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Hollandiai szakmai gyakorlat 
 

2010. november 6.-december 4. 
 

 
 
 
Az els�  nap 11 órakor találkoztunk a reptéren, a repül� úttal minden rendben volt. Megérkezés 
után két kisbusszal 
mentünk a szállásra- 
az Afsluitdijk gáton 
át, elfoglaltuk a 
szállást és 
vacsoráztunk. 
Másnap reggeli és 
rövid megbeszélés 
után városnézésre 
indultunk, már az 
elején furcsa volt 
nekem, hogy a 
boltok egyáltalán 
nincsenek nyitva 
vasárnap. Vásárlás 
helyett megnéztünk 
néhány 
nevezetességet pl. 
Waterpoort, szobrok, 
gátak. 
 
 
A következ�  két napot a sneeki Roc Friese Poort iskolában töltöttük. Képeket csináltunk, 
találkoztunk a tanári testület egy részével, akik tartottak egy nagyon rövid el� adást az 
iskoláról.  
Elmondták, hogy több környez�  városban vannak épületeik (a központ Leeuwarden) és 
összesen 13 000 embert tanítanak különböz�  szakmákra. Hollandiában az oktatás nyelve 
holland, kivéve Friesland tartományát, ahol mind a holland, mind a fríz nyelv használható. A 
fels� oktatásban a 18. életévüket betöltött fiatalok vehetnek részt.  
Sok minden ismer� s, de furcsa volt nekünk, hogy felsoroltak 17 tulajdonságot, amit fontosnak 
tartanak fejleszteni (pl viselkedés, ismeretanyag, csapatmunka, figyelem stb..) és azt mondták, 
hogy a diákok ezek értékelésére színeket kapnak. (sárga: kezd� - piros: még fejleszteni kell- 
kék: használatban is megy- zöld: bármikor képes vizsgázni). A szakmai tárgyak mellett 
tanulnak még matekot, nyelvet stb.  
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Tetszett, hogy 
mindenki maga veheti 
fel a tantárgyait egy 
elektronikus 
rendszerben (mint az 
egyetemen) és maga 
döntheti el, hogy 
mennyit vállal 
egyszerre- két év alatt 
is végezhet, de ha 
lassabb tempóban akar 
haladni, akkor például 
négy évig is húzhatja. 
Nincs külön 
vizsgaid� szak, 
mindenki akkor 
jelentkezik vizsgázni, 
amikor felkészültnek 

érzi magát. 
 
Egy el� adást is hallgattunk a holland egészségügyi, pénzügyi helyzetr� l Egbertt� l, a holland 
„vezet� nkt� l”. Elmondta, hogy Hollandiában mindenkinek kell biztosítást kötnie az alap 
ellátásért, de persze lehet többet fizetni így az ellátások köre is kiszélesedik (pl. fogászati 
kezelés is)  
Érdekesnek találtuk, hogy például az id� sek, fogyatékosok gondozását teljesen ki lehet fizetni 
ebb� l a pénzb� l. Egbert elmondta, hogy ez jól hangzik, de szerinte néha az emberek túl sok 
segítséget kapnak és nem is lenne rá szükségük. Sokan visszaélnek ezzel a lehet� séggel, 
például azt mondják, hogy hiperaktív a gyerekük- semmilyen papírral nem kell igazolniuk és 
kapják a segélyt. A mi feladatunk azt volt, hogy próbáljunk megoldást keresni a holland 
helyzetre, ami nem sikerült így inkább csak felvázoltuk, hogy megy ez nálunk. Én a 
fogorvosommal is 
találkoztam. 
 
A következ�  napokban 
Leeuwardenbe is 
ellátogattunk. Megnéztük 
észak- Hollandia központi 
fogtechnikai laborját, majd 
egy kórházat ahol el� ször a 
fogászati részlegre mentünk a 
csecsem� sök nagy örömére, 
majd a koraszülött osztályra. 
Meglepett, hogy mennyire 
figyelnek a megjelenésre, 
dekorációra- nincsenek 
mindenhol fehér falak és 
maszkos alakok, sokkal 
barátságosabb, szinte nem is 
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éreztem, hogy kórházban vagyok. Emellett persze jól felszerelt és tiszta. Igaz, ott is mondták, 
hogy nem minden kórház ilyen.  
 
