710  3.180.228   114.933.340 70.847.715     8.533.144  

Hypotheek van 

150 mio euro. 

Pandrecht op 

roerende zaken, 

op bestaande en 

toekomstige 

objecten. 
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Lening B2-A BNG/Rabobank 31-jan-19 19.000.000   7  2,05% -                    19.200.000  -                    19.200.000 5.485.715       7

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 7 jaar. 2.742.857  

Totaal 65.904.858   52.208.710  3.180.228   114.933.340 70.847.715     8.533.144  

Hypotheek van 

150 mio euro. 

Pandrecht op 

roerende zaken, 

op bestaande en 

toekomstige 

objecten. 
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5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2017

Nieuwe 
leningen in 

2018

Aflossing 
in 2018

Restschuld 
31 december 

2018

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2018

Aflossingswijze
Aflossing 

2019
Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2-jul-12 800.000        8 Achtergesteld 0,00% 800.000        -                  -                         800.000                      - 2

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 480.000     Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 4-jun-13 2.200.000     10 Achtergesteld 0,00% 2.200.000     -                  -                      2.200.000 -                     5

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 471.429     Geen

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

Het afgeloste bedrag 

is in 2018 

geschonken. -                Geen

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

Het afgeloste bedrag 

is in 2018 

geschonken. -                Geen

Stichting het Nederlands Kanker Instituut en 

Stichting Antoni van Leeuwenhoek 

Ziekenhuis 14-dec-12 1.000.000     8 Achtergesteld 5,00% 666.658        -                  222.228              444.430                      - 2

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     -                  -                      2.000.000 -                     3

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 571.429     Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 22-okt-14 960.000        7 Achtergesteld 3,00% 960.000        -                  -                         960.000 -                     3

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 274.286     Geen

Universitair Medisch Centrum Utrecht 26-mrt-15 2.040.000     8 Achtergesteld 3,00% 2.040.000     -                  -                      2.040.000 -                     5

Vanaf 1-1-2019 vindt 

per kwartaal 

aflossing plaats 414.915     Geen

Obligatiehouders 28-dec-15 5.678.000     7 Obligatie 5,00% 5.038.200     108.710      -                      5.146.910                      - 4 Ineens 28 dec 2022 -                Geen

Lening A2-A BNG/Rabobank 30-nov-16 12.000.000   15 . 2,00% 12.000.000   -                  360.000         11.640.000 9.240.000       13

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 480.000     

Lening A2-B BNG/Rabobank 31-mei-17 10.800.000   15  2,40% 10.800.000   -                  324.000         10.476.000 8.316.000       14

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 432.000     

Lening A2-C BNG/Rabobank 31-mei-17 10.800.000   15  2,90% 10.800.000   -                  324.000         10.476.000 8.316.000       14

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 432.000     

Lening A2-D BNG/Rabobank 31-okt-17 17.400.000   15  2,35% 17.400.000   -                  348.000         17.052.000 13.572.000     14

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 696.000     

Lening A2-E BNG/Rabobank 30-apr-18 10.100.000   15  2,24% -                    10.100.000  202.000           9.898.000 7.878.000       15

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 404.000     

Lening A2-F BNG/Rabobank 30-apr-18 10.000.000   15  1,65% -                    10.000.000  200.000           9.800.000 7.800.000       15

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 400.000     

Lening A2-G BNG/Rabobank 31-jan-19 12.800.000   15  1,35% -                    12.800.000  -                    12.800.000 10.240.000     15

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 25 jaar. 512.000     

Lening B2-A BNG/Rabobank 31-jan-19 19.000.000   7  2,05% -                    19.200.000  -                    19.200.000 5.485.715       7

Aflossing linear per 

kwartaal op basis 

van 7 jaar. 2.742.857  

Totaal 65.904.858   52.208.710  3.180.228   114.933.340 70.847.715     8.533.144  

Hypotheek van 

150 mio euro. 

Pandrecht op 

roerende zaken, 

op bestaande en 

toekomstige 

objecten. 
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.8 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING

SEGMENT Zorg
2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 129.618.882     38.814.814       

  

Subsidies 2.956.430         -                        

  

Overige bedrijfsopbrengsten 4.560.687         758.898            

  

Som der bedrijfsopbrengsten 137.135.999     39.573.712       

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 60.903.454       18.471.985       

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.113.477         110.093            

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        

 

Overige bedrijfskosten 64.410.499       24.506.211       

   

Som der bedrijfslasten 129.427.430     43.088.289       

BEDRIJFSRESULTAAT 7.708.569         -3.514.577        

Financiële baten en lasten -1.829.211         -398.095           

RESULTAAT BOEKJAAR 5.879.358         -3.912.672        

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging / (onttrekking):

