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Hersenletsel na val

Een opvarende van de Lady Amalia viel
aan de vooravond van zijn verlof van de
trap in de accomodatie. Hij kwam met
zijn hoofd op de metalen vloer terecht.
Omdat het ongeluk gebeurde voor de
kust van Denemarken ging hij in kritieke toestand per helicopter naar een
Deens ziekenhuis. De rederij zorgde
ervoor dat zijn vrouw bij hem kon zijn.
Zijn maten waren hevig geschrokken
van dit ongeval. De kerkelijke kapitein
vroeg om geestelijke bijstand voor de
bemanning. De diaconaal werker kon
deze geven met een psalm, gesprek en
gebed.
Een bijbelwoord en gebed als troost en bemoediging

Overleden aan hartinfarct

Twee hartinfarcten werden een Georgische
bootsman fataal. Hij verbleef in een hotel in
afwachting van zijn schip om aan te monsteren. Met hevige benauwdheid werd hij opgenomen in het Havenziekenhuis, waar de arts
een hartinfarct vaststelde. Na twee dagen
kreeg hij nog een aanval. Overplaatsing naar
het Erasmus M.C. mocht niet meer baten.
De diaconaal werker bezocht hem de dagen
in het Havenziekenhuis en kon hem troosten
met gesprek en gebed. Hij laat een vrouw
achter in verwachting van hun eerste kind.

Val in mangat: rugletsel

Beveiliging met kettingen nagelaten bij geopend luik en opgeklapt looppad

Aan boord van een groot container schip vroeg
een stuwadoor aan een matroos een mangat te
openen om naar de containers-onder-dek te
kunnen gaan. Hij opende het luik, maar vergat
het gat te beveiligen. Terwijl hij verder ging met
zijn werk, het controleren van containers, stapte
hij niets vermoedend in het mangat, dat hij even
daarvoor had geopend. Hij viel ongeveer vijf
meter, brak een been en zijn onderrug. Na twee
weken ziekenhuis en de nodige operaties kon
hij met een tijdelijke dwarslesie liggend worden
vervoerd naar zijn huis in Indonesië.
De diaconaal werker kon hem tot steun zijn met
bezoek en het brengen van Indonesisch eten.

Schakelkast onder stroom

Brandwonden door 440 Volt
Aan boord van een groot kraanschip wilde een Maleisische electriciën onderhoud
plegen in een schakelkast met 440 Volts
aansluitingen. Door een communicatie
fout was de stroom niet uitgeschakeld
en door de hoogspanning stond alles in
de kast onder stroom. Toen hij een onderdeel aanraakte kreeg hij een flinke
schok, die dankzij handschoenen en rubber schoeisel niet meer de volle kracht
had. Na twee dagen brandwondencentrum kon hij opgelucht naar huis voor
verder herstel.

Hartproblemen: einde dienstverband

Op de afdeling cardiologie van het Havenziekenhuis werd een Spaanse matroos van 39 jaar opgenomen wegens benauwdheid en pijn op de borst.
Hij bleek ten gevolge van een slechte hartfunctie
vocht achter de longen te hebben. Na een week in
het ziekenhuis te zijn behandeld mocht hij onder
begeleiding van een arts naar Spanje vliegen. Omdat zijn probleem chronisch is, zal hij niet meer
aan boord van schepen kunnen werken. Passend,
licht werk vinden wordt een hele klus in het binnenland van Spanje. Ook zijn vrouw kan voorlopig niet
werken. Zij is in verwachting van hun eerste kind.
Tijdens de bezoeken van de diaconaal werker kon
hij zijn zorgen in zijn eigen taal delen.

Presentatie bij ‘sobere maaltijd’
Rotterdam-Charlois

In het ziekenhuis nadenken over een onzekere toekomst

In de vastentijd was het Diaconaal Havenproject uitgenodigd voor een presentatie over dit diaconaat bij een ‘sobere maaltijd’ in de Oude kerk van Rotterdam-Charlois. In
gezelschap van 33 deelnemers mocht de diaconaal werker
vertellen over de dienst aan zeevarenden aan boord van
schepen-in-de-haven en aan de wal in een ziekenhuis. Het
bestuur van deze stichting houdt zich altijd aanbevolen voor
een voorlichtingsmiddag of avond.
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