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1. Bestuursverslag

Missie

Stichting Hartwig Medical Foundation is opgericht op 7 april 2015 en kent haar oorsprong in het Center for  
Personalized Cancer Treatment (Stichting CPCT) en heeft als missie – zoals in de statuten wordt vermeld – het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding en behandeling van kanker en andere ziekten, in de 
ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. Hartwig Medical Foundation tracht dit doel te bereiken 
door:
• het opzetten en onderhouden van databases en een centrale medische DNA/RNA-sequencing faciliteit;

• het faciliteren van tijdige en verantwoorde klinische implementatie van – op genomics -technologie 
gebaseerde – diagnostiek;

• de toepassing van grootschalige sequencing technologieën op patiëntmateriaal ten behoeve van de 
identificatie en ontwikkeling van biomarkers*;

• het opbouwen en valoriseren van kennis en intellectuele eigendom, wat zal terugvloeien in Hartwig Medical 
Foundation ten behoeve van (de activiteiten die bijdragen aan) de doelstelling.

* Een biomarker is een kenmerk dat een relatie tussen genetisch profiel, medicatie en behandeluitkomst geeft.

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben wij een geavanceerd high-tech lab ingericht, gebruikmakend 
van de nieuwste Whole Genome Sequencing (WGS)-apparatuur (Illumina, HiSeq, NovaSeq en iSeq), een zoveel 
mogelijk geautomatiseerde werkwijze en de meest geavanceerde bioinformatische algoritmen voor data-analyse.

Hartwig Medical Foundation is mogelijk gemaakt door een initiële en aanvullende toezeggingen van de  
Hartwig Foundation ten bedrage van in totaal € 60 miljoen. De Hartwig Foundation voorziet Hartwig Medical 
Foundation gedurende het lopende jaar door bevoorschotting van voldoende middelen ter dekking van de 
exploitatiekosten en de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte en 
middellange termijn af te dekken en om zeker te stellen dat Hartwig Medical Foundation aan haar lopende 
verplichtingen kan blijven voldoen. De bevoorschotting wordt aan het einde van het jaar omgezet in een gift die 
in mindering van het toegezegde bedrag wordt gebracht. 

Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste eenmaal en maximaal tweemaal de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie. Donaties en toezeggingen van de Hartwig Foundation maken de verdere groei en ontwikkeling 
van Hartwig Medical Foundation mogelijk tot en met 2022. De toenemende baten uit projecten en uit vergoede 
zorg kunnen de continuïteit na 2022 borgen. 

Wij werken, ter verwezenlijking van onze missie in overleg, samen met overheidsinstellingen, ziekenhuizen, 
beroepsorganisaties, universiteiten en met andere daarvoor in aanmerking komende instanties. 
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Bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
Het bestuur van Hartwig Medical Foundation werd in 2019 gevormd door Edwin Cuppen, Scientific Director en 
Hans van Snellenberg, Managing Director. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en bestaat uit:
• Robbert Dijkgraaf (voorzitter), directeur The Institute for Advanced Study en hoogleraar Universiteit van 

Amsterdam

• Rob Defares (lid), oprichter en bestuurder IMC

• Guido Derckx (lid), partner Loyens & Loeff

• Chris Polman (lid), neuroloog, namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en 
voorzitter Raad van Bestuur Amsterdam UMC – locatie VUmc en vicevoorzitter locatie AMC

• Emile Voest (lid), internist-oncoloog, lid Raad van Bestuur Nederlands Kanker Instituut – Antoni van 
Leeuwenhoek

Wetenschappelijke raad
De raad van toezicht laat zich adviseren door de wetenschappelijke raad, waarin internationale wetenschappers 
uit de oncologie, pathologie, genetica en computer science vertegenwoordigd zijn. De wetenschappelijke raad 
beoordeelt eveneens de dataverzoeken op wetenschappelijke waarde. In 2019 bestond zij uit:
• Otmar Wiestler (voorzitter), president Helmholz Association Duitsland

• René Bernards (lid), biomedisch geneticus, hoofd Moleculaire Carcinogenese Nederlands Kanker Instituut – 
Antoni van Leeuwenhoek

• Han van Krieken (lid), rector college van bestuur Radboud Universiteit

• Arnold Levine (lid), moleculair bioloog, hoogleraar Systems Biology Institute for Advanced Study Verenigde 
Staten

• Bob Löwenberg (lid), hematoloog, hoogleraar Erasmus MC

• Roel Verhaak (lid), professor and associate director of computational biology, The Jackson Laboratory for 
Genomic Medicine, Connecticut, Verenigde Staten

Door de grote toename van het aantal dataverzoeken (van 32 in 2018 naar 52 in 2019), is een extra lid van de 
wetenschappelijke raad gestart als beoordelaar van dataverzoeken. Naast Han van Krieken en Roel Verhaak is nu 
ook René Bernards beoordelaar. 

BESTUURSVERSLAG

https://www.ias.edu
http://www.uva.nl/home
http://www.uva.nl/home
https://www.imc.com/eu
https://www.loyensloeff.com/nl-nl/home
http://www.nfu.nl
https://www.vumc.nl
https://www.avl.nl
https://www.avl.nl
https://www.helmholtz.de/en
https://www.avl.nl
https://www.avl.nl
http://www.ru.nl
https://www.ias.edu
https://www.erasmusmc.nl
https://www.jax.org/
https://www.jax.org/
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Data Access Board
De Data Access Board ziet toe op verantwoorde uitgifte van data uit de Hartwig Medical database. Met behulp 
van een reglement beoordeelt de Data Access Board dataverzoeken voor wetenschappelijk onderzoek. In 2019 
bestond de Data Access Board uit:
• Ele Visser (voorzitter), oprichter Patiënten Academie

• Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn (lid), voorzitter Landelijke Commissie Vertrouwenslieden (Sonja de Pauw 
Gerlings-Döhrn is per 1 juli 2019, voor een periode van vier jaar, herbenoemd als lid van de Data Access Board 
door de raad van toezicht). 

• John Payton (lid), directeur Payton Legal Advice 

Vergaderingen
In 2019 kwam de raad van toezicht drie keer voltallig voor vergadering bijeen. Een aantal leden van de raad van 
toezicht (klein comité/portefeuillehouders) vergaderde daarnaast drie keer met het bestuur van Hartwig Medical 
Foundation. Over de dataverzoeken vergaderde de Data Access Board twaalf keer. In totaal beoordeelden de 
wetenschappelijke raad en de Data Access Board in 2019 59 dataverzoeken. Hiervan zijn er 52 goedgekeurd. 

Versterking directie
Met ingang van 1 januari 2020 is prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven (‘52) benoemd tot derde directielid van 
Hartwig Medical Foundation. Van der Hoeven is internist-oncoloog. Hij werd hiervoor opgeleid in het VUmc en 
het Antoni van Leeuwenhoek. Als internist-oncoloog en bestuurder heeft hij in diverse ziekenhuizen gewerkt en 
was hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het LUMC en Radboudumc. Hij was vijf jaar voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO) en Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). Voor KWF 
Kankerbestrijding was hij voorzitter van een commissie die twee rapporten schreef over de toegankelijkheid voor 
nieuwe dure geneesmiddelen tegen kanker. 

Van der Hoeven heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de behandeling van kanker, in de 
afgelopen jaren met name door de inzet van immunotherapie en personalised medicine. Zijn motto is dat iedere 
patiënt met uitzaaiingen van kanker minimaal één keer het recht heeft op een uitgebreide whole genome 
sequencing (WGS)-gebaseerde DNA-test gedurende zijn behandeling. 

Van der Hoeven richt zich op het vergroten van de bekendheid van Hartwig Medical Foundation en de meerwaarde 
van de uitgebreide WGS-gebaseerde DNA-test bij oncologen, pathologen, beroepsverenigingen en overige 
stakeholders. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de nationale implementatie van de uitgebreide WGS-
gebaseerde DNA-test in de standaardzorg voor patiënten met kanker.

http://www.patientenacademie.net/wie-zijn-wij
http://www.vertrouwenslieden.nl/samenstelling
https://www.linkedin.com/in/john-payton-416b8826/
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Interne organisatie

Op 31 december 2019 bestond de personele bezetting van Hartwig Medical Foundation uit 16 vaste medewerkers 
en 1 ingehuurde medewerker, te weten: 
• 1 Lab Manager

• 5 Laboratory Technicians

• 3 Bioinformaticians

• 1 Data Scientist

• 1 IT Manager

• 1 Clinical Molecular Biologist

• 1 Office Manager

• 1 Communications Advisor

• 1 Manager Public Affairs & Communications

• 2 hands-on Directors; 1 Managing en 1 Scientific

Daarnaast maakt Hartwig Medical Foundation gebruik van de kennis van werkgroepen met daarin nationale 
experts op het gebied van IT en genetica. Expertise op het gebied van juridische zaken, communicatie, financiële 
administratie en project- en kwaliteitsmanagement worden ingehuurd waar nodig. 

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging 
wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van Hartwig Medical Foundation gemaakte 
onkosten. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening 
van Hartwig Medical Foundation opgenomen en toegelicht.

De leden van de wetenschappelijke raad ontvangen geen bezoldiging.

De leden van de Data Access Board ontvangen een reiskostenvergoeding en een vergoeding per vergadering. 

De leden van het bestuur en medewerkers van Hartwig Medical Foundation ontvangen een bezoldiging. De 
hoogte van de bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De hoogte van de 
bezoldiging van de medewerkers van Hartwig Medical Foundation wordt bepaald door het bestuur. De 
arbeidsvoorwaardenpakketten van bestuur en medewerkers zijn gebaseerd op en sluiten aan bij de voor de 
sector gebruikelijke beloning (gezondheidszorg, hoogwaardige laboratoria).
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Kernactiviteiten 

Hartwig Medical Foundation kent twee kernactiviteiten, te weten:
• uitgebreide DNA-analyse: het sequencen en analyseren van het DNA/RNA van patiënten met een uitgezaaide 

ziekte. De geanalyseerde data worden aan behandelaars verstrekt in de vorm van een patiëntrapporten van 
individuele patiënten;

• beheer infrastructuur database: het verzamelen, opslaan en verwerken in een database en verstrekken van 
de data die uit het sequencen voortvloeien, inclusief de ontvangen klinische data, aan onderzoekers. 

Het proces
Het proces van het afnemen van bloed en tumorweefsel, het sequencen, het analyseren van het DNA tot en met 
het uitgeven van het patiëntrapport, bestaat uit de volgende onderdelen:
• het isoleren van DNA uit een bloedsample (baseline) en tumorweefsel (afwijkend);

• het opwerken van het DNA zodat het gesequenced kan worden;

• het produceren van data door middel van sequencing;

• het rapporteren van de gevonden DNA verschillen/afwijkingen in een patiëntrapport met daarbij een 
koppeling naar mogelijke therapieën en/of medicatie voor de patiënt;

• het opslaan van de data in een database voor onderzoeksdoeleinden.

Data door en voor patiënten
In 2019 hebben ruim 1.200 Nederlandse patiënten deelgenomen aan drie klinische studies, waarvoor de 
uitgebreide DNA-test van Hartwig Medical Foundation is ingezet.

Studies 
Deze oncologische studies zijn de CPCT-02-studie, het Drug Rediscovery Protocol (DRUP-studie) en de WIDE-
studie (WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt). Voor deze studies golden in 
2019 de volgende afspraken:
• Hartwig Medical Foundation verricht zonder of tegen een beperkte vergoeding de DNA-isolatie, -sequencing, 

analyse en -rapportage;

• Hartwig Medical Foundation vraagt als tegenprestatie het gebruiksrecht op de gepseudonimiseerde 
patiëntinformatie, de behandelgegevens en de sequencing data voor de opslag ervan in de database;

• Hartwig Medical Foundation vraagt om toestemming voor het gebruik en het verstrekken van de data voor 
(inter)nationaal onderzoek.

Samenwerkings- en verwerkersovereenkomsten
De afspraken zijn vastgelegd in samenwerkings- en verwerkersovereenkomsten. Gedurende 2019 heeft deze 
dienstverlening plaatsgevonden ten behoeve van de door Stichting CPCT gecoördineerde studies CPCT-02 
(sponsor UMC Utrecht), DRUP en WIDE (sponsor Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek).

Sequencing services projecten van humane en niet-humane samples
Hartwig Medical Foundation verricht tevens, tegen kostenvergoeding, DNA-sequencing en -analyse voor 
(klinische) genetische doeleinden ten behoeve van ziekenhuizen en researchinstellingen. De activiteiten worden 
tegen kostprijs uitgevoerd. De verkregen data worden niet in de database opgeslagen. Deze vorm van 
dienstverlening is vastgelegd in een dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst. 

https://www.cpct.nl/cpct-02/
https://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/
https://www.cpct.nl/
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In 2019 zijn sequencing projecten uitgevoerd op humaan materiaal, voor researchdoeleinden voor onder andere 
Amsterdam UMC – locatie AMC en VUmc, Cergentis, Erasmus MC, Hubrecht Institute, LUMC, Nederlands Kanker 
Instituut – Antoni van Leeuwenhoek, Prinses Máxima Centrum, Scenic Biotech, Single Cell Discoveries, UMC 
Groningen en UMC Utrecht.

