
Mag ik me even voorstellen?  
Céline Gillissen: Oncologie 
verpleegkundige, oncologisch consulent 
 
Mijn naam is Céline Gillissen, ik ben 
werkzaam als verpleegkundig consulent 
oncologie binnen het Oncologiecentrum. 
Hier zullen jullie me niet vaak tegenkomen, 
want ik werk vooral achter de schermen op 
kantoor. Naast mijn werk in het 
Oncologiecentrum werk ik echter ook als 
oncologieverpleegkundige..   
 
Sinds 2006 werk ik op de verpleegafdeling 
A5, oncologie/hematologie. Ik begon hier 
als verpleegkundige in opleiding en daarna 
als oncologieverpleegkundige. In oktober 
2011 heb ik de stap genomen om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan binnen het 
Oncologiecentrum.  
Ze zochten iemand die mee wilde denken 
en helpen bij het opzetten van 
zorgvernieuwingstrajecten. Iemand die scholingen kon organiseren voor professionals, een 
vraagbaak is voor verpleegkundigen en die regionaal en landelijk op de hoogte is van nieuwe 
ontwikkelingen binnen oncologie en deze ook nog kon vertalen naar ons ziekenhuis.  
Omdat ik er tijdens mijn opleiding voor oncologieverpleegkundige al achter kwam dat ik me 
heel graag verder wilde ontwikkelen als verpleegkundige, me wil bezig houden met 
beleidszaken en het organiseren van scholingen, was dit een mooie functie voor mij..  
 
Omdat deze functie maar voor een paar uur per week was, leek me dit de ideale baan om te 
combineren met mijn werk op de afdeling. Het contact met de mensen op de afdeling zou ik 
niet willen missen. Hoewel mijn “achter de schermen werk” heel zinvol is en bijdraagt aan 
een beter zorg voor patiënten, heb ik toch het gevoel dat ik op de afdeling echt iets voor 
patiënten en naasten kan betekenen. Ik zou ook de band die je opbouwt met patiënten niet 
willen missen. Maar door beide banen te combineren krijg ik van beide werkvelden 
informatie, de goede en minder goede dingen mee. Door mijn consulentenwerk krijg ik een 
breder beeld van de oncologische zorg en kan daarom op ander vlak iets voor patiënten 
betekenen. Tegelijkertijd zie ik de patiënten waar ik allerlei dingen op afstand voor doe, elke 
dag. Ik zie wat hen bezighoudt en kan dit zo weer laten meetellen in mijn consulentenwerk. 
Al met al bof ik dat ik de mogelijkheid heb om deze beide dingen naast elkaar te doen.  
 


