
 
 

    

Nizozemska, Rotterdam – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Boštjan Krapež, 3. letnik MF UM  

krapez@medicinec.si 

031 418 916 

Čas izmenjave:  

od 6. 8. do 26. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Rotterdam je pristaniško mesto v nizozemski provinci Južna Holandija. Pristanišče velja za največje v 

Evropi in drugo najbolj zaposleno na svetu. Mesto je bilo ustanovljeno ob reki Nieuwe Maas, samo 

ime pa izvira iz manjšega jezu na reki Rotte, ki se združi z Nieuwe Maas v središču mesta Rotterdam.  

Mesto kot takšno je zelo zaposleno, javni prevozi pa dragi. V kolikor dobiš izmenjavo v Rotterdamu 

moraš nujno zagnjaviti njihovemu LEO, da ti zrihta kolo. Živel sem na drugi strani reke kot je bolnica in 

sem do bolnice potreboval 50min peš ali 20min s kolesom (skozi tunel pod reko). Z vremenom sem 

sicer imel veliko sreče, ampak zdravniki na oddelku so mi povedali, da je za ta čas značilen dež 5 dni 

na teden, zato je zložljivi dežnik, poleg jeklenega konjička, tvoj nr.1 friend. Glede znamenitosti v 

Rotterdamu bi predlagal, da se udeležiš kakšnega walking tour-a ali pa si downloadaš walking tour 

guide app. Must see v bližini Rotterdama je: Kinderdijk ➔ redna linija za 5€ z WaterBusom pod 

Erasmus Bridge. Aja pa vse kar je veliko in lepo je imenovano po Desiderius Erasmus Roterodamus = 

Erasmus MC, Erasmus bridge… Kar se tiče večernega dogajanja predlagam za chill night out ulico s 

številnimi bari (dejanski center vsega dogajanja): Witte de Withstraat; za party party pa: 

Stadhuisplein. Meni osebno pa je bil najbolj všečen jazz bar blizu bolnice: Jazzcafe Dizzy. Kar se tiče 

National Social Programe pa toplo priporočam: mi smo imeli 2 in za vsakega sem odštel 9€ plus 

stroške prevoza (kar pa je za Nijmegen kar naneslo 15€ v eno smer), drug NSP pa je bil v Rotterdamu, 

tako da sem malo prišparal. Na teh NSPjih se pokonektaj s folkom iz drugih mest in izkoristi preostala 

2 vikenda ali še kaj več za potovanje – jaz sem zadnji vikend za džabe preživel v Amsterdamu pa je blo 

bolano. V glavnem, če želiš dobiti pravi občutek, da se nahajaš na Nizozemskem obišči Amsterdam, 

Delft, Ultrecht, Leiden, Den Haag. 
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Viza 

Viza ni potrebna.  

 

Zdravje 

Pred izmenjavo:  

1) Titer protiteles HBV 

2) Tuberkulinski test 

3) Bris MRSA žrelo in nos ➔ to počne NLZOH za študente MF UM brezplačno! 

Na izmenjavi:  

1) Takoj ob prihodu: Bris MRSA žrelo in nos 

2) Pregled cepilne knjižice (zahteve so napisane na exchange portal) 

 

Varnost 

Država je varna. Sicer so mi nekateri študenti iz drugih mest povedali, da je Rotterdam ob večerih 

lahko pravi geto, če ne veš točno kje se pomikaš ampak jaz nisem imel nobenih problemov. V 

Amsterdamu pazi na svoje stvari (denarnico v sprednji žep) ipd. Kolesarji se ne zmenijo dosti za pešce 

in/ali druge kolesarje, tako da pazi nase.  

 

Denar 

Valuta je euro. V bolnišnici lahko plačuješ samo s kartico – maestro. Prav tako pa po večini v 

trgovinah preferirajo ali celo zahtevajo zgolj plačevanje s kartico, tako da predlagam po večini 

negotovinsko poslovanje. Od lokalnega odbora dobiš 140€ žepnine; 50€ na začetku, 50€ po mid-

evaluation sredi meseca in 40€, ko preverijo ali je vse okej s sobo in stanovanjem v katerem si bival. 

