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Een prachtige kans: gezondheidszorg in Nicaragua
Nicaragua is het één na armste land van Centraal-Amerika en heeft dus bij lange na niet dezelfde
voorzieningen zoals wij die in West-Europa hebben. Voor de gezondheidszorg geldt hetzelfde.
Hoewel de kwaliteit van gezondheidszorg vaak matig is, is Nicaragua in sommige opzichten juist zeer
vooruitstrevend. Dit zal ik in dit artikel toelichten.
Door: Marrigje Meijer, portefeuillehouder Gezondheidszorg
De gezondheidszorg in Nicaragua is anders georganiseerd dan
in Nederland. Huisartsen kennen ze niet. In plaats van naar de
huisarts, gaat de Nicaraguaan naar een centro de salud, oftewel
een gezondheidscentrum. Hier werken médicos general, de
zogenaamde basisartsen. Wanneer je wat meer op het platte
land woont en geen centro de salud in de buurt hebt, ga je naar
een puesto de salud; een gezondheidspost. Ook hier werkt
vaak een médico general, maar het kan ook zijn dat er alleen
een verpleegkundige aanwezig is. In sommige gebieden duurt
het overigens nog een paar uur (te paard) voordat men bij het
dichtstbijzijnde puesto de salud is. Van een puesto de salud kan
iemand weer doorverwezen worden naar een verderop gelegen
centro de salud, wanneer de voorzieningen om de patiënt te
helpen niet aanwezig zijn op de gezondheidspost. Voor de meer
gespecialiseerde zorg is er dan het ziekenhuis.

In de meer verstedelijkte gebieden liggen de ziekenhuizen wel in
de buurt. In de Río San Juan is dit anders. Het enige ziekenhuis
in deze regio is het Luis Felipe Moncada Hospital in San Carlos.
Voor sommige Nicaraguanen betekent een bezoek aan het
ziekenhuis dagen reizen.
De kwaliteit van zorg in dit ziekenhuis is, naar Nederlandse
begrippen, slecht. Er zijn slechts vijf afdelingen: chirurgie,
gynaecologie, interne geneeskunde, orthopedie en kindergeneeskunde. Andere afdelingen zijn er niet, dus als iemand bijvoorbeeld hartproblemen of staar heeft, kan hij daar niet geholpen
worden. Wanneer er wel een afdeling voor je is, is het nog steeds
behelpen. De zalen zijn soms overvol waardoor patiënten, die
elkaar niet kennen, met zijn tweeën een bed moeten delen. De
zwerfhonden die je overal in San Carlos ziet, lopen ook gewoon
door het ziekenhuis.
>> Lees verder op pagina 3 >>

Projecten in San Carlos steunen? Dat kan! Giro 58095.
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Van de redactie

>> Vervolg pagina 1 >>

Al sinds begin jaren ’90 is de Stedenband actief op het

en Assen betrokken waren. Zij vertrokken in 2010 naar San

gebied van gezondheidszorg in Nicaragua. Zo zonden we

Carlos om een training te geven op het gebied van hoe te

stagiairs Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek uit naar

handelen bij acute problemen tijdens de bevalling.

onze zusterstad. De verpleegkundigen liepen mee in het

De gynaecoloog die verbonden was aan het ziekenhuis

ziekenhuis en in de gezondheidscentra, hielden charlas

van Assen, was ook verbonden aan het UMCG en met

(voorlichtingspraatjes) over allerhande onderwerpen, zoals

haar ervaringen stond zij vervolgens aan de wieg van het

borstvoeding, de schijf van vijf en hygiëne en leerden zo

succesvolle coschappentraject dat we als Stedenband sinds

de dagelijkse praktijk van de zorg kennen. De studenten

2010 in samenwerking met het UMCG vormgeven.

Voeding & Diëtetiek deden meestal onderzoek, bijvoorbeeld
naar gewoonten op het gebied van voeding, zoals een

Dat goede gezondheidszorg, naast onderwijs, de basis is

gebalanceerd dieet, conserveringsmethoden, hygiëne bij

voor ontwikkeling, ligt misschien wel erg voor de hand. Ook

voedselbereiding etcetera.

de directeur van het ziekenhuis in San Carlos benadrukt

We voerden later een project uit, gesteund door Cordaid,

dat in het interview dat u in deze ¡Enlace! kunt lezen.

dat gericht was op de aanleg van moestuinen bij huis, zodat

Toch zijn beide zaken in Nicaragua niet vanzelfsprekend.

gezinnen in hun eigen gezonde voeding konden voorzien.

Daarnaast moeten de gezondheidsprofessionals in onze

Wat overbleef werd verkocht. Vrouwen werden opgeleid om

zusterstad vaak roeien met zeer beperkte riemen. In 2006

dit in San Carlos en omgeving uit te voeren.

toen ik met een collega in San Carlos was, spraken we

Weer later kwamen we via de Nederlandse Ambassade

met een verpleegkundige die zei ‘Het is een wonder dat

in Nicaragua in contact met de beroepsvereniging van

we optimistisch blijven hier. Er is gebrek aan bijna alles.

gynaecologen in Managua, SONIGOB. Zij vroegen of wij iets

Stromend water is niet vanzelfsprekend. Basismedicijnen

konden betekenen in het opstarten van een dialoog tussen

zijn vaak niet voldoende voorhanden of het juiste antigif

gynaecologen in Nederland en Nicaragua. Daar was namelijk

voor slangenbeten. We hebben in de regio nauwelijks

therapeutische abortus ineens verboden en de professionals

specialisten. Patiënten moeten een bed delen, omdat er

in Nicaragua maakten zich grote zorgen. De contacten die

te weinig bedden zijn... Het is een wonder dat we mensen

toen ontstonden mondden vervolgens uit in een project

gezond het ziekenhuis weer kunnen laten verlaten en daar

in San Carlos waarbij twee gynaecologen uit Leeuwarden

zijn we trots op!’ Met recht, denk ik!