In 2019 zijn er sequencing projecten uitgevoerd op niet-humaan materiaal voor Erasmus MC, Hubrecht Institute, 
Limes Innovations, LUMC en Universiteit Utrecht.

AVG
Hartwig Medical Foundation voldoet per 25 mei 2018 (ingangsdatum) aan de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Er is een parttime functionaris gegevensbescherming werkzaam (ingehuurd via 
Considerati) voor Hartwig Medical Foundation.

NIEUWSBERICHT HARTWIG MEDICAL FOUNDATION

DNA-diagnostiek wordt steeds meer mainstream (19-4-19)

Prof. dr. Eveline Bleiker ziet de vraag naar DNA-diagnostiek in de oncologische zorg 
toenemen. “De uitslag is tegenwoordig sneller beschikbaar en kan daardoor vaker worden 
meegenomen bij de behandelkeuze”, aldus Bleiker, verbonden aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) en Nederlands Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis (NKI-AvL).

“We zien dat er uit de kliniek steeds meer aanvragen voor DNA-diagnostiek komen. Een 
van de redenen daarvan is dat de uitslag van DNA-testen nu veel sneller beschikbaar is dan 
in het verleden”, vertelt prof. dr. Eveline Bleiker, hoogleraar Psychologie van de klinische 
genetica in het LUMC en verbonden aan zowel de divisie Psychosociaal Onderzoek en 
Epidemiologie en de polikliniek Familiaire Tumoren van het NKI-AVL. “Vroeger kon er wel 
vier maanden zitten tussen het moment van bloedafname en de uitslag. Dat was vaak te 
lang om te wachten met een oncologische operatie.

Invloed op operatiekeuze met DNA-diagnostiek
Tegenwoordig kan DNA-diagnostiek, waarbij de uitslag binnen enkele weken beschikbaar 
is, wel direct invloed hebben op de operatiekeuze.” Ze geeft een voorbeeld van een studie 
die ze enkele jaren geleden deed bij vrouwen met borstkanker die voldeden aan criteria die 
kunnen wijzen op erfelijke borstkanker, zoals dubbelzijdige borstkanker of borstkanker op 
een heel jonge leeftijd. “Je kunt dan spoed erfelijkheidsonderzoek doen om te kijken of zij 
een BRCA1- of BRCA2-mutatie hebben. Als blijkt dat iemand inderdaad een erfelijke vorm 
van borstkanker heeft, kan diegene bijvoorbeeld kiezen voor verwijdering van beide borsten 
in plaats van de borstsparende behandeling waar je normaal gesproken voor zou kiezen.” 
Lees meer >>

https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/dna-diagnostiek-wordt-steeds-meer-main-stream/
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Verslag uitgeoefende activiteiten

Doorbraken
Hartwig Medical Foundation heeft in 2019 op drie vlakken belangrijke doorbraken bereikt.

Wetenschappelijke publicaties
Ten eerste hebben wetenschappers negen publicaties uitgebracht in toonaangevende tijdschriften waarin zij hun 
onderzoeksresultaten beschrijven die zij hebben bereikt aan de hand van de genetische en klinische gegevens 
van de 4.500 patiënten uit de Hartwig Medical database. 
• Zij hebben bijvoorbeeld aangetoond dat via whole genome sequencing bij 62% van de patiënten met 

uitgezaaide kanker aanwijzingen worden gevonden voor een gerichte behandeling (Nature (2019) 575: 
210-216). Het artikel is niet alleen in het tijdschrift Nature, maar ook in het jubileumnummer 150 jaar Nature 
gepubliceerd. 

• Onderzoekers van het Erasmus MC hebben bij patiënten met uitgezaaide borstkanker op basis van gevonden 
DNA-kenmerken 3 karakteristieke tumorprofielen onderkend, waarop verschillende behandelingen 
aansluiten. Voor patiënten met deze profielen zou een meer gepersonaliseerde behandeling overwogen 
kunnen worden (Nature Genetics (2019) 51: 1450-1458). 

• Onderzoekers hebben genetische aanknopingspunten gevonden om patiënten met complexe uitgezaaide 
prostaatkanker sneller te groeperen en gericht te behandelen (Nature Communications (2019) 10(1):5251). 

Whole genome sequencing op verschillende locaties onderdeel van de reguliere diagnostiek
Ten tweede wordt de uitgebreide DNA-test niet alleen gebruikt in studieverband, maar ook in de diagnostiek.
• Mensen met kanker die geen standaard-behandelopties (meer) hebben, krijgen nu de mogelijkheid om in het 

Erasmus MC via een uitgebreide DNA-test behandelopties te vinden die bij hun DNA-profiel en tumortype 
werken. Onder andere de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties en het NRC hebben 
hierover gepubliceerd. 

• Docrates Cancer Center gebruikt de uitgebreide DNA-test als onderdeel van haar diagnostiek voor patiënten 
met uitgezaaide kanker. 

• LUMC, Amsterdam UMC (locatie VUmc en Locatie AMC) en UMC Utrecht zetten op incidentele basis de 
uitgebreide DNA-test in voor de behandeling van patiënten.

Verankering in de zorg
Ten derde zijn het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek, UMC Utrecht en Hartwig Medical 
Foundation een project gestart om voor 1.200 patiënten de uitslag van de huidige diagnostiek te vergelijken met 
de uitgebreide DNA-test. Hiermee kan de inzet en toegevoegde waarde van de uitgebreide DNA-test in de 
standaard diagnostiek voor patiënten met uitgezaaide tumoren worden bepaald. Het doel is een ‘behandeling op 
maat’ voor zoveel mogelijk patiënten op basis van zijn of haar unieke tumorprofiel. De naam van het project is 
WIDE: WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt. Het project wordt mede 
ondersteund door een ZonMw subsidie. 

Wetenschappelijk onderzoek, publicaties en presentaties

Data
Onze database bevat gegevens van patiënten met een grote diversiteit aan tumoren. De meest voorkomende 
tumoren krijgen doorgaans de meeste aandacht in onderzoek, terwijl ook patiënten met minder voorkomende 
tumoren de behoefte hebben aan een gerichte behandeling. Omdat we nu zoveel gegevens hebben verzameld 
over minder voorkomende types wordt het interessanter om ook onderzoek te doen naar de behandeling van 
deze minder voorkomende tumoren.

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1689-y
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1689-y
https://www.nature.com/articles/s41588-019-0507-7.epdf?author_access_token=o4Kd7W_p4mLRSpZnKK4YndRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Nrr8Ag41KhZOLuKSu8LGSxKFATIHH9_V49xWOKMH69JSMLCML9bLkqhoIm_nez7UTjx7J1osDZofnetT43C9fnYHfx2I-jirVqwinhqnU0dg%3D%3D
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13084-7
https://www.docrates.com/en/
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NIEUWSBERICHT 

NEDERLANDSE FEDERATIE VAN KANKERPTIËNTEN ORGANISATIES (NFK)

Uitgebreide DNA-test verhoogt kans op experimentele 
behandeling (30-10-19)

Op 17 oktober werd bekend dat ongeneeslijk zieke kankerpatiënten bij wie standaard 
(ziektegerichte) behandelopties geen resultaat (meer) opleveren, in aanmerking kunnen 
komen voor een uitgebreide DNA-test in het Erasmus MC.
Doel van die test is nieuwe behandelopties voor deze patiënten te vinden die bij hun DNA-
profiel en tumortype passen. Zo kan, zoals in dit artikel staat beschreven, een patiënt met 
maagkanker en een bepaalde genetische afwijking, baat hebben bij een geneesmiddel dat 
voor borstkankerpatiënten met diezelfde DNA afwijking is ontwikkeld. De kans dat er een 
nieuwe behandeloptie wordt gevonden is 10-15%. 
 
Lees meer >>

NIEUWSBERICHT HARTWIG MEDICAL FOUNDATION

Wordt whole genome sequencing van tumorweefsel 
standaard diagnostiek bij kanker? (11-7-19)

Het Antoni van Leeuwenhoek, UMC Utrecht en Hartwig Medical Foundation onderzoeken of 
het uitlezen van het hele tumor-DNA (whole genome sequencing) inzetbaar is in de standaard 
diagnostiek voor patiënten met uitgezaaide tumoren. Met als doel een ‘behandeling op 
maat’ voor zoveel mogelijk patiënten op basis van zijn of haar unieke tumorprofiel. De 
onderzoekers krijgen hiervoor 1,5 miljoen euro van ZonMW.

In één keer hele tumor-DNA in kaart

In de standaard diagnostiek wordt vaak maar een klein gedeelte van het tumor-DNA 
onderzocht en worden verschillende testen na elkaar uitgevoerd. Met whole genome 
sequencing (WGS) hoeft de patiënt maar één keer tumorweefsel af te staan en wordt het 
hele tumor-DNA in één keer in kaart gebracht. Daarmee komt alle mogelijke informatie 
over de tumor direct beschikbaar. Dit scheelt belastende extra afnames van biopten voor 
de patiënt, opeenvolgende analyses en een opeenstapeling van testen. In verschillende 
studies is al aangetoond dat het aflezen van het héle tumor-DNA meerwaarde heeft voor 
de diagnostiek. Er worden meer aanknopingspunten gevonden voor behandeling op maat, 
waardoor patiënten die geen andere behandelopties meer hebben soms in aanmerking 
komen voor specifieke klinische studies.

Lees meer >>

https://nfk.nl/nieuws/uitgebreide-dna-test-verhoogt-kans-op-experimentele-behandeling
https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/wordt-whole-genome-sequencing-van-tumorweefsel-standaard-diagnostiek-bij-kanker/
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Dataverzoeken
In 2019 zijn 59 dataverzoeken ingediend en 52 goedgekeurd. Het aantal dataverzoeken is in 2019 ruim 60% 
gestegen ten opzichte van 2018. 

Er zijn steeds meer buitenlandse onderzoekers die gebruik maken van de data uit de Hartwig Medical Database. 
In 2017 waren er alleen maar Nederlandse onderzoekers, in 2018 kwam 28% van de dataverzoeken uit het 
buitenland en in 2019 was dat 35%. 

Sinds de start in 2017 zijn er 99 dataverzoeken goedgekeurd. Onderzoekers tonen zich enthousiast over zowel de 
kwaliteit van de data als over de geboden service. 
• De dataverzoeken in Nederland kwamen uit het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek, 

Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht, LUMC, Radboudumc, Hubrecht Instituut, UMC Groningen en 
Prinses Máxima Centrum;

• In Europa kwamen de dataverzoeken uit België (Ghent University), Groot-Brittannië (University of Oxford, The 
Institute of Cancer Research, The Francis Crick Institute), Frankrijk (Gustave Roussy Cancer Campus), Spanje 
(Vall d’Hebron Institute of Oncology en IRB Barcelona), Zwitserland (University of Bern) en Polen (Adam 
Mickiewicz University);

• De overige dataverzoeken kwamen uit de Verenigde Staten (National Cancer Institute en Weill Cornell 
Medicine) en Singapore (Duke-NUS Medical School). 

Publicaties en presentaties
Onderzoek door derden met data uit de Hartwig Medical database heeft in 2019 tot 9 publicaties in impactvolle 
internationale tijdschriften geleid. Hierover hebben de onderzoekers gesproken op 21 (wetenschappelijke) 
bijeenkomsten in binnen- en buitenland, waaronder het Europese congres voor oncologen (ESMO) in augustus/
september. 

Wetenschappelijke studies

WIDE | WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt
Een van de uitdagingen om de uitgebreide DNA-test onderdeel te laten worden van vergoede zorg is om 
bewijsvoering te genereren die voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. De eisen voor die bewijsvoering 
zijn streng en vragen om onderbouwing van klinische meerwaarde. Om een vervolg te geven aan de inspanningen 
die door de stakeholders binnen de Health Deal zijn verricht, is in 2019 een klinische studie gestart, in samenwerking 
met het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek, om een deel van die bewijsvoering te verkrijgen. 
Deze studie draagt de naam WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt (WIDE).

De primaire einddoelen van WIDE gaan over de haalbaarheid van de implementatie van WGS in de kliniek en de 
klinische validatie. De secundaire einddoelen gaan over kosteneffectiviteit (Health Technology Assessment), 
toegevoegde waarde (extra behandelingsopties) en beter geïnformeerde besluitvorming voor de behandelend 
arts en patiënt. Tot slot leveren de verkregen data binnen WIDE ook een aanvulling op de Hartwig Medical 
Database.
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Genetische voorspellers voor behandeling (22-10-19)

Veel (nieuwe) medicijnen tegen kanker zijn slechts effectief bij een deel van de patiënten 
die er op grond van klinische kenmerken voor in aanmerking komen. Door van zoveel 
mogelijk (gemetastaseerde) tumoren het gehele genetische profiel in kaart te brengen 
en deze gegevens te correleren met de klinische uitkomsten van de behandeling van de 
patiënt, hoopt het Center for Personalised Cancer Treatment genetische voorspellers voor 
de behandeling te vinden. Prof. dr. Edwin Cuppen legt uit hoe dit in zijn werk gaat en welke 
resultaten inmiddels zijn bereikt.
  
