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P O R OČ I L O  Z  I Z M E N J AV E  N A 
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Uvod

Pravkar sem na vlaku proti Rotterdamu od koder letim bližje Sloveniji. Pravi čas da pričnem s 
pisanjem poročila, saj so izkušnje še vroče. Navdušenje nad poletjem 2011 se je zame pričelo že v 
začetku leta, ko sem izvedel da sem dobil mesto za klinično prakso na Nizozemskem. Sem sta me 
vlekla dva razloga. Namreč večina prebivalcev bi naj govorila tudi angleško (70%), izkušnje sicer 
kažejo, da je to znanje bolj površno, saj polovica teh zna le nekaj osnov, kar je premalo za jemanje 
anamneze na primer. Drugo pa dejstvo, da ima Nizozemska enega izmed najboljših izobraževalnih 
sistemov v medicini. Maastricht je celo najboljša medicinska fakulteta na Nizozemskem. 

Pred prihodom

Komunikacija s kontaktno osebo je bila malce kaotična, ampak to predvsem zaradi lokalnih 
zapletov. Na fakulteti so namreč prepovedali IFMSA oz. komurkoli se dogovarjati za klinično prakso. 
To vlogo je prevzel Inštitut za izobraževanje. Tako da sem pogovarjal tako z njimi kot IFMSA, večkrat 
podajal iste informacije, posredoval vsa dokazila, ki sem jih že oddal v elektronski obliki še enkrat. 
Kljub vsej zmešnjavi so se le uspeli dogovoriti za mesto zame. Čeprav me niso uspeli namestiti na 
želenem oddelku, sem sprejel ponujeno opcijo. Moram reči, da mi nikakor ni žal. Preživeti mesec dni 
na oddelku za anesteziologijo je bilo zelo poučno in zanimivo. 

Kar se tiče prevoza, sam sem izbral letalskega prevoznika Transavia in rezerviral let preko 
njihove spletne strani iz Benetk do Amsterdama. Nato sem po Nizozemski potoval z vlakom, ki je 
zelo hiter in točen (tako kot vse/vsi) način prevoza.
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Prihod v Maastricht; nastanitev in hrana

Ob prihodu v mesto me je študent medicine pričakal na postaji in odpeljal do stanovanja, kjer 
sem na hitro odložil stvari in že sva šla na ogled mesta, univerze in bolnišnice. Stanovanje je bilo 
študentsko, s petimi sobami, ves čas izmenjave pa sem bil praktično sam. Dobil sem tudi kolo, kar je 
veliko olajšalo transport do bolnišnice (10-15 minut odvisno od vremena in zamude). Ja, najslabše 
kar lahko narediš na Nizozemskem je, da si pozen. Zato res priporočam, bodite na dogovorjenem 
mestu vsaj 5 minut prej. Za hrano prejmeš nekaj finančne pomoči, podoben znesek pa plačaš za 
kavcijo za stanovanje, ki jo dobiš nazaj ob odhodu iz stanovanja. 

Oddelek za anasteziologijo

V petek, pred uradnim pričetkom izmenjave sem obiskal tajništvo oddelka, se predstavil, 
povprašal ali je vse urejeno oz. ali potrebujem še kaj ter tudi Inštitut za izobraževanje, kjer sem 
prejel študentsko izkaznico (postal sem dejansko lokalni študent), majico Univerze v Maastrichtu, 
zemljevid mesta, priročnik za tuje študente in odgovore na vsa vprašanja. V ponedeljek sem nato že 
bil razpisan v operacijske sobe in sem kmalu spoznal zelo dobrega mentorja. Ko se je le dalo, sem 
se mu pridružil pri njegovem delu, saj je bil eden izmed redkih, ki se je z veseljem ukvarjal z mano, 
brez jezikovnih ovir (je nemec, ki je delal nekaj let na Novi Zelandiji tako da obvlada angleško). 
Naučil me je veliko, tako praktične kot teoretične narave. Na žalost sva se kasneje redkeje videvala, 
saj je šel na dopust in tudi ni bil ves čas razpisan za operativni program. Imajo velik operacijski 
kompleks, z 15 dvoranami, vsak dan izvajajo plastične, kardiovaskularne in nevrokiruške operacije. 
Imaš priložnost videti veliko. Tekom drugega tedna sem tudi spoznal uradnega mentorja, ki mi je 
naložil še dodatno opravilo: napisati “short paper” na katerokoli temo. Ob njihovem tempu dela, je  