caro@helderenhelder.nl grafisch ontwerper

www.helderenhelder.nl

Maar wat is er dan toch zo vooruitstrevend aan de gezondheidszorg in dit land? Het is allemaal gratis! Een bezoek aan het puesto
of centro de salud kost je niks, medicijnen kosten je niks (mits
ze te verkrijgen zijn bij de apotheek) en zelfs een operatie kost je
geen enkele córdoba. Mocht je betere zorg willen dan wordt aangeboden in deze instellingen, dan zal je uiteraard wel bij moeten
betalen. Dan kan je naar zogenaamde privéklinieken waar de
vloeren netjes geboend zijn en al het personeel constant naar je
glimlacht. Maar mocht je je dit niet kunnen veroorloven, en dat
geldt voor de meeste Sancarlenen, dan kan je toch naar de dokter.
Terwijl Amerikanen stuk voor stuk veel moeten betalen voor
medische kosten en Nederlanders misschien wel twee keer
nadenken voordat ze een medisch specialist raadplegen, is dat
voor Nicaraguanen geen issue.
Wat ook bijzonder is, is dat de overheid bepaalde speerpunten
heeft als het gaat om gezondheidszorg. Zo staat baarmoederhalskanker hoog op het lijstje, en wordt elke Nicaraguaanse
vrouw te pas en te onpas opgeroepen uitstrijkjes te laten maken.
Ook de gezondheid van zwangere vrouwen is belangrijk. Er
wordt veel tijd en aandacht gestoken in het voorkomen van
ongewenste zwangerschappen. Zo wordt elke jonge vrouw in
het centro de salud streng toegesproken wanneer het gaat om
anticonceptie. Zelfs wanneer iemand voor iets totaal anders komt.
Anticonceptiemiddelen, zoals de anticonceptiepil en de prikpil,
zijn gratis. Mocht iemand dan toch zwanger worden, dan zit men
daar bovenop. Ze weten wie je bent, waar je woont, in wat voor
huis, met wie, etc. Waar je woont, wordt aangegeven op land
kaarten en om de zoveel tijd komt een medische brigade bij je
kijken hoe het gaat. Woon je te ver van een centro de salud, dan
wordt je enkele weken voor de bevalling naar een casa materna
gehaald. Die ligt naast een centro de salud, of in het geval van
San Carlos naast het ziekenhuis, en hier wachten vrouwen tot de
bevalling op gang komt. Op deze manier is er dus altijd medische
zorg bij de bevalling.
Ruim twee jaar geleden ging ik samen met Jara Daamen naar
San Carlos voor een coschap Sociale Geneeskunde. Ik wilde iets
anders dan Afrika, waar voor mijn gevoel alle coassistenten heen
gingen. Ook wilde ik graag een andere taal leren en Spaans stond
altijd al hoog op mijn lijstje. Via Reint Huizenga van het bureau
Internationalisering van de medische faculteit in Groningen
kwam ik bij de Stedenband terecht. Er waren al twee coassistenten
koppels voor ons geweest en die waren razend enthousiast. Dus
zo reisden ook wij met zijn tweeën af naar het stadje dat in de
Lonely Planet beschreven wordt als saai, en slechts een doorvoerhaven is naar toeristische attracties in de omgeving. Toen we daar
aankwamen waren we gelijk verkocht. De eerste avond leerden
we de eerste stapjes bachata en cumbia in discotheek de Champa.
In het gastgezin waren we verrast door de gastvrijheid, ondanks
dat de mensen arm zijn. We werden werkelijk overal mee naartoe
genomen, van het zwembad tot aan rodeowedstrijden.

Marrigje houdt spreekuur tijdens een feria in Los Guatusos. Een feria
is een missie van gezondheidsmedewerkers naar de afgelegen
plattelandsgebieden.

In het ziekenhuis ging het er anders aan toe dan in Nederland.
De artsen en coassistenten zijn weliswaar gastvrij en nemen je
snel op sleeptouw, maar de houding naar patiënten is echter
totaal anders. De mentaliteit is vooral ‘niet zeuren’ en ‘pijn is
voor mietjes’. De patiënten zijn vooral heel dankbaar. Zij zien
medische zorg niet als iets wat vanzelfsprekend is, maar zijn juist
blij dat iemand de tijd neemt om naar hun verhaal te luisteren.
Toen ik eenmaal weer terug was in Nederland merkte ik pas
hoeveel indruk het coschap op me had gemaakt. Je plaatst alles in
perspectief en realiseert je dat het eigenlijk heel bijzonder is wat
wij in Nederland allemaal hebben. Het heeft ook even geduurd
voordat ik weer helemaal geaard was in Nederland. Het was een
bijzondere ervaring die mij altijd bij zal blijven en ik ook iedereen
aanraad.
Ik wilde graag betrokken blijven bij de Stedenband en alles wat
er in San Carlos gebeurt. Toen Muriël vertelde dat de portefeuille
‘gezondheidszorg en vrouwen’ bij de Stedenband vrij kwam,
heb ik dan ook geen seconde geaarzeld. Nu ben ik bezig met
mijn laatste coschap en studeer ik deze zomer af. Naast mijn
studiedoe ik al een paar jaar promotie onderzoek op de afdeling
Orthopediein het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na
mijn afstuderen zal ik hiermee doorgaan en hoop ik volgend jaar
te promoveren. Als portefeuillehouder hou ik me bezig met alle
coassistenten die nu naar San Carlos gaan. Ik vind het ontzettend
leuk en ik weet hoe het is om zo’n buitenlands coschap te doen.
Als ik verhalen van de coassistenten hoor, denk ik nog wel eens
terug aan mijn tijd in San Carlos. Dan denk ik aan de malecón,
vanwaar het uitzicht op de Lago de Nicaragua op elk moment van
de dag fotogeniek is. Aan het centro de salud, waar de (voormalig)
directeur dr. Ruiz een groot hart heeft voor zijn patiënten. Aan
de ferias (medische brigades) naar Los Guatuzos en Solentiname,
waar de natuur prachtig is maar de voorzieningen primitief. Aan
het gastgezin, ‘mijn’ Nicaraguaanse familie. En dan denk ik, wat is
het toch mooi dat het mogelijk is dat Groningse coassistenten die
kant op kunnen! <<
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Gezondheidsproblemen moeten gezamenlijk worden aangepakt

Interview met dr. Ruiz
Wouter en Ineke gingen speciaal voor dit nummer van de ¡Enlace! op bezoek bij het ziekenhuis
in San Carlos voor een interview met directeur dr. Freddy Ruiz. Hij was tot voor kort directeur
van het gezondheidscentrum en al eerder directeur van het ziekenhuis. Behalve op het gebied van
gezondheidszorg is hij actief als gemeenteraadslid voor de sandinistische partij en lid van de Raad
van Bestuur van de NGO Asodelco. Ze praatten over de gezondheidszorg in Nicaragua, recente
ontwikkelingen in San Carlos en de uitwisseling van Groningse coschappers.
Door: Wouter Asveld, tijdelijk Stedenbandvrijwilliger in
San Carlos, en Ineke de Groot.
Kunt u zich om te beginnen voorstellen aan de lezers?
‘Ik ben dr. Freddy Ruiz, directeur van het ziekenhuis in San
Carlos.Ik ben nu 15 jaar werkzaam voor het ministerie van
gezondheid. In 1985 kreeg ik de mogelijkheid naar Cuba te gaan
om daar mijn middelbare school te doen en geneeskunde te
studeren. In 1999 begon ik als arts te werken in San Miguelito
(een stadje ten Noorden van San Carlos, red.) en heb sindsdien
diverse functiesbekleed, als arts en als directeur van diverse
instellingen zoals SILAIS, een organisatie die controleert of regelgeving vanuit het ministerie correct wordt uitgevoerd.’

