GGz Breburg biedt stage aan
buitenlandse artsen om hen klaar te
stomen voor hun BIG-registratie
Stel, je hebt enerzijds een groep buitenlandse artsen of medisch specialisten die hier in Nederland
niet binnen hun vakgebied mogen werken. Verschil in cultuur, de taal en de eis om zich opnieuw te
laten registeren als arts maken de drempel voor hen enorm groot. Anderzijds heb je een groot tekort
aan zorgprofessionals. Een tekort dat alleen maar verder oploopt. Die twee issues moeten we aan
elkaar kunnen verbinden, dacht Cees Rijnders, psychiater en voormalig opleider bij GGz Breburg.
En dat deed hij. Op initiatief
van Rijnders is binnen GGz
Breburg een uniek project voor
buitenlandse artsen zonder BIGregistratie gestart. Project BArBiRe
biedt Buitenlandse Artsen zonder
BIG-Registratie een stageplek
om hen, met behulp van alle
faciliteiten die GGz Breburg kan
bieden, klaar te stomen om weer
aan de slag te gaan binnen hun
vakgebied. “Artsen van buiten
de Europese Unie, moeten een
lange weg afleggen om opnieuw
geregistreerd te worden als arts
om hun beroep hier uit te kunnen
oefenen. Zij moeten dan aantonen
wat hun kennis en kunde is voor een
onafhankelijke commissie.
Dan wordt duidelijk waar nog
ontwikkelpunten liggen en moeten
ze co-schappen lopen om het niveau
van een basisarts weer te halen.
Als die co-schappen voldoende
zijn afgerond, dan kunnen ze hun
BIG-registratie aanvragen. Dit is
natuurlijk een heel traject. Ga daar
maar eens aan staan als je de taal
niet machtig bent en niet weet hoe
alles hier in zijn werk gaat. Waar
begin je dan?”, vertelt Cees.

Voorbereiding op co-schappen
Hier biedt het project BArBiRe
uitkomst. “We bieden de artsen
zonder BIG-registratie een stage
van een jaar voor 2 dagen in
de week. In die twee dagen
ondersteunen zij, onder supervisie,
artsen en psychiaters. Zo kunnen
ze van binnenuit ervaren hoe de
Nederlandse gezondheidszorg
in elkaar zit en komen weer in
aanraking met hun vak. Ze leren
onze gewoontes over samenwerken,
over financiering en treden in
contact met collega’s en cliënten.
Een ander belangrijk aspect is
natuurlijk de taalbeheersing, maar
dan ook gelijk op het medische
vak. We bieden ze daarnaast extra
ondersteuning waar nodig.
Iedere twee weken hebben de
statushouders bovendien een
bijeenkomst met Cees Rijnders.
“Deze bijeenkomst staat in het
teken van taalontwikkeling en
cultuur binnen de Nederlandse
gezondheidszorg”, aldus Cees.
Cees gebruikt tijdschriften
en andere artikelen om de
statushouders kennis van de
Nederlandse taal bij te brengen.
Het einddoel? “Dat ze na hun stage

“Het mooiste aspect is dat we deze mensen vanaf
dag 1 weer perspectief kunnen bieden. Of dat nu
bij ons, of bij een andere instelling binnen de gezondheidszorg is, dat is bijzaak. Hier wordt iedereen beter van.”
Cees Rijnders

van een jaar bij ons de toezegging
hebben om ergens hun co-schappen
te mogen lopen”.
Perspectief bieden
“Het liefst zien we deze artsen
natuurlijk uiteindelijk weer
terugkomen bij GGz Breburg.
Maar het mooiste aspect is dat
we deze mensen vanaf dag 1
weer perspectief kunnen bieden.
Of dat nu bij ons, of bij een
andere instelling binnen de
gezondheidszorg is, dat is bijzaak.
Hier wordt iedereen beter van.”
Cees Rijnders straalt wanneer hij
het over het project BArBiRe heeft.
“Je ziet de dankbaarheid en dat
mensen er wat aan hebben. Het
geeft hen structuur en eigenwaarde.
En zelf leer ik ook veel van de
statushouders: over hun cultuur en
achtergrond.” Op de vraag hoe
Cees de toekomst voor zich ziet,
antwoordt hij: “Ik zou willen dat
meer instellingen op deze manier
bezig zouden zijn om deze groepen
een plek in de maatschappij
te geven. Het is zonde van het
“kapitaal” dat er ooit is ingestoken.
En dat dat niet wordt benut..”