Edwin Cuppen, 
Hoogleraar Humane genetica UMC Utrecht en Scientific Director Hartwig Medical Foundation

 
Naar video >>

NIEUWSBERICHT ANTONI VAN LEEUWENHOEK

DNA-landkaart uitgezaaide kanker geeft aanknopings- 
punten voor behandelingen (24-10-19)

Nederlandse onderzoekers, onder wie drie internist-oncologen van het Antoni van 
Leeuwenhoek, hebben als eersten het landschap in kaart gebracht van DNA-fouten in 
duizenden uitgezaaide tumoren. Het onderzoek werd 23 oktober gepubliceerd in het 
wetenschappelijke toptijdschrift Nature. Het vormde in 2016 ook de aanleiding voor de 
DRUP-studie en dit jaar voor de WIDE-studie.
  
Oncologen Emile Voest, Neeltje Steeghs en Egbert Smit van het Antoni van Leeuwenhoek 
waren medeauteurs van de Nature-studie, die geleid werd door geneticus Edwin Cuppen 
van Hartwig Medical Foundation en UMC Utrecht.

Mogelijke behandelopties op basis van DNA-profiel tumor

Voor 62% van de bijna 2.500 patiënten die zijn getest, werden in hun tumor-DNA 
aanknopingspunten worden gevonden voor behandel- of onderzoeksmogelijkheden op 
maat. Daarvan kwam 31% van de patiënten mogelijk in aanmerking voor een geregistreerd 
geneesmiddel, waarvan 18% on-label (vergoede zorg) en 13% off-label (niet vergoede 
zorg). De overige 31% betreft patiënten die eventueel in aanmerking kunnen komen voor 
experimenteel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. 

Lees meer >>

https://www.youtube.com/watch?v=kgpM1UsJMw4
https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/dna-landkaart-uitgezaaide-kanker-geeft-aanknopingspunten-voor-behandelingen/
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Center for Personalized Cancer Treatment-02-studie (CPCT-02-studie)
De CPCT-02-studie heeft als doel de waarde van het sequencen van tumor-DNA aan te tonen door het opbouwen 
van een database en het identificeren van biomarkers die richtinggevend kunnen zijn voor behandeling van 
patiënten met een oncologische aandoening. 

De focus van de CPCT-02-studie heeft de afgelopen jaren gelegen in het opbouwen van een database die geschikt 
is voor verder onderzoek. De bereikte schaal en omvang zijn indrukwekkend. Deze database is de grootste ter 
wereld met WGS-data van tumorweefsels van gemetastaseerde tumoren. Sinds de start van de studie zijn 44 
ziekenhuizen aangesloten en zijn tot het eind van 2019 meer dan 6.700 patiënten geïncludeerd in de CPCT-02-
studie.

Wijziging inclusiecriteria
Nu de database zoveel gegevens bevat, richt de CPCT-02 studie zich per juni 2019 op het verzamelen van weefsel 
voor een beperkt aantal tumortypes. Voor veel kankertypen is er nu voorlopig voldoende informatie voor 
onderzoekers. Daarom is het verzamelen van de DNA-gegevens (via weefsel van patiënten) van alle soorten 
kanker niet meer nodig.

Voor een aantal kankersoorten en tumortypes heeft CPCT-onderzoek nieuwe vragen opgeleverd. Om onderzoek 
te doen naar een behandeling op maat voor die soorten kanker wordt aan patiënten met uitzaaiingen van die 
tumortypes gevraagd een biopt en bloed af te staan. Onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden die maken 
dat ze nog preciezer naar verschillende soorten DNA-afwijkingen binnen deze tumorsoorten willen kijken. Het 
vervolgonderzoek richtte zich in de tweede helft van 2019 op blaaskanker en prostaatkanker. Begin 2020 is een 
onderzoek gericht op alvleesklierkanker gestart.

Drug Rediscovery Protocol-studie (DRUP-studie)
De DRUP-studie is een klinisch onderzoek voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker voor wie geen 
standaardbehandeling meer beschikbaar is. Binnen de DRUP-studie wordt onderzocht of voor patiënten een 
doelgerichte therapie – bedoeld voor andere kankersoorten, maar wel met dezelfde kankercelkenmerken – 
effectief is. De DRUP-studie is in september 2016 geopend. In 2019 includeerden in totaal 33 ziekenhuizen in 
Nederland patiënten voor de DRUP-studie, waaronder alle universitair medische centra (8). Eind 2019 waren in 
totaal 1.190 patiënten aangemeld voor de studie. Ongeveer de helft hiervan is geïncludeerd op basis van door 
Hartwig Medical Foundation uitgevoerde WGS-analyse. 525 Patiënten zijn gestart met behandeling. 

Samenwerking met veldpartijen 

In 2019 hebben wij blijvend geïnvesteerd in de samenwerking met alle relevante veldpartijen en organisaties, 
waaronder oncologen, longartsen, pathologen, klinisch genetici en andere behandelaars (NVMO, NVALT, NVVP, 
VKGN), IKNL, Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek, samenwerkende ziekenhuizen (NFU, NVZ), 
BBMRI, PALGA en HealthRI en de bij Stichting CPCT aangesloten ziekenhuizen.

Tevens hebben wij overlegd met een aantal individuele farmaceuten, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
(VIG), kankerpatiëntenorganisaties NFK, Inspire2Live, KWF Kankerbestrijding en adviesorganen NZa, ZiNL en het 
Ministerie van VWS over de toegevoegde waarde voor de WGS gebaseerde uitgebreide DNA-test voor de patiënt 
van vandaag en van morgen. We hebben de voordelen en implementatiestrategieën van de DNA-test en de 
database voor een lerend zorgstelsel in de oncologie besproken met de beleidsmakers in de oncologische zorg. 
Oriënterende gesprekken met verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland over inzet en vergoeding van de DNA-
test hebben eveneens plaatsgevonden.

http://www.cpct.nl
https://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/
http://www.nvmo.nl
https://www.nvalt.nl/
http://www.nvp.nl
http://www.vkgn.org/
http://www.iknl.nl
https://www.nki.nl/
https://www.avl.nl/
http://www.nfu.nl
http://www.nvz.nl
http://www.bbmri.nl
http://www.palga.nl
https://www.health-ri.org/
https://www.cpct.nl/over-cpct/
http://www.vig.nl
http://www.vig.nl
http://www.nfk.nl
http://www.inspire2live.org
http://www.kwf.nl
http://www.nza.nl
https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
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Andere activiteiten

Patiëntrapport
Een belangrijk onderdeel van het patiëntrapport is het controleren van de WGS-uitslagen door een klinisch 
moleculair bioloog in de pathologie (KMBP) en het opstellen van een samenvatting van de meest relevante 
bevindingen. Hiervoor heeft Hartwig Medical Foundation samenwerking gezocht en gevonden met de afdeling 
moleculaire pathologie van het Erasmus Medisch Centrum, waarmee continuïteit, samenwerking en kennis delen 
van het uitgeven van de diagnostische rapportage gegarandeerd kan worden.

In 2019 is verder gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen van het patiëntrapport. Er is belangrijke informatie aan 
toegevoegd, zoals de mutational load, microsatelliet-instabiliteit, homologe recombinatie deficiëntie status, 
mogelijk gemuteerde genen door structurele variatie, aanwezigheid van fusiegenen en gepersonaliseerde 
suggesties voor mogelijke targeted therapies. Mede hierdoor is het patiëntrapport steeds vaker het startpunt 
voor mogelijk nieuwe behandelingen van patiënten voor wie dat op basis van de reguliere diagnostiek niet meer 
mogelijke leek. Anderzijds zijn de mogelijke behandelopties voor de patiënt beter in beeld gebracht.

In oktober 2018 is Hartwig Medical Foundation een samenwerking gestart met iClusion. Met deze samenwerking 
is het voor artsen in drie stappen mogelijk om voor een specifieke patiënt direct toegang te krijgen tot relevant 
klinisch onderzoek in Nederland en België. Met de toename van de informatie in het patiëntrapport, groeide ook 
de vraag naar duiding en toelichting. 

De gehele opmaak van het rapport is in 2019 vernieuwd. Het patiëntrapport is beter leesbaar en toegankelijk 
voor een grotere doelgroep (oncoloog, patholoog en patiënt).

Bijscholing en training
In 2019 hebben we bij St. Antonius Ziekenhuis de laatste van een reeks bijscholingen bij de CPCT-ziekenhuizen 
gegeven. We hebben trainingen gegeven bij SMS-oncology en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van 
Leeuwenhoek .

Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van digitale scholing en educatie-/ en 
voorlichtingsmateriaal over WGS en next generation sequencing, voor de medische beroepsgroep; oncologen, 
pathologen en (research)verpleegkundigen. De voorlichting wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 
ZonMw binnen het programma Personalized Medicine en gebeurt in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging Medische Oncologie (NVMO). De verwachting is dat deze E-learning medio 2020 live gaat.

De transparante en toegankelijke patiëntrapportage, die directe toegevoegde waarde voor de arts en patiënt 
geeft, zorgt voor een toenemend draagvlak onder behandelend artsen en patiënten. Voorlichting en opleiding 
over het gebruik van dit patiëntrapport en de mogelijkheden voor toegang tot en de inhoud van de database 
worden verder geïntensiveerd.

Faciliteren onderzoeksinitiatieven
Nadat we in 2017 en 2018 ondersteuning hebben verleend aan research focusgroepen hebben we dit jaar onze 
focus verlegd naar het faciliteren van georganiseerde onderzoeksinitiatieven, waarbij de data worden aangevraagd 
via de bekende data aanvraagprocedures.

IT-investeringen
In 2019 hebben aanzienlijke investeringen in softwareontwikkeling plaatsgevonden. Het BFX-IT-team heeft 
gewerkt aan de verbetering van de software van de IT-pipeline in samenwerking met Hartwig Medical Foundation 
Australia. De IT-pipeline zorgt voor het analyseren van de ruwe sequencing data tot en met de weergave van een 
voor de behandelaar begrijpelijk patiëntrapport.

https://www.iclusion.com/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/personalised-medicine/


JAARVERSLAG 2019 16

BESTUURSVERSLAG

Daarbij is gewerkt aan de verbetering van de nauwkeurigheid en de gevoeligheid van het opsporen van mutaties 
en andere afwijkingen in het DNA van de tumor. Zoals mutational burden, translocaties en fusiegenen, 
microsatelliet instabiliteit, het koppelen van onze uitslagen met zogenaamde kennisbanken (waaronder CiVIC, 
OncoKB en CGI) én met lopende klinische studies (in samenwerking met iClusion).

In het laatste kwartaal van 2019 hebben wij voorbereidingen getroffen voor de overgang van de private cloud 
omgeving van Schuberg Philis naar de public cloud omgeving van Google Cloud Services. Het vergroten van het 
gebruiksgemak voor het werken met onze data en het verlagen van de kosten voor opslag en verwerking van de 
data zijn de belangrijkste redenen voor deze overgang. Na juridische toetsing en het inlichten van onze 
samenwerkingspartners zal implementatie en overgang in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. Concreet 
betekent dit dat zowel de dataopslag als de compute omgeving overgaan.

Van biopt tot patiëntrapport
De doorlooptijd van biopt tot patiëntrapport is gedurende 2019 teruggebracht van 25 naar gemiddeld 19 dagen. 
Een ‘spoed’ werkwijze kan de doorlooptijd terugbrengen tot 8 dagen. Investeringen in labprocessen en IT brengen 
de gemiddelde doorlooptijd onder standaard productieomstandigheden in 2020 verder terug naar de gewenste 
10 werkdagen.

Moleculaire tumorpercentagetest
Het labteam heeft in 2019 verdere stappen gezet in het automatiseren van het lab proces. Zo is er een moleculaire 
tumorpercentagetest ontwikkeld. Biopten worden getest op de aanwezige hoeveelheid tumorcellen met een 
DNA-analyse in plaats van de standaard pathologie route (waarbij een dun plakje weefsel van het tumorbiopt 
gesneden wordt en onder een microscoop wordt bekeken). Dit testproces is sneller en helpt om biopten en 
celmateriaal nauwkeuriger te analyseren en om een meer afgewogen oordeel te hebben of een biopt voldoet aan 
de kwaliteitscriteria om te kunnen worden gesequenced.

RNA-sequencing
In 2019 is Hartwig Medical Foundation gestart met het uitlezen van RNA (Ribonucleïnezuur) uit biopten. RNA 
speelt een belangrijke rol in het coderen, overbrengen, reguleren, interpreteren en tot expressie brengen van 
genen. Waar er bij whole genome sequencing gekeken wordt naar het genoom, kijk je met RNA naar het 
zogenaamde transcriptoom1. RNA geeft ons hiermee – nog – meer informatie over het weefsel, bijvoorbeeld 
welke genen in welke vorm actief zijn. Het onderzoek op RNA-niveau zal naar verwachting toenemen en informatie 
opleveren die complementair is aan de WGS-data. Dit draagt bij aan een beter inzicht en mogelijke nieuwe 
biomarkers. De combinatie van whole genome DNA en ‘messenger’ RNA-data van individuele patiënten maakt de 
Hartwig Medical database nog unieker. 

Op dit moment verkeert het uitlezen van RNA nog in de onderzoeksfase, in de toekomst is het echter denkbaar 
dat bevindingen hieruit ook terugkomen in het patiëntrapport.

De Hartwig Medical Foundation database bevat inmiddels van 1.613 patiënten naast WGS DNA-data ook RNA-
data.