Dr. Ruiz

Kunt u uitleggen hoe de gezondheidszorg in Nicaragua 
is georganiseerd?
‘In Nicaragua is het ministerie van gezondheid (MINSA) niet
alleen regelgever met politieke taken, maar ook een dienstverlener. Dat wil zeggen, MINSA is verantwoordelijk voor alle
diensten en producten van de gezondheidszorg. In Nederland
hebben jullie provincies, hier hebben we departementen die
weer onderverdeeld zijn in gemeentes. San Carlos is bijvoorbeeld
een van de zes gemeenten van het departement Río San Juan.
We hebben twee verschillende zorgniveaus. In het eerste niveau
hebben we de centros de salud en de puestos de salud, die beide
samenwerken met de gemeenschap om zorg te bieden. In het
tweede niveau hebben we de ziekenhuizen, die vaak hun eigen
specialiteiten hebben. Hier in San Carlos hebben we bijvoorbeeld
pediatrie, gynaecologie, orthopedie en chirurgie. In de laatste
5 jaar hebben we er een cardioloog en oogarts bijgekregen, alsook
een patholoog en psycholoog. Wanneer een probleem niet in
San Carlos opgelost kan worden, gaat de patiënt naar het regionale ziekenhuis in Juigalpa, dat het hoofdziekenhuis is van drie
departementen, of naar de hoofdstad Managua.’
Dus alle werknemers zijn werkzaam voor het ministerie
van gezondheid?
‘Ja, dat zijn er op dit moment zo’n 25.000. Het enige ministerie
met meer werknemers is het ministerie van onderwijs met 30.000
man personeel. De zorg wordt dus bekostigd door de staat, want
in Nicaragua wordt alle medische zorg in de beide niveaus gratis
verstrekt. Dat komt door een resolutie die de huidige president
Ortega in 2007 heeft uitgevaardigd.’
Hoewel de gezondheidszorg gratis is en dus voor iedereen
toegankelijk, kent Nicaragua nog wel problemen, kunt u dat
toelichten?
‘Ja, in Nicaragua hoeft de patiënt niks te betalen, noch voor
medicijnen, noch voor een behandeling. Wat heeft dit tot gevolg?
Nicaragua is een ontwikkelingsland, en de 100% gratis verstrekking van medicijnen zorgt voor moeilijkheden. Ten eerste zijn
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medicijnen, die bij bedrijven of van andere landen worden gekocht, erg duur. Ten tweede produceert Nicaragua weliswaar zelf
ook medicijnen, maar nog niet de helft van wat de gezondheidszorg eigenlijk nodig heeft. Desalniettemin is er een basispakket
van medicijnen, dat voorziet in de belangrijkste behoeften van
kinderen en vrouwen, waaronder anticonceptie en zwangerschap.
Ook patiënten met chronische ziekten zoals astma, diabetes
of hoge bloeddruk kunnen maandelijks hun medicijnen gratis
afhalen. Terwijl HIV patiënten vroeger naar Managua moesten,
is de verstrekking van hun medicijnen tegenwoordig gedecentraliseerd en biedt San Carlos dit bijvoorbeeld ook aan. Daarnaast
zijn er enkele specifieke ziektes in deze regio, zoals dengue en
berglepra, waarvoor medicijnen aanwezig zijn. Hoewel dus niet
alle medicijnen in dit basispakket zitten, wordt hiermee in de
belangrijkste behoeften voorzien.’
De laatste jaren zijn er een aantal veranderingen geweest;
het ziekenhuis heeft twee nieuwe afdelingen gekregen, en
er is een centro de salud gebouwd net buiten San Carlos.
Wat hebben deze veranderingen gebracht?
‘Ja, de huidige regering legt prioriteit bij gezondheid en educatie.
Zonder onderwijs en gezondheid is er geen ontwikkeling mogelijk. En als ontwikkelingsland zit Nicaragua in een fase waarin we
te maken hebben met ziektes die je verwacht bij ontwikkelingslanden, maar daarnaast zien we ook een toename in chronische
ziektes zoals diabetes en hoge bloeddruk. De overheid doet haar
best om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg de infra
structuur heeft om deze problemen het hoofd te bieden. Sinds de
jaren ’80 was er eigenlijk niets veranderd aan het ziekenhuis in
San Carlos, tot een paar jaar geleden. We hebben nu een spoed
eisende hulp en een polikliniek in een mooi, nieuw gebouw, als
ook een uitgebreide casa materna, een opvanghuis voor zwangere
vrouwen die ver weg wonen. Terwijl het ziekenhuis vroeger meer
een centro de salud met bedden was, groeit het nu langzaam maar
zeker uit tot een ziekenhuis met een departementaal karakter.’
Wat zijn de grootste gezondheidsproblemen op dit moment?
‘Op de eerste plaats zwangerschappen, vooral vanwege het hoge
aantal tienerzwangerschappen. [In Nicaragua betreft ruim een
derde van de zwangerschappen minderjarige meisjes, red.] De
jonge leeftijd van de moeder zorgt er vaak voor dat er complicaties optreden. Andere problemen zijn berglepra en het gebrek
aan schoon drinkwater. In Río San Juan leeft zo’n 50-60% van de
bevolking op het platteland, waar geen of beperkte toegang is tot
schoon drinkwater. Ook chronische ziektes als hoge bloeddruk,
diabetes, hart- en vaatziekten vormen een probleem. Deze laatste
groep is een probleem van de leefstijl. Hier in Nicaragua wordt er
veel gerookt, eet men veel vlees, het liefst pittig, alcoholisme...’

Zou verdere voorlichting wenselijk zijn om ziektes of
aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, te voorkomen?
‘Natuurlijk. Wanneer mensen zich beter bewust zijn van de
risicofactoren, zullen ze meer om hun gezondheid geven. Daarom
denk ik dat onderwijs het meest belangrijk is. Wij artsen zijn er
om zorgproblemen op te lossen, maar de gemeenschap, familie,
het individu moet weten hoe ze ziektes kunnen voorkomen.’
Dan over de uitwisseling met coschappers uit Groningen.
Voor hen is het zonder twijfel een leerzame ervaring, maar
wat is voor San Carlos het meest belangrijk?
‘Ik geloof dat een uitwisseling tussen verschillende landen altijd
een goede ervaring is, ongeacht welke tak of sector. De studenten
kunnen hier van gedachten wisselen met iedereen, van verplegers
tot directeur. De werknemers hier leren op die manier ook iets
van hen. Daarbij komt dat er hier ziektes voorkomen die men in
Nederland niet heeft, en er is niks beters in de geneeskunde dan
het zien van een ziekte en de behandeling ervan, omdat je het dan
nooit vergeet. Maar voor ons zelf is het fijn om studenten uit een
ander land te hebben, zodat we kunnen leren hoe men in dat land
met problemen omgaat. Het voordeel is wederzijds, omdat zowel
de zorg- als opleidingsfunctie van het ziekenhuis in San Carlos
versterkt wordt.’
Afsluitend, wat is volgens u de meest belangrijke bijdrage
van de Stedenband in de gezondheidszorg in San Carlos?
‘De uitwisseling van studenten, deze biedt een geweldige rijkdom
aan kennis voor beide partijen. In de toekomst zou ik graag ook
een uitwisseling van specialisten zien, bijvoorbeeld een cardioloog of internist, om het leerproces nog meer uit te breiden.’ <<

