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Persoonlijke verhalen
Natascha Schrama
Na het afronden van mijn opleiding tot verpleegkundige (1994), in het Diaconessenhuis Leiden, heb ik me gespecialiseerd tot oncologieverpleegkundige (1997) in het St. Joseph ziekenhuis te Veghel. In 2001 heb ik de opleiding tot verpleegkundig specialist gedaan, waarna ik
bijna tien jaar als verpleegkundig consulent oncologie heb gewerkt in ziekenhuis Bernhoven
Veghel/ Oss. In 2010 heb ik de overstap gemaakt naar het Elkerliek ziekenhuis Helmond,
waar ik ook de masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) heb afgerond. Daar heb
ik mij verder kunnen ontwikkelen tot Verpleegkundig Specialist oncologie. Vanaf 2018 ben ik
werkzaam in het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein als MANP-VS hemato. Mijn werkzaamheden richten zich op de controle en begeleiding van hematologische patiënten tijdens en
na de behandeling met systemische therapie in poliklinische setting. Tijdens mijn werk ben ik
mij bewust dat de patiënt, na de diagnose, in een verwarrende, drukke en emotionele en periode terecht komt waarin veel zaken tegelijk plaatsvinden. Veel zekerheden vallen weg. Ik
zie mezelf als de schakel tussen de arts en verpleegkundige die veel aandacht kan schenken
aan de mens achter de patiënt. Daarbij geeft de patiënt aan welke zaken voor hem of haar
op dat moment belangrijk zijn en aan welke zorg hij of zij het meeste behoefte heeft. Samenwerking met de verschillende professionals vind ik essentieel; de juiste expertise op de
juiste plaats! Daarnaast ben ik werkzaam als docent verpleegkunde bij de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen wat mij de mogelijkheid biedt om een bijdrage te leveren aan het opleiden van onze toekomstige collega's.
Nieuwe ontwikkelingen in de zorg dragen bij aan een zo optimaal mogelijke patiëntenzorg.
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij! Ik ben actief in diverse netwerken die ondersteunend zijn voor de beroepsgroep van verpleegkundig specialisten of van de oncologische zorg
in het algemeen. Het voorzitterschap van de commissie V & VN Oncologiedagen draagt bij in
mijn ambitie om nieuwe ontwikkelingen, initiatieven e.d. te vertalen naar de praktijk. Deskundigheidsbevordering en ook het netwerken draagt bij het het verwerven van expertise
van onze beroepsgroep.

Maarten van Elst
Opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Utrecht, nu genaamd Universitair Medische Centrum Utrecht
(UMC Utrecht), ben ik als verpleegkundige gestart op de verpleegafdeling voor Keel- Neus- en Oorheelkunde waar de oncologische zorgvrager mijn grote interesse had. In die tijd werd ik gevraagd interim teamleider te worden wat uiteindelijk geleid heeft tot verschillende leidinggevende functies
binnen het UMC Utrecht. Hierbij merkte ik dat ik steeds meer “manager” werd en ik miste daarbij het
directe patiëntencontact.
Na een paar jaar als seniorverpleegkundige gewerkt te hebben binnen de urologie heb ik in 2015 de
Masteropleiding Advanced Nursing Practice afgerond. Hierbij werd de oncologische urologie patiënt,
in het bijzonder de mannen met prostaatkanker, mijn aandachtsgebied.
Het mooie van mijn vak is dat ik zowel vanuit het verpleegkundig- als ook vanuit het medisch domein
de patiënt mee kan nemen in de verschillende fasen van zijn behandeling. Als verpleegkundig specialist ben ik nauw betrokken bij de multidisciplinaire samenwerking om zo zorg op maat te kunnen geven.

In mijn rol van vast contactpersoon sta ik laagdrempelig in verbinding met mijn patiënten. Hierbij
merk ik vaak dat er bij de patiënt een mate van onzekerheid ervaren wordt. Voor de behandeling
maar zeker ook daarna, als de bijwerking van de behandeling meer op de voorgrond komen te staan.
Ik vind het fijn als ik voor mijn patiënt en zijn partner een baken kan zijn.
http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Zorgverleners/Elst-van-MW

