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Inleiding 
Dit is het zesde formele jaarverslag van de Mendel Foundation, betreffende het jaar 2018. 
Deze periode is gekenmerkt door, wederom, frustrerend weinig tastbaar resultaat, opnieuw 
met name veroorzaakt door de nog verder beperkte beschikbaarheid van Hagedoorn dan in de 
twee voorgaande jaren en voortgaand ontbreken van praktische ondersteuning. In het tweede 
kwartaal van 2018 raakte Hagedoorn in een, gelukkig betrekkelijk milde, Burn-Out.  
“Bijna-klaar” zijn de diverse korte YouTubes en Mendel Data; enkele info stukken zijn 
uitgewerkt. Er zijn geen formele presentaties gegeven.  
Onverminderd blijft (in de veelvuldige gesprekken met meer en minder invloedrijke 
meedenkers) het animerende enthousiasme zowel bij Hagedoorn als bij derden steeds 
overeind: het basis-gedachtengoed is zó aansprekend en lijkt ook, in de komende jaren, 
uitvoerbaar. Er zijn zeker ook verschuivingen in de focus: die verrijkt gaandeweg van Cure & 
Care naar (ook) secundaire en primaire preventie en Well-Being. 
De eerder vermelde “Buurtrevalidatie”, waar de Mendel Foundation een fundamentele rol in 
heeft gespeeld, wordt nog steeds in een groeiend aantal centra “uitgerold”; het is inmiddels 
niet alleen een gewaardeerde bijdrage aan de revalidatiegeneeskunde; het is 
revalidatiegeneeskunde in een heel zuivere vorm, met name voor volwassenen (“kinderen) -
t.m. 15 jaar- worden gezien in gespecialiseerde kinderrevalidatiecentra). Steeds oudere 
patiënten worden inmiddels ook in de formele volwassenenrevalidatie behandeld. 
“Buurtrevalidatie” levert ook in patiënten aantallen een zeer opmerkelijke bijdrage in de 
“productie”: 57% van alle poliklinische revalidatie in ZW Nederland wordt zo geleverd. 
Opnieuw rijst echter de vraag, na dit opnieuw toch zo betrekkelijk weinig productieve jaar, of 
de Mendel Foundation bestaansrecht heeft - en hoe we daar dan, in de komende periode, zin 
en inhoud aan kunnen geven. 

Mendel Foundation: korte profielschets anno 2013 – 2018 

De Mendel Foundation is het 'Brein en Geweten' van alle Mendel-ondernemingen. Zij 
ontwikkelt de systematiek ten behoeve van optimale, respectvolle zorg voor de best mogelijke 
manieren om zo goed mogelijk oud te worden en te zijn, middels advies en inzichten, preventie 
en zorg op Topniveau, waarin veel aandacht voor preventie en Well-Being.  
Gaandeweg komt er in den lande (en met name nog daarbuiten) meer aandacht voor de 
noodzaak tot goed preventief onderzoek, advies en training (o.m. Life Style Medicine). We 
mogen spreken van een enorme hoeveelheid beschikbare, meer of minder wetenschappelijke, 
informatie over de verschillende onderwerpen, en de overal gevoelde moeite om e.e.a. 
handzaam te ordenen en beschikbaar te maken.  
Hetzelfde geldt voor de indrukwekkende en steeds versnellende veranderingen die gaande 
zijn in de medisch-technologische wetenschap. Een echt nieuwe ontwikkeling zien we in het 
feit dat zelfs de Nederlandse ziektekostenverzekeraars zich openlijk beginnen uit te spreken 
over de zin en noodzaak van preventief onderzoek en -interventies. 
De Stichting beoogt een open platform te vormen dat zich inzet om die kennis en informatie, 
maar ook de door- en met ons ontwikkelde systematiek beschikbaar te stellen en te delen; 
daarnaast houdt ze supervisie over de filosofie, de inhoud en de kwaliteit van alles wat de 
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Mendel Foundation en de daaraan gelieerde instellingen ondernemen, 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 te kort 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 bredere Mendel-organisatie, waarin ondergebracht 
(was) de Stichting Mendel Revalidatie, Mendel Medical B.V. en de nog in ontwikkeling zijnde 
Mendel Society, Mendel Data, Mendel Health en Mendel Symference (“Mendel Concentus”, zie 
svp de website). 

