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In de rubriek Infecties zonder Grenzen delen artsen, 
die in het buitenland werkzaam zijn op het gebied 
van infectieziekten, hun werkervaringen met de 
lezers van het TvI. In deze editie: Jessica de Vocht en 
Saskia Autar, werkzaam bij het ziekenhuis Fundas-
hon Mariadal, Bonaire.

“Mevrouw Martina zat niet graag in de wachtkamer van het 
kleine ziekenhuis en zeker niet om te wachten op de nieuwe 
internist en hiv-dokter uit Nederland. In de apotheek op 
Bonaire kenden mevrouw en meneer Martina niet alleen de 
meeste apothekersassistenten persoonlijk, maar ook veel van 
de patiënten naast hen op de houten bankjes. Men roddelde op 
het kleine eiland. Met Celia, de laborante die meestal het bloed 
afnam, vierden meneer en mevrouw Martina ieder jaar carna-
val. Hun kinderen reden mee op de praalwagens door Kralen-
dijk. Voorheen vlogen haar man en zij ieder half jaar van 
Bonaire naar Curaçao om bloed te laten prikken, de uitslagen 
te bespreken met de Curaçaose internist en de medicijnen voor 
hun hiv-behandeling te halen bij de apotheek in Willemstad. In 
de grote stad op het andere eiland waren ze even anoniem. Een 
paar maanden voordat ik mijzelf internist-infectioloog mocht 
noemen, zag ik het echtpaar Martina voor het eerst tijdens het 
spreekuur in het ziekenhuis op Bonaire. Meneer Martina liep 
achter zijn vrouw de spreekkamer binnen. Hij keek naar de 
vers gelegde linoleumvloer toen hij mijn hand schudde.”

In 2010 kregen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van 
bijzondere gemeenten van Nederland. Sindsdien is de 
gezondheidszorg op Bonaire erg veranderd, aangezien een 
klein Caraïbisch eiland veranderde van een postkoloniaal 
onderdeel van de Nederlandse Antillen naar een volwaar-
dige, zelfstandige gemeente, met een diverse samenleving. 
Inlevingsvermogen en een open blik waren voor ons een 
must om te kunnen werken op Bonaire, dat een eilandcul-
tuur kent, vermengd met Zuid-Amerikaanse invloeden en 
postkoloniale sentimenten. Het is een eiland volop in bewe-
ging.

De medische zorg op het eiland is op unieke wijze georgani-
seerd. Tot 2010 bestond de medische zorg uit huisartsen-
zorg en voor alle tweedelijnszorg werden patiënten naar het 
buitenland doorverwezen. Vanaf 2012 bestaat via het ‘Jume-
lage’-samenwerkingsverband een intensieve samenwerking 
tussen de academische ziekenhuizen in Amsterdam, en 
Fundashon Mariadal, het ziekenhuis op Bonaire. Sinds 
2011 werken gezondheidszorgprofessionals uit Bonaire en 
Nederland aan goede en toegankelijke basiszorg op het 
eiland, te vergelijken met de gezondheidszorg in Nederland. 
Op papier is dit een eenvoudige ambitie. Voorheen werden 
patiënten zeer laagdrempelig verwezen naar ziekenhuizen in 
de regio, nu moet 80% van de zorg op het eiland zelf gebeu-
ren. 

De hiv-prevalentie op de Caraïben is hoog. Deze wordt 
geschat tussen 0,9-1,2%. Op Bonaire is het onvoldoende 
duidelijk wat de risicogroepen zijn. Anders dan de hiv-epi-
demie in Nederland, die zich voornamelijk concentreert in 
de bekende risicogroepen (mannen die seks hebben met 
mannen en intraveneuze-drugsgebruikers), lijkt de hiv-epi-
demie zich in het Caraïbisch gebied te verspreiden binnen 
verschillende patiëntengroepen, zowel bij mannen als bij 
vrouwen. Het echtpaar Martina vormde hierop geen uit-
zondering. Meneer en mevrouw Martina moesten zich 
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weren tegen hardnekkige stigma’s, discriminatie en onwe-
tendheid. Bonaire bevindt zich in een regio waar in enkele 
omliggende landen nog geen wettelijke bescherming is 
voor patiënten met hiv of andere kwetsbare populaties 
zoals homoseksuelen, sekswerkers en transgenders. De 
invloed van de katholieke kerk en de machismo-cultuur 
versterken de taboesfeer. Dit vergroot het gebrek aan 
inzicht in de hiv-problematiek op Bonaire.

