
Kim Bartels het vaste gezicht van de eigen prikdienst  

 

 

Bijna alle patiënten die in het Oncologiecentrum bloed laten 

prikken alvorens een uur later de uitslag te horen, kennen 

Kim Bartels. Ze werkt hier sinds het centrum met een eigen 

prikdienst (open van 8 tot 16 uur) begon, in augustus 2013.  

De 53-jarige Bartels is verpleegkundige in hart en nieren. 

Werkte jaren fulltime op intensive care tot een 

hersenbloeding ruim twee jaar geleden haar leven op de kop 

zet. Na revalidatie in het AZM en bij Adelante wordt 

duidelijk dat ze, door concentratieproblemen, alleen nog 

parttime aan de slag kan. Zestien uur is het maximum, beslist 

de jobcoach van Adelante. Daar heeft ze zich, na veel strijd, bij neergelegd. Nu werkt ze de toegestane 

uren met veel plezier binnen het Oncologiecentrum, op de maandag- en dinsdagochtend en donderdag 

de hele dag. Op donderdagmiddag is het minder druk. Dan heeft ze tijd voor vakliteratuur en 

administratie. 

 

Bartels is de enige vaste prikster. Als ze er niet is wordt ze vervangen door collega‟s van de algemene 

bloedprikdienst. Haar werkkamer is een miniuitvoering van de grote afdeling beneden. De grote 

patiëntenstoel centraal, met ernaast een tafel waarop spuiten en bloedbuisjes keurig klaar liggen. Sinds 

kort hoeft ze, bij wijze van spreken, haar arm maar te strekken om bij de buizenpost te komen. Na elke 

prik gaan bloedbrief en -buisjes via deze weg rechtstreeks naar het lab. Een hele vooruitgang 

vergeleken met de tussentijdse wandeling die tot voor kort nodig was om de buizenpost op het uiteinde 

van het Bezoekerscentrum te bereiken.  

In een grote brievenbus aan de deur liggen de bloedbriefjes te wachten tot Bartels de namen afroept. 

Het stempel „Onco 17‟ herinnert de labmedewerkers eraan dat het onderzoek met voorrang wordt 

gedaan. Zij weten dat de uitslag binnen een uur bij de arts moet zijn. Dat lukt meestal. 

Ze prikt gemiddeld dertig tot veertig keer per ochtend. Maandelijks wordt hier zo‟n duizend keer bloed 

afgenomen. “De mensen vinden het fijn dat het hier kan. Het is gemakkelijker voor ze. Ze kunnen hier 

beneden hun auto kwijt. Hoeven geen lange gangen door. En ik vind het ook heel fijn omdat ik de 

mensen beter leer kennen. De meesten komen op vaste tijden. We krijgen een band met elkaar. Ik heb 

daarbij ook nog het voordeel dat ik verpleegkundige ben. Ik zie het als er, per ongeluk, een kruisje is 

vergeten.”  

Het is mensenwerk en dus nooit saai. “Artsen kennen hun patiënten en weten vaak meteen wat er aan 

de hand is. Laatst hoorde ik een arts aan de echtgenoot van een patiënt vragen: en hoe is het nu met u?  

Nou ja, geweldig toch?” 

Het is niet meer te vergelijken met haar begintijd in de ziekenhuiswereld. Ook de hiërarchie en de 

koninkrijkjes van vroeger zijn verdwenen. “Het is teamwerk. Of je nu arts bent, verpleegkundige, 

praktijkondersteuner, of op de administratie werkt. Alle kennis en ervaring tellen.” 

 

 

 


