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Algemeen 
Het bestuur van Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek heeft in 2017 vier keer 
vergaderd en twee algemene vergaderingen met de vrijwilligers gehouden. 
Tijdens de bijeenkomsten met de vrijwilligers informeert het bestuur iedereen over beleid, 
financiën en bijzonderheden vanuit het Antoni van Leeuwenhoek. Er is ruimte voor het be-
spreken van zaken die de vrijwilligers tijdens hun werk tegenkomen en de werkwijze wordt 
indien nodig aangepast. De vrijwilligers versterken zo de onderlinge band en leren elkaar be-
ter kennen. Het persoonlijk contact dat het bestuur onderhoudt met zieke vrijwilligers zorgt 
ervoor dat we ons doel, een prettige sfeer, niet alleen beperken tot het Antoni van Leeu-
wenhoek maar ook onderling verstevigen. 
 
 
Financiën 
In 2017 heeft Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek minder donaties ontvangen 
dan de afgelopen jaren. Omdat de stichting wel heeft geïnvesteerd in enkele projecten voor 
de patiënten resulteerde dit in een nadelig saldo van €13.056. De waarde van de beleggin-
gen steeg en de stichting blijft financieel gezond met een ruim vermogen. 
 
De ‘speciale’ projecten waren diverse bordspelletjes voor de pantry’s, een tafelvoetbalspel 
voor de wachtruimte op de 1e etage en vijf hometrainers voor de verdiepingen waar patiën-
ten één of meerdere dagen verblijven. De eerste twee projecten dragen bij aan een prettige 
en ontspannen sfeer voor patiënten en bezoek. De hometrainers zijn aangeschaft om op de 
afdelingen naast ontspanning ook de mogelijkheid voor inspanning en conditieverbetering te 
bieden. 
 
Het 23ste Antoni van Leeuwenhoek symposium ‘Oncologie in perspectief –(Over)leven’ dat in 
de Meervaart plaats vond kreeg van de deelnemers een ruime 8 als rapportcijfer. Vijfender-
tig verpleegkundigen woonden, op kosten van de stichting, het symposium bij. 
 
Het bestuur is Landal GreenParks buitengewoon dankbaar voor het ter beschikking stellen 
van vijf vakantiebungalows. De bungalows worden onder de patiënten en hun families ver-
deeld door de dienst maatschappelijke ondersteuning (DMO).  
 
 
Activiteiten 
Stichting Patiëntenzorg AVL probeert de sfeer voor patiënt, familie, begeleiding en verple-
ging zo prettig mogelijk te maken door ‘s ochtends en ‘s middags met koffie, thee, soep en 
limonade de poli’s, dagbehandeling en radiotherapie te bezoeken. Ons schilderijenteam gaat 
wekelijks op de verpleegafdelingen de bedden langs om de patiënt van een ander ‘uitzicht’ 
te voorzien. Een goed en zorgvuldig gesorteerd rijdend winkeltje stelt de patiënten en ver-
pleegkundigen in de gelegenheid leuke, kleine presentjes te kopen. Hoewel het lezen van 
boeken wat afneemt, als gevolg van een korter verblijf in het ziekenhuis en het gebruik van 
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de e-reader, blijft ons boekenteam iedere week met enthousiasme de patiënten van leesma-
teriaal voorzien. Het spreekt voor zich dat al onze vrijwilligers tijd maken voor een praatje als 
daar behoefte aan is. 
 
Onze activiteiten worden door de patiënt en dierbaren zeer gewaardeerd. Hoe zeer blijkt uit 
onderstaand verslag. 
Vandaag kwam ik met de schilderijen binnen bij een patiënte, die heel ontspannen zat te 
praten met haar man. Ik vroeg of zij een ander werk aan de muur wilde. Zij antwoordde: 
‘Ach, over twee dagen ben ik hier weg.’ Ik raakte met hen in gesprek en zij bleek Italiaanse te 
zijn. Wij schakelden over naar het Engels. Zij had toch wel zin om een ander werk uit te zoe-
ken, graag van een impressionist. Het schildersbootje van Monet viel meteen in de smaak, ze 
waren er allebei verrukt van. De man was onder de indruk van ons werk en zei toen: ‘You 
take care of her soul.’ 
 