Project BArBiRe is gestart met 5 buitenlandse artsen. We spraken met drie van hen.
Een van de statushouders is
de 31-jarige Amr afkomstig
uit Egypte. Sinds de zomer
van 2015 is hij in Nederland.
Hij kwam voor de liefde naar
Nederland. Via een collega
uit Oekraine is Amr in contact
gekomen met GGz Breburg. In
Egypte heeft hij zijn opleiding
afgerond, maar deed nog
geen specialisatie. Amr is blij
dat hij in contact is gekomen
met GGz Breburg. “Als je als
buitenlandse arts in Nederland
komt, is het moeilijk te begrijpen
welk traject je moet lopen.
Waar moet je beginnen? Door

het project van Cees Rijnders
weten we precies wat we
moeten doen. Cees geeft ruimte
en hij begrijpt waar we mee
bezig zijn.” Sinds juli is Amr
gestart met zijn coschappen
aan het LUMC. Hij begint met
3 maanden algemene interne
geneeskunde en daarna mag
hij 3 maanden een keuzecoschap doen. Dit wil hij graag
bij GGz Breburg doen. “Ik heb
hele goede ervaringen met de
ouderenpsychiatrie, en de kans
is groot dat ik daar na mijn
coschappen terugkom”, aldus
een zichtbaar enthousiaste Amr.
Een andere deelnemer aan het
project is de 29-jarige Gautam,
afkomstig uit Indië. In juli 2015
is hij naar Nederland gekomen.
Via collega-student Amr kwam
hij in contact met GGz Breburg.
In Rusland heeft hij de 6-jarige
geneeskundeopleiding gevolgd.
Momenteel is hij bezig met zijn
examens. Daarnaast werkte
Gautam twee dagen per week
als onderzoeksmedewerker
bij het Erasmus MC. In 2018
rondde hij de opleiding Master
in Clinical Research af. Gautam
is te spreken over het project.
“We krijgen flexibiliteit. Ik wilde

De 51-jarige Mohamed is afkomstig
uit Syrië. Samen met zijn vrouw
en drie kinderen (11, 13 en 15)
heeft hij door de oorlog moeten
vluchten. Vanaf augustus 2013
tot mei 2014 zat het gezin in een
Asielzoekerscentrum. Hij kwam via
een Nederlands gepensioneerd
chirurg in contact met GGz
Breburg. Ze kenden elkaar via
Vluchtelingenwerk Breda, waarna
een goede vriendschap ontstond.
Mohamed deed zijn opleiding
in Oekraïne. “Dit was van 1989
tot 1997. Daarna heb ik gewerkt
als basisarts en als arts op de
spoedhulp. Daarna heb ik de
specialisatie tot gynaecoloog
gevolgd. Sinds 2004 werkte ik
als gynaecoloog in Syrië. Ik werk

nu als somatisch arts, alles onder
supervisie van een huisarts. Ik
mag alleen lichamelijk onderzoek
verrichten in het bijzijn van de
huisarts.”
Ook Mohamed is zeer te spreken
over projectleider Cees. “Wij als
buitenlanders hebben iemand nodig
die ons helpt. Dat is Cees. We
komen naar Nederland en kennen
de taal, cultuur en regelgeving
niet. We hebben als het ware
een babyleeftijd. Alles moeten
we opnieuw leren. Ik was als
toerist vaak in Europa, maar had
nooit verwacht als vluchteling in
Nederland te komen. Cees is als
een voorbeeld voor mij: het is een
slimme, energieke en eerlijke man.
Cees leidt onze groep heel goed.
Iedere keer leer ik iets nieuws.”

meer leren en wat aan mijn
communicatievaardigheden doen.
Cees regelde een stage waar ik
meer contact met patiënten kon
hebben, namelijk in het Bipolaire
Team. Ik voerde de metabole
screenings uit.” Dat patiëntcontact
is ook wat hij het belangrijkst vindt
aan zijn toekomstige vak. Wat er
anders is aan de Nederlandse
gezondheidszorg? In Nederland
is de relatie tussen arts en patiënt
is op hetzelfde niveau. Ik vind dat
heel pragmatisch want daardoor
kan de patiënt zelf beslissen wat
voor haar/hem het beste is. Dat
leidt tot betere therapietrouw. ”