1  Het transcriptoom omvat alle RNA-moleculen in een cel, een populatie van cellen, of een organisme, die in 
verband staan met de transcriptie. In tegenstelling tot het genoom, dat min of meer constant van samenstelling 
is gedurende de levensduur van een cel of organisme, kan de samenstelling van het transcriptoom actief gewijzigd 
worden afhankelijk van ontwikkelingsstadia en invloeden vanuit de omgeving (bron: Wikipedia).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ribonucle%C3%AFnezuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transcriptoom
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ISO 17025-accreditatie
Met de ISO 17025:2005 accreditatie, die eind 2017 is verkregen, voldoet Hartwig Medical Foundation voor alle 
WGS-laboratoriumtesten aan internationaal gedefinieerde kwaliteitsnormen, Raad voor Accreditatie 
registratienummer L633. Er is inmiddels een nieuwe versie van de ISO-17025 norm uitgekomen: ISO 17025:2017. 
Onder leiding van de kwaliteitsmanager hebben wij het kwaliteitssysteem en de procedures in 2019 vernieuwd, 
om te kunnen voldoen aan de nieuwe norm.

AVG – Data Privacy Impact Assessment
In 2019 is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd voor de activiteiten die door de Hartwig 
Medical Foundation worden verricht, meer specifiek ten aanzien van het uitvoeren van sequencing en analyse-
activiteiten en het beheren van een database voor onderzoeksdoeleinden. In deze DPIA zijn de privacy risico’s die 
bestaan voor betrokkenen omtrent deze activiteiten op heldere wijze in kaart gebracht en zijn maatregelen 
geformuleerd om de gesignaleerde risico’s te verkleinen. Deze maatregelen zijn intussen opgepakt. Bij de uitvoer 
van de DPIA is het advies van de functionaris gegevensbescherming van de Hartwig Medical Foundation 
ingewonnen.

Projecten

De toegevoegde waarde van whole genome sequencing als accurate diagnostische methode voor het verbeteren 
van behandeluitkomsten van patiënten met kanker wordt nog door weinigen betwijfeld. Om de toepassing van 
whole genome sequencing eerder aan te tonen participeert Hartwig Medical Foundation in verschillende 
projecten.

PEGASUS
Eind 2019 is een subsidie toegekend aan het project PEGASUS, van Hanneke van Laarhoven van het Amsterdam 
UMC, in samenwerking met Hartwig Medical Foundation. In PEGASUS wordt gekeken naar de meerwaarde van 
WGS voor behandelbeslissingen bij pancreas-, slokdarm- en maagkanker. PEGASUS maakt onderdeel uit van het 
ZonMw onderzoeksprogramma Personalised Medicine (onderdeel van Goed Gebruik Geneesmiddelen) en heeft 
als doel om bewijslast te genereren die de doelmatige implementatie van behandelingen op maat in de 
Nederlandse gezondheidszorg ondersteunt. Met PEGASUS wordt onderzocht of een op RNA-expressie gebaseerde 
voorspeller voor respons op chemotherapie (FOLFIRINOX) aangescherpt kan worden met WGS-informatie. 
Gekeken wordt of het daarmee geschikt kan worden gemaakt voor het voorspellen of patiënten goed op de 
behandeling zullen reageren. Op die manier worden patiënten met een voorspelde slechte respons ontzien van 
bijwerkingen van behandelingen die niet aanslaan. Tevens wordt onderzocht in hoeverre WGS gebaseerde 
diagnostiek extra behandelmogelijkheden oplevert. De eerste resultaten worden in 2021 verwacht. 

BLINC | BLadder cancer Immunotherapy aNd Cost-effectiveness
Onderzoekers hebben een subsidieaanvraag ingediend bij KWF Kankerbestrijding voor het project BLINC. De 
onderzoeksgroep bestaat uit Martijn Lolkema uit het Erasmus MC (hoofdonderzoeker), Edwin Cuppen (UMC 
Utrecht), Mark van de Wiel (Amsterdam UMC – locatie VUmc) en Geert Frederix (UMC Utrecht/Julius Center). 
Hartwig Medical Foundation ondersteunt dit project. BLINC betreft WGS-gebaseerde biomarker discovery voor 
immunotherapie bij blaaskankerpatiënten. Tevens wordt de kosteneffectiviteit van de inzet van de DNA-test in 
kaart gebracht. Hoewel het project voldeed aan de criteria voor subsidietoewijzing en als relevant is gekwalificeerd, 
is het door het KWF niet gehonoreerd. Gelet op de beperking in middelen is de voorkeur naar andere projecten 
gegaan.

Het Ministerie van VWS heeft haar toezegging voor cofinanciering in stand gehouden voor een nieuw project met 
dezelfde signatuur. Gesprekken daarover lopen nog.
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GENONCO
Met de in 2017 verstrekte subsidie door KWF Kankerbestrijding voor het project GENONCO wordt een veilige 
koppeling gerealiseerd met de nationale kankerregistratie (NKR) en het nationale systeem van de pathologen 
(PALGA). Hierbij wordt samengewerkt met IKNL, PALGA en Lygature. Tevens wordt met het opzetten van een 
dataportaal de Hartwig Medical database toegankelijker gemaakt. Daarnaast kunnen bioinformatici straks voor 
grootschalige analyses via een cloud omgeving toegang krijgen tot data. Beide deelprojecten worden in 2020 
afgerond.

Zeldzame tumoren
In samenwerking met Carla van Herpen (Radboudumc) worden de mogelijkheden geëxploreerd om een nieuw 
project vorm te geven voor patiënten met zeldzame tumoren (> 20.000 per jaar). Het is de bedoeling om een 
DNA-test te gaan gebruiken om behandelopties in kaart te brengen voor patiënten met deze tumoren waarvoor 
doorgaans geen medicijnen zijn geregistreerd.

Communicatie

Evenementen
In februari hebben we voor de tweede keer een open dag georganiseerd in het kader van Wereldkankerdag. 

Publicaties
We hebben veel aandacht gekregen van de media. Hiermee hebben we vooral de professionals in de zorg voor 
mensen met kanker bereikt, maar ook de patiënten, de politiek en het grote publiek. Er zijn bijvoorbeeld artikelen 
verschenen in de Telegraaf, het NRC en het Noord-Hollands Dagblad. Het CPCT heeft een prachtige video 
gepubliceerd over behandeling op maat voor iedere patiënt met kanker. 

De professionals zijn onder andere bereikt via interviews en artikelen in Medische Oncologie (magazine voor 
leden van de vakorganisatie voor oncologen) en op Genome Web, Precision Oncology news, Oncologie.nu en de 
websites van ZonMw en het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast hebben we via berichten op onze eigen website 
en social media contact gehad met duizenden lezers. Op onze website hebben we een nieuwe webpagina 
gelanceerd met uitleg voor de patiënt over de uitgebreide DNA-test en behandeling op maat. 
De onderwerpen waren vooral de voordelen van de uitgebreide DNA-test, de klinische studies zoals DRUP en 
WIDE en de wetenschappelijke resultaten uit onderzoek met de genetische en klinische gegevens van meer dan 
4.500 patiënten.

In 2020 gaan we op deze manier door. Bijscholing zal meer de nadruk krijgen omdat kennis over moleculaire 
diagnostiek belangrijk is bij het werken met de uitgebreide DNA-test. 

Zorgstelsel, beleid en maatschappelijke impact

Onderweg naar een lerend zorgstelsel
In navolging van onze eerdere activiteiten rond de Health Deal en expertiseverzoeken die voortvloeien uit de 
CPCT-, DRUP- en WIDE-studies hebben wij in 2019 veel contact gehad met partijen die samen willen toewerken 
naar een lerend zorgstelsel. Daarbij was zowel de waarde van samen beslissen tussen arts en patiënt, als ook 
toegang tot een infrastructuur met de meest actuele data over effectieve behandelopties en klinische trials, 
leidend. Een greep uit onze contacten en de ontwikkelingen binnen het zorgstelsel:
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Patiënten
In 2019 hebben wij van diverse patiëntenorganisaties en –koepels vragen ontvangen over de mogelijkheden van 
het gebruik van gegevens uit de Hartwig Medical Database bij de verbetering van oncologische zorg. Onder meer 
heeft Edwin Cuppen met onderzoeker Lindsay Angus bij een workshop tijdens het Borstkankersymposium van 
BVN en Jij Speelt De Hoofdrol met patiënten en hun naasten doorgenomen hoe het patiëntrapport de basis kan 
zijn voor groepering van tumorkenmerken, waardoor een betere behandeling op maat mogelijk is.

Ook heeft Paul Roepman in november tijdens de V&VN Oncologiedagen namens Hartwig Medical Foundation 
een lezing gegeven over de werking en mogelijkheden van de uitgebreide DNA-test voor verpleegkundigen en 
patiënten. Daarnaast zijn wij kennispartner van de Patiëntenraad van het Centre for Personalized Cancer 
Treatment (CPCT).

Zorgverzekeraars
In 2019 hebben wij van een zorgverzekeraar naar aanleiding van de DRUP-studie het verzoek ontvangen om in 
een bijeenkomst met een topklinisch centrum toe te lichten wat de uitgebreide DNA-test kan bieden voor betere 
medische besluitvorming en bij de behandelkeuze voor patiënten met uitgezaaide tumoren. Deze zorgverzekeraar 
is verder met ons en met zorgverleners in gesprek gegaan om te bekijken of een meerjarenproject voor verbetering 
van oncologische zorg voor bepaalde patiëntengroepen past in haar beleid.

Oncologen
Onder oncologen leefde in 2019 steeds meer bewustzijn van de mogelijkheden van de uitgebreide DNA-test voor 
gezamenlijke besluitvorming met de patiënt rondom behandelopties. NVMO-voorzitter Haiko Bloemendal 
benadrukte in zijn voorwoord in Medische Oncologie van oktober de unieke internationale voortrekkersrol van 
Nederland op het vlak van oncologische data. Daarin onderstreepte hij het belang van deze data-infrastructuur, 
die beschikbaar is gekomen via de DRUP-studie en publicaties in Nature, over de waarde van de Hartwig Medical 
database voor het vinden van behandelopties voor uitgezaaide tumoren.

Beleid
Dat ook binnen de politiek en bij beleidsmakers de actualiteit rondom preventie van zorg, betaalbaarheid van 
zorg en slimme data-koppelingen hoog op de agenda staan was voor onze organisatie goed merkbaar. Een greep 
uit deze activiteiten:

Op 10 september brachten Tweede Kamerlid en woordvoerder Zorg van het CDA Joba van den Berg en Bowine 
Michel, CDA duo-Raadslid Zorg, Jeugdzorg en Sport van de Gemeente Amsterdam, een werkbezoek aan het 
kantoor en laboratorium van de stichting. 

In december lichtte Edwin Cuppen bij het Bruggink symposium “Een nieuwe generatie geneesmiddelen: naar een 
hypotheek op genezing?” als inleidende spreker de mogelijkheden van whole genome sequencing bij het 
doeltreffend omgaan met kostbare nieuwe behandelingen en geneesmiddelen toe. Daarbij waren Nederlandse 
en Belgische gezondheidseconomen, zorgverzekeraars, beleidsmakers van het Ministerie van VWS, CBG, 
Zorginstituut, ziekenhuiskoepels, apothekers en farmaceutische- en medtechbedrijven aanwezig.
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Maatschappelijke Impact
De maatschappelijke impact van kanker nam ook in 2019 toe. Vanuit onze missie betreft dit dan ook twee 
ontwikkelingen die nauw met onze missie verbonden zijn:

1. Kanker als maatschappelijke uitdaging
Sinds de jaren ’90 tot in 2019 is het aantal mensen met kanker in Nederland verdubbeld2. Op 1 januari 2019 
waren er in Nederland ongeveer 578.000 personen met kanker: 277.000 mannen en 301.000 vrouwen3. Dat zijn 
ongeveer 3 mensen per 100 inwoners. In 2019 kregen bijna 118.000 mensen de diagnose kanker. In haar 
Volksgezondheid Toekomstverkenningen 2018 verwacht het RIVM dat kanker, hart- en vaatziekten en psychische 
stoornissen de diagnosegroepen met de hoogste merkbare ziektelast zullen zijn4. Deze bestaat uit de som van het 
aantal jaren dat mensen korter leeft door de ziekte (verloren levensjaren) en het verlies aan kwaliteit van leven 
door de ziekte (ziektejaarequivalenten).

Behalve voor de gezondheid heeft kanker ook een grote impact op werk en inkomen van jaarlijks zo’n 45.000 
mensen uit de beroepsbevolking, die tijdelijk uitvallen, dan wel geheel of gedeeltelijk hun werkvermogen zien 
teruggaan.5 

2. Betaalbaarheid en houdbaarheid zorgstelsel
Met een toenemend oudere bevolking door vergrijzing en inwoners die steeds vaker meerdere chronische 
aandoeningen ontwikkelen, stegen de afgelopen jaren ook de publieke uitgaven aan gezondheidszorg. Daarvan 
wordt met een bedrag van rond EUR 6 miljard zo’n 7% van de totale zorguitgaven (ca. EUR 80 miljard) besteed aan 
oncologische zorg.6 Het goede nieuws is dat er steeds meer geneesmiddelen en behandelingen worden ontwikkeld 
die gericht kanker – en met name uitgezaaide kanker – te lijf kunnen gaan. Voor veel van de patiënten met 
uitzaaiingen is het echter ingewikkeld om te beoordelen welke behandeling zal aanslaan en hoe doeltreffend 
deze zal zijn. 

