	
  

Vooraf gestelde leerdoelen en verwachtingen:
Ik was erg blij toen ik hoorde dat ik mijn klinische meeloopstage in Spanje mocht
doen. Ik wilde heel graag naar Spanje; ik ben namelijk half spaans en spreek de
taal vloeiend, wat ik als voordeel zag voor de stage. Ik wilde graag mijn spaanse
kennis in taal en cultuur verrijken door middel van deze stage. Ik hoopte dat ik
zelfstandig bij patienten anamnese mocht doen en dat ik mijn medische woorden
kennis in het spaans zou verbeteren. Natuurlijk wilde ik ook graag geplaatst
worden in een deel van spanje dat ik nog niet kende. Ik ben uiteindelijk in het
Noorden van Spanje geplaats, in Oviedo, de hoofdstad van Asturias. Het was niet
mijn eerste keus, maar heb er geen spijt van.
Ontvangst en verblijf
Ik werd warm ontvangen door de contactpersons van IFMSA. Ze hadden me
opgewacht bij het station en me begeleid naar mijn accomodatie. Ik verbleef in
een studentenhuis voor exchange studenten die daar een paar maanden
studeerden. Er was een hele fijne sfeer en het huis was best groot. Ik had mijn
eigen kamer en deelde de keuken, badkamer, woonkamer en dakterras! Naast de
exchange studenten zat ik ook met de andere incomings van IFMSA. Dat waren een
frans meisje en een iraanse jongen.
Ziekenhuis
Het ziekenhuis was erg modern en was sinds een jaar nieuw geopend. De faculteit
van geneeskunde was deel van het ziekenhuis en je zag veel studenten rondlopen.
Dit komt ook omdat je daar als geneeskunde student vanaf het derde jaar veel
moet meelopen met artsen. Ze lopen dan in de ochtend mee met artsen en in de
middag krijgen ze college.
Ik liep mee op de afdeling Endocrinologie. Ik werd begeleid door de hoofdarts,
maar ik liep ook vaak mee met art assistenten. De artsen communiceerden goed
met elkaar en gingen goed met de patiënten om. Er hing een erg open sfeer,
waardoor ik veel dingen kon vragen. Ze waren alleen maar enthousiast als ze mij
iets konden uitleggen. De dagindeling van een arts ziet er ongeveer hetzelfde uit
als in Nederland. Je begint om 8.00 uur met de overdracht, vervolgens ga je
patienten op de afdeling langs of doe je poli. De dagen duren wel wat korter, want
om 15.00 uur is je dienst afgelopen.
Ik heb in het ziekenhuis veel geleerd op theoretisch gebied, maar weinig praktisch.
Ik heb wel anamneses en lichamelijk onderzoek zelfstandig mogen uitvoeren bij
patienten, maar deze patienten waren al opgenomen en onder behandeling.
Hierdoor deed ik niks nieuws en hoefde ik ook geen differentiaal diagnose te
stellen of mee te denken in het behandelproces. Wel heb ik interessante casussen
gezien, zoals een agromegaal. Mijn stage dag duurde van 9.00uur tot 13.30uur.
Sociaal programma
Het sociaal programma was erg goed georganiseerd. Er waren heel veel
‘’contactpersons’’ die met ons, de incomings, dingen ondernamen. Zo hebben wij
vele mooi plekken bezocht, zoals de bergen Covadonga, de zee in Lastres, nieuwe
steden(Gijon, Aviles en Santander) en nog veel meer. Helaas moesten we vaak de
bus pakken om bestemmingen te bereiken, waardoor we soms niet erg mobiel
waren. We hadden veel contact met de contactpersons, maar een groot gedeelte
woonde niet in de stad Oviedo zelf, maar in een omliggende stad(zoals Aviles en

	
  
Gijon). Hierdoor was het ook soms moeilijk om met ze af te spreken. Verder waren
de mensen erg aardig en wilden ze ons graag Asturias laten zien.

Vergelijking met Nederland
De opleiding geneeskunde in Spanje is vrij anders dan in Nederland. De eerste drie
jaar komen overeen met onze drie jaar van theorie en weinig praktijk, maar vanaf
het vierde jaar ga je daar al elke dag de praktijk in. Zoals verteld doe je in de
ochtend de praktijk (meelopen op een afdeling) en doe je in de middag de theorie
(naar college gaan). Uiteindelijk bestaat je zesde jaar uit alleen maar praktijk. Na
het zesde jaar moet je een landelijke toets afleggen om als arts assistent in
opleiding te komen voor een specialisme. Welk specialisme het wordt, hangt
volkomen af van hoe goed je die toets maakt. In de praktijk mag een geneeskunde
student weinig doen; je kijkt erg veel mee en je mag hoogstens anamneses en
lichamelijk onderzoek uitvoeren. De handelingen bloedprikken en hechten worden
je niet aangeleerd als student. Pas als arts assistant maak je lange dagen en mag je
je eigen patienten hebben.

	
  

