
Mag ik me even voorstellen? 
Mijn naam is Charlotte Penders en ik werk als verpleegkundig 
specialist gynaecologische oncologie binnen het 
Oncologiecentrum. 
 
In 2007 heb ik de HBO-V afgerond waarna ik enkele jaren 
gewerkt heb als verpleegkundige op de verpleegafdeling 
longziekten. Al snel merkte ik dat de oncologische zorg mij erg 
trok. Daarom ben ik in 2009 met de vervolgopleiding voor 
oncologieverpleegkundige gestart. Deze opleiding heb ik in 
2010 met goed resultaat afgerond.  
Toen ik in 2012 een vacature binnen de gynaecologische 
oncologie zag, waarin ze een verpleegkundig specialist in 
opleiding zochten, heb ik niet lang geaarzeld. Dit is een functie 
die mij op het lijf geschreven is! Ik moet eerlijkheids halve 
bekennen dat de Master opleiding in combinatie met mijn jonge gezin pittig is geweest, maar ik heb 
geen moment spijt gehad van deze beslissing.  
 
In mijn huidige functie als Casemanager, ben ik betrokken bij de zorg voor patiënten met een 
gynaecologische kwaadaardigheid. Dit houdt in dat ik een spin in het web ben in de organisatie van 
de zorg voor deze patiënten. Als eerste aanspreekpunt heb ik regelmatig contact met de patiënt 
en/of haar naasten, zowel telefonisch als poliklinisch. Uiteraard tijdens het diagnostische- en het 
behandeltraject, maar ook na de behandeling zie ik patiënten terug voor supportive care.  
Naast mijn rol als Casemanager heb ik ook nog taken die voor de patiënt minder zichtbaar zijn. Zo 
moeten datagegevens worden bijgehouden, ben ik betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en de 
ontwikkeling van de oncologische zorgpaden. Daarnaast zorg ik er samen met mijn collega voor dat 
alle patiëntinformatie up to date blijft. 
Al met al een functie waar ik veel voldoening uithaal. Waarin voor mij het patiëntencontact voorop 
staat, maar het feit dat ik mijzelf verder heb kunnen ontwikkelen binnen de verpleegkundige- en 
oncologische zorg, heeft tevens de doorslag gegeven om deze stap in 2012 te zetten en dit met beide 
handen aan te grijpen. 
Ik hoop dan ook dat ik een steentje bij kan dragen tijdens het behandeltraject en deze roerige 
periode voor de patiënt en haar naasten iets draaglijker kan maken.  
 
 


