
BELEIDSPLAN 2015-2018  

 

Into the Clear, een stichting voor de ontwikkeling van (online) applicaties en 

communicatie-tools om de behandeling van patiënten tijdens een ziekteproces te 

vereenvoudigen en te verbeteren. 
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INLEIDING 

 

Frederik van den Broek, geboren op 25 november 1973 in het Brabantse Veghel, 

vertrok in september 2010 met veel ambitie en plannen naar Barcelona. Op 

verschillende plekken in de wereld had hij al een mooi leven, een prachtige carrière en 

een hechte familie- en vriendenkring opgebouwd. En dat ging hij voortzetten en 

uitbreiden in Barcelona! Zijn wereld kwam op z'n kop te staan toen in 2012 een 

hersentumor werd geconstateerd. Een zware operatie, chemotherapie en bestraling 

beheersten plotseling zijn dagelijkse leven. Maar met resultaat: de tumor was 

grotendeels ver dwenen en gestopt met groeien. Missie geslaagd, vooralsnog… 



	
5 



	
6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“DAT IK IETS ACHTERLAAT WAT MIJN 

MEDEPATIËNTEN KAN HELPEN,  DAT MAAKT MIJN 

ZIEKTE MINDER ZINLOOS.”  

 

FREDERIK VAN DEN BROEK,  BEDENKER MINDAPP 
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HERSENCAPACITEIT 

 

In mei 2015 werd helaas geconstateerd dat de hersentumor in een zeer agressieve 

vorm was teruggekeerd en hard groeide. Inmiddels woonde Frederik weer in 

Nederland, waardoor familie en vrienden in zijn nabijheid waren bij de behandelingen 

die hij moest ondergaan. Frederik kreeg te horen dat hij nog maar een paar maanden 

te leven had, in het beste geval. Het geval waarin een heftige chemokuur zou 

aanslaan en de tumor in zijn groei zou remmen. Opnieuw stond zijn wereld op zijn 

kop.  
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Hij kreeg een ingewikkeld schema mee naar huis: een zeer nauwkeurig te volgen 

behandelprogramma met diverse medicaties, afspraken in het ziekenhuis en dieet-

eisen. Deze informatie kreeg hij in het ziekenhuis mondeling toegelicht en werd hem 

op een papiertje meegegeven met zijn naam, handgeschreven bovenaan. Het 

onthouden en volgen van deze schema's en afspraken is voor ieder mens een hele 

opgave, maar voor patiënten met een hersentumor die de helft van hun 

hersencapaciteit doet verdwijnen, is het een onmogelijke opgave. En voor Frederik, 

die zijn heel carrière heeft gewerkt in de internet- en app-ontwikkeling een 

onbegrijpelijk ouderwetse manier om informatie ter beschikking te stellen. Moderne 

technologie moet in staat zijn om betere ondersteuning in dit proces te bieden! 

 

BUCKETLIST 

 

En zo ontstond Frederiks laatste levenswens, het grote item op zijn bucketlist: de 

ontwikkeling van MindApp. Een app die patiënten helpt om complexe 

behandelschema's te onthouden, proactief informatie geeft over het innemen van de 

juiste medicatie, inclusief bijbehorende dieeteisen. En een app die communiceert met 

het ziekenhuis, waardoor de juiste behandelinformatie voor de patiënt beschikbaar is 

en waardoor artsen de toestand van de patiënt kunnen volgen. 
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KWALITEIT VAN LEVEN 

 

Stichting INTO THE CLEAR is opgericht, om aan deze laatste wens van Frederik 

invulling te kunnen geven. De doelstelling van de stichting beperkt zich niet alleen tot 

de ontwikkeling van MindApp, de app gericht op patiënten met een hersentumor. De 

stichting heeft zichzelf tot doel gesteld om een bredere patiëntengroep te kunnen 

faciliteren in hun complexe behandelingen. En er zo voor te kunnen zorgen dat de 

resterende energie bij het vechten tegen ziektes niet besteed hoeft te worden aan 

behandelschema's, maar gebruikt kan worden om de kwaliteit van het leven van de 

patiënt en zijn naaste omgeving te verbeteren.   

 

IN MEMORIAM 

 

Op het moment van schrijven van dit beleidsplan, september 2015, hebben we net 

afscheid genomen van Frederik. Op 30 augustus 2015 is Frederik overleden. Zijn 

gedachtegoed over MindApp heeft hij overgedragen aan het bestuur van de stichting. 

