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Werken met beperkte mlddelen, andere ziektes en
aandoeningen, een ander klimaat en omgeving: stage
lopen in het buitenland is een bijzondere ervaring,Judith,
Mabel, Manu en Nathalie glngen de uitdaEng aar.
tekst Sigrid StarÍemans fotografie eigen collectie studenten

juli/augustus 2O19 I nursing
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]udith Middendorp (22) studeert verpleegkunde aan de Hanzehogeschool
Groningen, en doet haar afstudeerstage
in Makassar, Indonesië,
(1

aor-aal

gesproken ben ik iemand die de kat uit de boom

\ I kiikt. Hier is dat geen optie. Iedereen spreekt me aan
I \ en wil met -. ofd. foto, omdat ze hier bijna geen
I

toeristen zien. Ook vanwege de taalbarrière moet ik assertiever zijn;
zo moet ik het ijs breken met collegat die niet goed Engels durven

ik deze ervaring niet willen
ik het niet zo door, maar in het ziekenhuis heerst
een sterke hiërarchie. Indonesische verpleegkundigen springen altijd
meteen op als de artsen binnenkomen. Ook durvenze niet altijd
spreken. Alleen al om die reden had
missen. Eerst had

vragen te stellen. Mijn Nederlandse medestudent en ik worden echter op een voetstuk geplaatst. Artsen betrekken ons vaker bi.i hun
werk. Dat voelt niet altijd fijn tegenover de Indonesische collega's.
Ook zijn de afdelingen verdeeld in verschillende klassen. Ik werk op
klasse 2-3, met de minste luxe en zespersoonskamers. Er is geen airco, zoals op de VIP- en de super-MP-afdeling. AIs je een djdje met
een patiënt bezig bent, werk je je al snel in het zlveet. Ze gaanhier

ook soms anders met dingen om. Mijn Indonesische collegds reageren bijvoorbeeld heel koeltjes op het overlijden van patiënten. Ze
gaan direct door naar de volgende. Dat vind ik wel eens moeilijk.

En laatst werd een patiënt die continu het inluus en de beademing
eruit trok gewoon aan het bed vastgebonden. Die meneer lag met
grote schrikogen om zich heen te kijken. Wij hebben wel aangegeven dat we dat vreemd vinden. Ze horen het graag en staan open
voor verbeteringen. \Vat ik hier verder leer, is om cÍeatie{ rc z\Ír
vanwege een gebrek aan middelen. Zo gebruiken we handschoenen
als stuwband bij het bloed prikken. En een lege infuusfes, waar alle
lucht is uitgeknepen, als vacuiimfles om aan een drain te hangen.
Toen ik dat de eerste keer zag, dacht ik goh, wat sliml'
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Mabel Timmerrrans (21) Iiep eerder
al stage in Curagao, en nu in Kaapstad,
Zuid-Afrika, Ze is derdejaars hbo-v'er aan
de Avans Hogeschool in Breda,
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p de middelbare school wist ik al dat ik ook in het
I
tbuitenland in de verpleging wilde werken. De gezond."- -... *- o!
''n \\-,r7 tr.idrzorg is immers ou..d. kr het buitenland vlrruim je
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je blik en je maakt zoveel meer groei door. In het rweede jaar heb ik
stage gelopen in een hospice op Curagao. \Vat ik daar het opmerkelijkste vond, is dat de familie zo betrokken is brj de zorg. Vaak
zaten er wel 10 mensen om het bed. Ma school had ik in het derde
jaar de kans om naar Ztid-Nrika te gaan. Ik werk nu mee aan een

multidisciplinair stroke awareness project van de Universiry of Cape
Town en verschillende Europese universiteiten. Ik heb onder meer
interviews gedaan met mensen in een township. Het beeld dat ik
vanzn'n sloppenwijk had, klopte niet helemaal. Mensen zrjnwel
arm en de huizen zynvaakniet meer dan krotten. Maar er is wel
stromend water en elektriciteit. rVat ik echt bizar vond, is dat iedereen een mobiele telefoon heeft. Grwijl ze niet altijd te eten hebbenl
Maar zonder mobieltje kun je geen contacten onderhouden en
kom je niet mee in de maatschappij. Uit ons onderzoek bleek dat er
in die wijken nauwelijks bewustzijn is over beroertes. Uiteindelijk
hebben we gekozen voor het geven van workshops om die kennis
over te brengen, onder andere ook in een verzorgingshuis. Daar
waren eveneens een Europese fysiotherapeut, social work studenten
en Zuid-Afrikaanse studenten geneeskunde bij betrokken. Daar
merkte ik dat het multidisciplinair werken in Zuid-Afrika nog niet
is onrwikkeld. De studenten geneeskunde richtten zich alleen op
de medische aspecten. Als er iets anders aan de orde l«vam, zoals de

fysiotherapeutische behandeling, zeiden zn: "Oké, doen jullie dat
maar. Daar bemoeien wij ons niet mee."'
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haar derde studiejaar loopt Manu
de Roo (25) stage in Granada,
ragua, In Nederland studeert ze aan
Hogeschool Inholland in Amsterdam

