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Inleiding 
Dit is het tweede formele jaarverslag van de Mendel Foundation, betreffende het jaar 
2014. 
Deze periode is gekenmerkt door veel voorbereidende acties, en grote stap 
voorwaards: het besluit om de eerste internationale conferentie te gaan voorbereiden; 
ook hebben we afscheid genomen van onze “Maitre d’Officine”,  Mw. Drs. Caroline ’t 
Hooft. 
Het belangrijkste “wapenfeit”, hoe beperkt dat ook moge lijken, is de voltooiïng van de 
nu geprofessionaliseerde website van de Mendel Foundation.   

Mendel Foundation: korte profielschets anno 2014 - 2015 
De Mendel Foundation is het 'Brein en Geweten' van alle Mendel-ondernemingen. Zij 
ontwikkelt de systematiek ten behoeve van optimale, respectvolle ouderenzorg op Top 
niveau, waarin veel aandacht voor preventie en well-being.  
Gaandeweg komt er meer aandacht voor de noodzaak tot goed preventief onderzoek, 
advies en training. Het zelfde geldt voor de indrukwekkende en versnellende 
veranderingen die gaande zijn in de medisch-technologische wetenschap.  
De Stichting is een open platform dat zich inzet om de ontwikkelde systematiek 
beschikbaar te stellen en te delen; daarnaast houdt ze supervisie over de filosofie, de 
inhoud en de kwaliteit van alle gelieerde instellingen, in het bijzonder van de 
verschillende initiatieven die samen het Mendel Concentus vormen. 

Visie 
De initiatiefnemers van de Mendel Foundation zijn van mening dat het huidige aanbod 
van op preventie en herstel gerichte zorg voor ouderen tekort schiet en dat dit sterk 
verbeterd kan worden. De Mendel Foundation heeft zich ten doel gesteld ouderen, 
mensen op hun zogenaamde Gouden Leeftijd, de mogelijkheid te bieden om  

Minimaal zeven extra jaren te leven, zo gezond en glorieus als maar enigszins mogelijk is. 
De Mendel Foundation is een Algemeen Nut Beogende Stichting, in essentie dus ook 
zonder winstoogmerk: alles wat wij doen staat ten dienste van het brede publiek. Zij is 
centraal onderdeel (“het Brein en Geweten”) van de Mendel-organisatie, waarin 
ondergebracht (was) de Stichting Mendel Revalidatie (wordt vóór juni 2015 metterdaad 
ontbonden), Mendel Medical B.V. en de nog in ontwikkeling zijnde Mendel Society, 
Mendel Data en Mendel Health. 
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Missie 
Het is onze missie:  
∗ om er voor te zorgen dat ouderen alle gelegenheid krijgen om gemiddeld minstens zeven 

extra jaren te leven én dat zij hun verdere jaren maximaal kunnen genieten, door het 
beschikbaar maken van o.m. excellent preventief onderzoek, advies, begeleiding en 
training, én levenslange persoonlijke ondersteuning; 

∗ om de pioniers te zijn van een compleet en Best-Practice* systeem voor ouderen en hun 
zorgdragers: van preventie, welbevinden, zorg en herstel; en om dat systeem voortdurend 
door te ontwikkelen en te verbeteren; 

∗ om Topklasse beschikbaar te maken, in alle relevante aspecten (bijv., kennis, kunde & 
ervaring; snelle beschikbaarheid; vriendelijkheid, respect, optimaal tijd voor uitleg over wat 
de opties zijn en wat er gedaan gaat worden), om zeker te stellen dat zowel de ouderen als 
hun zorgdragers een zo groot mogelijke beleving hebben van gezondheid, levensgenot en 
zekerheid. 

∗ Het is ook onze missie om dat systeem zo op te zetten dat het beschikbaar is in, en input 
heeft uit, verschillende taalgebieden (minimaal Nederlands, Engels en Spaans), dat het 
uitgesproken cliëntgedreven is (sturend voor, i.p.v. door, professionals!), en dat het zich 
steeds meer vanuit zichzelf (niet-afhankelijk van één of een beperkt aantal visionairs) verder 
zal ontwikkelen.  