Wordt er over deze problemen gepraat bijv. op scholen?
‘Ja, in het onderwijs is er veel aandacht voor specifieke thema’s
zoals dengue, seksuele voorlichting, HIV. Dit zijn problemen die
niet alleen MINSA kan aanpakken, de hele maatschappij heeft
hierin een rol te vervullen.’
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Wat leren we ervan?
Sinds 2010 hebben studenten Geneeskunde uit Groningen de mogelijkheid om een coschap te lopen in
San Carlos. De eerste studenten die met deze regeling op pad gingen, waren Rik Uil en Mienke van der
Wiel.Daarna volgden er gestaag meer. Afgelopen jaar hebben we zelfs enkele studenten ‘nee’ moeten
verkopen, omdat we meer verzoeken binnen kregen dan we konden plaatsen. Wat drijft de studenten
ertoe om in San Carlos hun coschap te willen lopen en vooral: wat levert het ze op? Omdat die vraag
de laatste jaren ook vaak door kritische gemeenteraadsleden werd gesteld, vroegen we in 2012 enkele
coschappers eens op papier te zetten wat voor hen de meerwaarde is van zo’n coschap. Hier kunt u
enkele delen van hun toen geschreven bijdragen lezen.
Irene Beune, coschapper van juni tot september 2011
[…] ‘Het beroep van arts houdt voor mij (en voor het medisch
tuchtcollege) niet op bij de landsgrenzen of grenzen van de
studieboeken. Volgens mij zou een arts namelijk niet alleen
op de hoogte moeten zijn van actuele medische kennis, maar
daarbuiten in het bezit zijn van zeer veel andere competenties. Er
wordt van een arts verwacht dat hij communicatief is, zich kan
verplaatsen in de opvattingen en gevoelens van patiënten, daarbuiten moet een arts acuut kunnen handelen in noodsituaties,
ondernemend zijn en emotioneel bestand zijn tegen het dagelijks
omgaan met dramatische problematiek. Dit zijn nog maar enkele
voorbeelden van zaken die niet te leren zijn vanuit een medische
encyclopedie. Het coschap in San Carlos heeft ook juist aan mijn
ontwikkeling op deze vlakken bijgedragen. […]
‘Doordat de werkdruk en verantwoordelijkheden van een co
assistent in San Carlos, voornamelijk tijdens de diensten, hoger
liggen dan in Nederland heb ik veel over mezelf geleerd hoe ik
handel in spoedsituaties en heb ik ook kunnen leren van het
kordate optreden van de arts-assistenten en verpleegkundigen om
mij heen. Bijvoorbeeld wanneer zes vrouwen tegelijkertijd aan het
bevallen zijn met onderbezetting van het personeel (twee artsen
voor het gehele ziekenhuis). In het tijdsbestek van ongeveer twee
uur vonden er toen plaats; een bevalling bij een 16-jarig meisje,
wat problemen kan geven door ‘onrijpheid’ van het bekken;
een vroeggeboorte bij ongeveer 23 weken zwangerschap bij een
andere vrouw (24 weken wordt in Nederland als levensvatbaar
beschouwd); een bevalling bij een vrouw die al acht keer eerder
was bevallen, dit kan problemen geven bij het kind doordat de
bevalling zeer snel kan gaan en bij de vrouw omdat er een verhoogd risico op een nabloeding bestaat. En alsof dit niet genoeg
was, bleef de moederkoek bij weer een andere vrouw vastzitten,
waarbij er een groot risico op verbloeding bestaat. Stuk voor
stuk bevallingen die je als coassistent in Nederland niet zomaar
zou mogen begeleiden, maar waarbij wij door de schaarste in
personeel volop hebben geassisteerd.’ […] ‘Verder vind ik moreel
gezien dat de millenniumdoelen die met medewerking van onder
ander Nederland zijn opgesteld, een gezamenlijk werelddoel zijn.
Moeder- en kindersterfte zijn hierin opgenomen. Nicaragua is
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een van de landen waar deze sterfte nog erg hoog is. De enige
manier om dit te reduceren is door kennisuitwisseling te faciliteren en de dialoog te behouden.’ […]
Op dit moment ben ik bezig met het laatste jaar van mijn studie
in het Academisch Medisch Centrum (AMC), te Amsterdam.
Voorafgaand aan de stage in het AMC vond er een sollicitatie
procedure plaats, tijdens het gesprek werd er onder andere
uitgebreid ingegaan op mijn coschap in Nicaragua. Men vond
het ondernemend dat ik deze uitdaging was aangegaan. Verder
zagen ze hier aanwijzingen in dat ik me staande weet te houden
in verschillende en soms stressvolle situaties, waarmee mijn flexibiliteit en stressbestendigheid werd geprezen. Dit zijn allemaal
eigenschappen die zeer van pas kunnen komen in mijn wens om
gynaecoloog te worden.’

Jara Daamen, coschapper januari tot en begin maart 2012
[…] ‘Actief mondiaal burgerschap. Voor menig stadjer en student
een vaag nietsbetekenend begrip. Maar de Stedenband heeft
dit concept voor mij - en mijn omgeving - tot leven gebracht.
Ze boden me de kans om een coschap te lopen in San Carlos.
Volgens de reisgidsen een stadje waar je niks te zoeken hebt.
Maar juist dit eenvoudige provinciestadje in het tropisch regenwoud van Nicaragua heeft mijn ogen en hart geopend en me op
verschillende vlakken aan het denken gezet. Vóór ons vertrek
werden we door de enige medewerkster die de Stedenband rijk is
uitgebreid voorbereid op datgene wat we zouden aantreffen.Zij
kon door haar jarenlange ervaring met het begeleiden van stagiaires antwoord geven op al onze vragen. Ter plekke werden we
enthousiast opgevangen door een bevlogen Ineke de Groot. Zij
bracht ons onder bij een zorgzaam en betrokken Sancarleens gezin. Vanuit deze veilige achtergrond konden we het leven in San
Carlos ontdekken. We hebben er gewerkt in een ziekenhuisen
een gezondheidscentrum. Samen met lokale hulpverleners zijn we
naar afgelegen gebieden afgereisd om ter plekke gezondheidszorg
te verlenen. We hebben patiënten geholpen met uiteenlopende
klachten: hoofdpijn, buikpijn, diarree. Een zesjarig jongetje dat
tijdens het werk op het land met een machete zijn knie kapot

Dr. Ruiz helpt Irene een handje tijdens de wandeling naar een consult in de plattelandsgebieden.

