
Even voorstellen! 
Mijn naam is Tine Peters Sinds 1 juli 2001 ben ik werkzaam bij medisch 
maatschappelijk werk in het Maastricht UMC. Ik werk overwegend met 
kankerpatiënten in het Oncologiecentrum en op de afdelingen. In 1978 
ben ik als maatschappelijk werkster afgestudeerd aan de Sociale 
Academie in Sittard. Ik kreeg een baan bij de Jeugdbescherming in 
Heerlen waar ik 23 jaar lang met veel plezier en enthousiasme heb 
gewerkt. Daarna heb ik gekozen om de overstap naar het ziekenhuis te 
maken.  
Wat zeker in deze keuze voor de oncologie heeft meegespeeld, was 
mijn intense contact met een collega-vriendin die geconfronteerd werd 
met kanker en onder andere aan mij vroeg haar te helpen om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Door haar leerde ik 
een kant van mijzelf kennen die ik verder wilde ontwikkelen. Binnen het 
ziekenhuis leek me dit mogelijk en tot nog toe beantwoordt de huidige 
werkplek aan mijn verwachtingen.  
De grootste verandering in mijn werk was van gedwongen, opgelegde hulpverlening terecht te 
komen in een vrijwillige situatie waarbij cliënten ( patiënten) mijn bemoeienis overwegend als 
ondersteunend ervaren. Dat mensen geconfronteerd worden met een ziekte is een feit waar niet aan 
te tornen valt en in dat opzicht ook dwingend te noemen; hoe ze hier echter mee om (willen) gaan is 
vaak wel een eigen keuze. Om meer kennis te vergaren heb ik in de periode oktober 2008-april 2009 
de post HBO leergang psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers in Nijmegen gevolgd. 
 
Ik ben verbonden aan het dagcentrum waar patiënten hun chemobehandeling krijgen en aan 
verpleegafdeling A5 waar ik kennismaak met alle nieuwe leukemiepatiënten en patiënten die 
opgenomen worden voor een stamceltransplantatie. Daarnaast worden de meeste patiënten naar 
ons verwezen via de signaleringslijst psychosociale oncologie die ze hebben ingevuld. Tijdens de 
verschillende fasen van het ziekteproces kan er een moment komen waarop patiënten en/of diens 
naasten ”het even niet meer weten”. Ze raken overvraagd en vinden het lastig om met alles wat hun 
overkomt om te gaan op een voor hen juiste manier. Komen mensen dan bij mij terecht dan richt ik 
me op de patiënt en diens naaste omgeving. Immers; kanker heb je niet alleen! De verhouding 
draaglast- draagkracht (draagvlak) krijgt de aandacht waarbij we samen proberen een  zodanige 
balans te hervinden waarmee mensen weer samen verder kunnen. Naast individuele contacten en 
echtpaar/gezinsgesprekken, begeleid ik de thema-avonden van het revalidatieprogramma Herstel & 
Balans.  
 
Alhoewel er al veel verbeterd is, krijgt het psychosociale aspect nog vaak te weinig aandacht.  
Nog steeds zijn niet alle oncologiepatiënten op de hoogte van de mogelijkheden van psychosociale 
ondersteuning. Als alle patiënten weten welke ondersteuning beschikbaar is, kunnen ze tot een eigen 
keuze komen om hier wel of geen gebruik van te maken. 
 
De afgelopen jaren heb ik met heel veel mensen contact gehad. Voor velen heb ik bewondering en 
respect gekregen. Mensen die ondanks de persoonlijke tegenslagen steeds opnieuw uit een dal 
kropen, zochten naar een hernieuwde evenwicht en kwaliteit van leven. Ik ervaar het als een 
voorrecht om zo dicht bij mensen te mogen staan, in de meest kwetsbare ogenblikken van hun leven. 
Om te luisteren wat bij hen leeft; wat ze bij elkaar vinden en wat hen helpt om in hun kracht te 
blijven. Ik heb al veel van hen geleerd, ook over mezelf, en hoop in de toekomst nog veel meer te 
mogen leren. 
 
 


