
Even voorstellen! 
 
Mijn naam is Marielle Loozen, ik ben een 
polikliniekmedewerker binnen het Oncologiecentrum. 
Waarschijnlijk kent niet iedereen mij. Ik ben dan ook de 
“rookie” van het stel binnen de polikliniek en werk er pas 
vanaf oktober 2014. Ik vind het een grote eer om hier te 
mogen werken. Ik zal u uitleggen waarom. 
 
Na mijn opleiding als doktersassistente heb ik jarenlang 
met veel voldoening als polikliniekassistente bij de poli 
chirurgie en plastische chirurgie in het azM, gewerkt. 
Toen mijn man een baan kreeg in het westen van 
Nederland, vond ik het dan ook heel erg om mijn baan 
op te moeten zeggen.  
 
Na enkele jaren keerden wij weer terug naar onze roots 
en besloot ik al snel dat ik graag terug wilde naar mijn 
oude werkgever. Helaas gebeurde dat ook….maar dan 

aan de andere kant van de balie. Ik werd zelf patiënt. Het ziek-zijn had ook een andere kant, 
het heeft mij alleen maar meer gesterkt in het feit dat ik weer dit werk wilde doen. Na mijn 
behandelingen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik bij het diagnostisch 
centrum gesolliciteerd en aangenomen. Ik was heel blij en dankbaar dat het azM mij weer 
aan boord wilde hebben!  
 
U zult begrijpen dat, toen er een vacature was binnen de polikliniek Oncologiecentrum, voor 
mij alles op zijn plaats viel. Dat was het! Tot mijn grote voldoening werd ik aangenomen. Hier 
kan ik nu met mijn ervaringen echt  iets betekenen voor mensen. Ik vind het geweldig om bij 
dit team te horen, dat zich zo voor mij heeft ingespannen toen ik ziek was. Ook daarom is 
mijn werk voor mij erg waardevol.  
 
Normaal zou ik willen dat ik dit werk nog heel lang mag blijven doen, maar dan lieg ik. Ik 
hoop dat in de toekomst iedereen van kanker kan genezen. Tot die tijd blijf ik mij inzetten om 
een verschil te maken. 
 
 