In dit beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur ervoor zorgt dat Frederiks laatste 

wens wordt vervuld. 
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MISSIE EN DOELSTELLINGEN 
In dit hoofdstuk worden de missie en statutaire doelstelling van INTO THE CLEAR 

weergegeven en vertaald naar concretere doelstellingen voor de komende drie 

jaar, de scope van dit beleidsplan. 

 

MISSIE 

 

Patiënten met ziekten met complexe behandelingen in staat stellen om hun energie te 

besteden aan het vergroten van de kwaliteit van hun leven in plaats van het 

organiseren van hun pillen- en behandeladministratie. 
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STATUTAIRE DOELSTELLING 

De doelstelling van INTO THE CLEAR is opgenomen in de statuten, artikel 2.1 en luidt 

als volgt: 

Het bevorderen van behandelings-, en communicatieprocessen voor patienten in het 

algemeen, het ontwikkelen van (online) applicaties en communicatie-tools om de 

behandeling van patiënten tijdens een ziekteproces te vereenvoudigen en te 

verbeteren in het bijzonder. 
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DOELSTELLINGEN 2015-2018 
 

Om invulling te geven aan de missie en statutaire doelstelling, wordt voor een 

pragmatische en gefaseerde aanpak gekozen. De app zal in een kleine vorm worden 

ontwikkeld en van daaruit steeds verder worden doorontwikkeld op basis van de 

wensen van Frederik en de feedback van gebruikers (patiënten en artsen). De primaire 

focus voor de periode 2015-2018 ligt daarmee op de (door)ontwikkeling van 

MindApp, de app voor patiënten met een hersentumor. 

 

INTO THE CLEAR stelt zichzelf tot doel om in 2018 de volgende zaken te hebben 

bereikt met MindApp: 

 

• MindApp is ontsloten met de drie grote Nederlandse expertisecentra op 

het gebied van hersentumoren (op dit moment Amsterdam (VUmc), 

Rotterdam (Erasmus mc) en Groningen (UMCG) 

• Minimaal 50% van de hersentumorpatiënten die in behandeling zijn bij één 

van de expertise centra in Nederland, gebruikt MindApp  

• MindApp is een gebruiksvriendelijk instrument dat: 

o een op de patiënt toegesneden protocol (alle 

pillen/medicatie) vertaalt in een schema, inclusief  alarm en 

‘beperkingen’ (bijvoorbeeld dieetwensen) dat rechtstreeks 
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door het ziekenhuis wordt ingevoerd (zonder tussenkomst 

van patiënt/omgeving) 

o een kalender toont met alle medische afspraken 

o de gebruiker in staat stelt om op een medische log bij te 

houden en uitwisselt met het behandelteam in het 

ziekenhuis 

o mogelijkheid biedt om vrienden/familie toegang te geven 

tot informatie in de verschillende onderdelen van de app 

• MindApp heeft heeft een voorbeeldfunctie voor de ontwikkeling van 

andere medische hulpmiddelen/apps die ziekenhuissystemen ontsluiten. 

Daar waar nu het algemene idee is dat het maken van een verbinding met 

het ziekenhuis en in het bijzonder individuele patiënt gegevens een 

onmogelijkheid is, zal MindApp het bewijs gaan leveren dat het wél kan 

• MindApp is ontsloten en voor patiënten toegankelijk gemaakt in minimaal 

één ziekenhuis buiten Nederland. 
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“DEZE APP BESPAART GELD.  PATIËNTEN DIE TE  

LANG DOORGAAN MET HET SLIKKEN VAN CHEMO-

PILLEN MOETEN VAAK WORDEN OPGENOMEN EN 

DAT KOST VEEL GELD.”  

 

JAAP REIJNEVELD,  NEUROLOOG VUMC 
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BLIK OP DE TOEKOMST 
 

De focus van de komende drie jaar ligt voornamelijk bij het ontwikkelen van 

MindApp voor Nederlandse patiënten met een hersentumor. Na deze periode, of 

zoveel eerder als mogelijk, zal de scope van de activiteiten zich verder uitbreiden: 

 

• Bredere patiëntengroepen zullen bediend worden, waarbij de doorontwikkeling 

van MindApp vooral geschikt is voor ziektes die zich kenmerken door complexe, 

langdurige behandelingen in combinatie met een groot belang van therapietrouw 

(de patiënt houdt zich exact aan de voorgeschreven behandeling). De 

toegevoegde waarde van de app is het grootst voor ziektes die gepaard gaan met 

cognitieve stoornissen. 

