
Als het toch moet, dan

De uitbreiding van het An-
toni van Leeuwenhoek
duurde tien jaar en kostte
150 miljoen euro. Daar-
mee ben je klaar voor de

toekomst – zou je denken. Maar niks.
De realiteit haalde de prognoses in.
Een harde werkelijkheid: kanker
rukt op.
Ouderenwordensteedsouder. Ener

komen meer ouderen. Een dubbele
vergrijzing, heet dat. Meer ouderen
betekentmeer kanker,want tweeder-
de van alle patiënten is boven de zes-
tig alsdediagnosewordt gesteld.Niet
verwonderlijk dat een ziekenhuis
voor mensen met deze ziekte dat ste-
vigmerkt.
Vanaf 2003 neemt de aanwas toe –

de laatste jaren zelfs met 5,5 procent
per jaar. Als de voorspellingen klop-
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Het Antoni van
Leeuwenhoek groeit
nog sneller dan het
aantal patiënten met
kanker in het algemeen.
Het ziekenhuis blijft
uitbreiden.
tekstMALIKA SEVIL
artist’s impressionDE JONGGORTEMAKERALGRA

pen, zalhetAntonivanLeeuwenhoek
in 2020 met vijftig procent zijn ge-
groeid ten opzichte vannu.
Drie jaar geleden werd het onmis-

kenbaarduidelijkdathet instituutuit
zijn voegen zou barsten als het niks
zou doen. Het Nederlands Kanker In-
stituut-Antoni van Leeuwenhoek Zie-
kenhuis (NKI-AVL) aan de Plesman-
laan – dat zich sinds kort simpelweg
Antoni van Leeuwenhoek noemt –
gaat duswéér uitbreiden.
De bouw van een kantoorpand van

vijf verdiepingen is al begonnen. Af-
delingen worden uitgebreid, gemo-

derniseerd of gerenoveerd. Er komt
vijftienduizend vierkante meter zie-
kenhuis bij, boven opde zeventigdui-
zend vierkantemeter die er al was. Er
komt ondermeer een nieuw revalida-
tiegebouw en een parkeergarage met
1120 parkeerplaatsen – niet alleen
voor het Antoni van Leeuwenhoek,
maar ook voor bezoekers van de bu-
ren, de bloedbank Sanquin en het
Slotervaartziekenhuis. Kosten: zestig
miljoen.
Daarna is het Antoni van Leeuwen-

hoek voorbereid op de toekomst,
voorspelt Wim van Harten, het lid
van de raad van bestuur dat over de
bedrijfsvoering gaat. Hij wijst erop
dat de stijging vanhet aantalmensen

met kanker geen gelijke tred houdt
metdegroei vanhetAntoni vanLeeu-
wenhoek. “Mensen worden ouder en
sterven minder aan andere aandoe-
ningen als bijvoorbeeld hart- en vaat-
ziekten. Daardoor neemt het aantal
patiëntenmet kanker toe.”
Maar die stijging is hooguit vier pro-

Nieuwbouw
kantoor

Zes nieuwe
operatiekamers
(in totaal twaalf)

De afdeling pathologie krijgt een grotere ‘uitsnijkamer’, meer lab en grotere kantoren zodat
het groeiende aantal pathologen, moleculair genetici en analisten er kan worden gehuisvest

uitbreiding hal
achterzijde

Bovenste verdieping
met schuin dak:
techniekkamer

Daaronder,
2de verdieping:
grotere intensive care
met twaalf bedden (dat
waren er zes)

1ste verdieping:
dagbehandeling
met vijftig bedden
(waren er dertig)

Begane grond:
Uitbreiding polikliniek:
extra kamers,
wachtruimte en
een nieuw priklab

nieuw revalidatiegebouw

nieuw researchgebouw

Op het centrale parkeerterrein komt een parkeergebouw
met 1120 parkeerplaatsen, niet alleen voor het Antoni van
Leeuwenhoek, maar ook voor bezoekers van Sanquin en het
Slotervaartziekenhuis

De afdeling holding
(waar patiënten voor de
operatie liggen), gaat
van vier naar tien
bedden en de afdeling
recovery (herstel na
opereren) gaat van tien
naar achttien bedden
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cent, het ziekenhuis groeit nog snel-
ler.De reden:algemeneziekenhuizen
verwijzen hunpatiënten steeds vaker
naar het Antoni van Leeuwenhoek
door. Vaak noodgedwongen, simpel-
wegomdatdeziekenhuizendeexper-
tise niet in huis hebben of hun mini-
mumnormen niet halen. Een zieken-
huis moet bepaalde operaties een x
aantal kerenper jaardoen, zohebben
diverse wetenschappelijke beroeps-
verenigingen vastgesteld, om ze te
mogen blijven uitvoeren. Als een zie-
kenhuis dat quotumniet haalt, wordt
het ook door de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg gemaand te stoppen
met de behandeling.
“Dat zie je nu bij ingewikkelde in-

