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Geen samenstellingsverklaring afgegeven i.v.m. conceptfase rapport

Aan: het bestuur van de stichting

Egmond a/d Hoef, 1 juli 2021

Vitali & van de Graaf Administratie- en Belastingadviseurs

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting Mijn Data Onze Gezondheid te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en
lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Mijn Data Onze Gezondheid. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep
geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Mijn Data Onze 
Gezondheid gevestigd te Amsterdam.

Jaarverslag

De organisatie is als stichting op 1 december 2016 opgericht en heeft met name als doelstelling:

a. te bevorderen dat burgers maximaal kunnen beschikken over de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens, 
en daarover de eigen regie kunnen voeren, zulks ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van burgers en ter 
versteviging van de individuele positie van burgers in de gezondheidszorg en samenleving;
b. het (doen) voorbereiden van een organisatorische structuur waarin alle betrokken partijen invloed kunnen uitoefenen 
en dat een kader biedt waarin de doelstelling gestalte kan krijgen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Voorzitter: de heer H. Duinkerken
Secretaris: de heer H. de Boon
Penningmeester: de heer N. Bootsma
Algemeen bestuurslid: de heer P.R. Pekelharing
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Inhoudelijk

In internationaal verband is het project mHealth Hub gestart. Een groot Europees consortium onder leiding van de 
Andalusische Gezondheidsdienst, en in opdracht van ITU, WHO en EU, ontwikkelt een kennisbank en lerend netwerk 
rondom mHealth toepassingen in de gezondheidssector. MD|OG werkt mee aan de onderwerpen data en ethiek.

MD|OG heeft bijgedragen aan het project MyCardio, dat data en waarnemingen van burgers met hartfalen koppelen 
aan nieuwe interventies en onderzoek. Voorjaar 2020 vond een tweede run van het project plaats, met 30 deelnemers, 
en met Salut en SelfCare als partners.

De coronacrisis heeft ook effect gehad op MD|OG. We merkten dat de financieringsbronnen een andere focus kregen, 
dat noopte tot bijschakelen. Vanaf najaar 2020 heeft MD|OG daarnaast inhoudelijk een project vormgegeven: "Leren 
van vroegbehandeling van COVID19 in de eerste lijn", in samenwerking mat Artsen COVID Collectief.

In 2020 is het volgende ondernomen.

Het project MijnEigenOnderzoek (in 2018 gehonoreerd, totaal 2,6 miljoen, i.s.m. 10 andere consortiumpartners), 
waarvan MD|OG het trekkerschap deelt met Amsterdam UMC, is in februari 2020 stopgezet. Financiers en 
consortiumpartners hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht omtrent de reden voor stopzetting. Vanwege het 
belang van het project wordt die hieronder integraal weergegeven:

"Het project MyOwnResearch (MORe), een samenwerkingsverband gefinancierd door de Vereniging Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen (SGF) en de topsector Life Sciences & Health (Health-Holland) en gehonoreerd vanuit de Beter 
Gezond call, is gestopt. Het project bleek niet goed inpasbaar in de huidige kaders voor medisch-ethische toetsing. Als 
gevolg hiervan hebben er twee afwijzingen plaatsgevonden door de toetsingscommissie METC. Hierdoor is het project 
niet meer uitvoerbaar binnen de verplichte tijdslijnen.

De partijen betreuren het ten zeerste dat dit besluit genomen moest worden. Het is de verwachting dat onderzoek 
waarbij patiënten een actievere rol krijgen als zelfonderzoeker belangrijker zal worden in de toekomst. Het project heeft 
daartoe veel inzicht gegeven in het bestaande spanningsveld tussen medisch-ethische richtlijnen en de 
maatschappelijke trend naar meer zelfonderzoek door patiënten. Partijen zijn daarom in gesprek over het benutten van 
de resultaten van het project tot dusverre en over de mogelijkheden voor dergelijk type patiënt-gestuurd onderzoek in 
de toekomst. Daarover wordt binnenkort nader bericht."

Bestuursverslag Bestuursverslag

MD|OG heeft CitizenScience2Health (CS2Health) opgericht, het landelijke platform van zelfonderzoekende 
communities rondom gezondheid. In juni vond de startbijeenkomst plaats, en vanaf het najaar zijn er maandelijks 
bijeenkomsten gehouden, online, met de communities. Bij CS2Health zijn ca 15 communities aangesloten, die bij 
elkaar ca 10.000 burgers vertegenwoordigen. Rondom CS2H is een sterk netwerk gecreëerd van kennisinstellingen, 
bedrijven en andere partijen. Er is veel energie gestoken in het financierbaar maken van het netwerk; een aanvraag 
daartoe is ingediend bij ZonMw (uitslag is bekend voorjaar 2021). Universiteit Twente financiert ca 1 dag/week de inzet 
van Gaston Remmers aan dit platform.

MD|OG participeert in het project Gezond AKKOORD: naar coöperatief beheer van gezondheidsgegevens. In 
samenwerking met Holland Health Data Coöperatie, TNO en Okapion wordt hierin verder invulling gegeven aan de 
eigen regie van burgers over hun gezondheidsdata.
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Amsterdam, 1 juli 2021,

het bestuur:

Financiën
De financiële afwikkeling van het project MijnEigenOnderzoek was complex, maar is uiteindelijk eind 2020 naar 
tevredenheid afgerond. De stopzetting betekent wel dat een deel van de geleverde inzet van de directeur van MD|OG 
niet is uitbetaald. Zie verder jaarverslag.
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ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Overlopende activa 11.924 9.000 

11.924 9.000 

Liquide middelen 2 29.625 22.953 

41.549 31.953 

Balans per 31 december 2020
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PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 26.781 25.062 

26.781 25.062 

4

Overlopende passiva 14.768 6.891 

14.768 6.891 

41.549 31.953 

Balans per 31 december 2020

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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(in euro's)

Toelichting 2020 2019

Baten 5 22.524 82.079 
Directe lasten 6 (3.603) (12.572)

Baten -/- directe lasten 18.921 69.507 
Overige bedrijfskosten 7 17.202 56.836 

Som der exploitatielasten 17.202 56.836 

Exploitatieresultaat 1.719 12.671 

Rentelasten en soortgelijke kosten - 572 

Financiële baten en lasten 8 - 572 

Resultaat 1.719 13.243 

Staat van baten en lasten 2020 Staat van baten en lasten 2020
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa 11.924 - 11.924 9.000 

2) Liquide middelen

Triodos Bank 29.625 22.953 

PASSIVA

3) Eigen vermogen

31-12-2020 31-12-2019

Stichtingskapitaal 26.781 25.062 

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2020

Opnames 
minus 

stortingen 2020

Beginkapitaal 
op 01-01-2020

Opnames 
minus 

stortingen 
2020

Resultaat over 
de periode 

2020

Eindkapitaal 
op 31-12-2020

- - 1.719 26.781 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende passiva 14.768 6.891 

Stichting Mijn Data Onze Gezondheid

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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(in euro's)

2020 2019    
5) Baten

Subsidies 11.924 55.300 
Opdrachten 10.600 26.779 

22.524 82.079 

6) Directe lasten

Externe inhuur 3.603 12.572 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

7) Overige bedrijfskosten

Inhuur directie 16.057 50.112 
PR kosten 169 168 
Algemene kosten 976 6.556 

17.202 56.836 

8) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten - 572 

Per saldo een last / baat - 572 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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