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -124.701           -                        

Bestemmingsfonds Research -                        -                        

Bestemmingsreserve Research -                        -                        

Algemene / overige Reserves 6.004.059         -3.912.672        
5.879.358         -3.912.672        
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SEGMENT Research
2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties -                        -                        

  

Subsidies 6.777.901         4.113.020         

  

Overige bedrijfsopbrengsten 9.020.500         12.614.331       

  

Som der bedrijfsopbrengsten 15.798.401       16.727.351       

  

  

  

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 7.296.248         6.762.836         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.547.832         537.577            

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        

  

Overige bedrijfskosten 5.601.575         4.396.764         

  

Som der bedrijfslasten 15.445.655       11.697.177       

BEDRIJFSRESULTAAT 352.747            5.030.174         

Financiële baten en lasten -1.321               -71.925             

RESULTAAT BOEKJAAR 351.426            4.958.249         

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -1.360.852        -                        

Bestemmingsfonds Research 596.465            4.484.330         

Bestemmingsreserve Research 1.115.813         473.919            

Algemene / overige Reserves -                        -                        

351.426            4.958.249         
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SEGMENT Academy
2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties -                        -                        

  

Subsidies 345.452            1.544.702         

  

Overige bedrijfsopbrengsten 196.853            1.087.034         

  

Som der bedrijfsopbrengsten 542.305            2.631.736         

  

  

 

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.177.195         929.525            

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0                       1.580                

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        

  

Overige bedrijfskosten 175.987            1.805.621         

  

Som der bedrijfslasten 1.353.182         2.736.726         

BEDRIJFSRESULTAAT -810.877           -104.990           

Financiële baten en lasten -59                    -14.192             

 

RESULTAAT BOEKJAAR -810.936           -119.182           

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -                        -                        

Bestemmingsfonds Research -                        -                        

Bestemmingsreserve Research -                        -                        

Algemene / overige Reserves -810.936           -119.182           

-810.936           -119.182           
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SEGMENT Schenkingen bouw
2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties -                        -                        

  

Subsidies -                        -                        

  

Overige bedrijfsopbrengsten -                        373.276            

  

Som der bedrijfsopbrengsten -                        373.276            

  

  

 

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten -                        -                        

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -                        70                     

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -                        -                        

  

Overige bedrijfskosten -                        189.042            

  

Som der bedrijfslasten -                        189.112            

BEDRIJFSRESULTAAT -                        184.164            

Financiële baten en lasten -                        -                        

 

RESULTAAT BOEKJAAR -                        184.164            

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds nieuwbouw instituut -                        184.164            

Bestemmingsfonds Research -                        -                        

Bestemmingsreserve Research -                        -                        

Algemene / overige Reserves -                        -                        

-                        184.164            
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT RESULTAATEENHEDEN

2018 2017
€ €

SEGMENT Zorg 5.879.358         -3.912.672        

SEGMENT Research 351.426            4.958.249         

SEGMENT Opleiding & overig -810.936           -119.182           

SEGMENT Schenkingen bouw -                        184.164            

5.419.848         1.110.559         

Resultaat volgens resultatenrekening 5.419.848         1.110.559         
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Opbrengsten Zorgverzekeringswet (excl subsidies) 127.220.479       38.793.641         

Overige zorgprestaties 2.398.403           21.173               

Totaal 129.618.882       38.814.814         

Toelichting:

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Overige subsidies 10.079.783         5.657.722           

Totaal 10.079.783         5.657.722           

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Overige dienstverlening

Research, Academy en overige 9.662.889           12.609.498         

   

Overige opbrengsten  

Vergoeding voor uitgeleend personeel 1.169.466           860.219             

Donaties en giften 2.945.685           1.363.822           

Totaal 13.778.040         14.833.539         

Toelichting:

Medio 2018 is het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. gestart in het nieuwe centrum. Vanaf dit moment zijn ook de patiënten uit 

andere umc's overgekomen. Dit betekende een enorme groei in patiëntaantallen en daarmee ook DBC's. De omzet uit onderhanden werk is bepaald 

op basis van de onderhanden werk-grouper. De mutatie in de stand van het onderhanden werk is in het boekjaar gerealiseerd en wordt daarom als 

omzet gewaardeerd. 

Onder de overige zorgprestaties is de bij andere umc's in rekening gebrachte omzet voor de overstappende patiënten verantwoord. 

De overige dienstverlening betreft de verstrekte core funding van KiKa en de opbrengsten van overige projecten van Research. 

De vergoedingen voor uitgeleend personeel betreffen onder andere vergoedingen voor gedetacheerde kinderoncologen. 

Onder de donaties en giften vallen de schenkingen van KiKa inzake de kwijtgescholden lening en de KiKa ruim op actie. Daarnaast zijn hier de 

schenkingen van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor opbouw van de organisatie en geschonken rente van de schenkingsobligatie 

verantwoord. 