• MindApp (en andere te introduceren apps) worden in het buitenland uitgerold. 

Meertaligheid van de apps is hiervoor een randvoorwaarde. 

• Technologische ontwikkelingen gaan harder dan ooit. Wellicht is een app in de 

toekomst niet meer het (enige) geschikte hulpmiddel om het behandel- en 

communicatieproces te vereenvoudigen. Indien nieuwe, geschikte technologie 

ontstaat, dan zal deze worden meegenomen bij verdere doorontwikkeling 
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• Functionele doorontwikkeling van MindApp (en eventuele andere apps) met 

sociale functionaliteit, bijvoorbeeld het hebben van contact met medepatiënten of 

het opnemen van sociale planning met vrienden of familie (bijv. het plannen van 

een vakantie tussen behandelingen door). 

 

Naast het weergeven van doelen en ambities, is het ook belangrijk om de kaders aan 

te geven van de scope van MindApp en eventuele toekomstige apps. Nu en in de 

toekomst zullen de volgende zaken buiten scope blijven: 

• MindApp geeft geen diagnoses, aanpassingen van medicaties etcetera 

zonder tussenkomst van artsen/verpleegkundigen. Interpretatie van de 

uitgewisselde (medische) data gebeurt altijd door medici. MindApp is 

daarmee een digitale verpleger, en zal nooit een digitale dokter worden. 

Ook voor andere toekomstige apps zal dit uitgangspunt in beginsel 

gehanteerd worden, ook in verband met juridische verantwoordelijkheid en 

complexe certificering. Indien blijkt dat de missie van INTO THE CLEAR 

beter bereikt kan worden door het toevoegen van medische functionaliteit, 

dan zal dit uitgangspunt heroverwogen worden. 

• Er zal geen reclame worden opgenomen in MindApp of andere 

toekomstige apps. De doelstelling van MindApp is gecentreerd rondom 
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het belang van de patiënt, MindApp heeft géén commerciële doelstelling. 

Onder reclame verstaan we: 

o Er zullen nooit individuele patiëntengegevens uitgewisseld 

worden met adverteerders of andere niet-behandelaars 

o Er worden geen commerciële, op patiënten gerichte uitingen 

gedaan in de app(s). Financiële steun voor een app in ruil voor 

een vermelding ‘Powered by’ behoort wél tot de 

mogelijkheden 
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“EEN HERSENTUMORPATIËNT MOET ZICH 

KUNNEN RICHTEN OP LEUKE DINGEN,  VRIENDEN 

EN FAMILIE  EN MOET GEEN KOSTBARE TIJD 

KWIJT ZIJN AAN HET BIJHOUDEN VAN 

ZIEKENHUISAFSPRAKEN EN PILLENSCHEMA’S.”  

 

FREDERIK VAN DEN BROEK,  BEDENKER MINDAPP 
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WERKZAAMHEDEN STICHTING 
 

De producten die door INTO THE CLEAR worden opgeleverd, zijn tools om 

behandel- en communicatieprocessen voor patiënten met complexe, langdurige 

ziektepatronen te vereenvoudigen. Om dit te bereiken, verricht de stichting de 

volgende werkzaamheden: 

 

• het bepalen van de gewenste functionaliteit op basis van input van zowel 

medische instellingen als patiënten 

• het inhuren en aansturen van app ontwikkelaars om de app te realiseren 

• de afstemming met ICT-afdeling van ziekenhuizen om de app aan te sluiten 

op medische systemen 

• zorg dragen voor juiste juridische behandeling van de app in relatie tot 

medische eisen en aansprakelijkheden (CE-markering onder de Medical 

Device Directive, voor zover van toepassing)  

• het creëren van netwerk rondom de app tussen ziekenhuizen, patiënten en 

techniek/ICT om continue doorontwikkeling mogelijk te maken 
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• Genereren van media-aandacht, zowel ten behoeve van het aantrekken van 

financiële middelen als het voortstuwen van het debat rondom de 

vernieuwing in de ontwikkeling van medische apps 

• het aan zoveel mogelijk patiënten aanbieden van MindApp en eventuele 

vervolg-apps 

• het werven van financiële middelen om doorontwikkeling van MindApp en 

toekomstige apps te kunnen realiseren 
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MEDIA 
 

