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Veel studenten hebben plannen om in het buitenland stage te lopen of af te
studeren. Vaak is het land van bestemming een land buiten Europa, en dan gaat
het niet alleen om de VS of Australië, maar ook om ontwikkelingslanden in Azië,
Zuid Amerika en Afrika. Een bezoek aan een dergelijk land vergt een veel
uitgebreidere voorbereiding dan andere landen en niet altijd zijn de begeleiders
van studenten daarop ingesteld.
Een van de belangrijkste dingen die vaak vergeten wordt is dat veel landen niet
vrij zijn van ziektes en er ruim van tevoren begonnen moet worden met het
innemen van malariapillen en injecties tegen o.a. Gele Koorts, Hepatitis A en B,
cholera en/of DTP. Veel studenten houden zich hier pas mee bezig wanneer alles
rondom hun stage- of studieplek definitief geregeld is. De ervaring leert echter
dat zeker in Afrika en Zuid Amerika men deadlines en snelle reacties minder
strikt neemt dan wij in Europa gewend zijn. Het komt vaak voor dat de
definitieve datum van bevestiging van de stage of studie minder dan een maand
voor vertrek ligt. Een gevolg hiervan is dat studenten dán pas een afspraak met
de GGD maken en dan is het eigenlijk te laat om goed beschermd op reis te
gaan.
De Calimerofractie zou graag zien dat studenten met buitenlandplannen vanaf
het eerste moment op de hoogte zijn van de noodzaak om op tijd langs de GGD
te gaan voor voorlichting, inentingen en eventuele medicijnreceptuur. Hierin ligt
een taak van de RuG in het algemeen en voorlichters en begeleiders in het
bijzonder. Wij zouden dan ook willen vragen om studenten hierop te wijzen door
bijvoorbeeld een campagne op te zetten samen met de GGD en
buitenlandvoorlichters en studiebegeleiders universiteitsbreed op de hoogte te
stellen van deze noodzaak, zodat zij studenten op tijd hierop kunnen wijzen.
Tevens zou op de site van de RuG over studeren in het buitenland hier aandacht
aan kunnen worden besteed, aangezien dit nu erg summier wordt genoemd (ook
als iets wat je op het laatste moment moet checken). Op deze manier zijn
studenten die naar risicogebieden gaan beter beschermd en dit verkleint de kans
op vroegtijdige terugkeer vanwege een ziekte. Behalve het feit dat de
gezondheid van iedere student die naar het buitenland gaat natuurlijk van zeer
groot belang is, kan dit voor zowel de student als de universiteit een vervelende
nasleep van vroegtijdige terugkomst vermijden.
Concrete vraag: Is het College van Bestuur het ermee eens dat er meer
aandacht besteedt dient te worden aan voorlichting over gezondheidsrisico’s bij
een studie of stage in het buitenland? En is het College bereid om studenten hier
in
een
vroegtijdig
stadium
op
te
wijzen
door
universiteitsbreed
buitenlandvoorlichters en studie-/stagebegeleiders op de hoogte te stellen van
deze noodzaak, eventueel ook door middel van samenwerking met de GGD?