Dit betreft subsidies in verband met diverse verpleegkundige vervolgopleidingen voor € 2,9 miljoen (2017: € 1,2 miljoen euro). Eveneens is de 

toegekende subsidie van € 0,3 miljoen voor kwaliteitsimpuls verantwoord (2017: € 0,3 miljoen). Verder zijn onder de subsidies de ontvangen 

projectsubsidies van VWS en overige overheidssubsidies waaronder EU subsidies ten bedrage van € 6,9 miljoen (2017: € 4,1 miljoen) verantwoord. 

In 2017 werden deze subsidies onder de overige bedrijfsopbrengsten verantwoord. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn op deze herrubricering 

aangepast. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Lonen en salarissen 40.614.120         19.071.695         

Sociale lasten 5.158.838           2.320.336           

Pensioenpremies 3.377.191           1.583.694           

Overige personeelskosten 4.292.519           221.291             

Subtotaal 53.442.668         23.197.016         

Personeel niet in loondienst 15.934.229         4.586.311           

Totaal personeelskosten 69.376.897         27.783.327         

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment: gemiddeld

- Zorg 355,8 541,7 169,9

- Research 160,5 206,8 114,1

- Opleiding 8,7 10,2 7,2

- Overig 80,6 94,5 66,6

- Bouw 0,5 0,0 1,0
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 606,1 853,2 358,8

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                            -                         -                         

Toelichting:

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 6.645.938           649.320             

- boekverlies vast activa 15.371               -                         

Totaal afschrijvingen 6.661.309           649.320             

Toelichting:

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

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. 

In de jaarrekening van 2017 werden onder de overige bedrijfskosten de kosten van inhuur personeel van het UMC Utrecht en diverse overige 

personeelskosten, met name opleidingskosten, verantwoord. Deze zijn in de jaarrekening 2018 verantwoord onder de personeelskosten. De 

vergelijkende cijfers over 2017 zijn hierop aangepast. 

Onder de post Lonen en salarissen is tevens de afdrachtkorting op de loonheffing in verband met de toegekende WBSO gelden ad € 1,3 miljoen 

(2017: € 0,4 miljoen) verantwoord.

Onder de overige personeelskosten zijn tevens de toevoegingen aan de verplichting voor het persoonlijk levensfase budget en de personele 

voorzieningen ad € 1,3 miljoen (2017: € 0,2 miljoen) opgenomen. De personele voorzieningen betreffen de blijfpremies, de jubileumvoorziening 

alsmede de voorziening voor langdurig zieke medewerkers. In de jaarrekening van 2017 werden deze kosten verantwoord onder de overige 

bedrijfskosten. 

In 2018 zijn de investeringen in de nieuwbouw, inventaris en apparatuur geactiveerd. Vanaf 1 juni 2018 wordt hierop afgeschreven. Voor de 

specificatie wordt verwezen naar specificatie 5.1.6 MVA. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Algemene kosten 27.544.618         13.281.540         

Patiëntgebonden kosten 41.037.563         15.652.637         

Onderhoud en energiekosten 1.134.036           248.543             

Huur en leasing 729.635             423.070             

Dotaties en vrijval voorzieningen -257.792            -327.133            

Totaal overige bedrijfskosten 70.188.060         29.278.657         

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017
€ €

Rentebaten 1.969                 435                    

Subtotaal financiële baten 1.969                 435                    

Rentelasten -1.432.334         -236.450            

Overige financiële lasten -400.226            -248.196            

Subtotaal financiële lasten -1.832.560         -484.646            

Totaal financiële baten en lasten -1.830.591         -484.212            

Toelichting:

De algemene en patiëntgebonden kosten betreffen met name door het UMC Utrecht in rekening gebrachte diensten op basis van de afgesloten 

samenwerkingsovereenkomst ad € 31,5 miljoen. Daarnaast betreft het de kosten van de transitie om het centrum in 2018 veilig te kunnen laten open 

gaan. Verder zijn onder deze noemer de kosten van onderaanneming door shared care centra verantwoord. 

In de dotaties en vrijval voorzieningen is de vrijval van de voorziening voor oninbare debiteuren verantwoord. In de jaarrekening van 2017 werden hier 

ook de dotaties en vrijval voorzieningen voor het persoonlijk levensfasebudget, blijfpremies en de jubileum- uitkeringen verantwoord. Deze zijn in de 

jaarrekening 2018 verantwoord onder de overige personeelskosten. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn hierop aangepast. 

In de jaarrekening van 2017 werden onder de overige bedrijfskosten de kosten van inhuur personeel van het UMC Utrecht en diverse overige 

personeelskosten, met name opleidingskosten, verantwoord. Deze zijn in de jaarrekening 2018 verantwoord onder de personeelskosten. De 

vergelijkende cijfers over 2017 zijn hierop aangepast. 