Nelleke Gruijters
Ik ben sinds 2012 als specialistisch verpleegkundige werkzaam bij het Specialistenteam van
Marente te Voorhout. Ik houd mij bezig met hoog-complexe patiëntenzorg en verricht voornamelijk medisch verpleegkundige technische handelingen bij patiënten thuis, die zijn doorverwezen door (huis)artsen en ziekenhuizen. Deze verpleegkundige handelingen bestaan
o.a. uit bloed- en trombocytentransfusie, chemo- en immunotherapie, totaal parenterale
voeding en het toedienen van antibiotica. Ons team verleent ook zorg in de laatste levensfase van patiënten, waarbij wij bijvoorbeeld in de thuissituatie een venflon voor euthanasie
plaatsen, of palliatieve sedatie toepassen. We werken hierin veel samen met huisartsen en
ziekenhuizen. Verder is de psychosociale begeleiding tijdens de terminale fase van het leven
en het begeleiden hiervan een heftig, maar zeer gewaardeerd onderdeel van mijn werk.
Ik ben sinds 2015 commissielid van het V&VN. Ik vind het een leuke en leerzame aanvulling
op mijn huidige werk, om samen met andere enthousiaste verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten, ieder jaar weer, een vaktechnisch inhoudelijk goed congres te organiseren. Door mijn inbreng vanuit mijn kennis en ervaring als verpleegkundige binnen het Specialistenteam binnen de thuiszorg, hoop ik te bewerkstelligen dat er meer aansluiting komt tussen de 2e en de 1e lijn.

Hetty Muller
Per 1 november 2017 ben ik werkzaam als senior verpleegkundig consulent bij Holland Protonen Therapie Centrum in Delft.
Na verschillende functies als verpleegkundige binnen de oncologie is de functie van verpleegkundig consulent bij HollandPTC voor mij bijzonder interessant omdat het mij de mogelijkheid biedt om mij te specialiseren in een nieuw gebied van oncologische behandeling die
sterk in opkomst is; protonen therapie. Dit is voor mij inhoudelijk interessant maar ook omdat deze nieuwe behandeling veel ontwikkeling zullen vergen op het gebied van de ondersteuning en begeleiding van patiënten. Als verpleegkundig consulent heb ik rol van zorgcoach binnen HollandPTC opgezet en ontwikkeld. De zorgcoach is het centrale aanspreekpunt en de verbindende schakel tussen patiënt, behandelend arts in HollandPTC, de verwijzende instantie en andere hulpverleners. Naast de verpleegkundige handelingen (zoals huidverzorging, bloedafname, infuus inbrengen) is een belangrijke taak van de zorgcoach de patient te begeleiden en zorgen en onzekerheden weg te nemen. De zorgcoach bereidt de patient voor op de gesprekken, scans en bestralingen en begeleidt de patiënt tijdens het gehele
behandeltraject. Daarnaast levert zal de zorgcoach een bijdrage leveren in het verzamelen
van gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Danny Quadvlieg-Delnoy

Na het behalen van mijn HBO-v diploma (2003) heb ik tot 2017 gewerkt op de afdeling oncologie van het Zuyderland MC te Heerlen, eerst als HBO-verpleegkundige en later met de vervolgopleiding oncologie verpleegkunde. Van 2017-2019 ben ik in opleiding geweest tot verpleegkundig specialist, mijn aandachtsgebied is de oncologische hematologie en immunotherapie. Het grootste deel van mijn werkzaamheden bestaan uit de controle en begeleiding
van hematologische patiënten voor-, tijdens en na behandeling of expectatief beleid. Tevens
ben ik het vaste aanspreekpunt voor de patiënten die de dag na de autologe stamceltransplantatie (ASCT) terug komen naar het Zuyderland, ik doe dagelijks de afdelingsvisite van
deze patiënten.
Neventaken zijn: alles rondom MDO hematologie regelen, uitvoeren van beenmergpuncties,
intakegesprekken vooraf aan orale hematologische behandelingen, trombosecoach oncologie. Om de week zie ik gedurende 1 dagdeel patiënten met verschillende oncologische ziektebeelden vooraf aan de behandeling met immunotherapie. En om de week ben ik het aanspreekpunt voor de oncologie verpleegkundigen van het oncologisch dagcentrum als er vragen of problemen zijn met patiënten die bellen vanuit thuis of die op dat moment voor hun
behandeling op het oncologisch dagcentrum aanwezig zijn.
Alom een heel afwisselende baan waarbij ik voldoende uitdagingen heb om mijn verpleegkundige achtergrond en medische kennis samen te laten werken. Als verpleegkundig specialist ben ik voor onze patiënten laagdrempelig bereikbaar, ook tijdens de consulten heb ik wat
meer tijd tot mijn beschikking dan de artsen. Ik probeer verder te kijken dan alleen het ziektebeeld en vind het belangrijk om oog te hebben voor kwaliteit van leven en de wensen van
de patiënt.
De slogan van mijn ziekenhuis is ‘zorg zo thuis mogelijk’, hier probeer ik mijn steentje aan bij
te dragen door zorgprocessen goed te bekijken en waar mogelijk te veranderen zoals de zorg
voor CML (chronisch myeloïde leukemie) patiënten en de ASCT patiënten.
Sinds 2011 ben ik lid van de commissie oncologiedagen, ik vind het elk jaar weer een uitdaging om zo een groot 2-daags congres mee te mogen organiseren. Daarbij vind ik het leuk
om ook mijn eigen regio landelijk op de kaart te zetten en sprekers te regelen uit de Limburgse ziekenhuizen.

