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Inmiddels is het alweer een tijd geleden maar rond augustus van vorig jaar 
heb ik voor drie maanden stage gelopen in het St. Kizito hospital van 
Mikumi. De stage was voor het eind van mijn vijfde jaar van geneeskunde. 
Een deel hiervan was een stage op de afdelingen waarbij ik met name op de 
‘maternity’ afdeling heb gezeten (foto 2).  Een ander deel moest vooral 
‘sociale geneeskunde’ beslaan waarbij aspecten als preventie en educatie 
centraal stonden.  
 
Ik kijk terug op de periode in Mikumi als een geweldige tijd waarin ik veel 
nieuwe en overgetelijke indrukken heb opgedaan. In het begin was de 
andere manier van leven en werken wel even wennen. Ook de taalbarrière was aanvankelijk lastig. Gelukkig was er 
genoeg hulp van de zeer vriendelijke mensen als ik daarom vroeg. Wat ik mooi vond om te zien was dat de manier van 
werken zich geschikt had naar de beperktere middelen. Ervaring was een essentiële raadgever en er liepen een aantal 
zeer ervaren (assistant) medical officers en verpleegkundigen rond. De verpleegkundigen op de verloskunde-afdeling 
waren bedreven in bevallingen begeleiden en voelden het vaak goed aan als een bevalling de verkeerde kant op ging. 
Door artsen werden, bij een gebrek aan uitgebreide aanvullende testen, CT en MRI-scans, beslissingen vaak gemaakt op 
basis van ervaring en het uitsluiten van belangrijke veelvoorkomende problemen zoals malaria. Ook heb ik veel 
medische problemen gezien die ik anders nooit was tegen gekomen. Van (in Nederland) zeldzame ziektes zoals tetanus, 
malaria en sikkelcelanemie tot obstetrische gebeurtenissen zoals een vaginale geboorte van een drieling en een 
tweeling die ter nauwer nood op de operatietafel aan een keizersnede ontsnapte. Naast de ervaringen in het ziekenhuis 
ben ik onder andere meegeweest op ‘mobile clinics’ om kinderen te vaccineren en zwangere vrouwen te controleren 
(foto 1). Tegen het einde van mijn stageperiode heb ik op een aantal scholen (zowel primary, secondary als college 
level) onderwijs gegeven over bepaalde gezondheidsgerelateerde onderwerpen (foto 3). In Nederland vind ik onderwijs 
geven leuk en om dit in Tanzania te kunnen doen was al helemaal geweldig. De scholieren waren zeer enthousiast en 
gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. 

  
Tot slot zijn naast de leerzame werkzaamheden en indrukwekkende 
gebeurtenissen de mensen mij ook erg bijgebleven. Ik heb een aantal zeer 
gemotiveerde ‘clinical officers’ ontmoet die zich volledig inzetten om verder 
te studeren en mensen te helpen. Zij hebben mij op gang geholpen toen ik in 
mijn eerste periode als enige ‘mzungu’ in het ziekenhuis was. Naast al het 
andere geweldige personeel wil ik speciaal sister Flavia noemen. Sister Flavia 
zette zich met al haar hebben en houden in voor het ziekenhuis. Zij heeft in 
de eerste periode bij afwezigheid van dr. Joseph de begeleiding van mij op 
zich genomen. Een buitengewoon vriendelijke vrouw die naast de passie en 
gedrevenheid voor haar werk altijd in was voor een grapje. Iets wat naar 
mijn mening ook belangrijk is in een omgeving waar zich regelmatig droevige 
situaties voordoen.  

Foto 3. Lesgeven over ziektepreventie en voeding op een secondary school Foto 2. Wardround op de maternity afdeling 

Foto 1. Een ‘fan’tijdens één van de mobile clinics 

Foto 4. Samen met Sister Flavia 