Er is op het gebied van media-aandacht al veel bereikt. MindApp heeft een groot 

bereik in lokale, landelijke en internationale media (waaronder Radio 1, SBS6, 

Algemeen Dagblad, Elsevier, Telegraaf, het Parool, regionale dagbladen,  De 

Volkskrant en AFP). Door de media-aandacht is er veel interesse voor het project 

vanuit ziekenhuizen, grote bedrijven, software-leveranciers. 
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VUMC 

 

MindApp is een partnership aangegaan met het VU Medisch Centrum. Artsen en 

verpleegkundigen van het VUmc hebben aangegeven veel toegevoegde waarde in 

MindApp te zien en hun expertise in te willen zetten voor de ontwikkeling van de App. 

Daarnaast biedt het VUmc gelegenheid om functionaliteiten  van MindApp-in-

ontwikkeling bij patiënten te testen. 

 

Ook wordt er gekeken naar andere partnerships, zowel voor de ontwikkeling van de 

App als voor het creëren van mediabereik.  
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“MENSEN MET EEN HERSENTUMOR HEBBEN 

LEVENSHAAST.  ZIJ  HEBBEN HUN TIJD HARD 

NODIG OM TE GENIETEN VAN HET LEVEN EN 

DINGEN TE DOEN DIE ÉCHT BELANGRIJK ZIJN.  

DIE APP VOORKOMT DAT JE TEVEEL KOSTBARE 

TIJD VERSPILT  AAN 

BEHANDELINGSMANAGEMENT.”  

 

INGEBORG VAN BEEK,  HERSENTUMORPATIËNT 
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FINANCIEN 

 

WERVING VAN MIDDELEN 

In de eerste fase is MindApp voornamelijk afhankelijk van giften, subsidies en 

sponsoring (al dan niet in natura). Bij het schrijven van het beleidsplan heeft dat al 

geleid tot een totale inkomstenstroom van circa EUR 65.000. Het bestuur blijft 

zich  inspannen voor het verkrijgen van additionele (financiële) middelen, onder 

andere vanuit de volgende bronnen: 

 

• Crowdfunding: Er is een grote crowdfundingscampagne gehouden via een 

crowdfundingsplatform voor health-innovation Medstartr.com. MindApp is 

daar een van de meest succesvolle projecten 

• Diverse fondsen zijn en worden benaderd voor een financiële bijdrage, 

waaronder: 

o Stichting Roparun 

o Stophersentumoren.nl 

o Stichting Aniek Hendriksz Second to None 

o VSB-fonds 
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• Het bedrijfsleven wordt benaderd voor sponsoring in geld of in natura: 

o Capaciteit ten behoeve van het programmeren van de app 

o Financiële giften uit bedrijfsfondsen 

 

BEHEER EN BESTEDING VERMOGEN 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd op bankrekening NL33 TRIO 0254 7187 28 

door de penningmeester van de stichting. Ieder kalenderjaar wordt een balans en 

winst- en verliesrekening opgesteld. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 

december. 

 

Het vermogen van de stichting zal worden ingezet om MindApp (en toekomstige 

apps) te ontwikkelen, door te ontwikkelen en te beheren. Daartoe worden onder 

andere de volgende kosten gemaakt: 

• de inhuur van projectmanager (tenzij dit door sponsoring in natura geregeld 

kan worden) 

• de inhuur van app-ontwikkelaars (tenzij dit door sponsoring in natura geregeld 

kan worden) 

• de beheerkosten van de app (hosting, functioneel en technisch beheer) 
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• de ontwikkeling en beheer van de website en andere marketingmiddelen 

• juridische advieskosten 

• marketing & PR - om te zorgen voor een blijvende inkomstenstroom en 

partnerships met de juiste bedrijven en organisaties, en om te zorgen dat de 

app straks ook daarwerkelijk wordt gebruikt zijn goede marketing & PR van 

groot belang.  

 

Het bestuur ontvangt alleen een onkostenvergoeding indien daadwerkelijk kosten zijn 

gemaakt. Het bestuur onthoudt zich van verdere bestuursvergoedingen. 