grepen, maar dat zal in de toekomst

‘Men wordt
ouder en sterft
minder aan
andere ziektes’
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Het Antoni van Leeuwenhoek krijgt operatiekamers van
de toekomst. Daar komt heel wat technisch vernuft bij
kijken. Om een voorbeeld te noemen: dikke kans dat de
patiënt in de nabije toekomstwordt geopereerdmet
techniekenwaarmee een chirurg tijdens een operatie
tumorweefsel kan onderscheiden van gezondweefsel
door ermet speciaal licht op te schijnen. De kanswordt
daardoor groter dat de tumor in zijn geheel wordt ver-
wijderd. Dat scheelt weer heroperaties.
Ook zullen chirurgen steeds vaker opererenmet behulp
van beeldgestuurde technologie.Want hoe nauwkeurig
de CT-scans ook zijn, tot voor kortmoest de chirurg toch
vooral op zijn of haar ogen varen als een lichaamopen-
ging. Dat lijktmet de komst van operatienavigatie te
veranderen. Daarbij wordt een 3D-scan van de patiënt
geprojecteerd op een scherm boven de operatietafel.
De chirurgwerktmet een scalpel diemet een sensor is
uitgerust. Op de projectie kan hij dan precies zienwaar
in het lichaamhij zich bevindt. In het Antoni van Leeu-
wenhoekwordtmomenteel geëxperimenteerdmet deze
operatienavigatie.
Nu al worden tumoren kapotgemaakt door ze, door de
huid heen, te verwarmen.Maar deze noviteiten vragen
uiteraard ook om een andere inrichting van een opera-
tiekamer. De zes huidige OK’smeten slechts 38 vierkante
meter. Dat is klein, zekerwanneer er ook apparatuur
voor kijkoperaties wordt binnengereden. De zes nieuwe
OK’s zijn tachtig vierkantemeter. Alle hightechappara-
tuur zit dan in de OK verwerkt. Eentje zal hoogstwaar-
schijnlijkmet eenMRI-scanworden uitgerust, een ander
met een radiologische interventieruimte zodat tijdens
de operatie nieuwe afbeeldingenmet een CT-scan kun-
nenworden gemaakt.

ook bij eenvoudige ingrepen gaan ge-
beuren.Overigensmenenwij dat élke
behandeling van kanker als ingewik-
keld moet worden beschouwd. Bij
borst- en longkanker zie je zo twintig
verschillende subtypes, danmoethet
behandelteam goed kijken: hoe gaan
we deze tumor bestrijden? Bij kanker
heb je maar één kans om het goed te
doen. Dan moet je wel alles gereed
hebben staan.”
Van Harten pleit er dan ook voor de

behandeling van kanker onder te
brengen op dertig tot veertig gespeci-
aliseerde plekken in Nederland,
waaronder uiteraard het Antoni van

Leeuwenhoek. “Als je top of the bill
wilt werken, moet je hele infrastruc-
tuur ophoogniveau zijn. Je hebtMRI-
scans nodig, PET-scans, interventie-
radiologische mogelijkheden, een
goede intensive care, noem maar op.
Maar dat kan alleen als je voldoende
patiënten hebt die er gebruik vanma-
ken.”

Ondertussen gaat de technolo-
gie zo snel dat hetmoeilijk valt
te voorspellen hoe het Antoni

van Leeuwenhoek er in 2020 uit moet
zien. “We moeten dus flexibel bou-
wen. Om een voorbeeld te geven: er
wordt nu gekeken of chemotherapie
wellicht ook oraal kan worden gege-
ven. Als dat gebeurt, moet het niet de

Technisch vernuft

wereld kosten om het ziekenhuis
daar fysiek op aan te passen.”
Een andere trend is dat patiënten

steeds minder lang in het ziekenhuis
hoeven te verblijven. Het is niet al-
leen prettiger om thuis te herstellen,
het is ook nog eens heel veel goedko-
per. Verbeterde behandelmethoden
maken vaak mogelijk dat patiënten
niet meer hoeven te overnachten in
het ziekenhuis. “Het verwijderen van
een tumor uit de borst is tegenwoor-
dig een dagbehandeling,” zegt Van
Harten. Daar gaat het steeds meer
naartoe. Het aantal bedden voor de
dagbehandeling wordt dus uitge-
breid van dertig naar vijftig.
Ook de afdeling pathologie wordt

steeds belangrijker en wordt ook ver-
der uitgebreid. “Borstkanker is niet
meer zomaar borstkanker. Omeen ef-

fectieve behandeling te kunnen ge-
ven, kijken we steeds meer naar de
biologische kenmerken van de tumor
bij de patiënt. Uit genetische dia-
gnostiek komt steeds meer informa-
tie beschikbaar.”
En er komt een nieuw revalidatie-

gebouw – dat had het Antoni van
Leeuwenhoek nog niet. In 2017 moet
de hele operatie klaar zijn. Als het
personeelsbestand tegen die tijd ook
is gegroeid naar 3000 – nu zijn dat er
‘slechts’ 2300 – dan kan het nu hon-
derd jaar oude instituut er hopelijk
weer een tijdje tegenaan.


