
Van onze correspondent
Den Haag - Een gezamenlijke
werkgroep van de vier delegaties
die gisteren begonnen zijn aan
het Interparlementair Konink-
rijksoverleg (Ipko) gaat zich bui-
gen over de problemen die een
groot aantal studenten heeft met
het aflossen van de (Nederland-
se) studieschuld.

Statenlid Zita Jesus-Leito
(PAR) vroeg aandacht voor de
schuldenproblematiek. Aanlei-
ding daarvoor was het rapport
van DUO dat de overgrote meer-
derheid van Caribische studen-
ten de aflossingen niet tijdig of

helemaal niet betaalt en die
daarom te boek staan als ‘wanbe-
taler’. Volgens Jesus-Leito is het
onbestaanbaar dat er gezien de
omvang van de groep sprake zou
kunnen zijn van onwil. Zij kreeg
bijval van de delegaties uit Aru-
ba en Sint Maarten. Op voorstel
van delegatieleider Elmer Wil-
soe werd besloten een gezamen-

lijke werkgroep te installeren die
gaat nadenken over een oplos-
sing. Staande de discussie werd
als oplossing geopperd om de in
euro’s verstrekte studielening
om te zetten in dollars. Als dat
gebeurt zou dat voor velen een
drempel wegnemen om na de
studie terug te keren naar de ei-
landen. Het Tweede Kamerlid
André Bosman (VVD) wees er
op dat het tegengestelde kan ge-
beuren bij koersschommelin-
gen. Als de dollar bijvoorbeeld in
waarde daalt, kan het voor stu-
denten juist aantrekkelijk zijn
om in Nederland te blijven.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het eigen
‘cathlab’ (laboratorium
voor hartkatheterisatie),
ofwel de hartkatheterisatie-
kamer in het Sint Elisabeth
Hospitaal (Sehos), heeft al
130 hartpatiënten behan-
deld. 

Dit blijkt uit een interview van
de interventiecardioloog Sam de
la Fuente met Caribisch Netwerk.
Het gaat hier niet direct om pati-
ënten die anders naar het bui-
tenland gestuurd zouden wor-
den, want begin dit jaar nog stel-
de De la Fuente tegenover het
Antilliaans Dagblad dat de uit-
zendingen alleen het topje van
de ijsberg vormen, ofwel de
meest urgente gevallen.

Bij de behandeling van een
veel grotere groep die nu op het
eiland zelf terechtkan, blijven de
kosten toch lager. In 2012 zijn
rond de 300 hartpatiënten uitge-
zonden naar Colombia. De la
Fuente stelt dat er dit jaar nog
maar 5 patiënten naar Colombia
gestuurd zijn en 10 patiënten
voor een bypassoperatie naar het
Catharina Ziekenhuis Eindho-
ven (CZE) waarmee het cathlab

samenwerkt. Dit ziekenhuis is
in 2011 al aangetrokken na be-
middeling van professor Bob Pi-
nedo.

Vorig jaar werd gesproken
van een besparing van 2 miljoen
dollar, berekend over een per-
centage van 30 procent minder
uitgezonden patiënten. Deze 2
miljoen zou exclusief de reis-

kosten zijn. ,,De investeringen
zouden zich in één jaar terugver-
dienen”, werd gesteld.

Op dit moment moet zich nog
steeds een tweede interventie-
cardioloog vestigen in de hartka-
theterisatiekamer. In het Cura-
çaose cathlab kan gekatheteri-
seerd worden; dit is het
kransslagaderonderzoek dat

voorafgaat aan een mogelijke
verdere behandeling zoals dotte-
ren en het al dan niet inbrengen
van een zogenoemde stent of pa-
cemaker. Het omleiden van
aders, de zogenoemde bypass is
op Curaçao niet mogelijk. 

Volgens de zorgkaart, opge-
steld door het Volksgezond-
heidsinstituut Curaçao (VIC),

zijn er 6 cardiologen op Curaçao
die patiënten doorverwijzen
naar de hartkatheterisatiekamer
en De la Fuente. Op dit moment
wordt gewerkt aan het bevorde-
ren van het medisch toerisme,
voornamelijk vanuit de buurei-
landen Bonaire en Aruba. Daar
worden nu de tarieven voor be-
paald. 
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De behandelaars van de eerste patiënt in het cathlab in januari van dit jaar. FOTO ARCHIEF 

Cathlab bespaart uitzendingen

Jaarrekening Cpost bij Balborda
Minister Earl Balborda
van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning
heeft onlangs de jaarre-
kening van Cpost
International nv van
2013 in ontvangst geno-
men. Dat gebeurde uit
handen van directeur
Franklin Sluis, die aan-
gaf dat Cpost zich in
2013 vooral heeft gericht
op het ambitieuze meer-
jarenplan van het post-
bedrijf.         FOTO CPOST

Aflossing
studielening
onderzocht


