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1 Achtergrond  

De Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling (hierna: VLK)  werd opgericht op 21 

december 2007. De VLK heeft ten doel het leveren van zorg in de breedste zin van het woord, zowel 

klinisch als niet klinisch, en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de 

ruimste zin van het woord.  

 

Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) is bestuurder 

van de VLK. De VLK beoogt niet het maken van winst. De VLK heeft een eigen vermogen (EV) van EUR 

1,3 miljoen en wordt geconsolideerd in het NKI-AVL. 

2 Activiteiten 

Er worden activiteiten voorbereid om het eigen vermogen van de VLK te benutten ten behoeve van de 

ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek. Het gaat met name om de verdere ontwikkeling van de 

vroegdiagnostiek, dat tevens één van de strategische speerpunten van het NKI-AVL is. De VLK en het 

NKI-AVL willen zich – naast de tertiaire zorg – mede richten op vroegdiagnostiek: de ontwikkeling en 

verbetering van vroege diagnose van tumoren. Dit zal vorm krijgen in een beoogd ‘Centrum voor 

Vroegdiagnostiek (en Behandeling)’. Vroege detectie van tumoren kan een grote impact hebben op 

overleven, kwaliteit van leven en op de intensiteit van de behandeling voor de patiënt. Door 

voortschrijdende technologie willen we de kwaliteit van screening vergroten en de kosten daarvan laten 

dalen. 

3 Algemene gegevens 

De VLK is ingeschreven in het handelsregister met nummer 34289494. Sinds 1 januari 2008 is de VLK 

door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer van de VLK is 

818808378. Informatie omtrent de stichting wordt gepubliceerd op http://www.vanleeuwenhoekkliniek.nl. 

De Stichting NKI-AVL is bestuurder van de VLK. Het bestuur is onbezoldigd. 
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