Daarnaast behoren deze behandelingen tot de top 25 van kostbaarste geneesmiddelen, bleek in januari 2019 uit 
de Monitor Geneesmiddelen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).7

Daarover maken niet alleen patiënten en beleidsmakers, maar ook politici zich zorgen, omdat de beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van goede zorg voor mensen met kanker én die van mensen met andere aandoeningen onder 
druk komt te staan. Daarom hebben wij 2019 vanuit de Tweede Kamer van meerdere Kamerleden vragen 
ontvangen over de mogelijkheden van de uitgebreide DNA-test om bij te dragen aan het selecteren van de juiste 
behandeling voor iedere patiënt met uitgezaaide kanker.

2  Nationale Kankerregistratie, https://www.iknl.nl/nkr-cijfers 

3   Volksgezondheid & Zorg, https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kanker/cijfers-context/huidige-situatie#node-
prevalentie-van-kanker

4  RIVM, https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
5  NFK, https://nfk.nl/kanker-en-werk/werken-met-of-na-kanker
6   Volksgezondheid & Zorg, https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kanker/kosten/zorguitgaven#node-kosten-van-

zorg-voor-kanker
7   NZa, Monitor Geneesmiddelen in de Medisch Specialistische Zorg, https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/30/uitgaven-

aan-dure-geneesmiddelen-stijgen-naar-21-miljard 

https://www.iknl.nl/nkr-cijfers
https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
https://nfk.nl/kanker-en-werk/werken-met-of-na-kanker
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/30/uitgaven-aan-dure-geneesmiddelen-stijgen-naar-21-miljard
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/30/uitgaven-aan-dure-geneesmiddelen-stijgen-naar-21-miljard


JAARVERSLAG 2019 21

BESTUURSVERSLAG

Uitdagingen

Niet alle doelstellingen voor 2019 zijn behaald. Het verbeteren van de kwaliteit van het patiëntrapport en het 
aanbieden van begrijpelijke informatie voor arts en patiënt hadden een hogere prioriteit dan het verlagen van de 
doorlooptijd van biopt tot patiëntrapport. De beoogde termijn van twee weken doorlooptijd is nog niet gehaald 
in 2019.

Achilleshiel voor de opbouw van de Hartwig Medical database blijft de kwaliteit van de klinische data uit de 
centra. De kwaliteit van die data is bepalend voor de uitkomsten uit de analyses op die database. In 2019 is in 
samenwerking met Stichting CPCT projectmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van die data, die 
hebben geleid tot een sterke vermindering van achterstanden en een verbetering van de betrouwbaarheid. Ook 
in 2020 wordt ingezet op de inhoudelijke toetsing van de klinische data.

Naamsbekendheid en een goede relatie met diverse groepen van professionals blijft essentieel. Ook draagt 
aansluiting met een voor de professionals bekende bestaande infrastructuur (IKNL, PALGA, BBMRI) hiertoe bij.

NIEUWSBERICHT HARTWIG MEDICAL FOUNDATION

CDA-Woordvoerder Medische Zorg Joba van den Berg:  
Het vinden van biomarkers en een uitgebreide DNA-test 
kan bijdragen aan het verminderen van onder- en  
overbehandeling (10-09-19)

Tijdens het werkbezoek van Joba van den Berg 
(CDA-woordvoerder Medische Zorg in de Tweede 
Kamer) en Bowine Michel (CDA duo-Raadslid 
Zorg, Jeugdzorg en Sport, Gemeente Amsterdam) 
op 6 september kwamen de uitdagingen van 
toegang tot en betaalbaarheid van de juiste 
behandeling voor mensen met kanker aan 
bod. Daarbij lieten zij zich informeren over de 
mogelijkheden van DNA-testen voor het vinden 
van de juiste behandelopties, de juiste dosering 
en het deelnemen aan klinisch onderzoek naar 
nieuwe behandelingen voor patiënten.
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Het jaar 2019 in cijfers
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 2019 2018 

Goedgekeurde dataverzoeken 52 32

Geïncludeerde patiënten in de CPCT-02-studie 541 2.150

Geïncludeerde patiënten in de WIDE-studie 446 -

Patiëntrapporten CPCT-02-studie 655 1.636

Patiëntrapporten DRUP-studie 268 154

Patiëntrapporten WIDE-studie 392 -

Spoed 
in 8 dagen

19 dagen 
doorlooptijd van biopt 

tot patiëntrapport

Top 3 
primaire tumorlocaties: 
borst (802), colorectaal 

(601), long (560)

Bij 1.613  
biopten is naast whole 

genome sequencing ook 
RNA-sequencing 

toegepast 

44
deelnemende ziekenhuizen 

aan de CPCT-02-studie 

33
deelnemende ziekenhuizen 

aan de DRUP-studie

1
deelnemend ziekenhuis 

aan de WIDE-studie

6.743
patiënten in de CPCT-02-studie

1.190
patiënten in de DRUP-studie

446
patiënten in de WIDE-studie

8.379
patiënten geïncludeerd

in de studies

4.696
patiënten in de Hartwig 

Medical database

128
goedgekeurde dataverzoeken

Totalen (per 31 december 2019)

2019 versus 2018

Het jaar 2019 in cijfers

Open Podium Medische Oncologie september 2019 
“Eigenlijk ontkent niemand meer dat DNA-analyses een plek hebben in 

de moderne oncologie. Waar de discussie nu over gaat, is met name hoe 
breed de analyses zouden moeten zijn”.   

Emile Voest, internist-oncoloog en medisch directeur Antoni van Leeuwenhoek

“Het is voor ons bij Frame een enorme kans om zo’n wereldklasse 
sequencing centrum op loopafstand te hebben”.  

Ronald Plasterk, CEO Frame Cancer Therapeutics

Voorwoord Medische Oncologie, over Nederlandse successen op ESMO  (okt 2019)“Zonder anderen te kort te doen, wil ik met name de Nederlandse bijdragen over de CPCT- en DRUP-studies benoemen die door respectievelijk prof. dr. Edwin Cuppen en prof. dr. Emile Voest werden gepresenteerd. Prachtige studies waarover vlot in zeer vooraanstaande tijdschriften is gepubliceerd en goede reclame voor het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek. De uitkomsten van deze studies zijn ook zeer belangrijk voor patiënten. Zo worden in de DRUP-studie bij een uitgebreid voorbehandelde patiëntengroep veelbelovende resultaten gezien. Deze mooie resultaten zijn volledig gefinancierd door filantropie, iets waar wij zeer dankbaar voor mogen zijn”.    Haiko Bloemendal, internist-oncoloog Radboudumc, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO)
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Vooruitblik 2020-2021

Het beleidsplan bevat het kader en richtlijnen voor de activiteiten van Hartwig Medical Foundation en het 
uitgangspunt voor de raad van toezicht en het bestuur. 

Missie
Hartwig Medical Foundation gaat door op de ingeslagen weg om het potentieel van grootschalige DNA/RNA-
analyses en de opslag van genetische data in combinatie met klinische data in te zetten voor de verbetering van 
de (gepersonaliseerde) behandeling van de kankerpatiënt. De kern van de missie van Hartwig Medical Foundation 
is ongewijzigd: het verbeteren van de behandeling van kankerpatiënten.

Hartwig Medical Foundation draagt eraan bij dat:
• oncologen en pathologen steeds betere gereedschappen in handen krijgen om patiënten beter te behandelen 

met behulp van een patiëntrapport dat begrijpelijk is, bijdraagt aan samen beslissen en dat naast 
standaardbehandeling ook off-label opties en lopende trials in kaart brengt;

• patiënten met uitgezaaide kanker vandaag toegang hebben tot de best passende behandelopties of 
deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor de patiënt van morgen;

• het zorgstelsel de informatie krijgt om nieuwe medicijnen sneller en minder kostbaar beschikbaar te maken 
met behulp van WGS en bioinformatische analyse en een landelijke DNA/RNA-database, in combinatie met 
andere landelijk databases zoals de NKR van IKNL en PALGA van de pathologen;

• onderzoekers de genetische en klinische data krijgen om fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek 
te versnellen, door hen toegang te verschaffen tot een nationale landelijke DNA/RNA-database aangevuld 
met klinische gegevens en andere gekoppelde relevante gegevens.

Lerend zorgstelsel
Hartwig Medical Foundation wil blijven bijdragen aan een ‘lerend zorgstelsel in de oncologie’. Immers: meten is 
weten. Door op landelijke schaal genetische, behandel- en behandeluitkomstdata te verzamelen en beschikbaar 
te stellen, wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van medicatie bij bepaalde genetische make-up van de tumor. 
Dat draagt weer bij aan betere behandelkeuzes. Daarnaast worden met de koppeling met andere kennisbanken 
en lopende trials de behandelopties vergroot.

11

To support the learning care system  
in oncology
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De voorwaarden voor een lerend zorgstelsel zijn onveranderd:

• Opname door het zorgstelsel 
Voor opname blijft bekendheid bij en betrokkenheid van het Ministerie van VWS, ZiN, NZA, Zorgverzekeraars 
Nederland, NFU, NVZ en – last but not least – NFK van groot belang. Het allerbelangrijkste echter is uiteraard 
de toenemende relevantie van het patiëntrapport voor medisch oncologen en longartsen, klinisch moleculair 
biologen in de pathologie, pathologen en patiënten.

• Bewijsvoering 
Voorwaarde voor opname in het zorgstelsel en zorgverzekeringspakket is voldoen aan de ‘stand der 
wetenschap en praktijk’. Het bewijs voor de toegevoegde waarde van de WGS-gebaseerde DNA-test wordt op 
structurele basis zichtbaar in de WIDE-studie. Daarnaast werken aan businesscases voor die 
patiëntengroepen die er het meeste baat bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met een zeldzame 
tumor, patiënten waarvan de primaire tumor onbekend is of patiënten bij wie met behulp van een biomarker 
een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen responders en non-responders. 

• Beschikbare biomarkers 
Voor het ontdekken van biomarkers zijn een grote database met kwalitatief hoogwaardige informatie, slimme 
algoritmes en participatie in een off-label programma (DRUP-studie) vereisten. Het optimaal stimuleren, 
organiseren en faciliteren van de (inter)nationale onderzoekgemeenschap is hierbij van groot belang.

• Groeien tot een excellente organisatie 
Om een excellente organisatie te zijn blijft het van belang om – naast de beste mensen – een goed werkend 
kwaliteitssysteem voor lab en IT te hebben en een korte en betrouwbare doorlooptijd van biopt tot 
patiëntrapport. Privacy en datatoegang moeten evenwichtig gewaarborgd zijn in de governance over de data. 
Een World-class (algoritme) softwareontwikkeling en een schaalbare IT-infrastructuur zijn noodzakelijk.

• Structurele financiering 
Om de continuïteit te waarborgen is structurele financiering noodzakelijk naast en ter vervanging van de 
toezeggingen van de Hartwig Foundation. Deze financiering komt voort uit goede doelenfondsen, baten uit 
dienstverlening aan klinische genetica-afdelingen van centra en onderzoeksinstituten. Daarnaast is opname in 
het reguliere zorgstelsel en in het zorgverzekeringspakket de basis voor financiering op middellange termijn.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/off-label/
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Financiële resultaten

Begroting en realisatie 2019

In euro’s  Begroting Realisatie

BATEN

Giften  7.570.000 4.700.250

Omzet uit eigen dienstverlening  1.500.000 1.681.730

Bijdrage uit grants en subsidies  1.300.000  312.212

Overige baten  8.000

Totale baten 10.370.000 6.702.192

LASTEN

Variabele diagnostische kosten  4.500.000 2.652.024

Service- en onderhoudskosten  300.000  223.095

Datacommunicatie, processing en opslagkosten  1.500.000 1.096.006

Transportkosten  50.000  33.105

Afschrijvingskosten  1.200.000 1.189.707

Personeelskosten  1.800.000 1.404.861

Huisvestingskosten  170.000  154.051

Kantoorkosten  100.000  50.660

Verkoopkosten  200.000  177.509

Algemene kosten  550.000  604.335

Totale lasten 10.370.000 7.585.353

Saldo baten en lasten  0 - 882.957

Tabel 1 Begroting en realisatie 2019

Baten

De baten bestaan uit de ontvangen giften van de Hartwig Foundation, de omzet uit eigen dienstverlening, de 
bijdrages uit grants en subsidies en overige baten. De omzet uit eigen dienstverlening van bijna € 1,7 miljoen is 
hoger dan begroot, door groei van het aantal research klanten.

De opbrengsten uit grants bestaan uit EUCAN (€ 130.000) en WIDE (€ 182.000).