Missie 
Het is onze missie:  
* om er voor te zorgen dat ouderen alle gelegenheid krijgen (en el “alles aan (kunnen) doen”) 

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 cliënt gedreven 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.  
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Wat is Bereikt in 2018 

• Verdere verdieping, zin & onzin van de Mendel Foundation en verdere 
organisaties: 
diverse voortgaande gesprekken, m.n. met sociale ondernemers over de 
(on)mogelijkheden, een zinnig verdienmodel en organisatie te bedenken om de 
groeiende inzichten voor preventief onderzoek, sec. preventieve-, inzicht gevende 
behandeling en verdere begeleiding en ev. behandeling als dingen in de jaren daarna 
alsnog mis gaan, vorm te geven. Die gesprekken lijken gaandeweg te leiden naar 
zinnige perspectieven, zeker nu eindelijk vanuit de zorgverzekeraars (gedwongen door 
de steeds groeiende zorgkosten) geluiden ontstaan dat die in de richting van veel meer 
preventie gaan bewegen. 

• Mendel Data, Minimal Dataset:  
Voortgaand: de ICT expert die e.e.a. aan het uitwerken was heeft medio 2017 een 
beroerte door moeten maken, waarna hij tergend traag alsnog vorderingen heeft 
geboekt. E.e.a lijkt begin 2019 dan toch in eerste pilotversie te worden opgeleverd.  

• Verdere ontwikkeling van de Website, sub- infosite en You-Tubes:  
Voortgaande revisies en voorbereidingen; e.e.a. aan verwijzingen en bijdrages op onze 
website alsook kleinere actualisaties en verbeteringen. Goed werk door de nieuwe 
websitebouwer en -beheerder; vooralsnog Pro-Deo. 

Relatie met de andere Mendel ondernemingen: Mendel Concentus 
De Mendel Foundation heeft vanaf 2012 fundamentele bijdrages geleverd aan de stichting 
Mendel Revalidatiegeneeskunde en de opvolgers daarvan (ruim 14 praktijken verdeeld over in 
ieder geval drie medische stichtingen in geheel Nederland “bezuiden de rivieren. De stichting 
Mendel Revalidatiegeneeskunde is sinds voorjaar 2014 niet meer actief, maar zij is nog steeds 
niet formeel ontbonden omdat er nog steeds twee juridische procedures voortslepen (de M. 
Foundation is daar op geen enkele wijze bij betrokken).  
Hagedoorn heeft opnieuw veel tijd gestoken in de verdere ontwikkelingen van de systematiek 
voor Mendel HealthAge. E.e.a. heeft geleid tot verdere verfijning van een veelheid aan 
voorbereidende en structurele documenten, die (in het geval we alsnog e.e.a. kunnen gaan 
operationaliseren) op hele korte termijn structuur en uitvoerbaarheid kunnen geven. 
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Financiële status van de Mendel Foundation 
Op 01 jan 2018 was ons saldo € 30.664,58; op 31 dec 2018, € 29.806,79; de grootste 
uitgavepost was het voor de inzet van de ontwikkeling van de Mendel Database (nog geen € 
500.=).  

 

De Raad van Toezicht 
De RvT heeft haar onmisbare bijdrage geleverd in de revisie van het eerdere jaarverslag en 
het jaarplan 2018, alsook in het consistent geven van advies en suggesties, tijdens formele 
vergaderingen en verschillende meer informele overlegmomenten. De RvT gaat in de 
komende maanden wederom een cruciale rol vervullen in het uitzetten van de koers voor de 
Mendel Foundation voor 2018-2019. 
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Bijlage 1: 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 
W. van Deventer (ab-actis) 
Prof. dr. P. Kruit 
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:  
n.v.t.  
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:  
Zie jaarverslagen 2013, 2014, 2015 en voorliggend jaarverslag 2016  
Doelstelling en beleidsplan:   
Zie jaarplan 2017 
Financiële verantwoording: 
Zie bijlage  
Website 
www.mendelfoundation.org 
 

  



Jaarverslag 2018, Mendel Foundation 
Terneuzen/ Mierlo, rev., februari 2019  

 

8 

 

Bijlage 2: formeel financieel jaarverslag 2018 

(Separaat) 
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A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 
oprichter, algemeen en medisch directeur 

Heezerweg 28 
5731 PT Mierlo 

ACHg@mendelfoundation.org  
06 2259 8377 
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