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Algemeen
Het bestuur van Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek heeft in 2018 vier keer
vergaderd. Daarnaast werden er twee Algemene Vergaderingen met de vrijwilligers gehouden.
Tijdens de voorjaarsvergadering informeerde de voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Antoni van Leeuwenhoek, Prof. R. Medema, de vrijwilligers over de vele zaken die er in huis spelen
en uitte hij zijn erkentelijkheid over het werk van de stichting.
Gedurende deze vergadering stonden we ook stil bij het overlijden van ons bestuurslid Nel
Vermeij, die als oud-verpleegkundige geweldig met patiënten kon omgaan en 22 jaar met veel
plezier en inzet als vrijwilliger werkte. Zij maakte deel uit van ons rijdend-winkeltje-team en zat
meer dan tien jaar in het bestuur van de stichting, waarin zij zorgde voor de nodige nuance en
humor. Het bestuur is Nel dankbaar voor haar niet aflatende toewijding en de warme vriendschap
die in deze jaren werd opgebouwd. De stichting is een van haar erfgenamen. Het bestuur is van
plan in 2019 een adviescommissie te formeren die haar de komende jaren zal ondersteunen bij
het zoeken naar een goede besteding van deze erfenis.
Medio 2018 heeft het bestuur een privacy dossier gemaakt dat uit meerdere documenten bestaat.
Registerverwerkingen, privacyverklaring, beleid rondom continuïteit en de aanstelling van een
functionaris Gegevensbescherming.
Na acht jaar droeg Ann Reeser Cuperus - Sparling begin 2018 het penningmeesterschap over aan
Lonie Blomsma. Het bestuur is Ann veel dank verschuldigd voor haar inzet, haar buitengewoon
attente bijdrage als bestuurslid en de zeer nauwkeurige wijze waarop zij de penningen van de
stichting beheerde. Lonie gaf na zes maanden het penningmeesterschap terug aan het bestuur,
waarna Ann die taak weer op zich nam.
Financiën
Donaties zijn praktisch op hetzelfde niveau gebleven. Het is te merken dat steeds minder mensen
contant geld op zak hebben, hetgeen ook terug te zien is aan de opbrengst van de koffiebusjes en
de inkomsten van het winkeltje. Sinds oktober 2018 maken wij gebruik van een pinautomaat.
Carlos van der Veek, van Fluwel, schenkt de stichting al jaren de door hem gekweekte Antoni van
Leeuwenhoek narcissenbollen. De verkoop daarvan bracht dit jaar € 1.000, -- op.
De aanvraag bij Stichting Loeki van Eeghen, voor een donatie voor de inrichting van een
familiekamer (de Huiskamer), werd toegekend.
Voor iedere vorm van steun is de stichting zeer dankbaar, zeker ook die van onze eigen
vrijwilligers. Uit een legaat van vrijwilliger Mieke de Mots werd een mooi bedrag ontvangen.
De jaarcijfers 2018 laten een nadelig saldo van € 842 zien.
Aan het eind van 2018 vertoonden de beurzen een dip, waardoor het eigen vermogen daalde en
uitkwam op €157.449.
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Het 24ste Antoni van Leeuwenhoek symposium “Oncologie in perspectief-van DNA naar beter” in
de Meervaart werd weer zeer positief beoordeeld. Vijfendertig medewerkers woonden, op kosten
van de stichting, het symposium bij.
Landal GreenParks stelt jaarlijks vijf vakantiebungalows ter beschikking. Dit mooie gebaar wordt
door bestuur en patiënten zeer gewaardeerd. De bungalows worden onder de patiënten en hun
families verdeeld door de dienst maatschappelijke ondersteuning (DMO).
Speciale projecten
Koffieservies
De stichting heeft het nieuwe activiteitencentrum in de Centrale Hal gefaciliteerd met koffie
kopjes en taartbordjes met daarop het narcissenlogo.
De Huiskamer
In 2017 kocht de stichting een tafelvoetbalspel voor patiënten en bezoek. Dit was aanleiding om
nog eens goed te kijken naar meer mogelijkheden voor de patiënten en familie om zich ergens
terug te kunnen trekken, een spelletje te doen of televisie te kijken. Het initiatief om een
familiekamer in te richten kreeg van vele kanten steun. Een ruimte werd gevonden en de
inrichting uitgezocht, die mede mogelijk werd gemaakt door een donatie van Stichting Loeki van
Eeghen. In september nam een van de medewerkers van het servicecentrum afscheid. De stichting
ontving van hem voor de inrichting van de Huiskamer een bijdrage: een vrolijke lamp. De kamer
zal begin 2019 gebruiksklaar zijn.