De rente op de langlopende leningen bij BNG / Rabobank, het UMC Utrecht, NKI-AVL en KiKa is verantwoord onder de rentelasten. In 2018 werd € 

0,7 miljoen geactiveerd (in 2017 € 1,2 miljoen). Dit betreft de betaalde rente die werd betaald gedurende de bouw. 

Onder overige financiële lasten zijn verantwoord de bereidstellingsprovisie, de kosten van gebruik van de kredietlimiet en kasgeldfaciliteit, de kosten 

van de zekerhedenagent en de rente van de schenkingsobligaties. 
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Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

1. Bezoldiging topfunctionarissen:

Bedragen x € 1

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

Functiegegevens CEO CSO CMO

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,5 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja Ja

   

Bezoldiging € € €

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen              206.623                     103.349                 206.614 

Beloningen betaalbaar op termijn                11.571                     5.748                11.580 

Subtotaal              218.194                  109.097              218.194 

         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              218.194                  109.097              218.194 

         

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

Totale bezoldiging              218.194                  109.097              218.194 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens CEO CSO CMO

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,5 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja Ja

Bezoldiging € € €

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen              206.989                  103.520              206.983 

Beloningen betaalbaar op termijn                11.205                     5.577                11.211 

Subtotaal              218.194                  109.097              218.194 

         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum              218.194                  109.097              218.194 

         

Totale bezoldiging              218.194                  109.097              218.194 

Toelichting:

De WNT is van toepassing op het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. Het voor het Prinses Máxima Centrum toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2018 € 194.000. Het betreft het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 12 punten. Het 

Prinses Máxima Centrum kan terugvallen op de overgangsregeling waardoor in 2018 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.
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2. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen:

Bedragen x € 1 W. Dekker H.H.J. Bol R. Stricker M.J. Coppes
Functiegegevens Voorzitter RvC lid RvC lid RvC lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12

Bezoldiging € € € €

Totale bezoldiging -                         9.750 9.750 -                         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 32.729 21.819 21.819 21.819

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens Voorzitter RvC lid RvC lid RvC lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12

Bezoldiging € € € €

Totale bezoldiging -                         -                            -                         -                         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 32.729 21.819 21.819 21.819

Bedragen x € 1 J.H. Kingma B. Fransen C. Ross van Dorp
Functiegegevens lid RvC lid RvC lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12

Bezoldiging € € €

Totale bezoldiging 9.750                 9.750                    9.750                 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.819               21.819                  21.819               

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens lid RvC lid RvC lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12

Bezoldiging € € €

Totale bezoldiging -                         -                            -                         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.819 21.819 21.819

  

Toelichting:

20. Honoraria onafhankelijke accountant 2018 2017
€ €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 175.550             253.032             

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 4.235                 48.024               

3 Fiscale advisering -                         -                         

4 Niet-controlediensten -                         -                         

Totaal honoraria accountant 179.785             301.056             

Toelichting:

21. Transacties met verbonden partijen

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

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountans 

zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de 

accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar, ongeacht of de 

werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en 

leidinggevende functionarissen.

Vanaf 2018 ontvangen de commissarissen een bezoldiging. Twee commissarissen hebben daarvan afgezien. 

In 2017 was geen sprake van een bezoldiging voor de commissarissen. 
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt

op 17 april 2019. 

De raad van commissarissen van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.  heeft de jaarrekening 2018

goedgekeurd in de vergadering van 15 mei 2019. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft

de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2019. 

Resultaatbestemming

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

W.G. W.G.

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

W.G. W.G.

J.C. Clevers <Datum> H.H.J. Bol <Datum>

W.G. W.G.

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

W.G. W.G.

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

W.G. W.G.

J.H. Kingma <Datum> C. Ross van Dorp <Datum>
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

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

de algemene vergadering.

5.2.2 Nevenvestigingen

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 

5.2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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7FNEZ6RJD2PD-659695838-181

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarr ekeni ng
31 december 2018
1 januari 2018
Prinses M áxi ma Centr um voor Kinderoncologie B.V.
Control e
Goedkeurend
31034067A012
KVK
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)
Create SBR  Extensi on
1.0
Rotterdam
15 mei 2019

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

Verklaring over de jaarrekening 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving 
WTZi en Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie B.V. te Utrecht (‘de vennootschap’) gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2018;
• de resultatenrekening over 2018; en
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WTZi en Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2018 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

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

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. zoals vereist in de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is.

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

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi en Titel 9 Boek 2 BW is 

vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi, 
Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en Titel 9 
Boek 2 BW.

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 Titel 9 Boek 2 BW; 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.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de vennootschap in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

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

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.

Rotterdam, 15 mei 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 
van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2018, 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. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.

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

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