had gehakt. Een 14-jarig meisje dat we moesten vertellen dat
ze zwangerwas. Drie opgeschoten knapen die ons beschaamd
maar tegelijkertijd stoer om ‘zoveel mogelijk’ condoomsvroegen.
Indrukwekkende patiëntencontacten! Maar ook hebben we
geholpen bij zwangerschapscontroles en preventieprogramma’s
voor baarmoederhalskanker en borstkanker. We hebben vrouwen
uitleg gegeven over de verschillende soorten anticonceptie. En
we hebben geassisteerd bij bevallingen en operaties, waar het
begrip hygiëne een volstrekt andere definitie lijkt te hebben
dan in Nederland. We zijn de dialoog aan gegaan met artsen
en verpleegkundigen maar ook met onze nieuwe vrienden en
familie. Met hen sprakenwe over de cultuur verschillen en hun
andere manier van werkenen leven. We hebben geleerd hoe het
is om met beperkte middelen- maar met enorme motivatie gezondheidszorg te verlenen in een andere cultuur. En we hebben
vriendenleren kennen die ons met warmte en enthousiasme in
hun leven opnamen. Elke dag weer was een ontdekking: we hebben honderduit vragen gesteld, zijn honderduit bevraagd, we verbaasden ons dag na dag, we hebben gelachen, we hebben g edanst
en we hebben gehuild. Ik ben diep geraakt door de eenvoud en
armoede, maar tegelijkertijd de intense rijkdom van het leven in
San Carlos. Al deze verbazing en verwondering hebben we met
onze vriendenen familie ‘thuis’ gedeeld. Via social media hebben
tientallen mensen onze verhalen gelezen en de foto’s gezien.
Ook voor hen is San Carlos gaan leven. Bijna dagelijks praat ik
nog met mensen over onze ervaringen in San Carlos. Over de
manier waarop wij ons steentje bij zouden kunnen dragen aan
hun samenleving. En over de manier waarop San Carlos mijn
kijk op de westerse gezondheidszorg en mijn persoonlijke leven
heeft veranderd. De ervaringen in San Carlos hebben mij gesterkt

in het voornemen om me te specialiseren in International Public
Health. De problematiek die mij op papier al boeide heeft mij nu
ook in de praktijk aangegrepen. Een onderwerp dat me in het
bijzonderaanspreekt is de problematiek rondom het grote aantal
tienerzwangerschappen in Nicaragua. Één op de vier 19-jarige
Nicaraguaanse meisjes is zwanger of heeft al tenminste één baby.
109 per 100.000 zwangerschappen per jaar betreft een tiener
moeder. In Nederland zijn dit slechts 4 per 100.000 zwangerschappen.’ […] ‘Mijn stage, mijn ervaring is er één van de velen.
De Stedenband heeft de afgelopen 25 jaar vele studenten uit
Groningen de kans gegeven een stage te lopen in San Carlos en
heeft ons allen geleerd grensverleggend te werkenen te denken.
Zij hebben ons geleerd wat het concept‘actief mondiaal burgerschap’ inhoudt. En wij hebben onze e rvaringen gedeeld met
vrienden en familie. Waardoor de wereld van vele Groningers een
stuk groter en rijker is geworden.’ […]
‘Vaak wordt er gesteld dat er bij ontwikkelingshulp slechts sprake
kan zijn van kennisoverdracht , en geen kennisuitwisseling. Dit
kun je alleen zeggen als je jezelf superieur voelt. De laatste avond
in Nicaragua zat ik op een strand. We dronken het plaatselijke
bier, Toña, onder een uitgestrekte sterrenhemel. Nog nooit in
mijn leven heb ik zoveel sterren bij elkaar gezien. Ik raakte aan de
praat met een groep Nicaraguaanse sociaal werkers. Zij hadden
door hun werk al heel wat westerlingen ‘met goede bedoelingen’langs zien komen. Ze vertelden mij over een Europese
missionarisdie jaren geleden een aantal jaren in Nicaragua
werkte. Toen hij vertrok, zei hij: ‘Westerlingen denken dat zij naar
ontwikkelingslanden komen om de bevolking iets te leren. Dat
dacht ik zelf ook. Maar degene die hier het allermeeste geleerd
heeft, ben ik zelf.’ <<
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Gezondheidszorg in beeld

Op een zelf getekende landkaart wordt aangegeven in welke huizen
een zwangere vrouw woont.

Dr. Ruiz onderzoekt een patiënt van het platteland tijdens één van
de ferias.

Tussen de operaties door wordt er soms stiekem een dutje gedaan.

Tijdens ferias worden op uiteenlopende plekken consulten gedaan en
moet je soms inventief zijn. Hier worden consulten uitgevoerd zittend
op afgezaagde boomstronken.

De bevallingskamer in het Luis Felipe Moncada Hospital, waar twee
vrouwen tegelijk in dezelfde kamer kunnen bevallen.

Ook de tandarts gaat mee met de ferias. Veel behandelopties zijn er
niet. Er worden voornamelijk tanden en kiezen getrokken. Vaak zonder
verdoving.

Kersverse moeders komen met hun kindje naar het centro de salud
voor de controles.

Overal hangen murales: posters waar voorlichting op staat afgebeeld.
Dit biedt ook uitkomst voor laaggeletterde of analfabetische
Nicaraguanen.

In een land als Nicaragua moet je soms creatief zijn!

Het bloedonderzoek wordt handmatig gedaan.

De gezondheidsprofessionals lopen tijdens een feria van het ene
naar het andere consult.

Op de afdeling Neonatologie in het Luis Felipe Moncada Hospital
worden de kleintjes nauwlettend in de gaten gehouden.
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Als coschapper ben je altijd leerling
Interview met coschappers
Om het verhaal van de coschappers te horen praatte vrijwilliger Wouter Asveld met mede-Groningers
Lisette Visser en Bas Bunk, die zowel in het ziekenhuis als het centro de salud werkten. Een vraaggesprek
over hun ervaringen in San Carlos.
Jullie hadden door de verhalen van jullie voorgangers vast
bepaalde verwachtingen, zijn die uitgekomen? Is het een
goede keus geweest?
B: Als andere mensen tegen je zeggen: ‘het is soms wat basic’ is
dat heel anders dan zelf in die omstandigheden te zitten. Het
is denk ik een heel nuttige ervaring omdat je soms in lastige
situatieskomt. Dat is niet altijd even leuk, maar achteraf gezien is
het wel fijn dat je het gedaan hebt.

