
 “Het kan nooit goed genoeg zijn” 
 
“We hebben hier geen standaard patiënten, geen 
standaard processen. Dè patiënt bestaat niet.”  
Manon Kemme (53), secretaresse op het 
Oncologiecentrum, kan het weten. Ze werkt ruim 
twintig jaar op diverse afdelingen in het ziekenhuis, 
waarvan de laatste jaren bij oncologie. Het 
secretariaat is, wat Manon noemt, “de 
administratieve spil van de afdeling”. Met haar 
twee collega’s Ingrid Peeters en Nienke Maas 

ondersteunt ze de leidinggevende, de mdo’s (multidisciplinaire teams, waarin de 
behandelplannen worden besproken), verwerkt dienstroosters, zit in de organisatie van 
symposiumcyclus Oncologie, maar duikt soms ook “onder de tafel een nieuwe schroef in te 
draaien”.  
Het werken met multidisciplinaire teams (met alle toepasselijke artsen en behandelaars: 
chirurg, patholoog, oncoloog, radioloog, radiotherapeut) is altijd een van de uitgangspunten 
geweest bij het Oncologiecentrum. Manon Kemme is er vanaf het begin, negen jaar geleden, 
als officemanager, bij betrokken geraakt. “Ik heb nog in het bouwteam gezeten. Er was zo 
goed als niks. Een tafel met een computer en adjunct-directeur Arnoud Slooff in de kelder van 
het azM. Nog hetzelfde jaar zijn we gestart met de eerste zorglijn, de mammapoli en later 
Interne Geneeskunde. En zo is het beetje bij beetje uitgegroeid tot wat het nu is.” 
Het zijn geweldige jaren, die pioniersjaren, “met allemaal hetzelfde doel voor ogen”. Maar het 
is ook hard werken voor een parttimer als Manon. Haar gezin met opgroeiende kinderen 
maakt dat ze voor een andere afdeling kiest. Tot opeens “alles een hele rare wending” neemt. 
Op de dag van haar afscheidsetentje bij het Oncologiecentrum belandt ze met flinke 
buikpijnen in het ziekenhuis. Uiteindelijk is er baarmoederkanker geconstateerd.  
Haar leven is op de kop gezet. Ze is “anders tegen de dingen gaan aankijken”. Drie jaar later 
solliciteert ze opnieuw bij het Oncologiecentrum. “Ik ben nu genezen, maar toen wist ik niet 
hoeveel tijd ik had. Ik wou het gevoel hebben dat ik het ergens voor deed”.  
Sindsdien is haar betrokkenheid groter dan ooit. “Ik weet hoe de mensen zich voelen. In het 
begin was ik bang dat het te confronterend zou zijn. Maar dat is het niet. Het is gewoon fijn 
dat ik dit kan doen.” 
Tegenwoordig kent het Oncologiecentrum gemiddeld 13 mdo’s per week en kan het aantal 
besproken patiënten  variëren tot wel 30 per mdo. Patiënten, ook van externe ziekenhuizen,  
worden bij het secretariaat aangemeld en zij maken en versturen de agenda. Alles in een zo 
kort mogelijke tijdspanne, opdat de artsen zo snel mogelijk een diagnose en behandelplan 
kunnen opstellen.  
Nog steeds worden de wachttijden naar beneden bijgesteld, terwijl het aantal patiënten blijft 
groeien. Dat kan alleen maar, benadrukt ze, als je heel nauw samenwerkt en de lijnen kort 
houdt. Want intussen gaan de ontwikkelingen door en komen er nieuwe behandelingen bij. 
Voor de collega’s betekent dit dat “we mee moeten blijven denken. De processen moeten 
gestroomlijnd blijven en de patiënten hoeven niet te merken dat wij op onze tenen lopen. Wij 
zijn een heel gedreven club. Wat ons allemaal voor ogen staat is dat wij het verschrikkelijk 
goed moeten doen. Het kan bijna nooit goed genoeg zijn voor onze patiënten.”  
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