Als ambulanceverpleegkundige
werken op de antillen

“De zorg is qua niveau en kennis op Aruba vergelijkbaar met Nederland, alleen weet je dat er beperkingen
zijn op de eilanden.” Onze ambulanceverpleegkundigen Eline en Johan vlogen voor een bijzondere uitdaging naar de andere kant van de oceaan. Ze hebben zich ingezet op de Antillen, waar de vraag groot is naar
Nederlands personeel. Afzonderlijk van elkaar gingen ze op avontuur.
Eline vloog naar Aruba waar ze in april op de Intensive Care werkte. De Intensive Care op Aruba bestaat uit
6 IC-bedden 4 Cardio Care-bedden. Eline noemt het een speciale ervaring. “Hier zijn beperkingen, er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot dotteren bij een hartinfarct. Het personeel is erg behulpzaam en dankbaar
dat je komt werken.” De taal is geen probleem. Eline spreekt met de patiënten Nederlands of Engels. “En als
het nodig is, vertalen collega’s het gesprek in Papiaments of Spaans.
Wat Eline het meest is bijgebleven van haar tijd op Aruba? “Mensen stappen daar met veel alcohol op
achter het stuur. Ze pakken de auto of de motor, fietsen kennen ze daar niet of nauwelijks. Zo werd er in
een nachtdienst een man binnengebracht op de Spoedeisende Hulp met een ernstig motortrauma: hij was
met enorme snelheid in botsing gekomen met een lantaarnpaal. Vanuit de IC werd hulp gevraagd en ik ben
gaan assisteren”, vertelt Eline. “De opvang en diagnose verliep goed. Snel waren alle teams er, maar ook de
anesthesist, traumatoloog en de plastisch chirurg. Erg bijzonder om te zien hoe goed de traumazorg op zo’n
klein eiland geregeld is. Er is veel kennis en expertise in het ziekenhuis. In Nederland worden deze trauma’s
vooral gecentraliseerd in de grote academische ziekenhuizen. De motorrijder mocht na twee weken Intensive Care revalideren.”
“Het is fantastisch om voor een korte periode in een andere keuken te mogen kijken en daar je kennis en ervaring toe te passen en vooral te delen”, verzekert Eline. “Op een bijzonder plekje op de wereld, waar ik heb
mogen genieten van de prachtige stranden, een heerlijk klimaat en de relaxte flow van dit eiland.”
Eline kom je alweer in onze regio tegen, maar Johan is
nog op Bonaire. Hij blijft daar een half jaar. Als Johan
er niet op uit hoeft met de ambulance, versterkt hij
het team op de Spoedeisende Hulp. Bonaire heeft een
beperkte behandelcapaciteit, daarom worden patiënten
ook per Air Ambulance naar de ziekenhuizen op Aruba,
Venezuela en Colombia gevlogen. Johan draait ook
diensten voor deze Air Ambulance. Hij zorgt samen met
een piloot en arts voor een veilige vlucht voor de patiënt. “Het werken op Bonaire is erg afwisselend. Op de
Spoedeisende Hulp kan het best druk zijn. De medische
zorg is op Bonaire goed geregeld”, zegt Johan. Hij werkt
op de ambulance volgens de Nederlandse criteria. Ook
hij geniet in zijn vrije tijd van het relaxte leven op het
eiland. Geef hem eens ongelijk.
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