
mens tot mens.

Het verhaal van Ed, Ellen en Hedwig. Jarenlang is Ed Nijholt huidkankervrij, 

tot dermatoloog Ellen Liberton opnieuw een kwaadaardig plekje op zijn oor 

ontdekt. Een speciaal Hoofd-Hals Chirurgie-team in Maastricht verwijdert 

de tumor, waarna Ed terugkeert op de polikliniek Dermatologie. Polikliniek-

assistente Hedwig de Haan ontvangt hem vriendelijk en verzorgt zijn wond. 

Ellen Liberton drukt hem op het hart zo vaak te komen als hij wil. Ed vindt het 

prettig dat hij zelf de regie kan voeren. Elkerliek. Elkerliek. mens tot mens.

“Als Ed een plekje niet vertrouwt, trekt 
hij snel aan de bel. Maar goed ook, want 
hoe vroeger huidkanker wordt behandeld 
des te groter de kans dat het wegblijft. 
Helaas durft niet iedereen ‘zomaar’ naar 
een dokter te stappen. Daarom probeer 
ik patiënten duidelijk te maken dat ze 
met al hun vragen altijd op de polikliniek 
Dermatologie terechtkunnen. Al kom je 
iedere week op controle: jij bepaalt hoe 
je wordt begeleid. Wij zijn er voor onze 
patiënten.”
Ellen Liberton, dermatoloog

“Patiënten bij wie huidkanker is  
geconstateerd zijn vaak het vertrouwen 
in hun lichaam kwijt. Daarom is het zo  
belangrijk dat er ook oog en aandacht is 
voor hun persoonlijke verhaal. Iedereen 
heeft andere behoeften en wij proberen 
daar zo goed mogelijk op in te spelen. 
Net als met Ed bouw je op die manier 
een band op. Ik toon niet alleen oprechte 
interesse in hem, maar hij ook in mij.”
Hedwig de Haan, gespecialiseerd  
polikliniekassistente

“Omdat ik jaren geleden huidkanker had, 
kom ik regelmatig voor controle op de 
polikliniek Dermatologie. Zo kwam de 
tumor op mijn oor aan het licht. Derma-
toloog Ellen Liberton maakte direct een 
afspraak voor een operatie in Maastricht. 
Dankzij haar snelle actie is de kanker nu 
helemaal weg en voel ik me topfit! En 
als ik toch ergens onzeker over ben, bel 
ik met polikliniekassistente Hedwig, die 
me serieus te woord staat. Dat geeft een 
veilig gevoel.”
Ed Nijholt, huidkankerpatiënt


