
Visitekaartje 

De balie is het visitekaartje van het 

Oncologiecentrum. Monique van der Vlis (46) werkt 

er nu drie jaar en het enige dat ze zegt is: “Dit is mijn 

mooiste baan tot nu toe”. Ze kwam hier binnen 

zonder medische achtergrond, werkte onder meer in 

de retail en bij Ease Connect, dat het 

Oncologiecentrum ondersteunt met een 

telefoonservice. 

Hoe het met de patiënt gaat, dat zien Monique en 

haar collega’s al met een oogopslag. De 

onzekerheid, de gespannenheid over de uitslagen. 

Ze voelen het aan. Monique: “Onze patiënten heel krachtige mensen. Ze doen zich 

misschien sterker voor, maar strijdlustig zijn ze allemaal. Het gekke is: we lachen heel wat af. 

Zoiets kan alleen maar als de sfeer goed is en vertrouwd. Als ik namens mijn collega’s mag 

spreken: wij zijn met z’n allen heel begaan met het lot van de patiënt. Wij zijn empathisch 

van nature. Ik denk dat we daar op geselecteerd worden”. 

Het elektronisch aanmelden, dat al een tijd in gang is gezet, heeft dan ook twee kanten, vindt 

Monique. “Ik begrijp het wel, want die lange wachtrijen aan de balie dat was natuurlijk ook 

niks. Maar ik vind het prettig om de patiënten nog even te kunnen spreken. En patiënten 

zeggen dat ook. Sommigen verzinnen gewoon dat ze nog even wat moeten vragen. Aan de 

andere kant geeft dit ons ook een bepaalde rust. Mensen denken misschien wel dat we dan 

niks zitten te doen, maar dat is onzin. Ik zit geen minuut stil. En meer elektronica, dat is de 

toekomst. Ik vind het goed dat we daar mee bezig zijn. We raken steeds kleiner behuisd. Het 

wordt almaar drukker, mensen komen van steeds verder weg. Bijna alle vormen van 

oncologie zijn hier nu geconcentreerd en zo moet het ook. Er werken wel honderd artsen. 

Toen ik hier kwam duizelde het me. Ik dacht: die leer ik nooit allemaal kennen. Nou, dat ging 

vanzelf. En nu maak ik ook de kamerplanning voor de artsen.  

Was de overgang naar oncologie groot?  

“Nee, ik dacht al heel snel: dit had ik twintig jaar eerder moeten doen. Ik wil hier ook niet 

meer weg. De afgelopen jaren zijn twee vrienden van veertig aan kanker overleden. Dus ik 

kan me goed voorstellen hoe de wereld op z’n kop staat. Maar het is zo interessant om te 

zien wat ze al kunnen. Niet een arts bepaalt, maar een heel (multidisciplinair) team. Er wordt 

veel uitgewisseld. Ik heb op het secretariaat gewerkt, wij zitten soms bij gesprekken met 

artsen om de andere kant te horen. De betrokkenheid is groot. Wij willen alles doen voor de 

patiënten. Misschien komt het daardoor dat andere afdelingen in het ziekenhuis ook extra 

hun best doen als wij er nog snel een afspraak voor een patiënt door willen duwen. Als het 

voor oncologie is, is het oké, zeggen ze dan. Nou, zo moet het toch ook? Als je zelf kanker 

hebt wil je ook meteen weten waar je aan toe bent.”  