De gerealiseerde baten uit giften komen voort uit de toezegging van de Hartwig Foundation die zorgdraagt voor 
de aanvullende financiering van het exploitatietekort van Hartwig Medical Foundation. Omdat het exploitatietekort 
lager uitviel dan begroot, was de daarvoor benodigde aanvullende gift ook lager dan begroot. De Hartwig 
Foundation voorziet in een gift van € 4,7 miljoen bestaande voor de aanvulling van het exploitatietekort. De 
bijdrage is lager dan het exploitatietekort omdat de stichting over ruim voldoende liquide middelen beschikt om 
een deel zelf te dragen ( € 883.00) met behoud van een ruim voldoende continuïteitsreserve.
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Lasten
De lasten zijn lager dan begroot (-/- € 2,8 miljoen). Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de lagere 
variabele kosten. De variabele kosten bestaan voor het overgrote deel uit de kosten voor inclusie (afnemen biopt) 
en reagentia, die een-op-een samenhangen met het sequencing volume en het volume van de instroom van 
biopten en bloed. De inclusie van biopten lag op ruim 1.070 en ruim 45% onder de doelstelling van 2.000 voor 
2020. Belangrijkste reden voor het lagere aantal bestaat uit de aangepaste inclusiecriteria voor CPCT02-studie, 
die tot een veel lagere instroom hebben geleid. Deze aanpassing komt voort uit het feit dat de database inmiddels 
data van 4.500 patiënten bevat en voldoende groot is voor verder onderzoek. Groei van de database wordt tegen 
een beperkte vergoeding voor sequencing gestimuleerd voor bepaalde patiëntengroepen (denk aan pancreas en 
andere zeldzame kankers). De labproductie lag echter op bijna 1.100 tegenover gepland 1.800. De feitelijk 
productie lag dus 40% lager terwijl de inclusie ruim 45% lager lag.
• De variabele diagnostische kosten (kosten reagentia) liggen dienovereenkomstig 40% lager (-/- ruim € 1,8 

miljoen) door een lagere inclusie.

• De dataprocessing en opslagkosten vallen (€ 350.000) lager uit dan de begroting vanwege het lager aantal 
samples dat verwerkt en opgeslagen moest worden. De investeringen in de verbeteringen van de IT-pipeline 
(software) zijn geactiveerd. 

• De afschrijvingskosten zijn in lijn met de begroting (€ 1,2 miljoen) en lager dan voorgaande jaren. In 
december 2018 zijn twee NovaSeq6000-systemen aangekocht. De exploitatiekosten van deze sequencers en 
de kosten voor reagentia voor deze NovaSeq6000-systemen liggen aanmerkelijk lager dan die voor de 
HiseqX-systemen. De capaciteit van deze twee nieuwe NovaSeq6000-systemen, samen met de al eerder eind 
2017 aangekochte exemplaar is ruim voldoende om de gevraagde volumes de aankomende jaren aan te 
kunnen.

• De personeelskosten liggen lager dan de begroting (€ 400.000) omdat de invulling van IT-en bioinformatica 
vacatures moeizaam is (vanwege krappe arbeidsmarkt) en langer dan gepland geduurd heeft. De kosten voor 
ondersteuning van communicatie, studiemanagement en projectmanagement vallen daardoor hoger uit. Het 
IT-/bioinformaticateam is door Hartwig Medical Foundation Australia en door de inzet van extern ingehuurd 
projectmanagement (Ttopstart) ondersteund.

• De kantoorkosten zijn € 49.000 lager dan gepland. Verdere investeringen in kantoor en aanschaffingen zijn 
uitgesteld.

• De verkoopkosten zijn iets lager dan gepland (€ 22.000) omdat de aanpassingen van de website en het 
ontwikkelen van de OncoAct website zijn verplaatst naar 2020.

• De algemene kosten zijn (€ 54.000) hoger dan begroot door de omvang van de overige advieskosten. De 
overige advieskosten bestaan uit de kosten voor Ttopstart (projectmanagement), Loyens Loeff (juridische 
ondersteuning) Public Affairs en communicatie (zie toelichting personeelskosten), Considerati (data privacy 
officer) en de administratie en advieskosten waaronder de kosten van PricewaterhouseCoopers en Masman 
Bosman. 

Balans

De belangrijkste posten in de balans van Hartwig Medical Foundation zijn materiële vaste activa, reserves en 
fondsen en kortlopende schulden.

De materiele activa groot € 2,8 miljoen bestaan uit de investeringen in sequencers, labapparatuur, hardware en 
software (IT-pipeline). De reserves en fondsen, groot € 3,5 miljoen bestaan uit de continuïteitsreserve ter grootte 
van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (€ 2,3 miljoen) en de overige reserves. De kortlopende schulden 
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bestaan voor het overgrote deel (€ 442.000) uit nog te betalen vergoedingen voor de inclusie van patiënten in de 
CPCT-02-studie. Deze worden pas vergoed als ook het datamanagement is uitgevoerd door de centra.

Financiële vooruitblik

Hartwig Medical Foundation is voor een belangrijk deel van haar financiering afhankelijk van de giften en 
toezeggingen van de Hartwig Foundation. In februari 2018 heeft de Hartwig Foundation een aanvullende 
toezegging gedaan om de lening ter dekking van het exploitatietekort in 2019, 2020 en 2021 aan te vullen en te 
verlengen tot en met 31 december 2021 uitgaande van de door Hartwig Medical Foundation opgestelde 
meerjarenraming. 

Het totaal van alle toezeggingen van de Hartwig Foundation bedraagt maximaal € 60 miljoen. Van deze 
toezeggingen is per ultimo 2019 € 42,1 miljoen ingezet en nog € 18 miljoen beschikbaar.  Daarmee is de financiering 
van het exploitatietekort voor de periode 2020 tot en met 2021 afgedekt. Zoals toegelicht in de jaarrekening bij 
‘Gebeurtenissen na Balansdatum’ is de financiële impact van Covid-19 op onze exploitatie tot op heden beperkt 
en zal naar verwachting zo blijven.

De middellange en lange termijn financiering (vanaf 2022) ligt opgesloten in het succes van het genereren van 
voldoende bewijs voor de meerwaarde van de WGS-test (WIDE-studie) en de acceptatie en keuze van oncologen 
en pathologen om deze test ook in te zetten. En de bereidheid van ZiNL en verzekeraars om de DNA-test te 
vergoeden als de reguliere zorg. Er wordt ingezet op financiering vanuit:
• vergoeding van (academische) ziekenhuizen voor de inzet van de DNA-test voor (bepaalde groepen) 

patiënten. Beginnend als last resort aan het einde van de standaardbehandeling, patiënten met de diagnose 
primaire tumor onbekend en voor patiënten met zeldzame kankers (> 20.000 per jaar) waar geen ‘standaard’ 
diagnostiek noch standaardbehandeling voor is;

• vergoeding van DNA-test door zorgverzekeraars na toelating van de DNA-test door ZiNL voor alle patiënten 
met een uitgezaaide ziekte (die daarvoor in aanmerking komen).

Aangevuld met: 
• onderzoek grants van nationale onderzoeksinitiatieven, zoals ZonMw en Oncode Institute, goede 

doelenorganisaties (KWF Kankerbestrijding) en Europese subsidies;

• uitbreiding van betaalde sequencing en overige dienstverlening voor research (humaan en niet-humaan);

• innovatieprojecten met zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland), Ministerie van VWS en Economische 
Zaken en anderen.
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Risico’s 

De risico’s voor Hartwig Medical Foundation op de korte termijn liggen vooral in het vertrek van 
sleutelfunctionarissen. De impact van het vertrek van sleutelpersonen is verminderd door de uitbreiding van de 
organisatie en de verankering van kennis en routine in processen, waardoor deze minder persoonsafhankelijk is 
geworden. 

IT- en bioinformatica-vacatures zijn in de loop van 2019 ingevuld. Voor de klinisch moleculair bioloog in de 
pathologie is een back up geregeld, via een overeenkomst met het Erasmus MC. Na een opleiding en inwerktraject 
kunnen we op afroep beschikken over deze expertise. Er wordt ingezet op verder uitbreiding. Tevens wordt 
intensief samengewerkt met het UMC Utrecht, Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek en 
Erasmus MC, Hartwig Medical Foundation Australia. Bovenal wordt deze impact verminderd door een 
stimulerende en uitdagende werkomgeving te blijven bieden. 

Op de middellange termijn liggen de grootste (continuïteits)risico’s in het niet verkrijgen van gestructureerde en 
voldoende financiering door het uitblijven van acceptatie en toelating tot het standaard vergoede zorgstelsel. Er 
wordt op verschillende vlakken gewerkt aan verankering in het zorgstelsel (Tweede Kamer en Ministerie van 
VWS), projecten die bewijsvoering leveren (WIDE- en DRUP-studie), uitgewerkte businesscases en voorlichting bij 
met name de beroepsgroepen en patiëntorganisaties.

Een tweede risico ligt in wettelijke beperkingen voor het verstrekken of koppelen van data voor onderzoek en 
behandeling. De AVG is op 25 mei 2019 in werking getreden. Deze kent een aantal beperkingen in de mogelijkheid 
om data te delen en data te verstrekken. Met het gebruik van een trusted third party en codering van 
patiëntgegevens wordt een belangrijk deel daarvan opgelost. Daarnaast volgt Hartwig Medical Foundation de 
internationale ontwikkelingen in de standaarden voor uitwisseling van genetische informatie op de voet. De 
opinie over publieke cloud providers leggen mogelijk beperkingen op in het gebruik van hun diensten voor opslag 
en verwerking van genetische data. Hartwig Medical Foundation volgt daarbij de opinie van de belangrijkste 
stakeholders, (patiëntorganisaties) en beleidsmakers.

Een derde risico op de middellange tot lange termijn betreft de effecten van het Coronavirus op de financiën van 
de gezondheidszorg als geheel en op de die van ziekenhuizen en afdelingen oncologie in het bijzonder. Gelet op 
de forse extra kosten van de bestrijding van het virus, bestaat de mogelijkheid dat de ruimte voor verbetering en 
innovatie afneemt. Dat kan de grootschalige implementatie van de DNA-test negatief beïnvloeden. We blijven de 
ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig volgen en evalueren scenario’s met kleinschalige implementaties 
waarbij de businesscase voor de zorg financieel neutraal of positief is.

Het risicomanagement maakt onderdeel uit van het dagelijks management. De belangrijkste risico’s en effectiviteit 
van de genomen maatregelen worden periodiek met de raad van toezicht besproken en geëvalueerd.

Amsterdam, 30 juni 2020
Het bestuur 

Hans van Snellenberg
Edwin Cuppen
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BALANS 
(na resultaatbestemming)

31 december 31 december
2019 2018

(in euro's)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa A 2.762.932 3.595.956

2.762.932 3.595.956
Vlottende activa
Voorraden B 319.336 343.969

C 1.194.251 5.346.207

Liquide middelen D 750.532 198.178

2.264.119 5.888.354

Totaal activa 5.027.051 9.484.310

PASSIVA

Reserves en fondsen E 3.513.344 4.397.058

3.513.344 4.397.058

Langlopende schulden F 0 0
Kortlopende schulden G 1.513.707 5.087.252

1.513.707 5.087.252

Totaal passiva 5.027.051 9.484.310

Vorderingen en overlopende activa
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018
(in euro's)

BATEN
Baten als tegenprestatie voor de levering van H 1.681.730 1.500.000 931.163
producten en/of diensten
Subsidiebaten I 312.212 1.300.000 1.600.778
Giften en baten uit fondsenwerving J 4.700.250 7.570.000 15.500.000
Overige baten K 8.000 0 4.062

Som der baten 6.702.192 10.370.000 18.036.003

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
‐ Directe bestedingen aan doelstellingen L 5.181.376 7.523.000 13.231.232
‐ Toegerekende kosten eigen organisatie M 2.283.074 2.847.000 2.193.302

7.464.450 10.370.000 15.424.534
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie M 121.660 0 121.113

121.660 0 121.113

Som der lasten 7.586.110 10.370.000 15.545.647

Saldo van baten en lasten ‐883.918 0 2.490.356

Financiële baten 204 0 146

Saldo van baten en lasten  ‐883.714 0 2.490.502

Bestemming saldo baten en lasten 2019
Toevoeging/(onttrekking) aan:
‐Continuïteitsreserve 0
‐Overige reserve ‐561.907
‐Bestemmingsfonds ‐321.807

‐883.714
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KASSTROOMOVERZICHT

2019 2018
(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten ‐883.918 2.490.356

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.189.707 2.335.622

Verandering werkkapitaal
Mutatie voorraden 24.633 155.996
Debiteuren ‐242.537 243.780
Overige vorderingen 4.394.493 ‐4.578.469
Kortlopende schulden (exclusief banken) ‐3.573.545 2.105.182

603.044 ‐2.073.511
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 908.833 2.752.467

Ontvangen interest 204 146
Kasstroom uit operationele activiteiten 909.037 2.752.613

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa investeringen ‐356.683 ‐2.062.906
Materiële vaste activa desinvesteringen 0 2.073.484

‐356.683 10.578

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Verhoging langlopende schulden 0 9.475.000
Toekenning van de ontvangsten in boekjaar 0 ‐12.309.904
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 ‐2.834.904

Mutatie geldmiddelen 552.354 ‐71.713

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 198.178 269.891
Mutatie liquide middelen 552.354 ‐71.713

Liquide middelen per 31 december 750.532 198.178
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Hartwig Medical Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Science Park 408, 1098 XH te 
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63052725.

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding en 
behandeling van kanker en andere ziekten, zulks in de ruimste zin des woords, mits in het algemeen 
belang. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a.  het (doen) opzetten en onderhouden van databanken en een centrale medische DNA/RNA

sequencing faciliteit;
b. het faciliteren van tijdige en verantwoorde klinische implementatie van op genomics 

technologie gebaseerde diagnostiek;
c. toepassing van grootschalige sequencing technologieën op patiënt materiaal ten behoeve

van identificeren en ontwikkeling van biomarkers;
d.  het opbouwen en valoriseren van kennis en intellectuele eigendom, wat zal terugvloeien

in de stichting ten behoeve van (de activiteiten die bijdragen aan) haar doelstelling.

