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Stichting Patiëntenzorg Antoni van
Leeuwenhoek al 65 jaar onmisbaar
Toen een bestuurslid van het Nederlands Kanker Instituut, mevrouw
van Eeghen-Boreel, in 1949 een bezoek bracht aan het Royal Cancer
Hospital in Londen, werd zij zo getroffen door het werk van het
‘Ladies Committee’, een groep dames die daar vrijwilligerswerk deed.
Zij besloot om in het Antoni van Leeuwenhoek een ‘Dames Comité’
op te richten. Wij vroegen de huidige voorzitter van de ‘Stichting
Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek’, zoals de Stichting tegenwoordig heet, mevrouw Margriet Zietse-Meyer, wat de dames doen
en wat het belang ervan is.
“Er is eens een voorstel gedaan om koffieautomaten in de wachtkamers te plaatsen,
maar daartegen zijn wij in opstand gekomen,
wij zijn geen koffiedames, wij hebben een
meerwaarde. Als wij zien dat iemand het
moeilijk heeft, gaan wij bij ze zitten en bieden

een glaasje water aan of een arm om een
schouder. Dat is het belang van de vrijwilligsters van de Patiëntenzorg. Behalve de
koffie, thee, soep en limonade, zorgen wij
voor bloemen in de centrale hal en wachtruimten, voor schilderijen op de kamers.

Wij hebben een paar honderd reproducties van schilderijen en elke week gaan wij
met onze kar rond en kunnen de patiënten
uitkiezen tegen welk schilderij zij willen aankijken, ook hebben wij een kar met boeken.
Het versterkt het onafhankelijkheidsgevoel
als de mensen zelf keuzes kunnen maken. Wij hebben ook een rijdend winkeltje,
waarmee wij elke week langs de patiënten
gaan en waar zij ansichtkaarten, schrijfgerei, cadeautjes, lekkernijen, speelgoed en
knuffeldieren kunnen kopen”.
“Het gaat nog wel eens over van moeder
op dochter, zo is mijn moeder veertig jaar
vrijwilligster en bestuurslid geweest. Er is
een band met het Gasthuis en dat wordt
bevestigd door onze erevoorzitter,
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mevrouw Sickinghe-van Eeghen. Zij is
één van de oprichtsters, en jaren voorzitter van het Bestuur van het Gasthuis
geweest. Zij is de dochter van mevrouw
van Eeghen-Boreel, de oprichtster van het
Dames Comité. Ook de moeder van de
coördinator van de koffieschenksters was
al vrijwilligster. Wij hebben donateurs, dat
zijn bedrijven en particulieren, waaronder
veel ex-patiënten, hun familie en vrienden. Uit donaties hebben wij veel kunnen
realiseren. Ons laatste project was de
bankjes en stoelen bij de liften. Het Antoni
van Leeuwenhoek is niet zomaar een
ziekenhuis, mensen willen zich wel eens
terugtrekken. Maar ook tijdens het wachten

op de lift is het voor veel mensen fijn als ze
even kunnen zitten. De olijfboom met tafel
in de hal waar mensen kunnen internetten
is ook uit onze donaties betaald, evenals
de familiekamer op intensive-care. Hier
hebben wij een kamer gerealiseerd met
een slaapbank, stoelen en een televisie,
voor familie van patiënten, als de situatie
zodanig is dat zelfs het Gasthuis te ver
weg is. Ook ondersteunen wij jaarlijks
nascholing en symposia voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen in het Antoni
van Leeuwenhoek hebben het zwaarder
dan in andere ziekenhuizen, die geven wij
speciale aandacht, door het verbeteren en
verfraaien van de gangen en koffiekamers

van de verpleegkundigen. “Elk jaar brengen
wij een nieuwsbrief uit, het ‘Narcisbericht’
voor de donateurs. De narcis is het logo
van onze organisatie. Dit beeldmerk komt
oorspronkelijk uit Canada. Narcissenkweker Fluwel uit Burgerbrug heeft een narcis
gekweekt en hem Antoni van Leeuwenhoek
genoemd en aangeboden als gezamenlijk cadeau voor het 100 jarige Antoni van
Leewenhoek. Het bedrijf schonk ons dit
jaar 150 zakjes bollen, die wij weer kunnen
verkopen”.
“De leidraad van de Patiëntenzorg en het
Gasthuis is gelijk, gastvrijheid, een goed
gesprek en aandacht is belangrijker dan een
kopje koffie”.

Nieuw bestuurslid
Wie is Christiaan de Brauw?
“Ik ben 45 jaar en heb met mijn vrouw Liza twee kinderen, Olivier
van vijf en Maximus van drie jaar. Ik ben geboren in Den Haag en
heb nog een paar jaar in Hattem gewoond en nu wonen wij in Amsterdam. Ik heb rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Ik heb inmiddels bijna twintig jaar ervaring als advocaat
en heb ondermeer een paar jaar in New York als advocaat gewerkt”.

