
 

‘Jongste’ baliemedewerkster voelt zich nu al thuis  
 

Nicole Geelen (51) werkt amper twee weken als 
baliemedewerker op het Oncologiecentrum, 
maar weet vanaf dag één: “Hier ligt mijn hart”. 
Verwonderlijk is dat niet. Voor ze de overstap 
maakte werkte ze voor Ease Connect, de 
telefoonafdeling waarnaar patiënten 
rechtstreeks worden doorverbonden. Het 
Oncologiecentrum kiest nu voor eigen 
medewerkers aan de telefoon. Dat gaf Nicole de 
gelegenheid om hier te solliciteren. Bij Ease kreeg 

Nicole vooral de telefoontjes voor oncologie. Ze legde kort en duidelijk de vragen vast van de 
bellers en gaf deze gegevens door, zodat die, nog dezelfde dag, antwoord kregen. Voor een 
deel doet ze dat werk nu ook weer, maar nu ontmoet ze ook patiënten in levende lijve. 
Mooier kan het, wat haar betreft, niet.  

Dat haar zus onlangs voor de tweede keer borstkanker kreeg is een belangrijke drijfveer 
geweest voor haar sollicitatie. “Ik maak het van dichtbij mee. Ik weet wat het betekent voor 
de omgeving, hoe erg het ook familie en vrienden raakt. Hier voel ik hetzelfde. Daarbij kan ik 
ook nog iets betekenen voor mensen”.  

Nou heeft Nicole praktisch haar hele leven al met en voor mensen gewerkt, in het verre 
verleden als agogisch/ inrichtingswerker met verstandelijk beperkten in de Pepijnklinieken in 
Echt, later onder meer vijftien jaar als centralist bij de meldkamer van politie Limburg Zuid. 
Ook runde ze samen met haar inmiddels ex-man een multidisciplinair gezondheidscentrum 
in Maastricht. Nu nog werkt ze op zondagen met veel plezier in een eetcafé in Bemelen, 
hoewel ze dit meer beschouwt als hobby omdat het haar in stelt om onder mensen te zijn. 
“Ik ben de dochter van de kolenboer in Heer, we woonden met z’n zevenen op een 
bovenverdieping en hadden het thuis niet breed, maar wel goed. Ik ben van jongs af aan 
gewend om alles aan te pakken.”  
 

Sinds dik een jaar woont ze weer alleen met haar twee dochters; tot de scheiding was er een 
groot huis en een dikke auto tot haar beschikking, maar, weet ze, “daar gaat het nooit om. 
Geluk zit in jezelf”. En geluk ervaart ze op dit moment in haar werk. Het begint al als ze op 
haar fiets naar het ziekenhuis rijdt.  “Ik kom hier thuis. Ben hier op m’n plek. Omdat ik echt 
patiënten kan helpen. En ik ben al helemaal opgenomen in het team. Ja, zo snel gaat dat.” 
Het team van baliemedewerkers is dan ook bijzonder. De betrokkenheid is groot, in en 
buiten het ziekenhuis. Ook in hun vrije tijd wandelen, bakken of fietsen de collega’s mee 
voor acties ten behoeve van kankeronderzoek.   

Zo kort pas hier werkzaam heeft ze toch al het gevoel dat ze veel patiënten persoonlijk kent, 
ook in haar vorige baan probeerde ze het menselijk contact in stand te houden. Als 



baliemedewerker ontvangt ze patiënten en checkt hun afspraken, back-office regelt ze 
interne afspraken van artsen en verpleegkundigen voor verdere behandelingen en daarnaast 
‘draait’ ze de telefoondienst. Drie medewerkers, onder wie Nicole, zijn hier speciaal voor 
aangetrokken.  

Na de aanstelling was er een persoonlijk welkomstwoord van directeur Bernd Kremer, die 
haar nog maar eens op het hart drukte dat ze er voor de patiënten is. Dat had ze al gemerkt. 
“Er kan een lange rij staan bij de balie, maar op het moment dat je als patiënt aan de beurt 
bent krijg je alle aandacht. Wat dat betreft is oncologie een speciale afdeling. Hier is de 
patiënt altijd nummer één. Je voelt het als je binnenkomt, omdat die stelregel wordt 
uitgedragen door een warm en professioneel team.”  
 

 

 

 

 

 

 