De stichting werkt, ter verwezenlijking van haar doel, in nauw overleg, waar nodig of wenselijk 
samen met overheidsinstellingen, ziekenhuizen, universiteiten en met andere daarvoor in 
aanmerking komende instanties.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Hartwig Medical Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het in artikel
362 lid 1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene
toelichting of bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Huurcontracten
De stichting heeft een huurcontract waarbij voor een groot deel de voor‐ en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Huur wordt op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en 
lasten over de looptijd van het contract. Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van
het gebruik van het gebouw.
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Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven'
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Verslagperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt
samen met het kalenderjaar.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar en zijn waar nodig slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden 
aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire
afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte toekomstige economische gebruiksduur. Er wordt
rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

De afschrijvingspercentages bedragen op jaarbasis:

(percentage)

Verbouwing 20
Laboratoriumapparatuur 20
Koeling en diepvriesapparatuur 20
Kantoorautomatisering hardware 20
ICT laboratorium hardware 20
ICT laboratorium software 20
Laboratorium inventaris 20
Kantoorinventaris 20

Op bedrijfsmiddelen, die in de loop van het jaar worden aangeschaft, wordt tijdsevenredig
afgeschreven.

Buiten gebruik
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst‐
waarde.
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Bijzondere waardeverminderingen
Voor de vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van bedrijfswaarde
en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een
individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom generende eenheid waartoe
het actief behoort.

Vervreemding vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere
opbrengstwaarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO‐methode of
lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Waardering van de 
vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd minder dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en Fondsen
Hartwig Medical Foundation onderscheidt een tweetal reserves.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.
Bij Hartwig Medical Foundation bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende
organisatiekosten. Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste één maal en maximaal twee 
maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Overige reserve
De overige reserve maakt onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen van de organisatie.

Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen is dat deel van de fondsen opgenomen, dat een beperkte
bestemmingsmogelijkheid heeft doordat een derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven. De
toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vloeien voort uit het feit dat giften en (overheids)bijdragen
met een specifieke bestemming zijn ontvangen en in het verslagjaar nog niet (volledig) zijn besteed.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Pensioenen
De pensioenregeling van Stichting Hartwig Medical Foundation is een beschikbare premieregeling. Dat
wil zeggen dat er maandelijks per medewerker een bedrag – afhankelijk van leeftijd en salaris – betaald
wordt, waarmee een persoonlijk pensioenkapitaal opgebouwd wordt voor het ouderdomspensioen. De
regeling is ondergebracht bij Aegon PPI B.V. Stichting Hartwig Medical Foundation heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort. Stichting Hartwig Medical
Foundation verwerkt daarom de pensioenregeling als een ‘toegezegde‐bijdrageregeling’ en
verantwoordt alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening.
Uitgangspunt hierbij is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening
volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan
een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel
betaald.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Subsidiebaten
Hieronder vallen subsidies van overheden en andere organisaties. De baten uit subsidies van overheden
worden verantwoord op het moment dat besteding van de subsidie plaatsvindt. De baten uit subsidies
van andere organisaties, waarvoor een bijzondere  bestemming is aangewezen, worden in de staat van
baten en lasten verwerkt op het moment van toezegging tenzij deze toezegging zeer voorwaardelijk is.
In dat geval worden de baten verantwoord op het moment dat de besteding van de subsidie plaatsvindt.

Indien de baten met een bijzondere bestemming in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de
nog niet bestede gelden via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. In de
daarop opvolgende verslagjaren worden de bestedingen aan de bijzondere bestemming via de

 resultaatbestemming ontrokken aan de bestemmingsfondsen.

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen zonder dat de door de eigen
organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

Besteed aan doelstelling
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Boekwinsten en ‐verliezen uit de incidentele
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover verschuldigd aan de werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
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Beheer‐ en administratiekosten
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne)
beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van
baten.

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

Kostentoerekening
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten van de eigen organisatie en de kosten voor de
verschillende doelstellingen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd
langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

Begroting
Voor een analyse tussen de begroting en de werkelijke baten en lasten wordt verwezen naar het
bestuursverslag.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

A. Materiële vaste activa

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

a Verbouwing 25.965 25.793
b Laboratoriumapparatuur 2.196.634 3.162.474
c Koeling en diepvriesapparatuur 4.588 12.820
d Kantoorautomatisering hardware 11.125 13.384
e ICT laboratorium hardware 17.435 35.992
f ICT laboratorium software 497.827 334.312
g Laboratorium inventaris 5.644 3.718
h Kantoorinventaris 3.714 7.463

Totaal boekwaarde 2.762.932 3.595.956

De kantoorinventaris en kantoorautomatisering is benodigd voor de bedrijfsvoering. Alle overige 
materiële vaste activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
a b c d e

(in euro's)

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde 73.019 3.899.408 41.160 20.393 114.374
Cumulatieve afschrijvingen ‐47.226 ‐736.934 ‐28.340 ‐7.009 ‐78.382

25.793 3.162.474 12.820 13.384 35.992
Mutaties
Investeringen 17.049 3.250 0 1.850 4.830
Desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 0 0
Afschrijvingen  ‐16.877 ‐969.090 ‐8.232 ‐4.109 ‐23.387
Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0 0

Saldo 25.965 2.196.634 4.588 11.125 17.435

Stand per 31 december 2019
Totaal aanschaffingswaarde 90.068 3.902.658 41.160 22.243 119.204
Totaal afschrijvingen ‐64.103 ‐1.706.024 ‐36.572 ‐11.118 ‐101.769

Boekwaarde per einde boekjaar 25.965 2.196.634 4.588 11.125 17.435

Afschrijvingspercentage 20% 20% 20% 20% 20%
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Het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar kan als volgt worden weergegeven (vervolg):
f g h Totaal

(in euro's)

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde 661.928 9.639 18.747 4.838.668
Cumulatieve afschrijvingen ‐327.616 ‐5.921 ‐11.284 ‐1.242.712

334.312 3.718 7.463 3.595.956
Mutaties
Investeringen 325.170 4.534 0 356.683
Desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 0
Afschrijvingen  ‐161.655 ‐2.608 ‐3.749 ‐1.189.707
Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0

Saldo 497.827 5.644 3.714 2.762.932

Stand per 31 december 2019
Totaal aanschaffingswaarde 987.098 14.173 18.747 5.195.351
Totaal afschrijvingen ‐489.271 ‐8.529 ‐15.033 ‐2.432.419

Boekwaarde per einde boekjaar 497.827 5.644 3.714 2.762.932

Afschrijvingspercentage 20% 20% 20%

Gedurende 2019 is er voornamelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van software. In 2019 zijn er geen desinvesteringen
geweest.

VLOTTENDE ACTIVA

B. Voorraden

31 december 31 december
2019 2018

(in euro's)

Voorraden chemicals 3.582 5.077
Voorraad consumables 55.971 45.271
Voorraad kits reagentia 259.783 293.621

319.336 343.969
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C. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2019 20108
(in euro's)

Debiteuren 309.450 66.913
Overige vorderingen 797.519 5.215.293
Overlopende activa 87.282 64.001

1.194.251 5.346.207

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Debiteuren
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Handelsdebiteuren 309.450 66.913
Voorziening voor oninbaarheid 0 0

309.450 66.913

Overige vorderingen
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Waarborgsommen 35.240 28.715
Nog te factureren omzet 128.033 138.738
Nog te ontvangen subsidie GENONCO (KWF Project) 340.165 1.060.539
Nog te ontvangen subsidie WIDE project 181.833 0
Nog te ontvangen giften 0 3.190.096
Omzetbelasting 112.248 797.205

797.519 5.215.293

De waarborgsommen betreffen een waarborg voor het pand betaald in 2015 en waarborgsommen voor
diverse sleutels en parkeerpassen. Deze zijn betaald aan Matrix Innovatiecenter.
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Overlopende activa
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Vooruitbetaalde huisvestingskosten  13.249 10.956
Vooruitbetaalde verzekeringen 12.595 16.303
Vooruitbetaalde kosten onderhoudscontracten 59.845 26.955
Vooruitbetaalde advieskosten 0 5.055
Overige kosten  1.593 4.732

87.282 64.001

D. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

ABN Amro Bank N.V. 750.532 198.178

750.532 198.178

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Pagina 13



JAARVERSLAG 2019 43

JAARREKENING

PASSIVA

E. Reserves en fondsen
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Reserves 2.525.787 3.087.694
Fondsen 987.557 1.309.364

3.513.344 4.397.058

Reserves
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Continuïteitsreserve 2.300.000 2.300.000
Overige reserve 225.787 787.694

2.525.787 3.087.694

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves aangegeven:
Continuïteits Overige Totaal

reserve reserve
(in euro's)

Stand per 31 december 2018 2.300.000 787.694 3.087.694
Mutaties:
‐toevoeging / (onttrekking) aan reserves 0 ‐561.907 ‐561.907

Stand per 31 december 2019 2.300.000 225.787 2.525.787

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur
heeft de reserve bepaald op tenminste één maal en maximaal twee maal de jaarlijkse kosten van de
werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel,
huisvestingskosten, kantoor‐ en  een deel van de algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.

Overige reserve
De overige reserve is een onderdeel van het vrij besteedbaar.
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Fondsen
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Bestemmingsfondsen 987.557 1.309.364
Overige fondsen 0 0

987.557 1.309.364

In onderstaand overzicht is het verloop van de fondsen aangegeven:
Bestemmingsfonds Overige Totaal

KWF fondsen
(in euro's)

Stand per 31 december 2018 1.309.364 0 1.309.364
Mutaties:
‐toevoegingen aan fondsen 0 0 0
‐bestedingen ‐321.807 0 ‐321.807

Stand per 31 december 2019 987.557 0 987.557

Bestemmingsfondsen:

KWF
De subsidie (in totaal € 1.600.778) is in 2018 toegekend voor het project KWF Pilot Infrastructure
Initiatives (GENONCO). Het fonds is beperkt voor bestedingen aan dit specifieke project en heeft een
incidenteel karakter. De looptijd van het project is 36 maanden en zal naar verwachting worden
afgerond in 2021. De laatste 10% van het toegekende subsidiebedrag wordt uitgekeerd na de
eindrapportage.
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SCHULDEN

F. Langlopende schulden

Lening van Stichting Hartwig Foundation
Stichting Hartwig Foundation heeft een lening ter beschikking gesteld van maximaal € 25.000.000.
Over deze lening is geen rente verschuldigd.
Gedurende 2019 heeft Stichting Hartwig Medical Foundation geen gebruik gemaakt van deze lening.

In onderstaand overzicht is het verloop van de langlopende schuld aangegeven:
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Stand begin boekjaar 0 2.834.904
Verhoging langlopende schulden 0 9.475.000
Toekenning van de ontvangsten in boekjaar 0 ‐12.309.904

Stand einde boekjaar 0 0

G. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 550.096 3.355.340
Belastingen en premies sociale verzekeringen 43.312 37.755
Overlopende passiva 920.299 1.694.157

1.513.707 5.087.252

De schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
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Belastingen en premies sociale verzekeringen
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Loonbelasting en premieheffing 43.312 37.755

43.312 37.755

Overlopende passiva
31 december 31 december

2019 2018
(in euro's)

Vooruitgefactureerde omzet 9.000 0
Nog te betalen CPCT 442.390 1.428.000
Vooruitontvangen uitkering subsidie EUCANCan Project 126.102 0
Vakantiegeld en vakantiedagen 89.842 76.254
Administratie‐ en accountantskosten  19.106 50.178
Juridisch advies 34.976 52.403
Datacommunicatie en opslag 169.968 78.024
Nog te betalen pensioen 5.924 5.552
Overige advieskosten 9.151 0
Overige kosten  13.840 3.746

920.299 1.694.157

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Stichting Hartwig Foundation
Het bestuur van Stichting Hartwig Foundation heeft besloten om Stichting Hartwig Medical Foundation
voor langere tijd financieel te ondersteunen, in het kader van de realisatie van de doelstelling. Stichting
Hartwig Foundation heeft in totaal (tot en met 2021) € 60.000.000 toegezegd aan Stichting Hartwig Medical 
Foundation te schenken. Hiervan is reeds € 42.100.00 aan schenkingen ontvangen (2019: € 4.700.000;
2018: € 15.500.000; 2017: € 12.500.000; 2016: € 6.100.000; 2015: € 3.300.000) en is er ultimo 2019 nog € 18.000.000 
beschikbaar.

Met ingang van 2019 wordt het negatieve saldo van baten en lasten niet meer direct aangevuld met een schenking 
maar vindt schenking plaats op basis van liquiditeit.

Projectsubsidie WIDE
Het deel van de toezegde subsidie aan de stichting voor het WIDE project bedraagt € 857.992 waarvan per 
balansdatum nog niets was uitgekeerd. Het betreft een subsidie van de rijksoverheid. Het besluit
tot (definitieve) subsidievaststelling vindt plaats na goedkeuring van de eindrapportage. Het WIDE
project heeft een maximale duur van 30 maanden en is gestart op 1 juli 2019.
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Projectsubsidie EUCANCan
De toezegging voor het EUCANcan project aan de stichting bedraagt € 530.650 waarvan per
balansdatum € 256.481 was uitgekeerd. Het betreft een EU‐subsidie. Dit project heeft een looptijd van
48 maanden en is gestart op 1 januari 2019. De subsidie wordt definitief vastgesteld bij de
eindafrekening.    