Pivo je drago, pa še 0,3 l je pri njih »one beer«.   

 

Prevoz 

Potoval sem s FlixBusom: Maribor – Rotterdam – Maribor. Na poti tja sem prestopal v Műnchnu, na 

poti nazaj pa v Regensburgu (na glavni avtobusni v Műnchnu si nimaš kaj dosti za počet, lahko greš v 

zgornje nadstropje v najbolj ogaben Lidl v Evropi; v Regensburgu pa v bližnji Burger King). Za prevoz 

sem odštel ~140€, potoval pa sem 25 ur v eno smer. Ampak Flixbus je majka. 

  

 



 
 

    

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo me je kontaktirala njihova kontaktna oseba… Ni imela kaj dosti napotkov razen teh 

obveznih zadev kar se tiče cepilne knjižice pa testov… Predlagam, da si vnaprej pripraviš vsa vprašanja 

in se slišita 1-2x ali pa vprašanja pošlješ na mail in dobiš odgovor. Moja kontaktna oseba me je kar 

poklicala na telefon pa sva se uspela vse hitro dogovoriti.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

LEO Rotterdam me je sprejela na avtobusni postaji v Rotterdamu in mi predala OV Chipcard = kartica 

za javni promet. S to kartico lahko uporabljaš tako metro kot avtobuse in intercity trains. PAZI: vedno 

se čekiraš s kartico, ko vstopiš IN KO IZSTOPIŠ, ker ti v nasprotnem primeru skine keš do zadnje 

postaje. Prav tako je pomembno spremljati koliko te stane javni prevoz, ker je kar drag… LEO me je 

nato pospremila z metrojem do zadnje postaje, dala sva kufer v njen avto in nato mi je pokazala moje 

bivališče za naslednji mesec. Kasneje v tednu sva se še dobila v bolnici, da sva uredila MRSA test in 

prijavo v sistem ter bolnišnično izkaznico. Nato je odšla na križarjenje. 

 

Nastanitev  

Živel sem v sobi študenta, ki je tačas odšel v domači kraj. Velikost sobe je bila literaly 2 kvadratna 

metra. V sobi sem imel posteljo in kufer (oblačila kar v kufru, ker nisem imel omare) – počutil sem se 

kot Harry Potter, samo da sem namesto palice imel stetoskop. Dnevna soba in kuhinja pa sta bila kar 

velika, tako da sem večino časa preživljal kar tam. PRO TIP: če ne veš WiFi passworda, piše na 

routerju nekje, samo poiskati ga moreš in dešifrirati kaj je zdaj password in kaj serijska številka 

modema. Sicer so v stanovanju živele še 3 študentke, sem v celem mesecu videl zgolj 2 in še to zadnja 

2 dneva izmenjave. Stanovanje pa je bilo opremljeno z vsem kar sem potreboval, tako da ni blo 

panike. Glede oddaljenosti stanovanja od bolnice sem že zgoraj napisal nekaj. 

 

Prehrana 

Dobil sem žepnino v vrednosti 140€ (opisano zgoraj). Nisem obiskoval restavracij, vse sem si kuhal 

sam doma. Cene živil so v Lidli in Aldiju primerljive z našimi, v ostalih trgovinah pa je nekoliko dražje. 

Nizozemski študentje na NSPjih so mi povedali, da nimajo kakšne značilne nizozemske jedi razen neke 

njihove hitre hrane, ki se ji reče: Bitterballen (je kr dobro). + ker so tako efficient za zajtrk jejo maslo 

na sladkem kruhu s čokoladnim posipom (not as good). 

 



 
 

    

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Moji dnevi so se začenjali ob 08.30 v konferenčni sobi, kjer so se zbrali vsi specializanti in specialisti. 

