
MAROKKO
DEFRAINE MELISSA-HIND



PLANNING 

 6 weken in Meknes Hopital de Pagnon

 6 weken in Tanger Hopital Mohammed V



WAT NEEM JE ZEKER MEE? 

 Meer dan 40 steriele handschoenen

 Meer dan 100 niet steriele handschoenen 

 Meer dan 300 handschoen voor vaginale touches uit te voeren 

 2-3 kochers en scharen 

 (Kleine) Veel handontsmetting +++

 Knelband (garo)  

 Klein schriftje 

 Extra: mutsjes, luiers, body’s voor de pasgeborene 



MEKNES

 Meer dan 550.000 Aantal inwoners

 Niet ver van het atlasgebergte 

 1 van de 4 koningssteden (fez, Marrakesh en rabat)

 Taal: Arabisch en Frans 



HOPITAL PAGNON MERE ENFANT

 Hopital mère enfant 

 +- 20.000 bevallingen per jaar (+- 1600 per maand)

 4 mannelijke gynaecologen in het ziekenhuis en dagelijks 

1 gynaecoloog aanwezig per 24 uur

 Dag shift: 10 uur  met 3-4 vroedvrouwen per team

 Nachtshift: 14 uur met 3-4 vroedvrouwen per team





POSITIEVE PUNTEN

 Zelfstandig werk: episiotomie, hechten, vaginale touches, reanimatie, noodsituaties…

 Gynaecologen heel vriendelijk 

 Veel pathologische bevallingen gezien 

 Echo’s leren uitvoeren 

 Warme Neonatologie met goede apparatuur 

 leren werken met zeer beperkte materiaal 







NEGATIEVE PUNTEN

 Geen hygiëne en steriliteit 

 Te veel manuele revisies, episiotomie, vacuüm extractie en fundusdruk

 Afhankelijk met welke team vroedvrouwen je werkt

 Geen privacy 

 Verloskamer heel koud 

 Heel veel Marokkaanse studenten 

 Geen goede organisatie 

 Corruptie 

 Vroedvrouwen niet vriendelijk tegen over de patiënten 



KOSTEN

 Huurwagen voor 4 weken:  285 €

 Taxi voor 2 weken stage: 50 €

 Appartement: 0 € ( Appartement van familie)

 Voeding: +- 500-600 €

 Kuisvrouw:  300 €



VRIJE TIJD IN MEKNES



TANGER

 Een stad in Noord-Marokko

 +- 950.000 Aantal inwoners

 Taal: Arabisch, berbers, Spaans en Frans 



HOPITAL MOHAMMED V

 +- 20.000 bevallingen per jaar (+- 1600 per maand)

 Zowel mannelijke gynaecologen als vrouwelijke 

gynaecoloog in het ziekenhuis en dagelijks 1 

gynaecoloog aanwezig per 24 uur

 Dag shift: 10 uur  met 2 vroedvrouwen per team

 Nachtshift: 14 uur met 2 vroedvrouwen per team





POSITIEVE PUNTEN

 Zelfstandig werk: episiotomie, hechten, bevallingen vaginale touches, reanimatie, 

noodsituaties …

 Heel veel bevallingen

 Gynaecologen heel vriendelijk 

 Vriendelijke vroedvrouwen 

 leren werken met zeer beperkte materiaal 

 Vaak buitenlandse studenten 







NEGATIEVE PUNTEN

 Weinig hygiëne en steriliteit 

 Te veel manuele revisies, episiotomie en fundusdruk

 Afhankelijk met welke team vroedvrouwen je werkt

 Heel veel Marokkaanse studenten 

 Materiaal niet altijd aanwezig 

 Corruptie 

 Vroedvrouwen niet vriendelijk tegen over de patiënten 



KOSTEN

 Huurwagen voor 4 weken: 370 €

 Taxi voor 2 weken stage: 20 € (3 dagen per week stage)

 Appartement:  € 550

 Voeding: 800 €



VRIJE TIJD



BESLUIT

 Meknes blijft voor mij een iets mindere leuke stageplaats dan Tanger

 Marokkaanse ziekenhuizen

 basismateriaal aanwezig

 Geen goede technieken zoals we op school leren 

 Minder goede begeleiding dan in België  

 Veel leermogelijkheden 

 Uitwisseling van kennis 

 Onvergetelijke ervaring 

 Betere praktijk beheersing 


