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Niets gebroken na val van schip

Foto van KNRM: hijsen van patiënt voor transport

Diaconaal werker gaat parttime werken
Familie en persoonlijke omstandigheden brachten de diaconaal werker, de heer Rijk van Lent, 
ertoe het bestuur van het Diaconaal Havenproject te verzoeken minder te mogen werken.
Na een evaluatie van het werk heeft het bestuur besloten aan dit verzoek gehoor te geven en 
de weektaak te reduceren naar 27 uur. Hij kan dan nog steeds zieke zeevarenden bezoeken en 
zeevarenden met problemen helpen. Het bezoek van zeevarenden aan boord van schepen zal 
daardoor minder worden. 

Knieletsel na val vier meter
Tijdens een bunkeroperatie wilde een beginnend 
matroos aan de buitenkant van het schip een 
vastzittende werplijn van de bunkerboot lostrek-
ken toen zijn collega, ook een beginnend ma-
troos, op een andere plek aan het zelfde touw 
trok en daardoor de ander uit zijn evenwicht 
bracht. Deze viel vier meter lager op de langszij 
liggende bunkerboot.  
Eenmaal in het Erasmus Medisch Centrum,  
bleek na een bodyscan, dat de matroos niets 
had gebroken, maar wel ernstig knieletsel had. 
Na een week kon hij naar een ziekenhuis in de 
Filipijnen voor de nodige hersteloperaties.

Twee gebroken enkels na val van dek
Een Bulgaarse zeeman was ‘s avonds gaan 
vissen bij de schijnwerper op het bovendek ter-
wijl het schip ten anker lag voor Hoek van Hol-
land. Door nog onbekende oorzaak is hij van 
het bovendek gevallen en op het onderliggen-
de hoofddek terechtgekomen. Opvarenden van 
de loodsboot die in de buurt was, boden eerste 
hulp en alarmeerden de kustwacht. Deze riep de 
hulp in van de traumahelicopter en de  reddings-
boot van KNRM. Een ambulanceverpleger werd 
aan boord afgezet om de patiënt te stabilise-
ren. Vervolgens haalde de traumahelicopter de 
patiënt op om naar het Erasmus MC te brengen. 
Daar bleken zijn beide enkels gebroken. Na tien 
dagen kon hij vervoerd worden naar Bulgarije 
voor verdere behandeling. 
De diaconaal werker bezocht de patiënt bijna 
dagelijks om hem te bemoedigen.
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Verward gedrag door hersenbloeding

Tijd nemen voor gezelligheid met elkaar

Zeventien dagen isolatie

Geen alcohol maar hersenbloeding
Een Oekraïnse hoofdwerktuigkundige vertoonde aan boord 
verward gedrag. De kapitein verdacht de man van alcoholmis-
bruik en stuurde hem met een taxi naar de havenarts voor een 
blaasproef. Wegens zijn labiele toestand was dit niet mogelijk, 
waarna de taxi hem naar een hotel bracht. Daar zorgde hij voor 
problemen. De politie moest komen en belde uit voorzorg een 
ambulance die de man naar het ziekenhuis bracht.  Onderzoe-
ken toonden geen alcohol aan, maar wel een bloedstolsel in de 
hersenen. Binnen een dag kwam zijn vrouw om hem gerust te 
stellen en te ondersteunen tijdens de negen dagen ziekenhuis.                                                                                                         
De diaconaal werker hielp het echtpaar met praktische zaken, 
zoals slaapgelegenheid en maaltijden voor mevrouw.

Zeldzaam vermaak
Na het avondeten trof ik in het recreatieverblijf een groepje 
Chinese offi  cieren die voor de gezelligheid een kaartspel 
speelden. Vandaag de dag is dit een zeldzaam vermaak 
geworden wegens de kleine bemanningsaantallen, de 
hoge werkdruk en de individualisering van vrijetijdsbeste-
ding met Face Book en You Tube.

Tuberculose
In een Columbiaanse haven kwam de scheeps-
agent  aan boord voor een praatje. De tweede 
stuurman stond de man te woord, maar vond wel 
dat deze veel hoestte.  Terwijl het schip daarna 
koers zette naar Portugal en Canada, werd de 
stuurman alsmaar zieker. De kapitein vond hoes-
ten geen reden om naar een dokter te gaan. Te 
weinig tijd en te duur. Na ruim een maand kwam 
het schip aan in Rotterdam en  mocht hij onder 
‘protest’ naar de dokter. Diagnose: open tuber-
culose. Zeventien dagen isolatie en dan thuis 
nog maanden antibiotica pillen slikken.


