
 
 
 
Stage in het St. Kizito hospital 
 
Wij zijn drie Verloskunde studenten uit Groningen en hebben van 16-11-2015 t/m 11-12-2015 stage gelopen in het St. 

Kizito hospital. Deze stage was een onderdeel van de minor Public Health Promotion. Het was voor ons alle drie de 

eerste keer stage lopen in het buitenland. We wilden de Verloskunde in een compleet andere wereld zien en 

meemaken. En jeetje, compleet anders was het zeker...  

 We hebben stage gelopen op de verloskamers en daarnaast hebben we nog een klein onderzoek gehouden over de 

reanimatie van de pasgeborene. De eerste paar dagen bestond vooral uit het laten inwerken van alle nieuwe indrukken 

en dat waren er veel! Het Swahili konden we niet spreken, dit was best wel lastig af en toe. Maar we konden veel 

bereiken door met handen en voeten te praten en al snel wisten we de belangrijkste woorden en zinnen! Zoals: 'voel je 

het kindje bewegen?', persen en zuchten. Als we er niet uitkwamen, dan was er altijd wel iemand van het personeel die 

wilde helpen! Daarnaast waren er minder materialen dan dat we gewend zijn in Nederland. We moesten met een toeter 

luisteren naar de hartslag van de baby. In het begin konden we hier niet veel mee, maar aan het eind van de stage 

waren we echte pro's:) De vrouwen in Tanzania bevielen alleen, het was echt opvallend hoe sterk ze zijn en hoe weinig 

ze lieten merken dat het pijn deed. Als we 'habari' vroegen, dan was het altijd 'safi' (het ging altijd goed met ze).  

Voor het onderzoek naar de reanimatie van de pasgeborene hebben we een interviewronde gehouden en daarna nog 

een vragenlijst uitgedeeld. Het personeel werkte redelijk goed mee. Uit het onderzoek kwam naar voren dat al het 

personeel een positieve attitude heeft t.o.v. de reanimatie en dat ze gemotiveerd zijn om hier meer training over te 

krijgen.  We hebben aanbevelingen geschreven en de resultaten hebben we in de laatste week van de stage 

gepresenteerd tijdens de overdracht.  

In totaal hebben we 16 bevallingen gezien, maar helaas niet allemaal met een goede uitkomst. Veel kinderen moesten 

beademd worden. Gelukkig had de beademing voor de meeste kinderen een goed resultaat. Wanneer dit niet het geval 

was, was het echt wel even moeilijk, maar ook heel leerzaam. We hebben geleerd dat als een kindje een slechte start 

heeft er tijd is om te beademen en dat dit meestal heel snel effect heeft!   

Al met al was het echt een geweldige ervaring, waar we heel veel van geleerd hebben! We zijn dankbaar dat we de stage 

konden lopen en voor het warme welkom dat het personeel ons gaf! Deze stage heeft ons geholpen om onze kijk op de 

Verloskunde te verbreden en dit ook mee te nemen naar de toekomst om nog betere verloskundigen te worden!   

Asante sana!  

Lorette Heller, Lianne Stoltenborg and Ellis Groot 

 



 
 

 

 

 

  


