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MILJOENENDONATIE AAN HET

ANTONI VAN LEEUWENHOEK
VOOR ONDERSTEUNENDE ZORG
In november 2016 heeft Roparun een donatie van €1.250.000 toegezegd aan het Antoni
van Leeuwenhoek. Het geld wordt besteed aan de inrichting van een nieuw centrum voor
ondersteunende zorg aan patiënten met kanker.

Het Antoni van Leeuwenhoek is hét Kankerinstituut van
Nederland en combineert de zorg voor kankerpatiënten
met hoogstaand en grensverleggend onderzoek.
Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken
direct beschikbaar voor patiënten. Andersom geven
ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting.
Zo ontstaan er steeds nieuwe en betere behandelingen,
die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Een voorbeeld
hiervan is immuuntherapie, een behandeling die ervoor
zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter
kan vernietigen.
Met de uitwisseling van onderzoek en zorg loopt
het Antoni van Leeuwenhoek in Nederland voorop
en internationaal gezien behoort het Antoni van
Leeuwenhoek als enig Nederlands kankercentrum tot
de tien Comprehensive Cancer Centers van Europa.
Het op internationaal niveau uitwisselen van kennis
en het gezamenlijk opzetten van studies, versnelt het
kankeronderzoek. Op die manier streeft het Antoni van
Leeuwenhoek ernaar in de nabije toekomst iedereen
met kanker een zo goed mogelijke behandeling op
maat te kunnen bieden.

Het belang van ondersteunende zorg
Het Antoni van Leeuwenhoek ziet de niet-medische
ondersteuning tijdens en na de behandeling van
kanker als een belangrijk onderdeel in het leveren van
de beste oncologische zorg. Specifieke interventies op
het gebied van fysio- en ergotherapie, revalidatie en
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verdragen en de kwaliteit van leven verbetert. Een
ander mooi voorbeeld is een medisch-specialistisch
revalidatieprogramma voor patiënten met kanker in het
hoofd-halsgebied, dat hier ontwikkeld is.”

Expertisecentrum

Ontwerp van de Centrale Hal

psychosociale ondersteuning kunnen veel patiënten
tijdens en na de behandeling van hun ziekte helpen.
Ronald Filippo is in het Antoni van Leeuwenhoek
paramedisch hoofd van deze disciplines: “Doordat we
een gespecialiseerd kankerinstituut zijn, onderscheidt
het aanbod ondersteunende zorg sterk van andere
ziekenhuizen. Ook onze research en scholing sluiten
hierop aan. Zo weten we uit onderzoek dat door
het volgen van specifieke trainingsprogramma’s
een behandeling met chemotherapie beter wordt

De ontwikkeling van ondersteunende zorg vereist een
samenspel van alle ondersteunende zorgdisciplines.
Het Antoni van Leeuwenhoek richt hiervoor in 2017
een speciaal expertisecentrum op. Binnen dit centrum,
dat wordt gehuisvest in een nieuw deel van het
Antoni van Leeuwenhoek, zullen nieuwe interventies
worden ontwikkeld, die in bestaande behandelingen
worden opgenomen. Doel: het bevorderen van fysieke
en psychische gezondheid, het versterken van de
autonomie en vergroten van de maatschappelijke
participatie. Daarnaast zal het expertisecentrum zich
ook inspannen om nieuwe kennis rond ondersteuning
en nazorg te verspreiden, zodat ook patiënten die in
andere centra worden behandeld daar hun voordeel
mee kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is toekomstig
onderzoek dat zich richt op voeding en bewegen,
waarbij de diëtisten met een nieuwe faciliteit, een
meetlaboratorium, nog beter advies op maat kunnen
geven. Filippo: “Toekomstig onderzoek zal zich ook
richten op voeding en bewegen, waarbij diëtetiek met
nieuwe faciliteiten als een meetlaboratorium nog
beter advies op maat kan geven. Het is ons doel om
deze kennis en toepassingen beschikbaar te stellen
voor andere centra en ziekenhuizen, terwijl er hier

verder onderzoek wordt uitgevoerd om bestaande
ondersteunende zorg nog verder te verbeteren en
nieuwe te ontwikkelen. We willen in Nederland hét
kenniscentrum op het gebied van leven met kanker of
overleven van kanker zijn.”

Roparun-donatie
Het Antoni van Leeuwenhoek is heel dankbaar voor
de verkregen donatie van Roparun. Filippo: “De
ondersteunende zorg die wij nu en in de toekomst willen
ontwikkelen en leveren, en de infrastructuur die daarvoor
nodig is, zijn voor een groot deel niet te bekostigen
vanuit reguliere budgetten. Met de donatie van Roparun
kunnen we verder investeren in de faciliteiten die voor
ondersteunende patiëntenzorg nodig zijn. Denk aan state
of the art apparaten en materiaal, zoals geavanceerde
meetinstrumenten en goede trainingsapparatuur.
Daarnaast zetten we het budget in voor de algehele
inrichting. Daarmee beogen we een uitstraling te creëren
die past bij de zorg die er geleverd wordt: een rustige,
warme, huiselijke plek, waar aandacht is voor de juiste
akoestiek, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en contact
met de natuur. Het is belangrijk dat het expertisecentrum
een andere uitstraling heeft dan het ziekenhuis,
omdat ondersteunende zorg anders is dan medische,
verpleegkundige zorg. Ondersteuning gaat over patient
empowerment en hulp bij het ‘gewone’ leven met alles wat
daarbij hoort. Als een fysieke omgeving goed is ingericht,
draagt dat bij aan stressreductie en welbevinden.”

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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