 

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO  

 

Zoals blijkt uit artikel 13.6 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo worden 

besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. 
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WINSTOOGMERK 

 

Zoals aangegeven in artikel 2.2 van de statuten, heeft de stichting géén 

winstoogmerk. De inkomsten die worden gegenereerd worden ten behoeve van de 

doelstelling van de stichting ingezet. 

Een toekomstbestendig business-model 
De eerste jaren van de stichting zal een behoorlijk bedrag geïnvesteerd moeten 

worden in de ontwikkeling en doorontwikkeling van MindApp, terwijl het aantal 

patiënten dat gebruik maakt van de app nog beperkt zal zijn. Crowdfunding, subsidies 

en sponsoring blijven in deze periode een belangrijke bron van inkomsten. 

 

In de toekomst is het echter belangrijk dat MindApp en eventuele andere apps een 

business-model krijgen dat toekomstbestendig is. Dit betekent dat partijen gevonden 

moeten worden die bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren om MindApp te 

kunnen laten voortbestaan. Mogelijke bronnen voor toekomstige financiering zijn: 

 

• Gebruikers: de app wordt een (gedeeltelijk) betaalde app in de app-store. Omdat 

er ‘slechts’ enkele duizenden patiënten met een herentumor zijn is een 
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(gebruikelijke) prijs van enkele euro's nooit voldoende om de volledige kosten van 

MindApp te kunnen dekken. In de toekomst betekent dit dat een groter bereik 

van de app noodzakelijk is. 

• Donaties van gebruikers en familie van gebruikers: naast een aanschafprijs, kan in 

de app een beroep worden gedaan op patiënten en hun omgeving om een 

donatie te doen voor verdere doorontwikkeling van de app 

• Ziekenhuizen: indien MindApp via ziekenhuizen als standaard onderdeel van de 

behandeling aan patiënten ter beschikking wordt gesteld, zullen ziekenhuizen een 

substantiële financiële bijdrage moeten leveren. Een bijdrage is te rechtvaardigen 

aangezien de behandeling van patiënten beter kan plaatsvinden en de kans op 

fouten (bijvoorbeeld verkeerde pilleninname met als mogelijk gevolg 

ziekenhuisopname) verkleind wordt. Bovendien zijn service en goede 

communicatie voor elk ziekenhuis van belang. 

• Zorgverzekeraars: zorgverzekeraars ondersteunen nieuwe initiatieven in de 

medische wereld vaak op het moment dat er sprake is van een goede business 

case door bijvoorbeeld meer kostenefficiënte processen. Hoewel MindApp primair 

gericht is op het verbeteren van de beleving van de patiënt, zal het gebruik van 

MindApp ook efficiëntie tot gevolg hebben, bijvoorbeeld door de directe 

communicatie met het behandelteam in het ziekenhuis en door het voorkomen 

van fouten tijdens de behandeling. 
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Het bestuur werkt de diverse opties voor toekomstbestendige business modellen 

verder uit, zodat levensvatbaarheid op de lange termijn gegarandeerd kan worden. 
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“WACHT NIET  MET DOEN WAT JE ÉCHT 

BELANGRIJK VINDT TOT ER IETS INGRIJPENDS 

GEBEURT IN JE LEVEN.  DOE HET NU.”  

 

 

FREDERIK VAN DEN BROEK,  BEDENKER MINDAPP 
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OVERZICHT GEGEVENS STICHTING INTO THE CLEAR 
Initiator van stichting INTO THE CLEAR is Frederik van den Broek. Hij was voorzitter 

van het oprichtingsbestuur. 

 

Het huidige bestuur van INTO THE CLEAR bestaat uit de volgende leden: 

• Martine Berden, voorzitter 

• Marleen van den Broek, penningmeester 

• Vincent van Dijk, secretaris en verantwoordelijk voor marketing en PR 

Het bestuur werkt nauw samen met Ewout Kramer, ICT-adviseur met een groot 

netwerk in de medische wereld.  

 

Verdere gegevens van de Stichting:  

• Fiscale nummer (RSIN nummer): 85534002 

• Bankrekeningnummer: NL33 TRIO 0254 7187 28, stichting INTO THE CLEAR 

• Adres: Oudezijds Achterburgwal 145-1, 1012 DG Amsterdam 

• Website: www.intotheclear.com 

 

Contacten met de stichting verlopen via mindapp@intotheclear.com of per post via 

het postadres.  
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PARTNERS  

  

 

 

 


