BLOG - Oncologie - Persoonlijk contact
Een werkdag van Simon, verpleegkundige oncologie

‘Op de oncologische verpleegafdeling hebben de verpleegkundigen veel persoonlijk contact met de
patiënten, waardoor er echt een band wordt opgebouwd’

Het is dinsdagmorgen. Nadat ik mijn uniform bij de kledingautomaat heb opgehaald, loop ik iets voor
zeven uur naar de oncologische verpleegafdeling (OCL). De route is mij goed bekend. Na een jaar via
het flexbureau van het MCL door het hele ziekenhuis te hebben gewerkt, is mijn favoriete afdeling
mijn vaste afdeling geworden. Na het omkleden loop ik in mijn witte pakkie naar de team post om te
zien welke patiënten ik vandaag ga verplegen!
Ik loop naar de kleine team post en begin met inlezen. Al snel komt mijn ervaren collega van de
nachtdienst om de zorg over te dragen. Door haar ervaring word ik nog beter in het vak, een
onmisbare bron van kennis. Op mijn afdeling in het MCL komen heel veel oncologische ziektebeelden
voorbij. Naast de patiënt die ik verpleeg, ligt een zieke man met leukemie die chemotherapie krijgt.
Ook liggen er een paar patiënten met uitgezaaide longkanker. Helaas kent iedereen waarschijnlijk
wel iemand in de kennis- of familiekring met kanker. Op onze afdeling maak je het allemaal mee. Je
moet dus wel stevig in je schoenen staan en aan het eind van de dienst ook dingen van je af kunnen
zetten. Hoe ik dit moet doen, leer ik ook van mijn collega’s.

Maar hier staat ook veel tegenover. Wat het werken op de oncologische verpleegafdeling zo speciaal
maakt, is het persoonlijke contact met de patiënten. Er is ruimte om écht aandacht te geven aan hoe
patiënten zich voelen, zowel op somatisch als geestelijk vlak. Dát maakt mijn werk heel bijzonder!
In de middag is er een MDO (multidisciplinair overleg) waarbij onder andere de diëtist,
fysiotherapeut en geestelijk verzorger aanwezig zijn. Halverwege moet er een patiënt van de
Spoedeisende Hulp (SEH) opgehaald worden voor opname. Eén van mijn collega’s biedt meteen even
aan om dit van me over te nemen, zodat ik bij het MDO kan blijven. Dat merk je elke dag weer; je
werkt hier met superleuke en gezellige collega’s, die elkaar altijd willen helpen! Je staat er echt als
een team en er niet allemaal alleen voor.
We sluiten de dienst rond 15.30 uur gezamenlijk af met een evaluerend rondje. Het was weer een
enerverende en drukke dag, maar we hebben het wel weer geflikt met z’n allen! Ik ben benieuwd
wat ons morgen weer gaat brengen...