Meglátogattuk a központi Roc Friese 
Poort iskolát is ahol röviden 
körbevezettek és voltunk egy ápolási 
órán is ahol a felfekvés kezelésér� l és 
az ágytálazásról tanulhattunk és ki is 
próbálhattuk, amit sokan lelkesen 
meg is tettek. 
Városnézés következett, de az id�  
nem volt kedvez�  és bevallom nem 
tudtam élvezni bár az idegenvezet�  
szimpatikus volt. 
 
 
 
Pénteken az iskolában találkoztunk Egberttel, aki egyenként mindenkit elvitt a gyakorlati 
helyére bemutatkozni. Kés� bb az iskolai tanárok megkértek minket hogy vegyünk részt egy 
filmben, amit � k készítenek. Ez elég sokáig elhúzódott, a befogadó családok, akikhez 
hétvégére mentünk már az iskolában vártak minket. Mi választhattuk ki, hogy kihez megyünk 
bár csak a nevüket tudtuk és azt, hogy sokan közülük Magyarországon voltak idén, 
ugyanennek a csereprogramnak a keretein belül. A csoport egyik fele Amszterdamba ment. 
Én egy Els nev�  lányhoz kerültem aki Franekerben él a szüleivel.  
 
 
Már az els�  napokban felt� nt, hogy Hollandiában az emberek nem nagyon használnak 
függönyt (sokan azt mondták, hogy azért, mert szeretik megmutatni, mijük van) ez náluk se 
volt másképp, bár nem 
is csodálkoztam, mert 
a házuk nagyon 
szépen berendezett, 
igényes volt. A 
szálláson sokat 
morgolódtunk amiatt, 
hogy „nincs f� tés” (17 
C°) de végül rájöttünk, 
hogy ez nem ilyen 
kitolás velünk, mert 
szinte mindenhol ez a 
h� mérséklet a 
normális, az én fogadó 
családomnál is így 
volt és a többiek is ezt 
mesélték. 
Mikor odaértünk már 
f� tt vacsorával vártak, 
ami szintén kicsit furcsa volt, mert nálunk az ebéd a f� étel. El is gondolkodtam rajta, hogy 
miért mondják azt, hogy a hollandok egészségesen étkeznek, mikor az esti evés nem 
egészséges. Erre rögtön választ kaptam – a vacsora nagyrészt f� tt zöldségekb� l, salátából állt.  
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Vacsora után páran találkoztunk a városban, a boltok hétköznap 6-kor zárnak, hétvégén szinte 
nyitva sincsenek, de mint kiderült pénteken akár estig is nézel� dhettünk, mert 9-kor volt 
zárás. 

 
Mivel a tenger nagyon 
közel van 
megbeszéltük, hogy 
aznap még oda is 
ellátogatunk. Sötét 
volt, de mi azért 
örültünk, hogy 
láthattuk az Északi-
tengert. Utána hazafelé 
vettük az irányt én 
pedig élveztem, hogy 
van saját szobám. 
Másnap reggelinél 
ismét meglepetés ért- 
többfajta 
szendvicsrátétb� l 
választhattam, de 
egyiket se ismertem. 

Nagyon furcsállottam, mikor Els csokis tortadíszt szórt a kenyerére. Én inkább biztosra 
mentem és almalekvárt választottam, de kiderült, hogy nem az volt, aminek látszott- azt 
mondták karamellásított cukor és alma keveréke (rinse appelstroop), de nagyon ízlett, még 
haza is vittem bel� le. 
 
A Sinterklaas (a fríz Mikulás) ezen a hétvégén látogatott el Franekerbe, kimentünk egy 
folyópartra és épp akkor érkezett meg a városba hajón a Piet- jeivel. Nagyon furcsa volt 
nekem ez az ünneplés, sok feketére festett alak az utcákon és mézeskalács- szer�  
papernoteneket osztogattak, a gyerekek mindenfelé papernotenr� l énekeltek, (pedig szerintem 
annyira nem volt finom, hogy isteníteni kelljen). Ekkor még nem tudtam, hogy ez az ünneplés 
egész hónapban tart náluk és a karácsonynál is fontosabb. A hónap végére már mindenkinek 
elege lett ebb� l, f� leg a bölcs� dében dolgozóknál jött el�  az „állandóan a Sinterklaas a téma” 

- problémaköre. 
 
