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Bedden (totaal)
Bedden dagbehandeling 50
Bedden IC 12
Overige bedden 150

212

PATIËNTENZORG 
Onze patiënten beoordeelden de zorg in het 
Antoni van Leeuwenhoek in 2021 wederom met 
een 8,8 op ZorgkaartNederland. En het AVL is 
als meest patiëntgerichte ziekenhuis beoordeeld, 
blijkt uit onderzoek van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen. We zijn daar 
uiteraard heel trots op en danken onze patiënten 
voor het in ons gestelde vertrouwen. We hebben 
ons best gedaan onze patiënten en bezoekers 
zo goed mogelijk te helpen met onze diensten 
en services om de zorg heen. Bijvoorbeeld met 
PREM; het standaard uitvragen van de ervaringen 

van onze patiënten, een maand nadat hun 
behandeling is gestart. En PROMs, uitkomsten 
die patiënten zelf rapporteren, als structureel 
onderdeel van het gesprek in de spreekkamer. Zo 
kunnen we nog gerichter de juiste ondersteunende 
zorg bieden. Wij zijn ook verheugd dat 52% van 
onze patiënten gebruikmaakt van het online 
patiëntenportaal MijnAVL. Dit percentage ligt 
ruim boven het landelijk gemiddelde van 15% 
dat gebruikmaakt van dergelijke online portals. 
Wij streven er uiteraard naar dit percentage nog 
verder te verhogen.

Keurmerken  
en accreditaties 

30

Patiënten behandeld
Bestaande patiënten  28.203 
Nieuwe patiënten  12.936

41.139

Opgenomen patiënten 
8.195 Bestraling

Bestralingstoestellen 11

Bestralingssessies
Bestralingsbehandelingen 6.432
Teletherapie   6.208  
Brachytherapie  224 

Consulten (totaal)
Polikliniekbezoeken 115.526
Telefonisch consulten   85.587  
Videoconsulten   3.695 

204.808 



MEDEWERKERS 
Erkenning voor de kwaliteit waarmee we 
onderzoek verrichten en zorg verlenen komt alleen 
als medewerkers eensgezind en betrokken aan 
hetzelfde doel werken. Ons succes is dan ook te 
danken aan alle medewerkers en vrijwilligers die 
in 2021 met hun flexibiliteit en inzet de kwaliteit 

van zorg voor onze patiënten en een goede interne 
bedrijfsvoering hebben gegarandeerd. Ook in 
een tijd van crisis waarin elke medewerker het 
effect van de coronapandemie heeft gemerkt 
was de flexibiliteit en inzet van de medewerkers 
onverstoorbaar groot.

Instroom nieuwe medewerkers

● Sollicitanten  7.436

● Sollicitatiegesprekken 1.230

● Nieuwe mensen in dienst 495

Nationaliteiten

Bij het Antoni van Leeuwenhoek werken  

60 verschillende nationaliteiten.

Man/vrouw verdeling

● Vrouw  2.391 

● Man  923

Aantal medewerkers  

● Medisch specialisten  262

● Verpleegkundigen  428 
(inclusief zorgassistenten)

● Medewerkers onderzoek  726

● Vrijwilligers 155

● Overigen 1.931

TOTAAL
3.502

Leeftijdsopbouw

● Jonger dan 30  862

● Tussen 30 en 50  1.521

● Ouder dan 50  931

Vrijwilligers

Bij het Antoni van Leeuwenhoek werken  

155 vrijwilligers.



WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Ons wetenschappelijk onderzoek is breed. 
Van fundamentele biologische vraagstellingen 
tot translationeel en klinisch onderzoek, 
epidemiologie en psychosociaal onderzoek. 

Door dit brede spectrum kunnen nieuwe (be)
vindingen uit het laboratorium verder worden 
ontwikkeld tot verbeterde behandelmethoden 
voor patiënten. 

51
Hoogleraren 

42
Promoties 

Wetenschappelijke 
publicaties 

990

Leerstoelen 
57

Onderzoekers en  
onderzoeksmedewerkers

760

Klinische studies  
gestart

110

GIFTEN IN  2021

6.467.488  
EURO 

WAARVAN:

€1.160.536
DOOR VASTE DONATEURS

€3.422.941
DOOR GROTE GEVERS

€381.931
DOOR ACTIES EN EVENEMENTEN

€732.346
VIA BEDRIJVEN

€634.009
VIA NALATENSCHAPPEN

€135.725
VIA STICHTINGEN

ANTONI VAN LEEUWENHOEK FOUNDATION
Het is de ambitie van het Antoni van 
Leeuwenhoek om voor iedereen met kanker een 
behandeling op maat te ontwikkelen. Daarvoor 
zijn ‘out of the box’- denkende artsen nodig, maar 
ook geavanceerde apparatuur, tijd en veel geld. 

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation draagt 
bij aan de financiering van het wetenschappelijk 
kankeronderzoek dat plaatsvindt in het Antoni 
van Leeuwenhoek. 