bilo to kar naporno, še zlasti če si 
želel početi še kaj druga razen 
med ic ine . Namreč z de lom 
pričnejo ob 8.uri, anesteziologi so 
tam malo prej, da pr ipravijo 
bolnika, končajo približno ob 16. 
uri, uro kasneje je srečanje, kjer se 
prediskutira zanimive primere (to 
so dejansko naredili v angleščini). 
Tako da si na delu praktično 10 ur 
na dan. To je za njih normalno. 
Konec koncev sem z vsem skupaj 
kar zadovoljen, tudi mentor me je 
pozitivno ocenil, tudi kratek članek 
naj ne bi bil tako slab, čeprav sem 
verjetno napisal že kakšen boljši 
seminar na naši fakulteti.
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Družabni dogodki

Nizozemci vsako leto organizirajo NSP 
(National Social Programme), ki traja od sredine 
julija do konca avgusta. Med vikendi se v enem 
izmed mest dobijo študentje na izmenjavi s celotne 
Nizozemske, domačini pa pripravijo zelo zanimiv 
program. Nedvomno se splača udeležiti, tudi če si 
dlje oddaljen od mesta dogajanja. Tako sem en 
vikend preživel v Amsterdamu, kjer smo se v petek 
zvečer spoznali in zabavali v zelo posebnem 
muzeju (The House of Bols - ga nedvomno 
priporočam) ter kasneje nadaljevali v različnih 
klubih. Ko so nas naslednje jutro dobro nahranili, 
smo se odpravili novim dogodivščinam naproti - 
spoznavanje znamenitosti Amsterdama v majhnih 
skupinah z različnimi nalogami. Popoldan je sledila 
velika zabava v mestu - Pride Parade, zvečer 
skupna večerja in nato podobno kot prejšnjo noč. 
V nedeljo smo imeli ogled enega izmed umetniških 
muzejev - Rijksmusesum in popoldan prosto. Teh 
vikendov se ponavadi udeleži 30 ali več tujih 
študentov in dejansko spoznaš različne kulture in 
tudi nove prijatelje. Tako smo se na drugem NSP 
vikendu v Maastrichtu že kar dobro poznali. 
Ponovno so sledile zabave, obisk Fun Valley (odbojka 
na mivki, pedolinoti, sonce in jezerce), piknik itd. Skratka, lepo so poskrbeli za nas. Ker pa ni vsak 
vikend vključen v NSP smo imeli proste roke pri izbiri dodatnih izletov. V Maastrichtu smo bili štirje 
študentje istočasno na izmenjavi, španec, portugalka, italijanka in jaz. Vsi smo se lahko pridružili 
domači študentki in prespali pri njej v Antwerpu, od koder smo obiskali tudi Bruselj in tako okusili 
tudi Belgijski pomfri in vaflje. Tudi med tednom smo si organizirali druženje ob večerji, zmeraj pri 
kom doma. Veliko bolj družabna izmenjava kot moja prva, v Kanadi.

Nič več kliničnih praks v Maastrichtu?

Po moji izmenjavi so imeli predstavniki IFMSA sestanek z inštitutom za izobraževanje glede 
prihodnjega sodelovanja, vendar so mi sporočili, da so jih zavrnili. To zaenkrat pomeni, da v 
Maastrichtu ne bo mogoče opravljati klničnih praks preko IFMSA. Ponuja pa inštitut nekaj zanimivih 
možnosti, ki pa so žal dražje. Več podatkov najdete na spletni strani fakultete. Je pa res, da bo 
poskušal njihov dekan posredovati pri pogajanjih in morda se zadeve obrnejo pozitivno za študente 
medicine.
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