
Spin in het web bij uitvoering van studies  
 

 

Behalve de specialisten werken er nog ruim tachtig 

medewerkers in en voor het oncologiecentrum.  Wie zijn ze en 

wat doen ze? We vragen het deze keer aan Myra Jansen, senior 

research verpleegkundige. 

 

Hoe ziet je werk eruit?  

“Wij zijn de spin in het web in de uitvoering van studies, volgen 

en regelen het hele traject vanaf de aanvraag tot en met het einde 

van de studie. Onze afdeling telt vier research verpleegkundigen, 

twee trialassistenten en zes datamanagers, die alle gegevens 

verwerken. Wij bereiden alles voor de artsen voor, bewaken dat 

iedereen doet wat-ie moet doen. Wanneer er geprikt moet 

worden, hoe de recepten worden voorgeschreven. En aan de 

andere kant zorgen we ervoor dat het ook voor de patiënten zo 

goed mogelijk verloopt. We informeren en begeleiden ze.” 

 

Heb je dan ook veel contact met de patiënten? 

“Ja. Ik werk ook poliklinisch en maak afspraken met patiënten. Patiënten weten ons ook makkelijker 

te vinden. Bij ons ligt de drempel lager. Ze zijn bang dat ze simpele vragen hebben en durven daarmee 

niet meteen bij de arts aan te kloppen. Wij zijn ook makkelijker te bereiken.” 

 

Doe je dit werk al lang?  

“Ik werk al veertig jaar in het AZM. In 1987 heb ik voor oncologie gekozen en daar heb ik nog geen 

dag spijt van gehad. Sinds 1991 ben ik research verpleegkundige. Het werk is in die tijd flink 

veranderd en een stuk ingewikkelder, maar ook interessanter geworden. De studies en onderzoeken 

buitelen over elkaar heen. Het wordt ook voor patiënten lastiger. De artsen zijn op de eerste plaats 

verantwoordelijk voor de informatie aan de patiënt en wij vullen aan. Over de bijwerkingen van 

medicijnen bijvoorbeeld. Bij vragen over: hoe ga je ermee om en wat valt er tegen te doen?, kunnen 

wij helpen.”  

 

Wat is het mooie van je werk? 

“Buitenstaanders denken dat je er hard voor moet zijn, maar het tegendeel is waar. Je moet juist je hart 

laten spreken en met de patiënten kunnen meevoelen. Ik haal mijn voldoening uit het feit dat je 

patiënten kunt helpen om zo lang mogelijk op de goede weg te blijven. Ik ben er nog steeds trots op 

dat ik voor dit specialisme heb gekozen. Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor mensen en echt 

contact met ze te hebben. Ik ga nog elke dag met plezier naar mijn werk, ook al is het vaak emotioneel 

en neem ik het wel eens mee naar huis. Maar meestal kan ik er hier goed met collega’s over praten. 

We hebben een geweldige samenwerking, waardoor er steeds meer mogelijk wordt. Onze afdeling 

haalt goede scores. De behandeltrajecten zijn een stuk sneller geworden. En ook buiten het werk doen 

we volop mee. Koffie voor kanker, Samenloop voor Hoop, ik ben nu knuffels aan het haken voor de 

stand van volgend jaar.” 

 

 

 

 