Dit vonden ze zelf ook niet kunnen, maar goed, het gebeurt wel.
Toch heb ik me niet zo verbaasd over de hoeveelheid mensen
op een kamer. Dat komt misschien omdat ik tijdens een reis in
Zuid-Afrika ook in een ziekenhuis ben geweest, en daar was het
nog erger. Iets wat ik hier wel heftig vond, was toen er een sociaal
werker bij de kinderarts kwam, voor controle van een weeskindje
dat mishandeld werd door zijn broer en echt onder de wonden en
schrammen zat. Bij de verlosafdeling ging het er soms ook heftig
aan toe. Dan liggen ze met allen op een zaal weeën te hebben, en
als de baby bijna komt moeten ze zelf zo’n 15 meter lopen naar de
verloskamer waar ze op de verlosstoel moeten klauteren. Na de
geboorte wordt de baby direct onderzocht, terwijl de moeder in
Nederland de baby eerst in haar armen mag nemen.

Lisette Visser

B: Ik vraag me af of ze daar ook op zitten te wachten, want de
situatie is in onze ogen misschien armzalig, maar hier is het gewoon hét ziekenhuis van Río San Juan.
L: Ja, ze zijn zo professioneel mogelijk, en hebben natuurlijk meer
kennis over hoe het hier moet, met andere ziektes en andere
omstandigheden.

Wat is volgens jullie voor hen de meerwaarde om hier
Groningse studenten te hebben?

B: In de operatiekamers viel het mij wel weer mee, ze maken
alles goed schoon en werken steriel. De omstandigheden zijn
heel anders, maar de manier van werken lijkt vaak erg op die in
Nederland.

L: Ik denk dat het goed is voor mensen uit een ontwikkelingsland
om in aanraking te komen met mensen uit andere culturen.

Het is duidelijk dat jullie van zo’n coschap veel leren, maar
leren ze in San Carlos ook wat van jullie?

B: Ik denk dat het voor mensen in het algemeen een nuttige
ervaring is. De alledaagse interactie met de artsen is voor hen ook
leuk om bijvoorbeeld te horen hoe het in andere landen gaat. Een
ander aspect is natuurlijk de financiële bijdrage van het UMCG
voor de inkomende studenten, waar weer dingen van gekocht
kunnen worden. <<

En wat bedoel je dan met lastige situaties?
B: Met name cultuurverschillen; als mensen zeggen ‘we komen
er zo aan’ kan het rustig twee uur duren. Ook in Nederland weet
je soms niet helemaal wat de bedoeling is als je op een nieuw coschap komt, maar dat is hier keer twee.

in de rol van leerling, en je kunt altijd wat bijdragen maar je bent
er om te leren.

L: Goeie vraag! Ik had wel van te voren bedacht dat de kans heel
klein was dat ik hier iets kan toevoegen. Je wilt wel graag iets
goeds doen in een arm land, maar het is een illusie om te denken
dat iemand die nog geen arts is en de taal amper spreekt iets kan
veranderen aan de situatie. Als coassistent zit je natuurlijk altijd

Bas Bunk

Door: Wouter Asveld
Hoe kwamen jullie erop om naar San Carlos te gaan voor
jullie coschap?
B: Ik had altijd al in het achterhoofd om voor mijn laatste coschap naar het buitenland te gaan, maar Afrika trok me niet zo.
Toen ik in Zuid-Amerika had gereisd kreeg ik het idee om daar
een coschap te doen. Een zoektocht op Nestor (elektronische leer
omgeving van de RUG, red.) leerde mij dat het UMCG in samenwerking met de Stedenband de mogelijkheid bood om naar San
Carlos te gaan. Eerdere coschappers die ik sprak, waren er heel
erg positief over, en met name omdat er al een fundament voor
de reis ligt dankzij de organisatie en contacten van Stedenband
stap je niet helemáál het wilde westen in.
L: Ja, je weet dat het goed geregeld is. Je hoeft hier bijvoorbeeld
geen verblijf te zoeken, De Stedenband regelt een gastgezin voor
alle inkomende studenten. Zelf had ik ’een taal leren’ en ’naar het
tropisch regenwoud’ op mijn bucketlist staan, en ik wilde kijken
of tropenarts iets voor mij zou zijn. Deze drie dingen kon ik mooi
combineren.

L: Inderdaad. Maar het is mij wel meegevallen, ik had me, denk
ik, op het ergste voorbereid. De taal- en communicatieproblemen
zijn wel interessant en aan de orde van de dag. Je raakt er wel
snel aan gewend. Ik denk dat ik wel minder naïef thuis kom, en
het maken van zo’n grote reis maakt ook dat je je minder zorgen
maakt om dingen die toch wel goedkomen. Ik heb in elk geval
Spaans geleerd, het tropisch regenwoud gezien en ik weet dat ik
geen tropenarts maar huisarts wil worden!

