
Coschap tropengeneeskunde, Mikumi 2015 
 
  
Ik ben Myrthe Jongsma, 6de jaars geneeskunde 
student aan Universiteit Leiden. Het was eind 
september toen ik naar st. Kizito Hospital mocht 
afreizen om mijn carriere als medisch student af te 
sluiten. Ik zou mijn studie afsluiten met een coschap 
tropengeneeskunde met een duur van 8 weken.  
  
Voordat ik naar Mikumi kwam heb ik mijn semi-arts 
stage op de gynaecologie in Nederland gelopen. 
Voordat ik kwam was ik al erg benieuwd naar dit 
vakgebied en was ik benieuwd hoe dit in Tanzania te 
werk ging. Dit maakt ook dat ik het grootste deel van 
mijn stage op de afdeling Maternity geweest ben.  
 
De dag starte om half 7.30, iedereen werd dan verwacht voor het ochtend gebed. Voor een 
gemeenschappelijke dag start, met de belangrijke mededelingen. Deze morning meeting 
werd vervolgd door de ochtend overdracht, hier werd in Engels besproken wat er de 
afegelopen nacht gebeurd was. Al begonnen ze elke dag met Engels werd dit vaak al snel 
een hevige discussie in het Swahili.  
Na de overdracht was het tijd om aan de slag te gaan. Mijn eerste gedachte was al snel 
“Alles gaat hier anders dan in Nederland!!”  
 
In de opvolgende weken kwam ik er achter, dat bevallen, bevallen blijft. Maar wel dat je 
soms creatief met middelen moet omgaan. Het was leuk om samen te werken met 
verloskundige en dr. Joseph om zo steeds beter ingewerkt te worden in de verloskunde. Het 
monitoren van patiënten tijdens bevalling in Mikumi gaat met de doppler of toeter, waar ik 
steeds beter leerde om hiermee acute situaties in te schatten. In st Kizito Hospital bevallen 
gemiddeld 7 vrouwen per dag en liggen meestal tussen de 40-50 vrouwen op de afdeling, 
zowel kraamvrouwen als zwangeren. Lastige situaties waren vaak als een neonaat geboren 
wordt met een minder goede start dan verwacht. De middelen die we hebben om een kind te 
beademen zijn minder geavanceerd dan in Nederland. Soms was het spannend of de 
ondersteuning die geboden kon worden voldoende was. Helaas overleefden ondanks de 
zorg sommige neonaten het niet.   

 
In Nederland ben je er aan gewend geraakt dat 
we vele mogelijkheden hebben om deze kinderen 
te kunnen helpen. Soms is het frustrerend omdat 
je soms moet los laten dat je niet alle problemen 
kan oplossen. Gelukkig ben ik verrast, een 
moeder droeg haar baby van 900 gram.. Waarbij 
zij allebei in het ziekenhuis verbleven en ze haar 
dochtertje op haar borst droeg tot dat ze 2 kg 
woog en het veilig was om naar huis te gaan.  
 
 

 
Ik heb een super mooie en leerzame tijd gehad en kom zeker nog een keer terug als ik een 
ervaren (tropen)dokter ben!! 
 
Groetjes, Myrthe Jongsma 
 