Elmentünk egy helyi 
planetáriumba-, amir� l azt mondták 
világhíres, mert a legrégebbi 
Európában. Egy kívülr� l átlagos 
házban volt, nagyon magas 
lépcs� kkel és alacsony tet� vel (mert 
egy Eise Eisinga nev�  asztrológus 
készítette a saját házában). A 
kiállítás része nem volt annyira jó, 
de volt egy rövid ismertet�  a 
helyr� l, ami nagyon tetszett, 
érdekes, hogy több száz éve (1781) 
már tudtak ilyen pontos 
berendezéseket építeni, amik 

Papernoten a földön 
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megmutatják a bolygók állását stb.. Utána bementünk a planetárium kávézójába egy sütire és 
kávéra. Estére bowlingot beszéltünk meg, amit� l kicsit tartottam, mert még sosem játszottam 
és valóban nem ment túl profin, de jól elszórakoztunk. 

 
 
Egy kínai piacra látogattunk el másnap, ami másfél órára volt. Valami extrára számítottam, de 
csalódás ért, túl nagy volt, teli emberekkel és használhatatlan dolgokkal. A végére szinte 
rosszul voltam, azóta se vágyom piac közelébe. Este a lányok visszavittek minket a szállásra, 
egy kicsit még beszélgettünk aztán fürdés és alvás következett, mert másnap kezd� dött a 
gyakorlat. 
Hétf� n mindenki izgatottan ment a gyakorlati helyére, nekem Murphy törvénye szerint indult 
a reggelem, fél órát vártunk a buszmegállóban mire jött a busz, a vezet�  nem tudott angolul 
(de ottlétünk végére megtanult magyarul pár szót) valamit mondott a hídépítésr� l majd egy 
megállóval odébb letett minket, ahol szintén várnunk kellett. Ez egyébként így maradt végig, 
csak addigra összehangolták a buszokat és már a vezet� k is megismertek minket.  
Tehát a gyakorlatra késve érkeztem, bemutatkoztam annak, akivel még nem találkoztam. Új 
köpenyt kaptam, mert túl hosszú volt az enyém, körbevezettek az épületben, ami nem volt 
nagy, de én még a harmadik napon is eltévedtem benne.  
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A gyakorlatomat egyébként egy sneeki körzeti fogorvosi rendel� ben töltöttem (tisztes nevén 
Tandheelkunde Bredijk) ahol 2 fogorvos dolgozott napi 4-5 asszisztenssel. Nagyrészt 
fogtöméseket, gyökérkezelést, fogpótlásokat és fogszabályzókat csináltak. Az els�  napon 
kissé össze voltam zavarodva, nem tudtam megkülönböztetni a fogorvost az asszisztenst� l, 
mert szinte ugyanazt csinálták. Már az elején felmértem, hogy az eljárások menete és az 
eszközök hasonlóak. A számítógépes program, amit használnak nagyon eltér�  volt- a 
recepción lehetett id� pontot kérni, minden kezelést pontosan kiszámítottak meddig tart. Rá is 
kérdeztem, hogy ez mennyire fontos, mert náluk teljesen normális órákat várni a fogorvosnál, 
erre azt mondták, hogy a hollandoknak nincs sok idejük és ezért nagyon nem szeretnek várni, 
el� z�  héten például valaki 5 perc várakozás után elment és azt mondta új fogorvost fog 
keresni. A programról még annyit, hogy pontosan látni benne milyen kezelésre vár az illet� , a 
váróteremben van-e, korábbi röntgenképek és beavatkozások is elérhet� ek. 
Különbség az is, hogy Hollandiában az emberek nagy része csak ellen� rzésre jön, mert 
korábban csak akkor fizette a biztosító a fogászati kezelést, ha az illet�  eljárt félévente 
ellen� rzésre – ez már nincs így, de az embereknek megmaradt ez a szokása. Magyarországon 
f� leg akkor megyünk fogorvoshoz, ha már nagyon fáj, talán a félelem és a rossz emlékek 
miatt, vagy csak lustaságból. 
 
