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Vooraf
Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan en de organisatiebeschrijving van de
Stichting NIPED Research. Het document omvat een overzicht van de doelstellingen,
activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het
document zal jaarlijks worden geactualiseerd. Meer informatie over de activiteiten
van het NIPED zijn te vinden op www.niped.org.
Namens het bestuur van de Stichting NIPED Research,
Mr. Ronald J. Vles, voorzitter
Namens de directie,
Dr. Roderik A. Kraaijenhagen, medisch directeur
Dr. Coenraad K. van Kalken, directeur
1 augustus 2014
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1. Achtergrond en profiel van de Stichting NIPED Research
Van Verzorgen naar Ontzorgen
Het huidige organisatiemodel van de zorg wordt onbetaalbaar. Dit met name door de
jaarlijkse stijging van de zorgkosten ten gevolge van de vergrijzing en stijgende
levensverwachting. Steeds meer mensen hebben veel en kostbare zorg nodig. Bovendien
zal er door de vergrijzing ook minder zorgpersoneel beschikbaar zijn.
Daarnaast verandert de rol en de behoefte van de patienten. Zij willen steeds vaker
actief betrokken zijn bij hun eigen gezondheid en welzijn. Zij willen niet onwetend
gehouden worden en willen (en kunnen) steeds vaker voor een belangrijk deel zelf de
regie hebben. Ze maken steeds vaker gebruik van internet, sociale netwerken en mobiele
technologie om hun zelfredzaamheid te vergroten.
Deze ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen in de zorg. E-health is een
typisch voorbeeld daarvan: het gebruik van technologie om gezondheid en welzijn te
ondersteunen en de gezondheidszorg te innoveren.
Stichting NIPED Research doet onderzoek naar - en ontwikkelt E-health toepassingen die
de zorgconsument helpen om de regie in eigen hand te kunnen houden en hem/haar te
ondersteunen om zelf keuzes te kunnen maken en in actie te komen als dat nodig is.
Om dit doel te bereiken wordt er samengewerkt met academische centra,
patientenorganisaties, gezondheidsfondsen, zorgprofessionals en (zorg)verzekeraars.
Samen met deze partijen doet de Stichting wetenschappelijk onderzoek om het nut en
het belang van E-health vast te stellen en om de effectiviteit en het gebruikergemak
ervan voortdurend te kunnen verbeteren. De Stichting is gelieerd aan de bedrijfsmatige
entiteit NIPED Prevention BV, gericht op toepassing van e-Health instrumenten en
systemen. Data verkregen met de toepassing zijn uitsluitend bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek en worden ter beschikking gesteld aan de Stichting. De
stichting kan met de resultaten van het onderzoek een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke acceptatie van E-health, o.a. door het uitgeven of stimuleren van
(wetenschappelijke) publicaties, het organiseren van congressen op dit terrein en het
inbedden ervan in richtlijnen en zorgstandaarden als basis voor verzekerde zorg.
De stichting is opgericht en notarieel gesticht in juli 2012.
2. De doelstelling en het actuele beleid
De stichting heeft ten doel:
a) een bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzame gezondheidszorg door
het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en de toepassing van
eHealth ten behoeve van preventie, vroegdiagnostiek, en de behandeling van
(chronische) ziekten;
b) het in verband met het bepaalde sub a. ondersteunen en (mede)financieren van
(bijzondere) leerstoelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
c) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
ANBI status
De Stichting heeft bij beschikking d.d.18 februari 2013 de ANBI status. Hiermee is het
voor bedrijven en particulieren aantrekkelijker om de stichting financieel te steunen.
De Stichting beoogt geen winst en zij besteedt meer dan 90% van het vermogen aan
primaire doelstelling en/of algemeen belang.
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3. De werkzaamheden
Onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten
De toepassing van E-health is zeer veelbelovend doch de precieze waarde dient nog
nader te worden onderzocht in wetenschappelijke evaluaties.
Hierbij staan de volgende vragen centraal:



Hoe kan E-health op een effectieve en efficiente manier worden ingezet in de
gezondheidszorg?
Hoe kunnen we technologie nuttig, toegankelijk, acceptabel en aantrekkelijk
maken voor gebruikers?

Ter evaluatie zijn de volgende toepassingsgebieden geidentificeerd:


Toepassing van E-health voor gezondheidsmanagement in de
bedrijfsgezondheidszorg en het verhogen van de vitaliteit en productiviteit van
werknemers.
Onderzoeksaspecten zijn o.a.: participatie, gezondere keuzes maken, voorkomen
van ziekten en uitval, verhogen van productiviteit, maatschappelijke kostenbaten, duurzame inzetbaarheid.



Toepassing van E-health in het kader van preventie en vroegdiagnostiek. Het
bevolkingsonderzoek van de toekomst: o.b.v. geinformeerde besluitvorming met
een goede keuzehulp en geintegreerd i.p.v. per ziekte.
Onderzoeksaspecten zijn o.a.: risicoprofilering, getrapte - en gerichte
vroegdiagnostiek, persoonlijke preventie in de wijk, participatie van moeilijk
bereikbare groepen, samenwerking tussen publieke gezondheidszorg en eerstelijn,
kosten-effectiviteit en maatschappelijke kosten-baten



Toepassing van E-health in het kader van chronisch ziektemanagement met een
eerste focus op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, chronische long/buikaandoeningen en psychische aandoeningen als angst, depressie en burn-out.

