
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Boy! Do we owe you an Update! Velen van U hebben al zo’n twee jaar niets meer van 
ons gehoord. Heel veel is er gebeurd, maar niet veel daarvan was een formele Update 
waardig. We hopen dat nu goed te maken. 
 
www.mendelfoundation.org  is Presentabel.  We zijn inmiddels uitgekomen 
in de derde website, die wij na ontstellend veel werk, aanpassingen en zeker niet 
minder geduld, zo ver achten dat wij hem presentabel vinden. Héél veel informatie, in 
de drie beloofde talen; e.e.a. aan downloadbare documenten en een paar educatieve 
You-Tubes. E.e.a. willen we nu snel in inhoud aan downloadbare info gaan uitbreiden. 
Eén van de uitdagingen is om e.e.a. zó te gaan rubriceren dat het overzichtelijk en 
“vindbaar” wordt en blijft. 
 
Mendel Concentus.  Welke “onderdelen” samen (gaan) werken binnen de Mendel 
organisatie, wordt beschreven in het stuk dat ook te vinden is op de website: 
(http://www.mendelfoundation.org/wp/wp-content/uploads/2014/08/MConcentus-
010814.pdf). 
 
St. Mendel Revalidatie.  Eén van de redenen dat u zo weinig van ons gehoord 
heeft, is omdat we zo’n enorme hoeveelheid goede intenties en energie en tijd hebben 
besteed aan Mendel Reva. De Upside is dat we, sinds de oprichting van de stichting 
Mendel Revavalidatiegeneeskunde in najaar 2012, een totaal van 14 unieke kleine 
poliklinische revalidatiecentra hebben ontwikkeld (in Gelderland, Utrecht, Zuid Holland, 
Brabant en Zeeland). De Downside is, dat de enorm snelle groei, en zeker niet minder 
het gaandeweg domineren van commerciele interesses over inhoud en kwaliteit én 
uiteindelijk ontoplosbare conflicten binnen het bestuur, helaas hebben moeten leiden tot 
het besluit toe te werken naar ontbinding van de stichting per 31 dec 2014. We zagen 
geen mogelijkheden meer om de na te streven intenties en de kwaliteit als behorend bij 
een Mendel organisatie, te garanderen. Vrijwel al de 14 praktijken hebben zich 
inmiddels geherorganiseerd in drie aparte stichtingen. Een heftige periode, waar we 
heel veel van geleerd hebben, en waarmee we uiteindelijk toch ook een unieke vorm 
van revalidatiegeneeskunde in Nederland hebben neergezet. En waar we alsnog een 
veelheid aan goede contacten aan overgehouden hebben.  
 
  



Hoe / wat verder.  Nu dat we de website zover op orde hebben en het drama met 
Mendel Reva hebben doorleefd, is de tijd gekomen om weer verder te ontwikkelen. De 
praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat dat nog steeds in veel, kleine, steeds op elkaar 
dóórpakkende, stapjes moet; het stuk “Mendel Concentus” is daar een weerspiegeling 
van, en we wijzen ook graag op het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014, beiden te 
vinden op de website (knpo: “ANBI”). Het netwerk breidt zich gestaag uit; telkens weer 
wordt bevestigd dat het uiteindelijke doel om een écht goede en integrale systematiek 
om goed oud te kunnen worden, breed en van harte wordt ondersteund. De criticasters 
zullen zeggen: “nog veel gebakken lucht”; de enthousiasten zien een steeds beter 
uitgerust vehikel dat, zij het tergend langzaam, bijna- bovenop de heuvel is… 
 
Twee grote onderwerpen voor de volgende maanden: de Minimal Data Set, en de 
conferentie.  
De Minimal Data Set is het doel en bestaansrecht van Mendel Data: een set van 
basale gegevens en uitkomsten die we willen vastleggen van álle clienten waar we mee 
werken, ook in de centra waar we voornoemde revalidatie hebben ontwikkeld, en in de 
diverse centra van de professionals die samenwerken met de verschillende onderdelen 
van de Mendel Concentus. De dataset verzamelt een basis set van gegevens als 
leeftijd, geslacht, “huidskleur”, vaatlijden, suikerziekte, maag/darmlijden, 
pijn/vermoeidheid, diagnosecodes, aantal gebruikte medicijnen, lengte, gewicht, 
buikomvang; en een minimum aan maten die het dagdagelijkse functioneren en de 
tevredenheid.Bijna alle gegevens worden door de client zelf ingevoerd. Voor de centrale 
verwerkingen en analyse worden alle gegevens geanonimiseerd, maar per centrum 
worden de analyses weer terug vertaald naar de individuen. Elk centrum kan zijn eigen 
gegevens naar behoeven aanvullen en wijzigen; de basis set wordt altijd en compleet 
verzameld.   
Zo’n dataset bestaat in Nederland niet, en zou een spectaculaire aanvulling zijn waar 
we echt naam mee zouden maken.  
De conferentie: we zijn begonnen met de voorbereidingen voor een eerste, 
tweejaarlijkse, internationale conferentie "A blissful 3rd age - goed oud worden doe je 
sámen”. Een congres voor zowel professionals (div. specialistengroepen en paramedici) 
als geinteresserden uit de verschillende doelgroepen. Zo’n conferentie zou eveneens 
een enorme stap betekenen voor onze naamsbekendheid. Het zou ook het startsein zijn 
voor de Mendel Society en Mendel Health: op het moment van de eerste conference, 
moeten beiden voor het publiek beschikbaar zijn.  
 
We zien u daar graag, en we horen ook heel graag van u! 
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