Siska Rekmans-Weitering
In december 2007 ben ik gaan werken op de afdeling Oncologie/Hematologie van het Sint
Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. In 2009 heb ik daar mijn opleiding tot oncologieverpleegkundige afgerond. Ik heb jaren met veel plezier in een ontzettend leuk team aan
bed patiënten met een oncologische/hematologische aandoening verpleegd. In 2015 is het
Sint Lucas Andreas ziekenhuis gefuseerd met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en heet sindsdien OLVG.
In maart van 2017 ben ik voor de EPD-dienst van OLVG gaan werken om mee te bouwen aan
de oncologiemodule voor ons elektronisch patiënten dossier. De recente fusie was daarin de
grootste uitdaging. Verschillende werkwijzen/protocollen/enzovoorts moesten geharmoniseerd in één systeem komen.
In de tussentijd ben ik alleen op de achtergrond in allerlei ondersteunende taken betrokken
geweest bij de verpleegafdeling (commissies, werkgroepen en dergelijke).
Inmiddels werk ik in een combifunctie deels nog als applicatie beheerder bij de EPD dienst
en deels weer aan het bed op de verpleegafdeling/dagbehandeling.

In 2017 heb ik als tijdelijk redactielid zitting genomen in de redactieraad oncologiedagen.
Zelf meedenken over de inhoud van de oncologiedagen was daarvoor mijn grootste drijfveer. Dit was zo’n geweldige ervaring, dat ik sindsdien vast lid ben van de commissie. In december 2018 ben ik vice voorzitter van de commissie geworden.

Patrick de Vries
Ik werk 10 jaar met veel plezier op de afdeling Chirurgische oncologie. Op deze afdeling hebben we met name te maken met patiënten die geopereerd worden aan een onderdeel van
het spijsverteringskanaal.
Omdat ik mij naast de patiëntenzorg wil inzetten voor het verbeteren en delen van kennis en
kunde, ben ik op verschillende vlakken actief.
Waaronder de congrescommissie.
De congrescommissie geeft mij de gelegenheid om dit te doen en hiermee kan ik ook mijzelf
verder ontwikkelen.

Lianne van der Beek
Na mijn opleiding tot HBO-verpleegkundige in de (voormalige) Daniel den Hoed Kliniek, nu
het Erasmus MC Kanker Instituut, in Rotterdam heb ik de opleiding tot oncologieverpleegkundige gevolgd. Daar heb ik met veel enthousiasme op de verpleegafdelingen interne oncologie gewerkt. Sinds 2015 ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist binnen hetzelfde
specialisme waarbij we sinds mei 2018 gesitueerd zijn in een heel nieuw ziekenhuis. Mijn
hart ligt bij patiëntenzorg! Met een achtergrond als oncologieverpleegkundige en aanvullende master opleiding tot onder andere het uitvoeren van medische zorg hoop ik de combinatie te kunnen bieden waarin patiënten en naasten zich gehoord en begrepen voelen. Respect, aandacht en duidelijkheid zijn voor mij sleutelwoorden in het contact. Mijn focus ligt
op een patiëntengroep die behandeld worden binnen het vroeg klinisch onderzoek daarnaast zie ik patiënten op het spreekuur die behandeld worden vanwege een melanoom. De
ultieme uitdaging van mijn vak bestaat uit het ér zijn voor de patiënt en naasten in een onzekere periode van ziekte en behandeling.
Dit jaar ben ik tijdelijk lid van de commissie oncologiedagen. Ik ben een ‘praktische denker’.
Ik zet me graag in voor onderwijs en deskundigheid van collega’s.
Door lid te zijn van deze commissie wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een interessant
programma waarbij de nieuwste ontwikkelingen en met name de toepassing in de praktijk
centraal staan.
Op deze manier kan ik in de functie van verpleegkundig specialist combineren wat mij energie geeft in het werk; patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Eelke Lemmens
Ik ben sinds ruim 10 jaar werkzaam als verpleegkundig specialist. Eerst bij de orthopedie in het OLVG
en sinds 3 jaar in het Antonius Ziekenhuis als VS MDL Oncologie. In deze functie ben ik werkzaam als
casemanager voor patiënten met (verdenking) maligniteit aan het maag-darm-kanaal met als aandachtsveld HPB-maligniteiten.

Door mijn overstap van de orthopedie naar de oncologie weet ik als geen ander hoe belangrijk het is
om aan kennisoverdracht te doen. Als tijdelijk redactielid hoop ik daarin mijn bijdrage te kunnen leveren.