Huurverplichtingen
De stichting huurt kantoor‐ en laboratoriumruimte. De huurovereenkomst liep tot en met 31 maart 2018
en is stilzwijgend voortgezet met drie jaar. De huurprijs per jaar bedraagt circa € 157.000
(inclusief servicekosten en parkeerabonnement).

Langlopende contracten
Stichting Hartwig Medical Foundation heeft de volgende onderhoudscontracten afgesloten:
‐ Illumina: onderhoudscontracten (t/m 31‐12‐2020) 230.055€           
‐ Beckman Coulter: onderhoudscontract Biomek i7 (t/m 30‐06‐2022) 21.144€             
‐ Life Technologies Europe B.V. (t/m 30‐06‐2021) 10.016€             
‐ SurfNet: gebruikersovereenkomst (t/m 06‐07‐2020) 16.368€             
‐ Beckman Coulter: onderhoudscontract Biomek 4000 (t/m 31‐12‐2020) 5.063€               
‐ Scala: instandhoudings SLM systeem (t/m 31‐12‐2020) 1.670€               
‐ Veolia: onderhoudscontract lab. apparatuur (t/m 31‐12‐2020) 1.261€               
‐ 4Some technisch beheer bv: onderhoudscontract 718€                   

Pagina 18



JAARVERSLAG 2019 48

JAARREKENING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Baten
H. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
‐ Onderzoekcentra 1.675.930 1.500.000 929.163
‐ Overige opbrengsten 5.800 0 2.000

1.681.730 1.500.000 931.163

‐ Onderzoekcentra
Sample Preparation  12.006 0 17.652
Sequencing 1.672.722 1.500.000 827.985
Data services 28.450 0 20.000
Kortingen ‐67.603 0 0
Overige diensten 30.355 0 63.526

1.675.930 1.500.000 929.163

I. Subsidiebaten
‐ KWF GENONCO 0 0 1.600.778
‐ EUCANCan 130.379 130.000 0
‐ WIDE 181.833 900.000 0
‐ Overige subsidies 0 270.000 0

312.212 1.300.000 1.600.778

Voor de toelichting op KWF GENONCO wordt verwezen naar de toelichting onder 'Bestemmingsfondsen'.

EUCANCan betreft een EU‐subsidie met als doel “The creation of the European‐CANadian Cancer
network (EUCAncan), a federated network of aligned and interoperable infrastructures for the
homogeneous analysis, management and sharing of genomic oncology data for Personalized
Medicine.” De subsidie heeft een incidenteel karakter. De definitieve subsidievaststelling vindt plaats
na bij de eindafrekening.

WIDE betreft een subsidie van de rijksoverheid. Deze subsidie heeft een incidenteel karakter. De
definitieve subsidievaststelling vindt plaats na goedkeuring van de eindrapportage.

J. Giften en baten uit fondsenwerving
Giften
Giften overige 250 0 0
Giften Stichting Hartwig Foundation 4.700.000 7.570.000 15.500.000

4.700.250 7.570.000 15.500.000
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K. Overige baten

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018
(in euro's)

Overige baten 8.000 0 4.062

8.000 0 4.062

De overige baten betreffen de gerealiseerde boekwinst op de inruil van materiële vaste activa.
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LASTEN

L. Directe bestedingen aan doelstellingen
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Variabele diagnostische kosten 2.652.024 4.500.000 7.011.775

223.095 300.000 600.782

1.083.445 1.473.000 1.265.448
Transportkosten 33.105 50.000 57.603
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.189.707 1.200.000 2.335.622
Boekverlies verkoop activa 0 0 1.960.002

5.181.376 7.523.000 13.231.232

Variabele diagnostische kosten

Bioptering 499.522 1.003.532 1.563.676
Reagentia 2.057.636 3.379.213 5.265.396
Laboratoriummiddelen 94.866 117.255 182.703

2.652.024 4.500.000 7.011.775

Service‐ en onderhoudskosten apparatuur

Laboratoriumapparatuur 223.042 299.592 599.964
ICT kantoorautomatisering hardware 53 355 711
ICT kantoorautomatisering software 0 53 107

223.095 300.000 600.782

Datacommunicatie en dataopslag kosten

Datacommunicatie 32.982 78.215 71.672
Data processing 881.761 1.175.336 1.005.953
Dataopslag 168.702 219.449 187.823

1.083.445 1.473.000 1.265.448

Transportkosten

Transportkosten centra 26.905 31.907 36.758
Transportkosten pathologie 6.200 12.145 13.992
Transportkosten algemeen 0 5.948 6.853

33.105 50.000 57.603

Service‐ en onderhoudskosten 
apparatuur
Datacommunicatie en data‐opslag 
kosten
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Afschrijvingen materiële vaste activa
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Verbouwing 16.877 7.504 14.604
Laboratoriumapparatuur 969.090 1.106.613 2.153.859
Koeling en diepvriesapparatuur 8.232 4.229 8.232
Kantoorautomatisering hardware 4.109 1.964 3.823
ICT laboratorium hardware 23.387 11.753 22.875
ICT laboratorium software 161.655 65.020 126.552
Laboratorium inventaris 2.608 990 1.927
Kantoorinventaris 3.749 1.927 3.750

1.189.707 1.200.000 2.335.622
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Toelichting lastenverdeling

Doelstelling Werving baten Kosten beheer Totaal 2019 Begroot 2019
en administratie

Lasten DNA Eigen fondsen‐
sequencing werving

(in euro's)

L. Directe bestedingen aan doelstellingen
Totale bestedingen 5.173.518 0 7.858 5.181.376 7.523.000

M. Toegerekende kosten eigen organisatie
1.334.361 0 70.500 1.404.861 1.800.000
146.380 0 16.264 162.644 170.000
45.594 0 5.066 50.660 127.000
189.967 0 0 189.967 223.000
566.772 0 29.830 596.602 527.000

2.283.074 0 121.660 2.404.734 2.847.000

Totaal 7.456.592 0 129.518 7.586.110 10.370.000

Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van baten bedraagt: 111%
Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van lasten bedraagt: 98%

De toerekening van de kosten van beheer en administratie vindt plaats op basis van de volgende 
maatstaven:
 ‐ Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
 ‐ Niet direct toerekenbare kosten worden procentueel als volgt verdeeld:

Salariskosten (directie) 25%
Huisvestingskosten 10%
Kantoorkosten 10%
Algemene kosten 5%

M. Toegerekende kosten eigen organisatie
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Personeelskosten 1.404.861 1.800.000 1.371.123
Huisvestingskosten 162.644 170.000 148.743
Kantoorkosten 50.660 127.000 44.050
Verkoopkosten 189.967 223.000 123.814
Algemene kosten 596.602 527.000 626.684

2.404.734 2.847.000 2.314.414

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
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Personeelskosten
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Salarissen 1.005.893 1.233.575 939.659
Vakantiegeld 80.474 98.687 75.173
Ontvangen ziekengeld ‐10.058 0 0
Sociale lasten  157.339 188.411 143.519
Pensioenpremies 81.398 96.255 73.321
Dotatie reserve vakantiedagen 9.378 5.308 4.043
Detacheringskosten 1.822 67.774 51.626
Bestuurskosten 18.274 21.606 16.458
Opleidingen/cursussen 3.546 10.063 7.665
Kosten arbodienst 29 658 501
Kantinekosten 7.801 10.724 8.169
Reiskostenvergoeding woon‐werk 38.748 53.221 40.540
Inhuur derden 70 989 753
Overige reis‐ en verblijfkosten 314 158 120
WKR 7.860 10.467 7.973
Overige personeelskosten 1.973 2.104 1.603

1.404.861 1.800.000 1.371.123

Aantal 
medewerkers 

ultimo
Gemiddeld 
aantal Fte's

2019 2019

Personeelssamenstelling
‐ Directie 2 1,6
‐ Labmanager 1 0,8
‐ Bioinformaticus 3 3,0
‐ Klinisch moleculair bioloog 1 0,8
‐ Analist 6 5,6
‐ IT‐specialist 1 1,0
‐ Office manager 1 1,0
‐ Communicatieadviseur 1 1,2

Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam. Het aantal FTE in 2018 bedroeg 14,4.

Beloning directie en bestuur
De vergoeding van de statutaire directeuren bedraagt in 2019 € 331.165 (2018: € 329.903).
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor de door hen uitgevoerde
werkzaamheden.
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Huisvestingskosten
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Huur 96.726 103.701 90.734
Servicekosten   16.230 17.298 15.135
Serverruimte 5.548 6.229 5.450
Gas/water/elektra 28.095 25.579 22.381
Schoonmaakkosten 5.711 6.262 5.479
Kleine aanschaffingen 1.002 0 0
Parkeerkosten 6.000 5.533 4.841
Onderhoud gebouw 925 0 0
Afval ophaalkosten 2.370 4.641 4.061
Overige huisvestingskosten 37 757 662

162.644 170.000 148.743

Kantoorkosten
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Kantoorbenodigdheden 2.933 17.822 4.575
Drukwerk 320 471 121
Aanschaffingen < € 500,‐ 2.521 3.938 1.011
Contributies en bijdragen 3.758 6.856 1.760
Kantoorautomatisering 26.616 27.000 18.380
Telefoon‐ en faxkosten 1.627 6.673 1.713
Verzendkosten 5.368 36.880 9.467
Vakliteratuur 2.624 1.457 374
Vergaderkosten 4.423 22.997 5.903
Automatiseringskosten 368 1.122 288
Kantinekosten 0 623 160
Overige kantoorkosten 102 1.161 298

50.660 127.000 44.050

Verkoopkosten
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Communicatiekosten  97.737 130.426 57.155
Public affairs 22.105 23.000 36.170
Reis‐ en verblijfkosten  12.416 28.513 12.495
Representatiekosten 1.483 2.266 993
Kwaliteitskosten 56.226 38.599 16.915
Overige verkoopkosten 0 196 86

189.967 223.000 123.814
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Algemene kosten
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

(in euro's)

Verzekeringen  35.263 24.492 29.517
Bankkosten  435 290 349
Administratie‐ en accountantskosten  102.582 82.858 99.859
Fiscaal adviseur 2.000 0 0
Juridische kosten 277.346 219.751 264.842
Overige advieskosten 106.818 199.019 231.406
ICT advieskosten 62.830 0 0
Communicatie advieskosten 6.885 0 0
Overige algemene kosten  2.443 590 711

596.602 527.000 626.684

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van Covid‐19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn 
genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. Wij hebben een 
aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid‐19‐virus te bewaken en te voorkomen. Dit zijn veiligheids‐
en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), 
maar ook het zeker stellen van de aanvoer van materialen die essentieel zijn voor ons productieproces.

De instroom van patiëntmateriaal is gehalveerd in de laatste twee weken van maart. Dit had slechts beperkte gevolgen 
voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten. De daling van instroom vindt met name plaats in de groep patiënten 
waar geen vergoeding voor wordt ontvangen waardoor de opbrengstderving gering is. Daar staat een daling van de 
directe analysekosten van patiëntmateriaal tegenover die de opbrengstderving meer dan compenseert. De daling liep 
door tot eind april begin mei. Daarna trad herstel in en is het volume begin juni nagenoeg weer op het ‘oude’ niveau. 
De sequencing services projecten van humane en niet‐humane samples tegen kostenvergoeding hebben 
onverminderd doorgang gevonden. Een belangrijk deel van de opbrengsten komt uit giften van de Hartwig Foundation. 
Schenking van de gift vindt plaats op basis van de benodigde liquiditeit, waardoor de Covid‐19 situatie ook geen 
invloed heeft op onze liquiditeitspositie. In de begroting voor 2020 is uitgegaan van een gift van €5,8 miljoen. Het totaal 
van alle toezeggingen van de Hartwig Foundation bedraagt maximaal € 60 miljoen. Van deze toezeggingen is per ultimo 
2019 € 42,1 miljoen ingezet en nog € 18 miljoen beschikbaar. Daarmee is de financiering van onze activiteiten voor de 
periode 2020 en 2021 afgedekt. De impact van Covid‐19 op onze exploitatie is tot op heden beperkt is en zal naar 
verwachting zo blijven.

Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons 
uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van 
onze medewerkers in gevaar te brengen. 
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Stichting Hartwig Medical Foundation

Science Park 408
1098 XH Amsterdam,                2020
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3. Overige gegevens

Controleverklaring onafhankelijke accountant
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Bijlage: Begroting 2020

BEGROTING 2020

Begroot 2020
(in euro's)

BATEN
Goede doelen organisaties 5.756.000
Ontvangst uit dienstverlening 2.000.000
Bijdrage grants en subsidies 829.000

Som der baten 8.585.000

LASTEN
Variabele diagnostische kosten  3.100.000
Datacommunicatie en data opslag 1.400.000
Service en onderhoudskosten  300.000
Transportkosten 60.000
Personeelskosten 1.850.000
Afschrijvingskosten  900.000
Kantoorkosten 100.000
Huisvestingskosten  175.000
Verkoopkosten  200.000
Algemene kosten 500.000

8.585.000

Saldo 0
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