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LEUKSTE BIJBAAN

‘FANTASTISCH
EEN PATIËNT
STEENVRIJ MAKEN’
Ali Ahmadi (23), vierdejaars genees
kundestudent in Rotterdam, werkt in
het extracorporeal shockwave lithotripsy
(ESWL)-team van het Erasmus MC. ESWL is
een behandelmodaliteit om nierstenen,
ureterstenen en pancreasstenen te vergruizen.
‘Het komt aan op millimeters, dit is echt
precisiewerk.’ Hanna van de Wetering
Wat doe je precies?
‘Bij het ESWL-team is het mijn taak om met behulp van een
echo- of röntgenapparaat de stenen te lokaliseren en de behandeling – het vergruizen van de nierstenen of stenen in de urineleider
of het pancreas – uit te voeren. Daarnaast bereid ik een dag voor de
behandeling de patiënt voor, neem ik de anamnese af en geef
ik uitleg over het verdere verloop en de controle. Ik word
ondersteund door een anesthesiologiemedewerker en een
verpleegkundige en daarnaast heb ik veel contact met urologen,
anesthesiologen en mdl-artsen. Met de urologen neem ik
’s ochtends, voor het programma begint, alle patiënten door
die behandeld zullen worden.’

Welke eigenschappen moet je voor deze bijbaan bezitten?
‘Het is belangrijk dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt.
We werken met een klein team, dus je moet op elkaar kunnen
rekenen. Verder moet je altijd scherp zijn. De uroloog heeft de

eindverantwoordelijkheid, maar het zijn echt jouw patiënten.
Heeft de patiënt geen pijn? Krijgt hij de juiste dosis medicatie? Je
houdt constant alles in de gaten. Je moet onder stress kunnen werken, want ook als de steen niet direct goed zichtbaar is, moet de patiënt binnen een bepaalde tijdsduur behandeld worden. Daarnaast
moet je nauwkeurig zijn. Ons werk komt aan op millimeters.
Het is echt precisiewerk.’

Is het goed te combineren met je studie?
‘In het begin is het zwaar. We hebben allemaal een uitgebreide
inwerkperiode gehad en examens moeten afleggen die ons de
bevoegdheid geven om dit werk te mogen doen. We draaien drie
dagen per week programma, dus gemiddeld heb ik één dienst per
week. Dat is goed te doen: ik heb al mijn tentamens gehaald!’

Waarom is dit de leukste bijbaan?
‘Deze baan heeft ontzettend veel te bieden als je je wilt ontwikkelen op medisch gebied. Je leert handelingen die normaal
gesproken pas tijdens je coschappen aan bod komen, werkt met
allerlei medisch specialisten samen, en je kunt je echt als persoon
ontwikkelen. Deze functie wordt elders uitgevoerd door urologen,
aiossen urologie of röntgenlaboranten met medische kennis. Voor
zover ik weet, krijgt geen enkele student zo vroeg in de studie al
zoveel verantwoordelijkheid over patiënten. En voor hen kun je
echt een verschil maken. Koliekaanvallen zijn vaak enorm pijnlijk,
en het is fantastisch om een patiënt – als team – weer steen- en
pijnvrij te krijgen.’

En verdient het een beetje?
‘Hoewel we het best betaalde studententeam van het Erasmus MC
zijn, is dit echt iets wat je doet voor de ervaring.’
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