Sledila je ura do ure in pol nizozemščine in ogromno CTjev ter RTGjev. Razumel sem vse skupaj nič. Na 

srečo sem se v duhu nizozemske  asertivnosti v tretjem tednu opogumil in jim spoštljivo predlagal, da 

dnevno vsaj en primer obdelajo v angleščini – success. Ko prideš gor na Nizozemsko, ne glede na to v 

katero mesto greš, prvo vprašaj LEOta ali lokalne študente kako si oni razlagajo besedo »assertivity«, 

nato vrtajte tako dolgo, dokler ne boste totalno razumeli kako si oni to razlagajo – prosite še zraven 

za konkretne primere iz časa študija itd. itd. ➔ kajti mentorji dejansko pričakujejo od tebe, da si 

enako asertiven kot njihovi študenti, kar pa je mogoče pri nas že malo preveč grebatorsko in 

borderline anoying. Dopoldneve sem nato preživel ali z mentorico (specializantko) ali pa na 

bronhoskopijah. Zelo veliko je nekega administrativnega dela in je dejanskega stika s pacienti zelo 

malo… Konkretno je vsako jutro morala izpolnjevati v njihovi bolnišnični aplikaciji kako urco do urce in 

pol podatke o pacientu (kaj se z njim dogaja, kam ga pošilja, kaj želi izvedeti, interpretacije 

rezultatov), nato smo šli povprašat paciente kako so (cca 1 urca), potem pa 3 urce pisanja v aplikacijo 

– boring. Zato sem proti koncu izmenjave vedno bolj začel gnjaviti, da hočem v OP, tam pa sem bil 

prisoten na 3D pljučni lobektomiji in bilateralni transplantaciji pljuč. Za zadnji dan sem celo imel v 

načrtu vožnjo z rešilcem, eksplantacija srca, vožnja s helikopterjem ter implantacija srca – ampak je 

žal zadeva odpadla ☹  

Izmenjava pa je bolj kot ne v celoti oblikovana kot observer internship, tako da dejanskega dela s sam 

s pacienti nimaš.  

Moji dnevi v bolnišnici so se povprečno zaključevali okoli 16. ure.  

 

Mentorstvo 

Mentorica na začetku ni ravno vedela kaj bi si z menoj počela… Malo mi je prevajala kaj je pisala v 

aplikacijo, malo preden smo obiskali paciente, malo kasneje. All in all useless dokler nisem sam začel 

agresivno spraševati, dejansko od tebe kot študenta pričakujejo, da sprašuješ, nihče ti ne bo razlagal 

sam po sebi. In zato so sledila moja vprašanja Zakaj to?; aja zakaj pa tako?; aha, kaj pa to?; … 

Drugače pa je bila zelo prijazna, na vse kar sem vprašal sem dobil odgovor in kasneje še kakšno 

dodatno literaturo in napotke. Nekje na sredini izmenjave je dobila občutek, da me bolj zanimajo 

posegi kot sam oddelek in mi je zato po posvetovanju z menoj uredila obisk operacijske dvorane, 

biopsij, bronhoskopij, testov pljučne funkcije, pljučne fizioterapije itd.  

 

 



 
 

    

 

Socialni program 

V tednu ni bilo organiziranega nikakršnega druženja s strani lokalnih študentov. Prav tako sva bila z 

eno poljakinjo edina študenta na izmenjavi v tem mesecu, živela sva predaleč narazen, da bi se lahko 

po dolgem dnevu v bolnišnici nato še kje dobila. 2 vikenda smo imeli organiziran National social 

programe ➔ prvi je bil v Nijmegen, lepo mesto na vzhodu Nizozemske, mestno jedro in okolica ti je 

dajalo občutek nekega notranjega miru, totalno nasprotje kot jedro Rotterdama. Tam se nas je dobilo 

okoli 10 študentov, ki smo bili ta čas na izmenjavi na Nizozemskem in 4 organizatorji iz Nijmegen-a. V 

petek smo spili par pirov, malo klepetali, igrali družabne igre. V soboto smo se dobili v mestnem jedru 

na zajtrku, nato je sledil ogled mesta; kosilo v parku; zvečer pa prijetna večerja v restavraciji. V soboto 

smo si na njihovi »plaži« ob reki zakurili ogenj, pili pivo in se družili, kasneje pa smo šli v bar na party. 