Activiteiten
De ruim vijftig vrijwilligers vormen kleine teams die één van de dagelijkse koffierondes, óf een
wekelijkse ronde langs de bedden, voor hun rekening nemen. Over het algemeen loopt iedereen
één ronde per veertien dagen.
Stichting Patiëntenzorg zorgt wekelijks voor bloemen - een vrolijke noot in de centrale hal, het
activiteitencentrum, de wachtkamer radiologie en het Marguérite Sickinghe Stiltecentrum.
Het Antoni van Leeuwenhoek organiseerde dit jaar weer een communicatiebijeenkomst, die tot
doel heeft de nieuwe vrijwilligers meer inzicht te geven in de communicatie met kankerpatiënten.
De stichting laat altijd één of twee vrijwilligers deelnemen.
NL DOET. Op zaterdag 10 maart heeft de stichting aan deze landelijke vrijwilligersactie
meegedaan. Via een facebookadvertentie meldden zich twaalf vrijwilligers aan om het dakterras
van het ziekenhuis schoon te maken. Hoewel dit een succes was, heeft de actie helaas geen
nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Op 6 oktober, tijdens de open dag van het Antoni van Leeuwenhoek, hebben onze vrijwilligers
achter de koffiestand gestaan en zowel narcissenbollen als ansichtkaarten verkocht. Ruim 2000
belangstellenden werden gastvrij ontvangen.
Patiëntenmiddagen
De stichting organiseert ieder jaar met Pasen en Kerstmis een middag voor patiënten en hun
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bezoek. Tijdens deze ontspannen middagen wordt er belangeloos opgetreden. Vooraf worden er
door de vrijwilligers presentjes uitgedeeld op de verpleegafdelingen.
Met Pasen hebben we genoten van Sonja Barend, die voorlas uit haar boek “Je ziet mij nooit meer
terug”. Het persoonlijke verhaal over de zoektocht naar haar verdwenen Joodse vader en over
haar eigen ervaringen met kanker, “drie keer getroffen, drie keer genezen”, maakte veel indruk en
stak de patiënten een hart onder de riem.
Helaas moest Marc de Hond zijn kerstoptreden afzeggen. Twee medewerkers van het Antoni van
Leeuwenhoek waren gelukkig bereid om op het laatste moment een optreden te verzorgen: Otto
Dethmers, verpleegkundige op de dagbehandeling, zanger en pianist en Rik Sonneveld,
medewerker van de servicedienst, hoboïst. Zij zorgden voor een bijzondere, muzikale middag.
Ondersteuning andere initiatieven
Aan de vrijwilligers van Stichting Patiëntenzorg wordt regelmatig gevraagd uitdeelacties op de
verpleegafdelingen te begeleiden. Op 5 december kwamen Anna Drijver en haar Pietenvrienden
met een ukelele de patiënten opvrolijken en deelden kleine attenties uit.
Stichting Samen Sterk van Valy Pintiuc bracht voor iedereen weer een mooi kerstpakket. Deze
acties worden door patiënten zeer gewaardeerd en zijn een mooi gebaar voor hen die tijdens de
feestdagen in het ziekenhuis moeten verblijven.
Slotwoord
Verbinden door met elkaar in gesprek te gaan staat dit jaar centraal. Op onze rondes zoeken wij
steeds het gesprek met de patiënten en wij communiceren regelmatig met professionals “in huis”
over grote en kleine zaken die ons opvallen en die van invloed kunnen zijn op de sfeer.
Ook onderling hebben wij goed contact en tonen wij belangstelling voor elkaar. Betrokkenheid
bepaalt mede deze onderlinge band en zorgt dat de meeste vrijwilligers heel trouw zijn. Volgend
jaar staat een gesprek over ons beleid in de planning.
Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek heeft ruim 250 vaste donateurs. Zij stellen ons in
staat om het vrijwilligerswerk voort te zetten en regelmatig bijzondere wensen te vervullen voor
patiënten en verpleegkundigen. Het bestuur dankt alle donateurs bijzonder hartelijk voor hun
bijdrage en steun.
Juli 2019
Het bestuur 2018
M.E. Zietse-Meyer, voorzitter
J.M. Bos, secretaris
L. Blomsma/ A. Reeser Cuperus-Sparling, penningmeester
Y.M. Carter-Heertje, lid
S. de Froe-Schmidt, lid
N. Vermeij, lid (overleden februari 2018)
A. Wierda, lid
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