Wat is het meest bijzondere dat je hebt meegemaakt in het
kader van je coschap?
B: Dat tijdens het visite lopen [de dagelijkse rondgang om te
kijken hoe het met patiënten gaat, red.] de mensen, in mijn ogen,
soms opgestapeld in de kamers liggen. Dat relativeert ook de
klachten die je in Nederland soms hebt omdat mensen met z’n
tweeën in een kamer liggen, terwijl ze hier met acht mensen op
een kamer liggen, in de warmte, met licht dat ’s nachts niet uitgaat. Of zwangere meisjes van 14 of 15 jaar die hier binnenkomen
om te bevallen en niemand die ze vraagt hoe het eigenlijk met ze
gaat, tussen alle procedures door.
L: Vandaag op de gynaecologie hebben ze mensen op een matras
op de grond moeten leggen, omdat er niet genoeg plek was!
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Op bezoek bij het gezondheidscentrum van San Carlos
Met coschapper Bas Bunk ging ik 6 mei mee naar het Centro de Salud, voor een vraaggesprek met
directrice Maria Romero en een rondleiding in het splinternieuwe gezondheidscentrum van San Carlos.
Dr. Romero volgde een maand geleden dr. Ruiz op als directeur van het Centro de Salud, en is al 14 jaar
werkzaam binnen het Ministerie van Gezondheid MINSA.
Door: Wouter Asveld
We gingen om half 8 met de bus naar het Gezondheidscentrum,
dat zo’n 10 minuten buiten San Carlos ligt. Bij aankomst waande
ik me even buiten Nicaragua, aangezien het terrein en het gebouw er heel schoon en nieuw bij lagen. Het busje bracht zowel
personeel als patiënten naar het gezondheidscentrum, dat te
vergelijken is met een Nederlandse huisartsenpost. Er is onder
andere een consultatiebureau, een laboratorium voor bloed- en
urineonderzoek en een apotheek. Dr. Romero verwachtte ons al
en na de laatste aanwijzingen voor wat collega’s werden Bas en ik
welkom geheten met een uitgebreide presentatie met de laatste
statistieken van het Centro de Salud.
We leerden dat de gemeente San Carlos 50.819 inwoners heeft,
die behalve door het ziekenhuis, bediend worden door drie
gezondheidscentra en 16 gezondheidsposten. Daarnaast beschikt
het Ministerie van Gezondheid (MINSA) over een netwerk van
207 brigadistas verdeeld over de regio. Deze brigadistas zijn
personen die niet in dienst zijn bij MINSA maar wel in de wijken
en gemeenschappen ondersteuning bieden bij het geven van
medische zorg en gegevens noteren over de stand van zaken.
Daarnaast zijn er 60 verloskundigen die bevallingen bij mensen
thuis begeleiden. Vanuit MINSA is er veel aandacht voor verloskunde om moedersterfte te minimaliseren. Dat blijkt geen
overbodige luxe wanneer je nagaat dat San Carlos per jaar 
1443 bevallingen verwacht. Vorig jaar kwamen er zelfs 23 vrouwen vanuit Costa Rica voor controles naar San Carlos omdat
ze niet verzekerd waren, waardoor zorg in Costa Rica voor hen
onbereikbaar is.
De gegevens die we hoorden tijdens de presentatie, komen voort
uit de census die het centro uitvoert om te kijken hoeveel gevallen
van diabetes of hoge bloeddruk er zijn, of hoeveel zwangerschappen. ‘Daardoor kun je goed in kaart brengen hoe de bevolking
groeit, en wat er nodig is’ vertelt Romero. ‘Op die manier kunnen
we zorg geven waar het nodig is, door bijvoorbeeld wat meer verpleegkundigen beschikbaar te stellen voor een gebied met meer
verwachte bevallingen.’
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De overheid biedt ook hulp aan families in kritieke omstandigheden, kritiek in de zin van geldnood of gebrekkig onderdak.
De census brengt dus enerzijds in kaart, en biedt anderzijds een
instrument voor de overheid om hulp te bieden waar dat echt
nodig is. Het is een samenwerking tussen overheid, MINSA en de
gemeente, waarbij het centro de census uitvoert.
Uit de statistieken blijkt dat er vóór 2013 vijf jaar achtereen geen
gevallen van moedersterfte waren. Vorig jaar kwam er daar een
eind aan, als gevolg van een bloeding tijdens een bevalling. Het
zijn dit soort complicaties waar de brigadistas een signaleringsrol
in hebben. Zij zijn aanwezig in de gemeenschap, en kunnen tijdig
klachten herkennen en de vrouwen indien nodig verwijzen naar
het centro.
Er is ook goed nieuws, want in 2014 zijn er nog geen gevallen
van dengue bevestigd. Dat is positief, want afgelopen jaar heerste
er in Nicaragua een dengue-epidemie, waarna in het land ‘code
rood’ werd afgekondigd en een grootscheepse voorlichtings- en
bestrijdingscampagne van start ging.
Dit jaar voerde de overheid ook campagne voor het gebruik van
het rattenbestrijdingsmiddel ‘Biorat’. Met name in de gebieden
waar vorig jaar gevallen waren van leptospirose of de Ziekte van
Weil, waarvan rattenurine een belangrijke verspreider is, werd het
rattengif uitgedeeld.
In 2013 waren er 32 gevallen van leishmaniasis of berglepra. Wat
betreft malaria, dat hier de laatste jaren eigenlijk niet voorkomt,
was er dit jaar één patiënt die met symptomen uit Costa Rica
terug kwam.
Dit was een kleine greep uit de cijfers die voorbijkwamen in de
presentatie, maar ik had zelf ook nog wat vragen voorbereid. Om
te beginnen was ik benieuwd naar het verhaal van dit mooie en
moderne gebouw.
Romero: ‘Op 24 augustus 2013 was de bouw klaar, het is dus nog
geen jaar oud. Daarvoor bevond zich het centro de salud in de
stadskern van San Carlos zelf, maar het was eigenlijk te klein voor
het gebied. De moeilijke omstandigheden daar waren voor de
gemeente reden om een meer uitgebreid gezondheidscentrum te
bouwen, om zowel werknemer als patiënt een betere omgeving te
bieden. De overheid heeft de bouw bekostigd en uitgevoerd, en
de gemeente San Carlos heeft deze locatie gekozen. Gezien het
feit dat een groot deel van de patiënten uit de verderop gelegen

Dr. Romero

plattelandsgebieden komt, ontziet men zo de verkeersdruk in San
Carlos en is het centrum makkelijker bereikbaar voor iedereen.
We hebben hier een team van totaal 140 werknemers, met een
dagelijkse bezetting van 48, die ruim 200 patiënten behandelen.’
Net zoals dr. Ruiz geeft dr. Romero aan dat de focus inzake
gezondheidszorg ligt bij verbetering van de infrastructuur. ‘De
gezondheidsposten worden herverdeeld waar nodig, zodat de
zorg beter bereikbaar is voor mensen in de afgelegen plattelandsgebieden. Ook wordt het bestaande centro de salud van Los Chiles
(23.000 inwoners) verbeterd.

bij vaccinaties in het buitengebied. Ze worden goed ontvangen
door zowel personeel als patiënten, hun Spaans is goed genoeg
en ze worden altijd begeleid door een dokter. Het komt zelfs voor
dat de patiënt zegt liever ‘de buitenlandse dokter’ te hebben!’
Dan noemt Romero ook enkele materiële voorbeelden van
waardevolle steun, maar die zijn afkomstig van de stedenband
uit Erlangen, zoals een doppler apparaat voor het meten van
bloeddruk. Maar de helpende hand van Groningse coschappers
wordt duidelijk gewaardeerd. ‘We proberen de studenten zo goed
mogelijk te begeleiden en hopen dat ze San Carlos verlaten met
de wens om weer terug te keren’. <<

Hoewel ik al wel wat verhalen had gehoord van Bas en Lisette,
vroeg ik naar de werkzaamheden van de studenten hier, en wat
volgens Romero de meerwaarde is van deze Nederlandse visite.
‘De studenten delen met de artsen de zorg voor patiënten. Zij
leren op die manier van hun begeleider, maar wij leren tegelijker
tijd ook van hen. Ze zijn een enorme hulp bij ferias [ferias de
salud zijn expedities naar afgelegen gebieden waarin doktoren en/
of specialisten zorg bieden aan mensen die normaal gesproken
de tocht naar de zorginstelling zelf niet kunnen maken, red.] en
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UMCG op werkbezoek in San Carlos

Uit het archief
1. Vrouwen bereiden maaltijden in de ziekenhuiskeuken.
Ook nu nog heeft het ziekenhuis een houtvuurkook
plaats. De foto dateert vermoedelijk uit begin jaren ’90.
2. Een gezondheidscentrum in San Carlos of het huidige
ziekenhuis in aanbouw? Vermoedelijk halverwege
jaren ’90.

3. Een vrouw controleert haar gewassen. Voedingsprogram
ma Stedenband, 2003.
4. San Carlos heeft ook een privékliniek van de Fundación
San Lucas. De foto is in 2005 gemaakt.