Verder verzorgt onze stichting de bloemen en planten in de centrale hal, de Glazen Zaal,  
de radiologiepoli en het stiltecentrum. Een fleurig boeket, verzorgd door bloemist Amster-
dam Flowers, veraangenaamt de ambiance in het ziekenhuis. 
 
 
Patiëntenmiddagen 
De stichting organiseert ieder jaar met Pasen en Kerstmis een speciale middag voor patiën-
ten en hun bezoek om voor wat ontspanning en afleiding te zorgen. Tijdens deze middagen 
wordt er belangeloos opgetreden door bekende en minder bekende personen. Vooraf wor-
den er door de vrijwilligers presentjes uitgedeeld op de verpleegafdelingen. Deze kleine at-
tenties, de persoonlijke gesprekjes en aandacht doen de patiënten zichtbaar goed. 
 
Op de paasmiddag, gehouden op 12 april, las schrijfster Sheila Fields dierenverhalen voor. 
Een bijzondere vrouw, die vele acties voert tegen onder andere het doorfokken van ‘the King 
Charles spaniël’. 
 
Een groot succes was het optreden van de zeer empathische cabaretier Paul van Vliet tijdens 
onze kerstmiddag op 20 december 2017. Drie kwartier lang wist hij met zijn solo-optreden 
de aandacht van de aanwezigen vast te houden en ook menigeen te ontroeren.  
 
 
Ondersteuning andere activiteiten 
Veelvuldig wordt onze stichting gevraagd om uitdeelacties te begeleiden.  
In november hebben wij in de centrale hal narcisbollen verkocht, waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan onze stichting. Deze narcisbollen worden door bloembollenbedrijf Fluwel 
ter beschikking gesteld. 
Op paaszaterdag 15 april 2017 werden door ‘Serve the City’ vaasjes met tulpen uitgereikt 
aan patiënten. Het is altijd weer een feest als actrice Anna Drijver met haar ‘Pieten-vrienden’ 
het ziekenhuis bezoekt om de patiënten met Sinterklaas een beetje op te vrolijken met 
kleine attenties en muziek. 
Rond Kerstmis is het bijna traditie dat Valy Pintiuc van Stichting Samen Sterk langs komt om 
patiënten en verpleegkundigen te verwennen. 
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Deze spontane acties worden enorm gewaardeerd. Zij bieden ontspanning en leveren nog 
dagen gesprekstof. 
 
 
Slotwoord 
Alle vrijwilligers voelen een grote betrokkenheid bij de patiënten van het Antoni van Leeu-
wenhoek en dragen graag bij aan de goede zorg en sfeer. Zij streven naar de best mogelijke 
omgeving voor de behandeling van kankerpatiënten. 
 
Het bestuur stimuleert de vrijwilligers om persoonlijke aandacht aan patiënten te schenken 
en, indien nodig, de tijd te nemen om even rustig naar iemand te luisteren. Het beetje extra 
dat onze vrijwilligers bieden, is zeer belangrijk.  
Op dit moment zijn we in staat met kunst- en vliegwerk alle rondes te bezetten, maar er is 
wel behoefte aan extra vrijwilligers die gemiddeld eens per twee weken hun bijdrage willen 
leveren. Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers zal komend jaar extra aandacht van het be-
stuur krijgen. 
 
Het bestuur dankt alle donateurs, groot en klein, hartelijk voor hun bijdrage en steun. Zij 
stellen ons in staat om het werk voort te zetten en ons steentje bij te dragen aan de unieke 
sfeer en goede zorg in het Antoni van Leeuwenhoek.  
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