Kende u het Gasthuis?
“Ja, ik kende het Gasthuis zeker. Doordat mijn schoonmoeder,
schoonzus en vrouw er patiënt zijn of zijn geweest, ben ik vaak in
het Antoni van Leeuwenhoek geweest. Ik heb niet lang hoeven na
te denken om ja te zeggen. Ik weet hoe belangrijk het Gasthuis is
voor de patiënten en de familie die van ver komen”.

Is het belangrijk dat er een advocaat in het bestuur
zit?

Sinds 3 november heeft het Gasthuis een nieuw
bestuurslid. Mr. Christiaan de Brauw heeft de plaats
van secretaris overgenomen van zijn kantorgenoot Mr.
Harmen de Mol van Otterloo. Beiden zijn werkzaam bij
het advocatenkantoor NautaDutilh. Het was Harmen
die Christiaan heeft voorgedragen als zijn opvolger.
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“Het is belangrijk dat het bestuur bestaat uit specialisten en alle
relevante expertise vertegenwoordigd is. Wij krijgen bijvoorbeeld
regelmatig legaten, daar moet naar gekeken worden en die moeten
beneficiair aanvaard worden, dus onder de voorwaarde dat het
Gasthuis de schulden die mogelijk aan het legaat verbonden zijn
niet op zich neemt. Je moet er toch niet aan denken dat je een
legaat aanvaardt, waarna grote schulden blijken te bestaan die
het vermogen van het Gasthuis aantasten.
Het Gasthuis moet formeel aanvaarden, daar is Age Lindenbergh,
die accountant is en de penningmeester van het Gasthuis ook
bij betrokken”. De komende jaren zal er ook veel werk moeten
worden verricht inzake de mogelijke verhuizing van het Gasthuis,
wanneer en waarheen is nog niet bekend, maar dat wij gaan verhuizen is wel heel aannemelijk. Als het gaat gebeuren zal dat aan
allerlei juridische randvoorwaarden moeten voldoen. en moeten
we zorgen dat de positie van het Gasthuis goed bewaakt wordt.

‘Ik heb niet lang hoeven na te
denken om ja te zeggen.
Ik weet hoe belangrijk het Gasthuis
is voor de patiënten en de familie
die van ver komen’
Daar zullen wij veel tijd in moeten steken. Ik zie de verhuizing
overigens als een mooie uitdaging, het is één van de meest
belangrijke gebeurtenissen die het Gasthuis kan overkomen. Het
is ook een kans om te proberen dat het nieuwe Gasthuis helemaal modern en up-to-date wordt ingericht en vormgegeven en
in ieder geval het huidige voorzieningenniveau zal hebben. Daar
zullen wij als bestuur op inzetten.

Advocatuur kent vele richtingen, wat doet u bij
NautaDutilh?
“Ik ben begonnen bij NautaDutilh met financieringstransacties,
ook heb ik kort geprocedeerd. Nu ben ik gespecialiseerd in
ondernemingsrecht, daar ligt echt mijn hart, waarbij de focus ligt
op overnames van beursgenoteerde vennootschappen. Ik leid
momenteel het ‘Life Science Team’ van NautaDutilh, waar we
allerlei relevante expertises hebben om biotech en andere pharma
en life sciences ondernemingen “full service” te bieden. Ik heb
het life sciences virus gekregen toen ik voor onze cliënt Johnson
& Johnson de overname begeleidde van Crucell, en ik heel erg

onder de indruk raakte van de prestaties en mensen van Crucell,
en van de successen en kansen van de Nederlandse biotech
sector. Er zit echt heel veel talent en er zijn veel uitstekende
bedrijven die hard werken aan het ontwikkelen van medicijnen.
Ik vind het heel erg leuk om die bedrijven bij te staan en met ze
mee te groeien.

Dan zal u wel eens weken meemaken van meer
dan 40 uur.
“Een veertigurige werkweek heb ik nooit, zestig tot zeventig
komen vaker voor. Het is wel gebeurd dat ik honderd uur in een
week heb gewerkt, dat was in een heftig proces bij een grote
overname waar haast bij was”.

