
a En als je niet werkt?

Geboren in Eindhoven, dat hoor je, maar gek op Rotterdam én sieraden. 
Senior Medisch Nucleair Werker en redactielid Marion Verdijsseldonck 
begon in 1986 bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde, toen nog Dijkzigt. 
Vervolgens werkte ze een paar jaar in andere ziekenhuizen en gaf ze een tijdje 
les op de MBRT-opleiding in Eindhoven. In 1999 kwam ze hier terug, bij de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde, en sinds een jaar runt ze haar eigen zaak, 
erbij.
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Tijdens een borrel bij haar zwager en 

schoonzus, begin april 2017, raakte Marion 

in gesprek met haar zwager, die samen 

met zijn vrouw een juwelierszaak runt. Ze 

hadden het over de Zeeuwse Beads die 

zij verkopen en ineens viel bij Marion het 

kwartje. Binnen een week zat ze bij de 

Kamer van Koophandel en opende ze een 

zakelijke bankrekening. Marion: “Ik dacht 

‘zij doen het voor Zeeland, zou ik het voor 

Rotterdam kunnen doen?’ Ja dus. Als je mij 

een maand daarvoor had voorspeld dat ik 

een eigen zaak zou beginnen, had ik gezegd 

‘je bent hartstikke gek’, want ik ben geen 

ondernemer! Mijn zwager vond het een 

goed idee en heeft mij geadviseerd over van 

alles. Zo begon het.”

Met gevoel

Met haar eigen zaak in Rotterdamse bedels 

brengt Marion voor zichzelf een aantal 

dingen samen: creativiteit die ze in haar 

werk als MNW’er niet kwijt kan, haar liefde 

Marion in 
business

voor Rotterdam en het idee om ooit minder 

te werken in het ziekenhuis. “Sinds de fusie 

met radiologie is er veel veranderd. We 

waren een kleine afdeling waar je veel zelf 

kon regelen, waar we onze eigen verant-

woordelijkheden konden nemen en dat ook 

deden en waar we vertrouwen kregen. Juist 

die dingen mis ik. Als wij nu aangeven ‘het 

wordt te druk, we kunnen niet garanderen 

dat we kwaliteit kunnen blijven leveren’, 

dan moeten we dat bewijzen met bijvoor-

beeld een MIP-melding. Want zolang het 

niet meetbaar is en er geen bewijzen zijn, is 

het een gevoel. Maar ik denk dat een gevoel 

juist heel belangrijk is, zeker in de gezond-

heidszorg. En daar zit het ’m in. Ik weet dat 

er van alles tegenin te brengen is en er zijn 

ook dingen verbeterd, maar zo voelt het nu 

eenmaal.” Dat klinkt misschien wat somber, 

maar dat is Marion zeker niet. “Ik heb hele 

leuke collega’s met wie ik graag samenwerk, 

het werk is afwisselend en interessant en 

ik werk heel graag met patiënten. Dat zou 

ik niet willen missen. Maar als de bedels 
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