De Maitre d’O:   afscheid genomen van Drs. Caroline ‘t Hooft 
De Maitre d’Officine was per 19-08-2013 op basis van een ZZP opdrachtovereenkomst 
van start gegaan. 
Gaandeweg heeft zij een wezenlijke bijdrage geleverd, o.m. aan de opzet en inhoud 
van de nieuwe website voor de Mendel Foundation, naast e.e.a. aan organisatorische 
taken, zoals het beleggen van een aantal vergaderingen en de verslaglegging daarvan. 
Ondertussen was er ook een periode gekomen waarin Hagedoorn zelf meer tijd aan de 
verschillende initiatieven kon en moest besteden. Uiteindelijk is eind 2014 in goed 
onderling overleg de samenwerking beëindigd.  

Wat is Bereikt:  n.a.v. voorgenomen activiteiten in jaarplan 2014 
v.w.b. beschreven Kerntaken: 

“Belangrijkste taak van MF is betrouwbare en toepasbare informatie te verzamelen, te 
delen en beschikbaar te stellen die het mogelijk moet maken om beter te leven als 
oudere. E.e.a. laat zich als volgt samenvatten en  prioriteren: 

1. (10%):   ontwikkelen "hoe moet het” ("de best mogelijke 3de  en 4de leeftijd"): z.s.m. 
beschikbaar maken van informatie voor geïnteresseerden in het veld en aan leken; 

2. (15%):   hoe "nu" bestaande situaties te verbeteren, door aanwijzingen,  sturing, 
opleiden; uitkomstmetingen (wat te bereiken; hoe dat te meten en/of te 
verantwoorden); certificeringen, beoordelingen; 

3. (75%):   protocollen voor professionals: gedrag, revalidatie, 1e onderzoek etc.” 
  

De website is klaar; bij de vele contacten die we inmiddels daarover met derden hebben 
gehad, blijkt die een goed beeld te geven van de Mendel Foundation en haar intenties; 
we hebben de indruk dat de beschikbare informatie en You-Tubes nog weinig worden 
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“gevonden” en –gewaardeerd: het gemak waarmee die informatie gevonden en gebruikt 
kan worden, kan beter. 
De voorgenomen verdeling (ontwikkelen, verbeteren en protocollen) is nog niet 
behaald: de nadruk heeft in 2014 gelegen op beschikbaar maken van nuttige informatie.    
 
V.w.b. Fasering -realisatie planning 2014: 
• “1e half jaar 2014, vooral ondersteunen van- en richten op de herstart van 2e-lijns 

revalidatiegeneeskunde in eerstelijns praktijken; en het verder inrichten en 
structureren van de functies van de Mendel Foundation; 

• 2e half jaar, ook richten op ondersteunen van ouderenzorg i.h.a. en verdere 
conceptontwikkeling / opstart Mendel Society i.h.b.” 

 
Deze doelen zijn, in grote lijnen, behaald: de systematiek van onze manier van werken 
is verder geconsolideerd, zowel in de praktijken waar Hagedoorn werkt (Zeeland 3x, 
Heerlen) als in de 12+ “ex- Mendel Reva” praktijken. Daarmee is niet alleen de “Mendel 
Foundation footprint” in die veertien plaatsen geconsolideerd; daarmee is er ook voor 
de toekomst in de meerderheid van die praktijken de mogelijkheid voor een reële 
verdere samenwerking mogelijk behouden. 
Sinds najaar 2014 werkt Hagedoorn ook in het Reuma Revalidatiecentrum in 
Rotterdam: het enige formeel erkende klinische en poliklinische revalidatiecentrum voor 
ouderen: ook daar wordt de Mendel systematiek met enthousiasme geadopteerd. 
 
V.w.b. Prioriteiten en tijdsbesteding  

• “Nieuwe Websites verder ontwikkelen en online zetten: daarop “boodschap helder”, 
scheiding geïnteresseerde ouderen  en professionals; eerste “producten”  helder en 
in de drie talen beschikbaar; 

• YouTubes maken; 
• “Brain-Weave”s: min. dataset, eerste/periodiek onderzoek, uitkomstmaten, 

fondsenwerving; 
• Fondsen werven / subsidie(s) aanvragen” 
 
Voorlopig hebben we ons beperkt tot alleen de website van de Mendel Foundation; de 
websites van bijvoorbeeld de Mendel Society is vooralsnog onveranderd gelaten (we 
hebben immers geen aanbod in de zin van de mendel Society). 
YouTubes zijn gemaakt, in drie talen, over Fibromyalgie en Chronisch pijn, in het 
Nedelands, Engels en Spaans. 
Voorbereiding voor de Minimal Dataset is in gang: pas als er een werkzame database is 
opgezet, zullen we een brain-weave sessie gaan houden over de in te voeren data. 
We hebben geen Brain-Weave sessies gehouden over de andere voorgenomen 
onderwerpen. 
Fondsen werving is afgelopen jaar ad-hoc geweest; gezien de zeer beperkte uitgaven in 
2014, is inmiddels meer dan voldoende in kas. 

