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Geachte donateurs en allen die onze stichting een warm hart toedragen, 

Nadat in het voorjaar van 2020 al ons vrijwilligerswerk abrupt tot stilstand kwam, 
waren we heel blij om aan het begin van de zomer weer koffie te mogen schenken. 
Helaas was dit van korte duur. De Raad van Bestuur, bijgestaan door een coronateam, 
besloot om de patiënten maximaal te beschermen door hen aan zo min mogelijk 
contacten bloot te stellen. Ons werk werd wederom stilgelegd. Het koffie schenken 
en de anders werkzaamheden dragen weliswaar bij aan een goede sfeer, maar zijn 
strikt genomen niet noodzakelijk. Gelukkig blijft onze bloemist, Amsterdam Flowers, 
in deze moeilijke tijden de balies wel voorzien van mooie boeketten.

Gelet op de bijzondere omstandigheden van vandaag vindt het bestuur het belangrijk 
om contact met u allen te houden. Dit extra narcisbericht is daar het gevolg van.

De stichting ontvangt nog steeds mooie bedragen van donateurs. Deze donaties 
maken het mogelijk om een deel van onze activiteiten te continueren en regelmatig 
bijzondere projecten voor patiënten en verpleegkundigen te financieren. Wij hopen, 
ook in deze tijd, blijvend op uw steun te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Zietse - Meyer,
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg AVL

In 2003 droeg de stichting bij aan de aankleding van de nieuwbouw van het zieken-
huis door onder andere het meubilair voor het dakterras en de wandbespanning 
de ‘Tuin van mijn vader’ aan te bieden. De grijze betonnen muren van het terras 
verdwenen achter het weelderige groen van een prachtige foto gemaakt door Lieve 
Prins. Na zeventien jaar was de foto behoorlijk verschoten en vaal geworden, daarom 
bestelde de stichting bij de nazaten van Lieve een nieuwe ‘Tuin’. 
Het resultaat is verbluffend.
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De tuin van mijn vader

In en om het Antoni van 
Leeuwenhoek doen veel vrijwilligers 
hun werk. Naast de vijftig 
vrijwilligers van de stichting is er 
een groep die in het Gasthuis werkt, 
maar ook een groep die bestaat uit 
gastvrouwen en vrijwilligers die 
hulp bieden bij het beddentransport 
oftewel het transportteam. De 
afgelopen maanden is het Gasthuis 
grotendeels gesloten geweest, 
maar de gastvrouwen en het 
transportteam waren wel aanwezig, 
als essentieel onderdeel voor de 
bedrijfsvoering.

Afgelopen najaar was er een 
dringend tekort aan gastvrouwen 
omdat een deel van hen tot een 
risicogroep behoorde. Het rooster 
was niet meer rond te krijgen en 
daarom werken er tien vrijwilligers 
van de stichting mee als gastvrouw 
op poli 1 en 2. Het klopt dus als 
u daar een bekend gezicht ziet! 
Zolang we ons eigen werk niet 
mogen doen, zijn wij blij om op 
deze manier toch een steentje bij te 
kunnen dragen.

In januari 2021 startten 
onderzoekers van het Antoni van 
Leeuwenhoek een onderzoek naar 
de werking van COVID-19-vaccins 
bij patiënten met kanker die 
chemotherapie, immuuntherapie of 
een combinatie van beide krijgen. 
Op twee achtereenvolgende 
zaterdagen in februari werd voor 
dit onderzoek een groep patiënten 
ingeënt. De stichting zette zes 
vrijwilligers in als begeleider en 
gastvrouw . Ook in maart, tijdens de 
tweede vaccinatieronde, komt de 
stichting hiervoor weer in actie.

WERKZAAMHEDEN  IN 
CORONATIJD
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oftewel" verwijderen en vervangen door een streepje -| ... bij het beddentransport - het transportteam."
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"anders" vervangen door "andere"
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December
Onze vaste kerst-patiëntenmiddag in de Glazen 
Zaal, waarbij altijd een bekende Nederlander 
optreedt, kon helaas niet doorgaan. Wel hebben we 
alle patiënten blij gemaakt met een doosje chocola 
en een mooie rode lotuskandelaar met een lichtje. 

Al dertien jaar komt Valy Pintiuc van ‘Samen Sterk’ 
de patiënten een prachtig kerstpakket brengen. 
Ondanks het feit dat zijn horecazaken in Amsterdam 
gesloten zijn en hij geen benefietavond heeft 
kunnen organiseren, kwam Valy Pintiuc toch 165 

pakketten afgeven. Gewoonlijk deelt 
hij de pakketten samen met zijn 
vrienden zelf uit, maar omdat het dit 
jaar op die manier niet kon, hebben de 
vrijwilligers de pakketten uitgedeeld 
op de afdelingen. 

Donaties
Tijdens het jubileumsymposium in 2019 ontvingen negen projecten een donatie uit 
de nalatenschap van Nel Vermeij. Van enkele tonen wij graag het resultaat samen 
met een kort verslag over een van de projecten.

Verslag over het uitrollen van de gesprekstherapie ‘Managing Cancer and 
Living Meaningfully’ (CALM) 

Als kanker niet meer genezen kan worden, krijgt tot 25% van de patiënten te maken 
met depressieve klachten. We weten uit onderzoek dat deze klachten een negatieve 
invloed hebben op de kwaliteit van leven. De nieuwe gesprekstherapie CALM kan 
somberheid verminderen en de kwaliteit van leven vergroten. In het Antoni van 
Leeuwenhoek wordt sinds 2019 met CALM gewerkt. Met hulp van de donatie hebben 
wij het plan kunnen realiseren om meer zorgverleners te trainen in CALM, zodat een 
grotere groep patiënten hiervan kan profiteren. 

Dit hebben wij gedaan door de eerste Nederlandse CALM-basisopleiding voor 
verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in het AVL te ontwikkelen, 
genaamd CALM-V. De eerste groep deelnemers is inmiddels gestart en er blijkt zoveel 
interesse te zijn dat de start van de tweede groep al gepland is. 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de donatie, trots op de resultaten tot nu toe en wij 
kijken met plezier uit naar de continuering van CALM-V.

Voor de verbouwing

Na de verbouwing

Sfeeraanpassing van intensive 
care-kamer voor terminale patiënten 
met een scherm waarachter de 
apparatuur verdwijnt en een mooie 
schemerlamp.

WAT IS ER NOG MEER MET 
DE DONATIES GEBEURD

Schone en frisse werkruimte  
door het verbeteren van het 
comfort op een instructie wc.

En het opknappen van pauze-
ruimtes voor verpleegkundigen. 
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Verwarrend. Scherm is zichtbaar op foto, maar de lamp niet. Lamp weghalen uit tekst??

ycarter
Sticky Note
Verwarrend. Het lijkt nu of wij dit verslag hebben geschreven. Kunnen we de naam van de schrijver vermelden? Of zeggen "Verslag van de CALM opleidingsgroep over het uitrollen...| 
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Verslag van Emma Hafkamp over
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Weghalen en punt na verdwijnt.

weghalen en geen extra foto. Misschien spatie tussen foto's iets groter maken zodat het geen grote witte ruimte is?

Misschien foto's iets groter om wit ruimte op te vullen? en toevoegen: ,wat weer veel blij verraste gezichten opleverde.