V nedeljo smo si ogledali muzej starodobnih koles, kasneje pa chillirali na »plaži« do večera. Na tej 

plaži nas je teroriziral konj, ki je ugriznil kolega Pavela iz Prage. ORG ekipa je bila zelo fajna, vidlo se je 

da jim veliko pomeni, da se imamo lepo in so nam pripravili odlični NSP ➔ drugi NSP pa je bil v 

Rotterdamu; 2 organizatorja sta nam prvi dan zagrenila življenje z bednimi družabnimi igrami; v 

soboto smo zajtrkovali v parku in se odpravili na walking tour mesta, kosilali po poti in nato obiskali 

Euromast, zvečer smo šli na Pancake boat, kjer si lahko konzumiral neomejeno število palačink z 

raznimi nadevi kot so sir, slanina, sladkor in svašta; zvečer smo šli na party in se ga totalno ftrgali 

(sam klub ni bil sicer baš nekaj, nam je pač dogajalo); v nedeljo smo zajtrkovali v parku, nato pa 

obiskali Maritee Museum (o ladijskem prometu in naftnih ploščadih). Za tem smo vsi zaradi mačka 

odšli domov.  

Na NSPjih sem se ful pokonektal s študenti iz Amsterdama, tako da sem se z mentorico dogovoril, da 

lahko špricam en petek in sem že v četrtek zvečer s FlixBusom (6€) iz Rotterdama odpotoval v 

Amsterdam. Tam sem crashal pri enem študentu iz NSPja in spoznal Amstedam LEO, ki pa je totalni 

party animal. V četrtek zvečer smo obiskali JazzBar v centru mesta in spili kakšno pivo za 8€, nato smo 

se sprehodili skozi Red Light Disctrict in noč zaključili na balkonu v študentskem domu.  V petek smo 

čez dan malo chillirali v mestu, nakupli potrebščine za večer in zvečer obiskali Klub Escape ➔ top 3 

najbolj norih noči v mojem življenju (še zdaj dobivam flashbacke). V soboto sem prišel k sebi okoli 

12.00, na kar se mi je pridružila kolegica poljakinja iz Rotterdama, kupila sva si I Amsterdam Pass (48 

ur) in obiskala številne muzeje + izkoristila marsikatere ugodnosti vključene v pass (priporočam) – 

ampak time managment is of the essence, če želiš it tega Pass-a potegnit maksimalno. Ker je toliko za 

videt sva oglede nadaljevala v nedeljo, zaključila z nakupom Tulipanov za mamice in odšla domov. 

 



 
 

    

Splošna ocena izmenjave 

 All in all edinstvena izkušnja, ki bi jo priporočal vsakomur! Malo sem imel smolo, ker nisem dobil 

željenega oddelka in ker je bil social program v Rotterdamu zanič. Ampak sem vseeno spoznal tako 

odštekan folk, ki se mi je vtisnil v spomin za vedno. Nazaj v Slovenijo sem prinesel besedo asertivnost 

in jo bom definitivno poskušal integrirati v svoj bit (mogoče malo milejšo verzijo kot ta iz nizozemske).   

 

Potrebnik 

Nothing special, veliko dobre volje :D Kajti določeni nizozemci delujejo malo zamorjeni haha. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Prevoz: 150€; 7€/dan hrana in pijača; 18€ 2xNSP; drugi prevozni stroški ~80€; drugo: 200€  

 

  

 



 
 

    



 
 

    



 
 

    



 
 

    

 


