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Op donderdag 9 december 2010 heb ik workshadowing gedaan bij Philips. Ik ging een dagje 
met Igor Paulussen mee naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Ik moest daar om  
negen uur zijn en het duurde tot vijf uur. Eenmaal daar aangekomen kreeg ik OK kleding en 
zelfs klompen, die drie maten te groot waren. 

Allereerst heb ik een rondleiding in het ziekenhuis gekregen. Ik vond het een geweldig mooi 
en groot ziekenhuis. Daarna zijn we naar een kamer gegaan waar een aantal studenten 
leerden reanimeren enzo. Igor legde me uit hoeveel kracht je nodig hebt om de borstkas in 
te duwen en dat je met een harde ondergrond al een stuk minder kracht nodig hebt. Toen 
kreeg hij een reanimatie-piep. We renden door het ziekenhuis naar de dialyse afdeling. Daar 
was een vrouw onwel geworden, maar een reanimatie was niet noodzakelijk.  

We zijn samen met dr. Noordergraaf en zijn assistente mee op de OK geweest. Dr. 
Noordergraaf is een anesthesioloog, die brengt mensen onder de narcose en regelt dan 
onder andere de ademhaling en houdt het hart in de gaten. Ik vond het best eng om de 
operatiekamers op te gaan, later raakte ik er iets meer aan gewend. Toch blijft het een 
plaats waar ik niet nogmaals hoef te komen.  

Ook heeft Igor me de werking laten zien van het apparaat van een concurrent en uitgelegd 
wat daar niet goed aan was. Deze heette de Lucas 2.0. Later kreeg Igor nog een reanimatie-
piep en dat werd wel een echte reanimatie. Een oude vrouw met diabetes werd naar binnen 
gebracht en de Lucas werd ingezet. Ze was helemaal geel en heeft het niet gered. Want bij 
slechts vijf procent van de mensen baat een reanimatie.  Dit was voor mij erg 
indrukwekkend, zeker het feit dat ze voor mijn ogen is overleden.  

Met Igor heb ik het ook over de studie gehad die ik later wil volgen, namelijk Technische 
Natuurkunde. Igor heeft deze studie gevolgd. We hebben het nog over zijn afstudeerproject 
gehad en andere opdrachten die hij ooit heeft gehad. Dat sprak mij erg aan.  

Het was een hele bijzondere dag, die ik nooit zal vergeten. 