A helység megjelenése tetszett, a 
váróterem színes volt, szobrokkal és 
képekkel díszítve és volt kint egy képerny�  
is ahol például a helyes fogmosást 
tanították, gyerekeknek is érthet�  módon. 
Egyébként, ha az asszisztens látta, hogy 
valakinek nem jó a fogmosási technikája 
(vagy különleges szájápolást igényelt) 
akkor tükörrel, eldobható fogkefével/ 
fogköz tisztítóval/ stb. megmutatta a 
helyes ápolási módot. Felt� nt az is, hogy 
az ott dolgozók mosolyognak, nem érzik 
tehernek az ilyen feladatokat- mindenkire 
van id� , persze azért bele kell férni az 
id� be.  
Az egyik dentálhigiénikusnak saját szobája 
is volt, ahol teljesen egyedül dolgozhatott. 
Egy fogszabályzó levételt megnéztem nála 
és nagyon meglep� dtem mikor azt mondta, 
hogy a következ� t én csinálhatom, ha 
akarom. Persze kaptam az alkalmon, és 
sikerült is a m� velet. Kés� bb gyerekek 
fluoridos kezelését, fogk� szedést, polírozást is csinálhattam. Jó érzés volt, hogy ilyen 
dolgokat is rám bíztak pedig nem is ismertek, érdekesebbnek t� nt az itteni asszisztensi munka, 
bár elmondták, hogy � k 3 évig tanulnak asszisztensnek. Ha bejött egy beteg, engem mindig 
bemutattak neki és megkérdezték t� le, beleegyezik-e, hogy ott legyek. Mindenki beleegyezett, 
sokan mikor mentek el sok sikert kívántak a tanulmányaimhoz. Ez szintén jól esett, hogy 
emberszámba vettek, ami sajnos sokszor nem valósul meg az otthoni intézményekben. 
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Az eljárásokról is néhány mondatot írnék. Sok fogtömésnél asszisztáltam, nagyrészt hasonló, 
Hollandiában nem láttam olyan sok m� szert, és az asszisztensnek nagyrészt semmilyen 
töm� anyagot nem kellett kikevernie, mert mindent el� re keverve, csomagolva vesznek meg.  
Az orvos sokszor csak kifúrta a szuvas üreget és az asszisztens tömte be a fogat és alakította a 
felszínét. Köp� csésze volt, de soha nem kellett öblíteni, mert elszívóval mindent elszívtunk a 
szájból. 
 