ONDERWIJS EN UITDRAGEN VAN KENNIS
Bijdragen aan de strijd tegen kanker betekent 
voor het Antoni van Leeuwenhoek ook het verder 
ontwikkelen en opleiden van vakspecialisten. 
Door vakbekwaamheid excelleren medewerkers 
in hun vak, zodat zij voor patiënten het 
verschil kunnen blijven maken. Het Antoni van 
Leeuwenhoek vervult deze kerntaak door iedere 

medewerker de kans te geven om te groeien in 
zijn of haar talenten, kennis en vaardigheden. 
We bieden een breed spectrum aan opleidingen, 
bij- en nascholing aan de medisch specialisten, 
paramedici, verpleegkundig en verzorgend 
personeel, onderzoekers en medewerkers van 
stafafdelingen. 

Onderwijs & Opleiding

2 

Endoscopieverpleegkundigen 

in opleiding10 

Verzorgende in opleiding

14 

Verpleegkundig specialist 

in opleiding

36 
Traineeverpleegkundige

10 
Student radiotherapeutisch 

laborant

3 

Student radiodiagnostisch 

laborant

1 
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IC verpleegkundige 

in opleiding

421 
Onderzoeker in opleiding

46 Oncologieverpleegkundige 

in opleiding3 Operatieassistent 

in opleiding

1 Physician assistant 

in opleiding

1 Pijnverpleegkundige 
in opleiding



PRIJZEN EN SUBSIDIES
Ook dit jaar mochten weer vele onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek 
een prijs of subsidie in ontvangst nemen. Hun inzet en deskundigheid wordt 
nationaal en internationaal erkend. We zijn trots op onze medewerkers.  
Een selectie: 

Patient Centricity Award
Verpleegkundig Specialist 
Eva Swart ontving namens 
het AVL de Patient 
Centricity Award voor 
het meest innovatieve 
project dat bijdraagt aan 
de kwaliteit van leven van 
patiënten. Ze kreeg hem 
voor het project ‘Jong, 
Kanker en Werk’ en haar 
inzet voor jongvolwassen 
met kanker. 

Louis-Jeantet Prijs
Ton Schumacher won de 
prestigieuze Zwitserse 
Louis-Jeantet Prijs 
voor translationele 
geneeskunde, voor zijn 
vernieuwende werk in de 
kankerimmunologie.

Antoni van Leeuwenhoekprijs
Joris van de Haar, die in 2021 ook cum laude promoveerde, 

heeft de Antoni van Leeuwenhoek Prijs voor meest 
getalenteerde onderzoeker gewonnen. Met computeralgoritmen 
spitte Joris de afgelopen jaren eindeloos in grote verzamelingen 

DNA-gegevens van kankerpatiënten. 

EMBO-lidmaatschap 
Karin de Visser, 

groepsleider tumorbiologie 
en immunologie, is 

verkozen tot lid van de 
EMBO, het prestigieuze 

internationale genootschap 
van onderzoekers in de life 

sciences. 

KWF-subsidie 
In 2021 heeft KWF 
Kankerbestrijding 

zeventien projectsubsidies 
toegekend aan teams 

van het Antoni 
van Leeuwenhoek. 

Bijvoorbeeld aan Ritse 
Mann en Marlies Nowee, 

voor onderzoek naar MRI-
gestuurde stereotactische 

radiotherapie bij 
leverkanker. 

NWO Vici-subsidie
Benjamin Rowland kreeg een prestigieuze Vici-subsidie 

toegekend van NWO, om te onderzoeken waarom 
chromosomen in de celkern geen onontwarbare kluwen aan 

DNA vormen, maar netjes los van elkaar liggen. 



FINANCIEEL
De financiële positie van het Antoni van 
Leeuwenhoek is stabiel. Het boekjaar 2021 
is met een positief resultaat afgesloten. 
Het was hierdoor niet nodig om gebruik 
te maken van de Continuïteitsbijdrage 
2021. Wel is er compensatie ontvangen 

voor COVID-19 gerelateerde meerkosten 
van €2,2 miljoen. De samenwerking met 
KWF maakt het mogelijk om fundamenteel 
onderzoek te doen. Dit is van groot belang 
voor onze ambitie: a cure for every cancer, 
and excellent care for every patient. 

TOTALE  OMZET  IN  2021

446,4 MILJOEN EURO 

INKOMSTEN ZIEKENHUIS

284,3 MILJOEN EURO
ZIEKENHUISOMZET

35,4 MILJOEN EURO
VANUIT  OVERHEID  (MINISTERIE  VWS)

OVERIGE INKOMSTEN

43,8 MILJOEN EURO

INKOMSTEN ONDERZOEKSINSTITUUT

18,6 MILJOEN EURO 
VAN OVERHEID  (MINISTERIE  VWS)

16,8 MILJOEN EURO 
VAN KWF DOELSUBSIDIE

12,1 MILJOEN EURO 
VAN KWF PROJECTSUBSIDIES

35,4 MILJOEN EURO 
AAN PROJECTSUBSIDIES



Contact
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam 
Tel 020 512 9111

Online
www.avl.nl
www.nki.nl
www.avlfoundation.nl
www.werkenbijavl.nl

Samenstelling en eindredactie 
Marketing, Communicatie & Fondsenwerving Antoni van Leeuwenhoek 
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