Tijd voor hobby’s zal u dan wel niet hebben.
Jawel, ik ben fan van Feyenoord, Ik ben benieuwd hoe het er over
tien jaar bij ons thuis aan toe gaat, want mijn jongens - zo lijkt het
toch - zijn Ajax-fan, hoewel ik ze toch heel vaak het Feyenoord
lied heb voorgezongen. Ik ben een grote liefhebber van de ‘New
York Times’ en van de ‘New Yorker’ en ik doe aan hardlopen.
Ik heb de marathon van New York gelopen, ja en binnen de vier
uur, de Rotterdam marathon heb ik twee keer gelopen. En daarnaast ben ik een liefhebber van Rode Bourgogne, daar komt de
lekkerste Pinot Noir-wijn vandaan. Elk jaar ga ik met mijn vader en
broer een paar dagen naar Bourgogne, bezoeken dan een paar
domeinen en proeverijen. Het heeft een enorm ontspannend
effect op mij als ik tussen de wijnranken rondloop en de druiven
en de blaadjes kan ruiken en aanraken.
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Onze collega-vrijwilliger Jarno van Westreenen werkt mee aan
het onderhoud in het Gasthuis. Toen hij het mooie werk van het
Gasthuis ter sprake bracht bij iemand van het Team Operations
Heat van NUON, was dat voor NUON aanleiding om hun afdelingsdag dit jaar in het Gasthuis te houden. Hun afdelingsdag is
een dag die zij combineren met vrijwilligerswerk. In overleg met
het Gasthuis zijn een aantal grote klussen uitgekozen. Alle lampen
in de gangen en in het trappenhuis zijn vervangen door LED

verlichting. Tevens hebben zij in één van de woonkamers de plafondplaten vervangen en hebben zij een werkblad gemaakt boven
de wasmachines. Het team van zestien personen heeft zich in het
zweet gewerkt en het resultaat is prachtig. Het ziet er niet alleen
mooi uit, maar levert ons ook een besparing op in energiekosten.
Daarbij is een werkblad in het washok ook beter voor de ruggen
van de vrijwilligers. Naast hun vrijwillige inzet heeft NUON ook alle
materiaalkosten voor zijn rekening genomen.
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Donaties
Dat het Gasthuis kan bestaan door giften en vrijwilligers, weten de mensen die ermee te
maken hebben doorgaans wel. Die bijdragen kunnen op allerlei manieren worden gedaan.
In elk Gasthuisnieuws noemen we er een paar.
Op 17 juli hebben mevrouw en de heer Van Doesum hun gouden huwelijk gevierd. Zij zijn
gast in het Gasthuis geweest en waren heel dankbaar dat zij dit nog konden meemaken en
met de familie konden vieren. In plaats van cadeaus hebben zij de gasten gevraagd een
financiële gift te doen ten bate van het Gasthuis. De opbrengst was € 550.
Een van onze gasten is mevrouw De Koning geweest. Zij is al jaren abonnee van het
dagblad Trouw. Zij heeft de krant gevraagd om deze dagelijks gratis bij het Gasthuis te
bezorgen en dat is gebeurd. De gasten zijn er erg blij mee.
De heer en mevrouw Berghorst hadden op onze website gelezen dat wij wel schoonmaakmiddelen konden gebruiken. Zij hebben ons blij gemaakt met twee tassen vol met koek,
snoep, schoonmaakmiddelen en tijdschriften.
De heer en mevrouw Alblas hebben zich thuis gevoeld in het Gasthuis en hebben veel
steun gehad van de vrijwilligers, het management en andere gasten. De wens van de heer
Alblas was om in plaats van bloemen op zijn begrafenis, een inzameling voor het Gasthuis
te houden. Dat is gebeurd en heeft een bedrag van € 450 opgebracht.

Colofon
Stichtingsbestuur

Voorzitter
Mw. ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop

Secretaris
Mr. C.J.C. de Brauw

Penningmeester
Drs. A.S. Lindenbergh RA

Bestuursleden
Drs. B.J. Surie
Dr. M. Van Beurden
Manager Gasthuis

De heer Goorhuis was jaren geleden te gast in het Gasthuis. De manier waarop het
Gasthuis functioneert en de warmte die de medewerkers en gasten uitstraalden hebben een
onuitwisbare indruk achtergelaten. Voor zijn 60e verjaardag had hij maar één cadeauwens,
een bijdrage voor het Gasthuis. De opbrengst was € 600.
Vrijwilligster Frieda trok haar stoute schoenen aan en heeft Tuincentrum Osdorp gevraagd
planten voor onze huiskamers te doneren. “Natuurlijk doen we dat”, was het antwoord.
In beide woonkamers staat nu een mooie grote plant.

Ariëtte van de Steeg
Assistent-manager Gasthuis
Danielle Zappeij

Nieuwsbrief
Samenstelling:

Nog veel meer giften

Ariëtte van de Steeg

We hebben nog veel meer giften ontvangen. Giften van onze vaste donateurs,
nalatenschappen, korting of diensten. We kunnen niet alle gevers benoemen in deze
nieuwsbrief maar hierbij willen wij iedereen hartelijk danken.

Danielle Zappeij
Georges van Luijck

Drukkerij
MultiCopy Amsterdam WTC

Donatie kamerplant

Stichting Gasthuis van het
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 123
1066 CX Amsterdam
Telefoon (020) 346 20 20

www.gast-huis.nl
gast-huis@nki.nl
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