( at *iU. altiid al een cultuurshock meemaken en
I werken in een land waar de gezondheidszorg heel
Ianders

is dan

in Nederland. Een

stage

in Nicaragua

was makkelijk te regelen, omdat een Nederlands stel daar
een stagebureau heeft opgezet. Eerst heb

Dat

ik een intensieve

want bi.ina
niemand spreekt Engels. Daarna heb ik in een groor gecursus Spaans gevolgd.

is echt nodig,

zondheidscentrum gewerkt. Vooral qua tropische ziektes
en wonden heb ik nieuwe dingen geleerd. Zo kregen we
vaak patiënten die zich hadden opengehaald met de lange
machetemessen waarmee ze op het land werken. Ook
heb ik patiënten gezien die al een hele tijd rondliepen

met een vieze, etterende wond. Niet iedereen heeft de
mogelijkheid om op tijd naar het gezondheidscentrum te
komen. En als je dan het verband ervan af haalde er-zag
wat eronder zat ... \Vat ik daar vooral ook geleerd heb,
is loslaten. Ik ging naar Nicaragua met de intentie om
de zorg te verbeteren. Maar ais je er bent, word je met
de neus op de feiten gedrukt. Het gezondheidscentrum
krijgt maar weinig geld van de overheid. Er zijn maar
weinig middeien voorhanden. Voor de wondzorg is er
bijvoorbeeld één standaard sopje waarmee alle wonden
schoongemaakt worden. En toen er een keer een heel
besmettelijke conjunctivitis was uitgebroken, hebben
we mensen moeten wegsturen omdat de antibiotica op
waren. Dat is bizar! Mensen staan dan voor je met rode
ogen vol pus. Maar het heeft me ervan bewustgemaakt
dat je niet overal grip op kunt hebben. Ik heb heel veel
respefi voor de mensen die daar werken. En de patiënten
zyn zn vriendelyk, al zyn ze nog zo arm. Ik heb een heel
indrukvekkende tijd gehad. Ik zou er graag nog eens
heen willen om er een tijdje te werken.'
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Nathalie lflessens (26) loopt stage
rr een medisch cenfum n Moshr,
Tarzania, Ze studeert aan de Thomas
lVore Hogeschool r:rTi.:rnhout @)

( f k *.rt op de afdeling inrensieve zorgen in een van
! de meest onwikkelde ziekenhuizen van Tanzania.
IIn regensteiling tot andere ziekenhuizen hebben
ze hier bijvoorbeeld apparatuur en moniroren om de
patiënten op te volgen. En ze hebben veel verschillende
afdelingen, ook speciaal voor kinderen. Het gebruikte
materiaal is wel vaak van mindere kwaliteit. Zo zijn de
injectienaalden veel stroever en ze breken snel af En voor
kankerpatiënten is er maar één standaardchemokuur.

Onderscheid in soorten kanker wordt niet gemaakt. Ik
vind het hier heel prettig werken. Je wordt makkelijk
opgenomen in het team. Er is ook minder afstand tussen

in België. Het personeel
gaatv$ àmiliair met elkaar om. Ik ben hier met een

artsen en verpleegkundigen dan

klasgenoot en na het werk nemen collegat ons soms mee
naar een eettentje, barretje ofkaraokeavond. Voor ons
afscheid over een paar weken zijnwe al bij 2 verpleegkundigen thuis uitgenodigd voor een etentje. r{/at ik
ook zo prettig vind, is dat het werk minder srressvol is
dan thuis. In België ben je vaak gejaagd aan het werk.

Hier gaat alles er veel rustiger aan roe. Op de intensieve
zargen zi)t er 2 verpleegkundigen per patiënt. De zorg
is goed. Al worden de patiënten niet op vaste tijdstippen
verzorgd zoals bij ons in België. De ochtendzorg kan al
eens een

uur later ofeerder beginnen dan anders. Verder

ik hier dat je met minder materiaal ook goede zorg
kunt leveren. Het infuus maken ze bijvoorbeeld vast met
gewone tape. In België gebruiken we speciale, dure kleleer

vertjes, maar op deze manier blijft het ook goed zitten.
En infuuszakken worden aan een soort ijzeren wasdraad
boven het bed van de patiënten gehangen. Een aparte infuusstandaard voor iedere patiënt is helemaal niet nodig.'
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