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Tros verbrijzelt been
Tijdens een scheepsverplaatsing met behulp van een lier 
verloor een matroos bijna zijn been. Onder toezicht van of-
fi cieren moest hij een scheepstros vastleggen op het schip 
om het schip te stoppen. Tijdens de stop maakte de tros 
een slag, die tegen het onderbeen van de matroos kwam. 
Zijn scheenbeen werd op één plek verbrijzeld en zijn kuit-
been brak.  Dankzij de zware werkkleding bleef zijn been 
als een wonder in takt. 
Met een open botbreuk ging hij naar het Albert Schwei 
zer ziekenhuis in Dordrecht.  Daar kreeg hij een herstel-
operatie. Voor herstel en infectiecontroles verbleef hij één 
week in het ziekenhuis en daarna nog drie weken in een 
hotel. 
Omdat hij niet mobiel was, kon hij zich alleen vermaken 
met digitale media.
De diaconaal werker zorgde voor bezoek, vervoer naar de 
kerkdienst-voor-zeevarenden en boodschappen. 

Twee keer ongeluk bij ‘manifold’
Binnen één maand vielen twee pompmannen van twee  
olietankschepen van een onbeveiligd  platform bij de 
slangaansluitingen voor het laden en lossen. De val-
hoogte was ongeveer tachtig centimeter. Beiden waren 
bezig met het plaatsen van een adapter  voor een pas-
sende aansluiting.  De een deed dat in de haven en viel 
door een verkeerde achterwaardse stap en de ander op 
zee bij het naderen van de haven. Deze verloor zijn even-
wicht tijdens het ‘rollen’ van het schip.
De één brak zijn been en verbleef korte tijd in het zieken-
huis. De ander had alleen kneuzingen aan zijn rug en kon 
na onderszoek gelijk ‘naar huis’. Valgevaar op onbeveiligd platform bij slangaansluitingen

Ondanks toezicht toch ongeluk

Kok ver van familie opgenomen in GGZ-instelling

Pestgedrag leidt tot psychose
Een Filipijnse kok kon naar eigen zeggen niet altijd bestellen wat hij wil-
de. Door correcties van het management kwam er (te)vaak kip op het 
menu. Tijdens etenstijd vroegen landgenoten naar het voorspelbare 
(kip)menu en maakten daarbij kip en haangeluiden. Eén keer kan 
grappig zijn, maar de herhaling werd de kok te veel en maakte hem 
depressief en zo angstig, dat hij zich opsloot in zijn hut. Hij reageerde 
niet op de woorden van de kapitein en was een mogelijk gevaar voor 
zichzelf en anderen. Op verzoek van de kapitein haalde de politie de 
man van boord voor opname in een GGZ-instelling.  
Na drie weken verblijf bleek hij stabiel genoeg om onder begeleiding 
naar huis te gaan.
Tijdens zijn verblijf kreeg hij bijna dagelijks bezoek van een                           
Filipijnse vrijwilligster en de diaconaal werker. Zij zorgden voor     Fili-
pijnse maaltijden en onderbreking van zijn isolement. Hij kon immers 
moeilijk communiceren met anderen wegens  taal- en ziekteproble-
matiek van hemzelf en andere patiënten.
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Per helicopter snel naar het ziekenhuis

BMI-tabel en weegschaal

Buikpijn bleek appendicitis
Terwijl de tanker lag te wachten op de ankerplaats bij Hoek 
van Holland kreeg de kok ‘s avonds hevige buikklachten. 
Toen de kapitein dit hoorde, nam hij geen enkel risico en 
vroeg hij de kustwacht om evucatie. Deze stuurde om 
02.00 uur een helicopter, die de patiënt naar het Erasmus 
MC bracht. Daar werd hij met spoed geopereerd. Deze 
snelheid van handelen en de nodige antibiotica voorkwa-
men een buikvliesinfectie. Na twee dagen kreeg hij de ‘fi t 
to travel’-verklaring en kon hij naar huis. 
De zeevarende stelde het bezoek van de diaconaalwerker 
erg op prijs, omdat hij erg onzeker was over het resultaat 
van de operatie  en de duur van het verblijf.

Twee weken ‘Spaans alleen’
Kort na aanmonstering aan boord van een schip op 
een werf kreeg een Colombiaanse zeevarende buik-
klachten. In het Erasmus MC diagnostiseerde de 
dienstdoende  internist een leverabces. Hij kreeg een 
behandeling met antibiotica. Dit bleek na verloop van 
tijd succesvol. 
Omdat hij uitsluitend Spaans sprak en geïsoleerd in 
een kamer lag, vroeg een oplettende Spaans spre-
kende verpleegster of hij misschien een bezoekje van 
de geestelijke verzorging (g.v.) op prijs zou stellen. 
Alle bezoek bleek welkom. De g.v. van het Erasmus 
MC belde heel attent direct het Diaconaal Havenpro-
ject, dat gewend is om te gaan met alle nationalitei-
ten.
Zo kon de diaconaal werker hem gedurende zijn twee 
weken durende verblijf regelmatig bezoeken en be-
moedigen  in zijn eigen taal.  

Aandacht voor welzijn
Het internationaal arbeidsver-
drag voor de zeevaart zorgt 
ervoor, dat rederijen steeds 
meer moeten gaan nadenken 
hoe gezondheid en welzijn aan 
boord van schepen kunnen 
worden verbeterd. Daarnaast is 
de ‘internetgeneratie’ aan boord 
zich steeds meer bewust van 
een gezonde  levensstijl. Water 
neemt steeds meer de plaats in 
van suikerhoudende dranken 
en roken is duidelijk op z’n re-
tour. 
Op grote schepen is er ruimte 
voor een gymzaal, die vooral 
tijdens lange reizen wordt ge-
bruikt. 
Steeds meer rederijen bieden  
op lange reizen betaald of gra-
tis satellietinternet aan en roa-
mingvrij mobiel internet is fan-
tastisch voor de Europese kust.

Met leverabces twee weken aan antibiotica