1

In het tweede jaar van het masterprogramma van de opleiding geneeskunde mogen studenten maximaal
twee coschappen buiten Nederland volgen. De belangstelling hiervoor is groot en studenten reizen
dan naar alle werelddelen met uitzondering van Antarctica. Voorwaarden voor het volgen van deze
internationale coschappen zijn dat de medische student de voertaal van het gastland spreekt en dat een
voorbereidende tropencursus is gevolgd.

2

Van links naar rechts: Everaldo Vargas (ambtenaar IS Gemeente San Carlos), Sàndor Schokker (coschapper), Patrick van Rheenen, Reint Huizenga
en Marrigje Meijer in het ziekenhuis, februari 2014.

3

4

¡Enlace! liever digitaal ontvangen?
Hoewel we nog steeds heel blij zijn met de
gedrukte versie van onze ¡Enlace! kunnen
wij ons voorstellen dat u onze bericht
geving liever digitaal ontvangt.
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Dat kan natuurlijk!
Stuur hiervoor een mail naar sancarlos@
groningen.nl en vermeldt daarin dat u
onze berichten per mail wilt ontvangen.

Wilt u ook uw adres vermelden? Dan kunnen wij de juiste gegevens in ons adres
bestand aanpassen.

Door: Reint Huizenga en Patrick van Rheenen
Voortvloeiend uit de contacten tussen San Carlos en Groningen
is 3 ½ jaar geleden een overeenkomst getekend door de burge
meester van Groningen en de pro-decaan onderwijs van het
UMCG/Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf dat moment is het voor medische
studenten ook mogelijk om een stage in het ziekenhuis Luis
Felipe Moncada in San Carlos te lopen op het gebied van de
gynaecologie en sociale geneeskunde. Voorafgaand aan de stage
wordt er eerst in Nederland en later in San Carlos zelf een cursus
Spaans gevolgd.
In februari jl. brachten wij, Patrick van Rheenen (Coördinator
Tropengeneeskunde) en Reint Huizenga (Coördinator Internationalisering) van het UMCG, samen met een aantal thema
verantwoordelijken van de Stedenband Groningen-San Carlos
een werkbezoek aan San Carlos. Op deze manier konden we
met eigen ogen aanschouwen wat het niveau van de medische
begeleiding ter plaatse is en onder welke omstandigheden de
Groningse studenten in San Carlos verblijven. Samen met de
lokale contactpersoon, Ineke de Groot, werden gesprekken
gevoerd met diverse begeleiders en leidinggevenden en werden

bezoeken gebracht aan het ziekenhuis en de gezondheidsposten
in de omgeving van San Carlos.
We gaven vanuit het UMCG San Carlos als stageplek een zeer
positieve beoordeling waarbij de begeleiding door de lokale
contactpersoon als onontbeerlijk werd beschouwd. Veiligheidskwesties spelen de laatste jaren een steeds belangrijkere rol bij
internationale stages en de stage in San Carlos wordt beschouwd
als veilig. Besloten werd de mogelijkheden voor klinische stages
uit te breiden.
Sinds het werkbezoek kunnen er in het ziekenhuis stages
gynaecologie en verloskunde, heelkunde en interne geneeskunde
gevolgd worden. De combinatie van deze elementen wordt
‘tropengeneeskunde’ genoemd en zal 8 weken duren. Het coschap sociale geneeskunde zal ook 8 weken duren en bestaat uit
twee weken ziekenhuiszorg en 6 weken in de gezondheidsposten
rondom San Carlos. Tenslotte is er een combinatie van sociale
geneeskunde en klinische stage mogelijk, waarbij beide coschappen 6 weken duren.
Voor de rest van 2014 en voor 2015 zijn er alweer diverse aan
vragen voor een coschap bij de Stedenband binnengekomen. Tot
op heden hebben we deze allemaal kunnen honoreren. <<
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Een impressie uit het leven in Nicaragua

Door: Ineke de Groot
‘Ben je niet bang dat je in San Carlos onverhoopt in het ziekenhuis
terecht komt?’ Deze vraag stelde Marrigje Meijer me onlangs toen
ze hier op bezoek was met de stedenbanddelegatie als kersverse
portefeuillehoudster gezondheidszorg in het bestuur. Zelf heeft ze
twee jaar geleden als coassistent hier in het ziekenhuis gewerkt,
dus ze weet waar ze het over heeft. Tsja.. soit. Als ik daar de hele
tijd over in zou zitten, dan had ik hier beter niet kunnen gaan
wonen!
Tot nu toe zijn mijn persoonlijke ervaringen met de gezondheidszorg vrij beperkt gebleven en ik hoop dat dit zo blijft. Natuurlijk
heb ik voor mijn werk voor de stedenband(en) met het ziekenhuis en het gezondheidscentrum te maken. Ook ben ik een aantal
keren met mensen mee geweest op consult en heb ik inmiddels
al verscheidene personen opgezocht die in het ziekenhuis waren
opgenomen, dus ik heb wel een idee van hoe alles gaat (en vaak
ook niet gaat).
Eén keer ben ik zelf ’s avonds laat naar de spoedeisende hulp gestrompeld – ik woon achter het ziekenhuis - aan de arm van een
huisgenote, omdat ik niet wist waar ik het zoeken moest van de
rugpijn. Diagnose: lumbalgia, oftewel een soort spit. Vervolgens
werd ik ‘platgespoten’ met een mix van pijnstilling, spierontspanner en ontstekingsremmer (?) en viel heerlijk in slaap. Na ruim
een uur ben ik toch maar weer naar huis terug gestrompeld,
wederom aan de arm van de meevoelende huisgenote èn aan die
van een hulpvaardige verpleger die ons tot halverwege bracht.

Ik had een valiumkuur meegekregen waardoor ik de dagen erna
zo’n beetje alleen maar slapend heb doorgebracht en toen was het
over. So far, so good.
Het volgende ‘incident’ was dat een chirurg met wie ik projectvoorstellen voorbereidde, knobbels op mijn schildklier ontdekte
en me gelijk de maandag erop wel even wilde opereren: de schildklier verwijderen - operatie gratis! Hier heb ik toch maar een
stokje voorgestoken, vooral toen ik van iemand hoorde dat een
vriendin van haar onlangs na een dergelijke operatie was over
leden door bloedverlies. Maar de arts had het wel goed gezien dat
er iets aan mankeerde; gelukkig viel de ‘schade’ mee.
En dan zijn er natuurlijk nog de beruchte parasitos: de beestjes
in je maag- en darmstelsel waardoor je zo nu en dan niet lekker
bent, aan de diarree en anderszins onwel. Je kunt dan je urine
en faeces inleveren bij het laboratorium van het Centro de Salud,
het Gezondheidscentrum (vergelijkbaar met wat bij ons de
huisarts doet), waarbij voor de urine een gerecycled leeg potje
babyvoeding wordt gebruikt en men je voor de faeces een
- inderdaad! - luciferdoosje meegeeft. En vervolgens krijg je na
de analyse je ontwormingskuur mee - allemaal gratis!
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