Student aan het woord
Waar werk je?

‘Ik werk in het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor Kinderoncologie.
Daarvoor werkte ik al jaren op de
hematologieafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). In
het PMC gaat een groot deel van de
kinderoncologie gecentreerd worden.
Mijn afdeling is twee jaar geleden naar
het PMC verhuisd en ik heb ervoor gekozen mee te gaan. Momenteel zit het
PMC nog in het WKZ, maar een nieuw
ziekenhuis wordt in 2018 geopend.’
Hoe ziet de opleiding eruit?

‘Kijk waar je
verdieping kunt halen’
Annette Feenstra (34) volgt de
opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige.
Een nieuwe opleiding die
ontwikkeld is naar aanleiding
van de oprichting van het
Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie.

‘De opleiding duurt een jaar met
maandelijks drie lesdagen die meestal
achter elkaar worden gegeven. We
hebben verschillende modulen met een
eigen thema, zoals hematologie, solide
tumoren en neuro-oncologie. Het onderwijs wordt o.a. verzorgd door artsen,
verpleegkundig specialisten, psychologen en onderzoekers. Daarnaast
werk je in de praktijk en leer je aan de
hand van een praktijkopleidingsboek
met kenmerkende beroepssituaties en
opdrachten. Je moet bijvoorbeeld een
operatie meemaken en daar een verslag
over maken. Jaren geleden heb ik de
hematologieopleiding gedaan; voor die
module heb ik vrijstelling gekregen.’
Hoe bevalt de opleiding je?

shared care-centra is heel leerzaam.’
Wat zou je aankomende studenten
adviseren?

‘Ik zou hen adviseren alles eruit te
halen wat er in zit. Heb je veel ervaring,
dan moet je niet mopperen dat je veel
al weet, maar kijken waar je verdieping
kunt halen. Dit kan door in gesprek te
gaan met en te leren van je collega’s en
door vragen te stellen aan docenten. Je
kunt verdieping zoeken: er is altijd wel
iets waar je niet veel van afweet. Als je
ervaring hebt, is het de uitdaging om
het jezelf niet te makkelijk maken.’
Hoe zie je je toekomst?

‘Het is heel leuk om in een organisatie te werken waar kennis gebundeld
wordt. Je ziet dat het invloed heeft op
het genezingsproces en de kwaliteit
van zorg. Het ziekenhuis is nog sterk
in ontwikkeling. Als de nieuwbouw
klaar is, dan moeten we kiezen voor
een specialisatie. Ik weet nog niet welke
richting ik uit wil. Op termijn zou ik
het heel leuk vinden om verpleegkundig specialist te worden. Het PMC wil
meer met verpleegkundig specialisten
werken. Als verpleegkundige is dat een
mooie doorgroeimogelijkheid. De vraag
is wel of het voor mij haalbaar is met
een gezin, omdat je vier dagen moet
werken; maar de wens is er.’

‘Het bevalt me heel goed. Als je al langer werkt hoor je wel bekende dingen,
maar ik vind het verrijkend dat dit me
wordt aangeboden. Ik vind het leuk om
opnieuw te horen hoe het bijvoorbeeld
werkt bij leukemie en je hoort de actualiteiten op dat gebied. Daarnaast zijn
er onderwerpen waar ik nog weinig van
wist, zoals solide tumoren. Die kwamen
bij ons in het ziekenhuis niet voor. Als
ik geen opleiding had gevolgd, had ik
me daar natuurlijk ook zelf in kunnen
verdiepen, maar ik vind het prettig
om daar les in te krijgen en door de
opdrachten verdiep je je meer. Ook de
uitwisseling vind ik heel leuk. Mijn collega’s van het PMC leer ik beter kennen
en de uitwisseling met studenten van
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