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Met gipsverband naar huis

Tien dagen in een klein appartement

Van container gevallen
Hoewel stuwadoors de aangewezen mensen zijn om con-
tainers vast te zetten of los te maken, bedingen charteraars 
vaak bij de rederij, dat de bemanning dit gevaarlijke werk 
doet tijdens de normale (over)werkuren. Soms krijgt de be-
manning er een extraatje voor.   
Terwijl stuwadoors na hun ‘shift’ naar huis kunnen om te 
rusten, moeten zeevarenden weer aan dek om het schip te 
kunnen laten vertrekken. Vermoeidheid leidt tot gebrek aan 
focus en dan is een ongeluk zo gebeurd. Zo gebeurde het, 
dat een Filipijnse matroos van een container viel en in dit 
geval alleen zijn hiel brak. Na drie dagen ziekenhuis kon hij 
met een gipsverband naar huis voor verder herstel. Hij zal 
zeer waarschijnlijk weer kunnen werken aan boord.

Uitzieken waterpokken
Lang niet overal is waterpokken een kinderziekte. Dit 
moest ook een Indiaase aspirant kadet ervaren. Zoals 
gebruikelijk voor kadetten kreeg ook hij een beveiligings 
taak bij de statietrap van het schip. Hij moest iedere be-
zoeker inschrijven en kreeg zo bijna fysiek contact met 
de bezoekers. Een virusinfectie is dan snel geschied. 
Om andere collega’s niet te besmetten moest hij van 
boord en tien dagen uitzieken in een klein appartement. 
Door dit incident kon hij niet voldoen aan de verplichte 
vaartijd om te worden toegelaten tot de offi  ciersopleiding 
en moet hij een jaartje extra varen.
Wegens zijn verblijf binnenshuis stelde hij het bezoek 
van de diaconaal werker erg op prijs.  

Voet verbrijzeld: zes weken ziekenhuis
Tijdens het laden van een pallet met onderdelen voor de 
machinekamer zwiepte deze onverwacht en kwam neer 
op de voet van een Bulgaarse zeevarende. Het spierweef-
sel was zo beschadigd, dat het door complicaties weken 
duurde eer met een huidtransplantatie de wonden konden 
worden gedicht. Dan pas zou hij voor een lange hersteltijd 
naar huis kunnen. 
Regelmatig kreeg hij bezoek van de diaconaal werker, die 
hem kon helpen met het stellen van vragen aan de artsen 
en de uitleg van medici kon vertalen in Jip en Janneke taal. 
Omdat deze zeevarende slecht Engels kon, gaf deze de 
voorkeur aan Google translate om te converseren.Hij kon 
wel lachen om zijn bijnaam ‘Mr. Google’ Mr. Google: altijd praten via Google translate
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Na behandeling herstellen in een hotel

Provianderen: geen tijd, wel vermoeidheid

Rotterdam is voor 
veel rederijen de 
ideale haven om 
te provianderen: 
goede prijzen, al-
les is verkrijgbaar 
en een snelle en 
goede service. 
Voor de beman-
ning wacht even-
wel de vermoei-
ende activiteit om 
handmatig dozen 
en zakken aan 
boord een plek te 
geven. 
Rust is dan be-
langrijker dan 
passagieren.Proviand voor  een maand voor 14 pers.

Motor verwondt testers
Twee Filipijnse zeevarenden test-
ten een pneumatische motor voor 
de haspel met de noodtros. De mo-
tor bleek achteraf niet goed gemon-
teerd, zodat de motor in plaats van 
de haspel ging draaien. De uitste-
kende delen sloegen in het rond en 
verwondden de mannen. Ondanks 
hevig bloeden konden de wonden 
poliklinisch behandeld worden. Na 
een kort verblijf in een hotel konden 
zij voor verder herstel naar huis. Motor die werkt op luchtdruk

Hete olie: één maand ziekenhuis en hotel
Tijdens onderhoud in de machinekamer aan een 
brandstofl eiding, bleek deze niet afgesloten. Door 
het loskoppelen spoot hete olie over de benen van 
een Birmese zeevarende. Met tweede en derde 
graads brandwonden kwam hij op de IC afdeling 
van het Maasstad ziekenhuis. Na een huidtrans-
plantatie en twee weken verder kon hij vanuit een 
hotel poliklinisch verder worden behandeld. Na een 
paar weken thuisherstel zal hij weer kunnen werken 
aan boord.
Tijdens zijn verblijf gaf de diaconaal werker emo-
tionele ondersteuning en hielp hij bij de communi-
catie met de verzorging  in het ziekenhuis en het 
hotel.