Gyökérkezelésnél annyi m� szer volt, hogy 
nem mertem asszisztálni nehogy elrontsak 
valamit. Volt például mikroszkóp, amir� l 
azt mondták csak akkor használják, ha a 
páciens (vagy a biztosítója) 70 euróval 
többet fizet a kezelésért. 
Korona készítésénél nagy különbségeket 
nem láttam, Hollandiában az orvos nagyon 
figyelt arra, hogy az ideiglenes korona is 
szép legyen. Az én gyakorlati helyemen 
nem láttam ilyent, de volt más fogászati 
asszisztens, aki azt mondta, hogy náluk még 
logopédus is foglalkozik azokkal, akik nagyobb fogpótlást kaptak (híd, m� fogsor). 
Összességében elmondhatom, hogy nekem jobban tetszett a holland asszisztensek munkája, 
mert többféle, bonyolultabb dolgokat is rájuk bíztak, én sokat tanultam, itthon is bátrabb 
vagyok gyakorlaton, de egyben nagyon fárasztó volt - elég sokat dolgoznak. 
A holland egészségügyi ellátást volt szerencsém a másik oldalról is kipróbálni, mert 
megbetegedtem. Egyik délután elmentem a háziorvoshoz, ahova szintén id� pontra lehetett 
csak menni. Örültem, mert jól beszélt angolul és nagyjából 5 percet kellett csak várnom. A 
vizsgálat és a váró hasonló az otthonihoz, igaz volt egészségkártyám, de az ellátásért fizetni 
kellett. (Majd kés� bb a biztosítótól visszaigényelhetem). 
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A hétvégéken szervezett programokon vettünk részt. 
El� ször is Rotterdamba látogattunk el. Az iskola el� l indultunk, bérelt busszal, holland 
tanárokkal és diákokkal együtt. Az út 3 óra volt, mikor megérkeztünk megnéztük a Bodies- 
kiállítást. Sokat hallottam róla Pesten, de nem mentem el megnézni, akkor nem is gondoltam 
volna, hogy majd egyszer Hollandiában fogom látni. Az elején kételkedtem benne, hogy 
tényleg igazi embereket látunk-e, de végül elég meggy� z�  volt. A „kedvencem” a gyomor 
alakú hajcsomó volt.  
Ezután sétahajózni indultunk a kiköt� be, közben több nyelven idegenvezetést hallhattunk. 
Nagyrészt rakománnyal teli hajókat és kiköt� részeket láttunk.  
Volt némi szabadprogram, mi körbenéztünk a helyi boltokban, majd kopogtattunk a busz 
ajtaján, hogy engedjenek fel, mert hideg van. Több program nem volt aznapra.  
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A következ�  kirándulást Amelandba tettük, ami egy holland sziget Fríziában. A kiköt� ig 
kocsival vittek minket, majd háromnegyed órás hajóút után kikötöttünk a szigeten. Egy 
világítótornyon kívül sok mindent nem láttunk, majd elindultunk a tengerpart felé. Az id�  
nem kedvezett, esett az es�  és minden szürke volt. Sétáltunk a tengerparton egy órát majd a 
közeli településen ebédeltünk. A faluban még volt 2 óra szabadid� nk, sétáltunk és megnéztük 
a Mikulást (aki a hétvégén látogatott Amelandba).  
 
Néhányan a szabadprogram ideje alatt elmentünk Amszterdamba. A reggeli vonattal 
indultunk, 3 átszállás és 3 óra út után végre megérkeztünk. A virágpiacra akartunk el� ször 
menni, de sokat nézel� dtünk a belvárosban, ami nekem furcsa volt, hogy például 
élelmiszerboltot nem is lehetett látni- csak kocsmákat, ajándékboltokat, coffeeshopot és 
nagyon sok ember volt mindenhol. A piacon kihasználtuk a tulipánhagyma akciót, majd én 
elmentem a Rijskmuseumba, ami nagyon érdekelt, mert sok évig tanultam 
m� vészettörténelmet és végre él� ben is láthattam néhány híres festményt. Kés� bb a 
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tanárokkal is összefutottunk és együtt tettünk egy rövid sétát a vörös lámpás negyedben. Mi 
ezután hazaindultunk vonattal. Nekem nagy élmény volt, hogy eljuthattam Amszterdamba.  

 
 
Iskolánk 14 tanára is ellátogatott Hollandiába, vacsorával vártuk � ket- egész nap sürgés-
forgás volt a konyhában, hogy estére különleges holland étellel tudjuk várni � ket. A menüt a 
házinéni fordította magyarra- mustárleves volt hagymás - zöldséges - krumplis pürével és 
édeskenyér volt a desszert.  
Egy hetet voltak velünk, az utolsó nap � k is f� ztek nekünk töltött káposztát palacsintával. 
Az utolsó napokban elkészítettük a prezentációt a szakmai gyakorlatunkról és a helyi 
iskolában el�  is adtuk. 
A hazautunk elég kalandos volt, a reptéren kiderült, hogy sokak csomagja túl nehéz, és hogy 
nem túl elnéz� ek a súlyfelesleggel szemben. Kés� bb a hóviharral gy� lt meg a bajunk, mert a 
járatot elhalasztották, ide-oda irányítottak minket, de végül is 2 óra késéssel felszállt a gép és 
mi sok szép emlékkel és hasznos tapasztalatokkal érkeztünk haza. 

 


