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‘Basisartsen niet erkend’
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad
Venezuela heeft aangeboden de studie
medicijnen van drie
studenten uit Curaçao
te betalen. Dat laat
minister van Gezondheid, Milieu en
Natuur (GMN) Ben
Whiteman (PS) desgevraagd weten.
Nena Abbad, voorzitter
van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), legt als reactie op dit nieuws uit dat zij
niet achter dit plan staat.
,,Als deze studenten na
het behalen van hun diploma als basisarts terugkeren naar Curaçao mogen
zij hier helemaal niet werken. De minister van
GMN licht de studenten
verkeerd voor. Zij zullen
bijvoorbeeld een groot
deel van hun coschappen
moeten overdoen om aan
de eisen op Curaçao en
van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) te voldoen.”
Het idee voor de opleiding tot basisarts in Caracas ontstond tijdens een
bezoek van minister Whiteman aan Venezuela.
Whiteman vertelt hierover: ,,Ik was met de minister van VolksgezondVan een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het overleg
van vanmorgen tussen de
politiek leiders over de leden van de evaluatiecommissie van de consensusrijkswetten, moet niet gezien worden als een
confrontatie of een vergaAdvertentie
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VMSC: Studeren in Venezuela onder valse voorwendselen
heid van Venezuela over
van alles en nog wat aan
het praten en op een gegeven moment boden zij een
beurs aan. We hebben
kort geleden de offerte gekregen.”

Over het motief van het
aanbod vanuit Venezuela
laat Whiteman weten:
,,Het idee is geboren uit
het solidariteitsprincipe
om andere landen te helpen. Wij zijn buren, dus

als we elkaar kunnen helpen, waarom niet? Het is
een soort ontwikkelingshulp vanuit Venezuela aan
Curaçao. Voor zover ik
weet willen ze er in Venezuela niets voor terug heb-

ben. Daar ga ik tenminste
vanuit.”
Op zijn beurt verwacht
Whiteman wel dat studenten van Curaçao die een
opleiding tot basisarts in
Venezuela krijgen, uitein-

Feest op Blue Bay Beach

Om 10.10 uur liepen de eerste gasten afgelopen zaterdag het strand van Blue Bay op om het 10-jarig bestaan te vieren met een ontbijt. Na een korte regenbui kwam het feestje op gang dankzij dj Paco. Directeur Sepp Koster van
Blue Bay Resort liet samen met interim-directeur Hugo Clarinda van Curaçao Tourist Board (CTB) tien symbolische
ballonnen op. Verder werden strandlidmaatschappen voor 10 jaar uitgedeeld aan tien families. De stranddag werd
afgesloten door de ‘Amstel Bright Beach Games’. Tientallen volwassenen en kinderen deden mee aan het touwtrekken, skilopen en zwemmen.
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Melvin Cijntje: Geen powerplay
dering waarbij er sprake is
van powerplay.
Dat heeft fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje
van Pueblo Soberano
tegenover deze krant verklaard. Het onderwerp
heeft volgens Cijntje ook
niet voor spanningen
binnen de coalitiepartijen
gezorgd.
,,Wij gaan vandaag
open kaart spelen en onze
positie verduidelijken, de
andere partijen zullen dat
ook doen. Ik ga ervan uit
dat we er samen wel uit
zullen komen, net zoals
we dat altijd doen bij het

politieke overleg.” De fractievoorzitter
verklaarde
ook dat het in deze fase
nog steeds mogelijk is om
nieuwe kandidaten voor te
dragen. ,,Wij zullen over
de huidige leden spreken
maar ook namen voordragen voor mensen die in de
commissie kunnen gaan
zitten.”
Cijntje verklaarde desgevraagd niet op de hoogte
te zijn van de benoeming
van Raymond Begina en
Suzy Römer. ,,Er is vooraf
geen overleg met de coalitiepartijen gevoerd, er
staat nog niets vast.” Het is

mogelijk dat de leiders
niet in één keer tot een akkoord komen, zo merkte
Cijntje op. ,,Het is best
mogelijk dat we nog twee
dagen of weken de tijd nodig hebben om dit op te
lossen.”
Coalitiegenoten
Alex
Rosaria van PAIS en onafhankelijk Statenlid Glenn
Sulvaran waren gisteren
niet bereikbaar voor commentaar over hun opstelling in het overleg van vandaag.
Sinds de bekendmaking een paar weken terug
van de samenstelling van

de
evaluatiecommissie
van de consensuswetten is
er vanuit Pueblo Soberano
felle kritiek geuit op het
voorzitterschap van Raymond Begina en het lidmaatschap van Suzy Römer. Beide leden hebben
zich volgens de partij in
het verleden geprofileerd
als voorstander van de
consensuswetten.
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delijk ervoor kiezen om te
gaan werken op Curaçao.
Abbad legt uit dat er op
Curaçao geen officiële wet
is voor artsen die niet bij
de MSRC geregistreerd
zijn, de BIG-registratie.
,,Een wet is al jaren in de
maak, maar nog niet ingevoerd. De minister maakt
mensen blij met deze mogelijkheid om te studeren
in Venezuela en vervolgens te werken op Curaçao, maar in de praktijk is
dit niet zo gemakkelijk te
realiseren.”
Abbad: ,,Dat kan door
bijscholing door middel
van het bezoeken van congressen waar punten voor
gegeven worden. Zonder
deze herregistratie mag
een arts niet werken. Dit
zijn de regels in de Europese Unie en ook op Curaçao. Mensen die elders
hebben gestudeerd moeten ook langs een ballotagecommissie om op die
manier de kwaliteit te kunnen garanderen. Begrijp
me niet verkeerd, wij hebben er niets op tegen dat
medisch specialisten uit
Zuid-Amerika hier komen
werken, maar dan moeten
ze wel een niveau gelijk
aan dat in Nederland hebben.”
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