Wil jij als ervaren fysiotherapeut of student fysiotherapie jouw skills inzetten in een ontwikkelingsland en
meer leren over de wereldwijde gezondheidszorg? Maar in je vrije tijd ook genieten van witte
zandstranden, op safari, tempels bezoeken, je laten verbazen door de meest fascinerende tradities of
kennis maken met de Maasai?
Dat kan! Wij, Work the World, verzorgen op maat gemaakte fysiotherapie stages maar ook vrijwilligerswerk in
Ghana, Tanzania, Nepal, Sri Lanka, de Filippijnen en Argentinië.
Wat je als fysiotherapeut zoal tegen kunt komen in een onderontwikkeld land
Vanwege de kosten, de afstand of een gebrek aan opleiding, melden patiënten in ontwikkelingslanden zich vaak
pas al hun klachten al vergevorderd zijn – als jij ze ontmoet zijn ze soms zelfs al in een kritiek stadium beland.
Door het aanschouwen en behandelen van hun aandoeningen, leer je ongetwijfeld nieuwe vaardigheden en krijg
je meer inzicht in het verloop van bepaalde ziektes. Denk hierbij aan bijvoorbeeld polio, klompvoeten en lepra.
Omdat er in de meeste van onze bestemmingen nog gekookt wordt met gasbranders die regelmatig ontploffen,
zijn brandwonden nog steeds de meest voorkomende verwondingen. En door het toenemende aantal
verkeersongelukken stijgt de vraag naar postoperatieve rehabilitatie.
Als vrijwilliger of stagiaire zul je relatief snel betrokken raken bij behandelingen en patiëntenzorg. Dit komt doordat
de ziekenhuizen in onze bestemmingen regelmatig kampen met een tekort aan personeel en een hoge
patiëntbelasting. Jouw bijdrage is dus zeer waardevol en meer dan welkom.
Meewerken als ervaren fysiotherapeut
Ondanks je kwalificatie, verschilt het werk door de taal en lokale ervaring heel veel van thuis. Samenwerken met
het lokale team is de beste en meest veilige manier om te leren hoe je jouw ervaring vertaalt naar effectief
handelen in een contrasterende omgeving. We werken nauw samen met het ziekenhuis of de kliniek om voor jou
een zo passend mogelijke plek te creëren, gebaseerd op je ervaring en specialisme en zorgen voor professionele
begeleiding in de tijd dat je daar bent.
Als professional heb je waarschijnlijk het idee deze begeleiding niet nodig te hebben, maar dit doen we zowel
voor jouw bescherming als voor de bescherming van de patiënten. Natuurlijk zijn jouw begeleiders bewust van
jouw ervaring en zelfvertrouwen tijdens het uitvoeren van je beroep, dus zodra zij je kennis en wil om de regels
van hun ziekenhuis te volgen hebben gezien, zullen ze je meer zelfstandig laten werken.
Ervaringen
Ik kan nog heel veel meer vertellen over de opties en kansen (had ik al gezegd dat je ook een week lang kunt
wonen en werken bij bijvoorbeeld de Maasai?), maar door een kijkje op onze website te nemen
en ervaringsverhalen van anderen te lezen wordt je vaak veel wijzer. De prijzen die wij vragen zijn inclusief
accommodatie, maaltijden, gratis taallessen en de 24/7 begeleiding van een professioneel (lokaal) team. Een
complete en duidelijke uitleg is te vinden op de pagina: wat is inbegrepen.
Dus: als je als student fysiotherapie of fysiotherapeut op zoek bent naar de zekerheid van een goed
georganiseerde, gestructureerde plek zonder het organisatorische gedoe dat erbij komt kijken, neem dan contact
met ons op via de website of sabine@worktheworld.com.