Werving van fondsen
De fondsenwerving en financiering heeft 3 belangrijke pijlers:


Subsidies voor gedefinieerde en afgebakende wetenschappelijke projecten via
de hiertoe geëigende kanalen (ZonMw, NWO, gezondheidsfondsen, etc.)



Subsidies en financiering van publiek-private samenwerking voor de
ontwikkeling en evaluatie van nieuwe E-health toepassingen.
De Stichting is in dit kader één van de trekkers van een landelijk publiekprivaat samenwerkingsverband, GezondNL. Vooruitstrevende wetenschappers,
gezondheidsfondsen en patientenfederaties vormen hierin samen met
zorgverleners, diagnostische centra en providers van leefstijl- en
gedragsinterventies een alliantie om, bottum-up vanuit de sector zelf,
persoonlijke preventie mbv E-health vorm te geven (Zie www.preventweb.nl).
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Core grants voor overkoepelende werkzaamheden en onbezoldigde paticipatie
in richtlijncommissies, platformen voor zorgstandaarden en andere
werkzaamheden die het maatschappelijke draagvlak voor - en de acceptatie
van E-health kunnen doen vergroten.
Hiertoe zullen familiestichtingen, stichtingen met eenzelfde doelstelling (zoals
de stichting Preventie, Vroegdiagnostiek en E-health en de Noaber
Foundation), bedrijven en individuen benaderd worden die de doelstellingen
ondersteunen en een bijdrage willen leveren om de maatschappelijke impact
zo groot mogelijk te laten zijn.

Opzetten van samenwerkingsverbanden
De Stichting ziet voor de ontwikkeling en implementatie van E-health nadrukkelijk het
belang en de kracht van kennisbundeling en samenwerking. Het gaat hierbij om
samenwerking met kennispartijen enerzijds (zoals academische centra, kennisinstituten,
patientenverenigingen, etc.) en implementatie partijen anderzijds (zoals ICT-partijen,
zorgprofessionals, providers van leefstijl- en gedragsinterventies, gemeenten,
werkgevers, etc. etc.). Een belangrijk deel van haar tijd zal zich dan ook bezig houden
met het opzetten en onderhouden van deze samenwerkingsverbanden.
4. Beheer van fondsen
Het verworven vermogen wordt zo direct mogelijk besteed aan de beschreven
doelstellingen en activiteiten. De indirecte kosten zijn < 10% van het vermogen en
hebben louter betrekking op overhead (zoals huur, boekhouding- en admistratieve,
onkostendeclararies, reiskosten, etc).
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (subsidies en schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin ze door de stichting zijn ontvangen. Als rentebaten
worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
5. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door
erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting
worden geinvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, onbezoldigde participatie in
(richtlijn) commissies en andere activiteiten die het doel van de stichting ondersteunen,
en ontwikkeling van nieuwe E-health toepassingen en kennismodules.
De komende jaren zal de stichting haar vermogen o.a. aanwenden voor het onderzoek
naar het nut van E-health in het kader van preventie (in het bedrijfsleven, in de 1e lijn,
op wijk niveau in gemeenten) en chronisch ziektemanagement (zoals nazorg bij kanker
en hart- en vaatziekten), alsook voor het maatschappelijk- en in het zorgdomein erkend
krijgen van E-health als (kosten)effectieve manier om de gezondheid van mensen te
vergroten en de (maatschappelijke) participatie te verhogen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige onkostenvergoeding
voor hun diensten.
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6. Organisatie
Het bestuur van de Stichting staat onder leiding van Mr. R.J. Vles. Het onbezoldigde
bestuur wordt in Q3 2014 uitgebreid met 2 bestuursleden. De dagelijkse leiding van de
Stichting wordt gevormd door de beide initiatiefnemers Dr. C.K. van Kalken, directeur en
Dr. R.A. Kraaijenhagen, medisch directeur, die conform de universitaire
beloningsstructuur op het niveau van hoogleraar worden gecompenseerd voor hun parttime bijdrage. Onderzoeks- en ontwikkelprojecten worden uitgevoerd door een wisselend
aantal research fellows en promovendi, op het niveau van assistent in opleiding (AIO).
Promovendi hebben in de meeste gevallen een zogenoemde brugaanstelling waarbij zij
tevens voor een gedeelte in dienst zijn van de universiteit/kennisinstelling alwaar de
beoogde dissertatie zal worden verdedigd. Het resultaat van de Stichting kan worden
afgemeten aan het aantal wetenschappelijke publicaties en de impact daarvan. In de
periode 2013/2014 hebben 3 NIPED wetenschappers hun proefschrift afgerond. Voor een
overzicht van lopende projecten zien www.niped.org.
7. Financiële rapportage
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Voor de financiële
verslaglegging klik op jaarverslag 2012 jaarverslag 2013. De accountant van Stichting is
Dhr. S. Van Kleef, RA, Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs in Hoorn.
8. Rechtsvorm, inschrijving KvK, fiscaal nummer, SBI-code en contactgegevens
Stichting NIPED Research is als stichting ingeschreven te Amsterdam onder KvK nummer
55653545.
Fiscaal (RSIN-) nummer: 851803891
SBI-code: 869291 – Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het
gebied van de gezondheidszorg
Contactgegevens:
Bezoekadres:
Stichting NIPED Research
Courbetstaat 34H
1077 ZV Amsterdam
M: c.k.vankalken@niped.nl ; r.a.kraaijenhagen@niped.nl
T: 020-2610144 | 06-53668008 | 06-24905600
W: www.niped.org
Postadres:
Stichting NIPED Research
De Hout 42
1607 HD Hem
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