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1. Inleiding 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten in 2021 die betrekking hebben op menselijk 
lichaamsmateriaal in Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (hierna te 
noemen: Stichting NKI-AVL). Hiermee wordt voldaan aan de verplichting vanuit Richtlijn 2004/23/EG ten 
aanzien van artikel 10 en 28. 
 
Dit jaarverslag zal voorgelegd worden aan de bevoegde autoriteit en publiekelijk toegankelijk zijn via de 
website van Stichting NKI-AVL. 
 

2. Organisatie en organogram 

A. Organogram Antoni van Leeuwenhoek 
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B. Organogram Centrum voor Celtherapie  

 
 

C. Organogram Algemeen Klinisch Lab 

  
 
 

3. Identiteit weefselinstelling 

Stichting NKI-AVL heeft een erkenning voor het in ontvangst nemen na verkrijgen van; 
- cellen uit beenmerg of perifeer bloed met als doel verdere verwerking tot geneesmiddel; 
- stamcellen uit perifeer bloed met als doel directe toepassing op de mens en verdere verwerking tot 

geneesmiddel; 
- tumorweefsel met als doel verdere verwerking tot geneesmiddel.  
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4. Gegevens van de erkenning als weefselinstelling en de verantwoordelijk 

persoon 

Stichting NKI-AVL staat sinds 30 juli 2021 als weefselinstelling geregistreerd onder 
registratienummer: 16606 L/EO. De Verantwoordelijke Persoon is de heer J.B.A.G. Haanen, internist-
oncoloog in Amsterdam en voldoet aan de criteria zoals benoemd in het Eisenbesluit 2006, artikel 
4.4. 
 

5. Register van soorten en hoeveelheden weefsels en/of cellen die verkregen, 

getest, gepreserveerd, bewerkt, bewaard en gedistribueerd of anderszins 

gebruikt zijn 

 

Weefsel- of cel soort (Stam)cellen uit perifeer bloed 

Weefsel- of celtype CD3 en CD34 

Aantal in opslag 1-1 N.v.t. 

Aantal verkregen 52 

Herkomst NL 

Bron Autoloog, levende donor 

Aantal afgekeurd* 1 

Aantal 
bewerkt/gepreserveerd 

0 

Aantal opgeslagen 0 

Aantal gedistribueerd 0  

Aantal in opslag 31-12 N.v.t.  

*Afgekeurd na verkrijgen en/of bewerken 
 

Weefsel- of cel soort Tumorweefsel 

Weefsel- of celtype Lymfocyten verkregen uit tumorweefsel 

Aantal in opslag 1-1 N.v.t. 

Aantal verkregen 11 

Herkomst NL 

Bron Autoloog, levende donor 

Aantal afgekeurd* 0 

Aantal 
bewerkt/gepreserveerd 

0 

Aantal opgeslagen 0 

Aantal gedistribueerd 0 

Aantal in opslag 31-12 N.v.t. 

*Afgekeurd na verkrijgen en/of bewerken 
 

6. Voorvallen en bijwerkingen 

In 2021 zijn geen meldingen van voorvallen of bijwerkingen aan TRIP gedaan. Er zijn dan ook geen ernstige 
voorvallen of ernstige bijwerkingen gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het kader van 
de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). 
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7. Ontwikkelingen 

Stichting NKI-AVL staat sinds 30 juli 2021 als weefselinstelling geregistreerd.  
 