Tot 2016 had hiv-zorg een lage prioriteit op Bonaire, maar 
sinds die jaren is er veel verbeterd. Geraakt door de kracht 
en compassie van 2 lokale Bonairiaanse verpleegkundigen, 
ontwikkelden wij voor hen een opleiding tot infectieconsu-
lent, aangepast aan de lokale omstandigheden van het 
eiland. De infectieconsulenten hebben hun eigen spreek-
uur waarin zij patiënten zien die niet naar de dokter willen 
gaan of geen pillen meer nemen. Zij zien patiënten die van-
wege een taalbarrière of schaamte moeilijk hun verhaal 
kunnen doen. De infectieconsulenten vormen een belang-
rijke schakel tussen specialistische zorg, huisartsen en 
overige hulpverleners. Het betrekken van de infectieconsu-
lenten in de hiv-zorg bleek dé manier om hiv-patiënten te 
bereiken en te behandelen op een klein, gesloten eiland, 
waar het moeilijk is om over seks te praten, homoseksuali-
teit een taboe is en machismo de toon voert tussen man-
nen en vrouwen. De 2 hiv-verpleegkundigen spreken met 
patiënten in hun eigen taal (Papiaments of Spaans) en 
begrijpen de moeilijkheden waar veel hiv-geïnfecteerde 
patiënten op de Caraïbische eilanden tegenaan lopen. De 
infectieconsulenten volgden hun opleiding op Bonaire en 
in Amsterdam. Hun patiënten worden behandeld volgens 
de laatste inzichten en met de medicatie volgens de inter-
nationale en Nederlandse richtlijnen. 

“Lopend door de straten van Bonaire word ik bijna op elke 
hoek begroet door een patiënt, meestal gepaard met een f linke 
‘brasa’. De grootste ‘brasa’ krijg ik van een patiënt bij wie ik 

een ernstige diagnose vastgesteld heb. Zij viel tussen wal en 
schip, omdat ze eigenlijk door een oncoloog en een andere spe-
cialist moest worden gezien, terwijl beide niet standaard op het 
eiland aanwezig zijn. Zij moest het dus doen met mij als inter-
nist-infectioloog. Het is gelukt om de nodige zorg voor haar te 
regelen. Zij was hier dankbaar voor. Mij gaf dat veel voldoe-
ning. De patiënte heeft een aantal goede maanden gehad en ik 
zag haar vaak op straat lopen als ze aan het werk was. Helaas 
zaten we een jaar later opnieuw in eenzelfde situatie en bleek 
ze een recidief te hebben; dit keer onbehandelbaar. Buiten op 
straat valt op dat ze zwakker wordt. Toch krijg ik nog steeds die 
‘brasa’ als ik haar tegenkom. Inmiddels krijgen ook mijn man 
en kinderen een f linke omhelzing van haar.”

Door de kleinschaligheid van Bonaire staan wij, als dokter 
en mens, heel dicht bij de patiënt, maar de patiënt ook bij 
ons. Het geeft ons een goed gevoel dat wat wij doen niet 
ophoudt bij de ziekenhuisdeuren. Bonaire heeft voor ons 
versterkt dat we het werk als arts doen voor het contact met 
de patiënten. Als dokter zien we nu beter in welke gevolgen 
een ziekte kan hebben op het leven van patiënten. Hier 
werken als infectioloog heeft ons laten zien dat niet alles 
volgens de geëigende paden hoeft te lopen en dat je meer 
bereikt door ‘out of the box’ te denken. Als infectioloog in 
Nederland zoek je zelden huisartsen op. In Bonaire gaan 
we naar de praktijk van huisartsen toe om daar zorg te 
leveren. Je moet openstaan voor andere vormen van samen-
werking om de zorg goed op elkaar af te stemmen. Het is 
inspirerend om samen te werken aan projecten die impact 
hebben. Verschillen in cultuur, taal of achtergrond hoeven 
helemaal niet in de weg te zitten. Integendeel: wanneer je 
rekening houdt met mensen die een andere invalshoek 
hebben, merk je als professional dat je nog eens extra 
genuanceerd nadenkt en weer wat leert.
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