Wat is bereikt:  n.a.v. de To-Do list van 2014 
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Onderwerp Bereikt? 
In- Uitleiding YouTube filmpjes Ja 
1e drie YouTube filmpjes 2 (x3) 
(1e Brain-Weave) Minimal Dataset (Revalidatie; MSoc) Project 

gestart 
2e “Brain-Weave”:  Uitkomstmaten Nee 
3e“BrainWeave”:  Fundraising Nee 
4e Brain-Weave: Caroussel Attitude & Bejegening Nee 

Prioriteiten en tijdsbesteding (2014) 
Ontwikkelen, presenteren YouTubes; website; eerste concept en uitwerking 1st 
international conference. 
Md’O: inlezen; ondersteuning Hagedoorn; inzet voor de nieuwe, duiderlijker website. 

Relatie met de andere Mendel ondernemingen: Mendel Concentus 
St. Mendel Foundation heeft vanaf 2012 fundamentele bijdrages geleverd aan de 
stichting Mendel Revalidatie. Met het besluit die stichting te gaan ontbinden, is door de 
deelnemende praktijken de gelegenheid te baat genomen om een aantal nieuwe 
soortgelijke initiatieven te ontwikkelen. De Mendel Foundation heeft die groepen waar 
mogelijk, opnieuw structureel ondersteund. Die bijdrage is voor derden wel minder 
zichtbaar geworden; zo wordt de Mendel Foundation veel minder vaak in de voetnoot 
van gebruikte documenten als bron vermeld. 
Die standaard documenten zijn inmiddels wel vertaald naar het Engels en Spaans, en 
zijn ook in Nederlands, Engels en Spaans op de website geplaatst onder “Downloads”. 

Toegevoegde waarde RvT; verandering van de samenstelling 
De RvT heeft haar onmisbare bijdrage geleverd in de revisie van het eerdere 
jaarverslag en het jaarplan 2014, alsook in het consistent geven van advies en 
suggesties, tijdens formele  vergaderingen en verschillende meer informele 
overlegmomenten. 
Karlo de Waal heeft te kennen gegeven te bedanken voor verdere deelname aan de 
Raad van Toezicht: hoewel dat door de andere leden en de bestuurder niet zo is 
gevoeld, voelde hij zijn bijdrage als te gering, zeker zolang de financiele omvang nog zo 
bescheiden blijft: zijn grootste bijdrage was bedoeld in het overzien en bewaken van 
benutting van beschikbare fondsen.  
Inmiddels lijken we een waardig opvolger te hebben gevonden in de persoon van Wim 
van Deventer, bestuurder van het Reuma en Revalidatiecentrum Rotterdam. Zijn 
deelname zal in de voorjaarsvergadering van de Raad van Toezicht hopelijk worden 
bevestigd, waarna ook formele aankondiging in o.m. de KvK zal worden doorgevoerd. 
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Bijlage : Kerngegevens, Mendel Foundation als ANBI 

 
Naam van de stichting: 
De Mendel Foundation 
Oprichtingsdatum 
19 december 2012 
Raad van Bestuur 
A.C. Hagedoorn, 
Revalidatiearts, oprichter 
Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 
Hagedoorn.md@planet.nl 
06 2259 8377 
Raad van Toezicht 
P.P.J. den Boer, voorzitter 
K.R.J. de Waal (aftredend) 
Prof. dr. P. Kruit 
W. van Deventer (toetredend) 
Fiscaal Nummer 
8524.10.372 
Inschrijving KvK 
Kamer van Koophandel  Nr. 57031339 
Vestigingsadres 
Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 
Beloningsbeleid voor bestuur:  
Vooralsnog, Pro-Deo 
Beloningsbeleid medewerkers:  
Maître d’ Officine:  zzp- opdrachtovereenkomst; nu n.a.  
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:  
Zie jaarverslag 2014  
Doelstelling en beleidsplan:   
Zie jaarplan 2015 (link) 
Financiele verantwoording: 
Zie bijlage (link)  
Website 
www.mendelfoundation.org 
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Bijlage : Kerngegevens, Mendel Foundation als ANBI 

 

 

 

 

Contact: 
 
 

A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 
oprichter, algemeen en medisch directeur 

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 

ACHg@mendelfoundation.org  
06 22598377 
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