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WILLEMSTAD – Rector dr. Miguel Goede heeft Prof. Dr. Ashley Duits de opdracht gegund
om in de resterende maanden van dit jaar een studie te doen naar de haalbaarheid om
aan de lokale universiteit de medische faculteit kracht van leven te geven.
Deze overeenkomst betekent dat de in de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse
Antillen (LUNA) reeds bestaande medische faculteit, mogelijk nieuw leven wordt ingeblazen.
Professor Duits, hoogleraar klinisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de
opdracht aanvaard om vanaf 1 september uitvoering te geven aan de plannen hiertoe. In
beginsel wordt ervan uit gegaan dat vier maanden nodig zijn voor deze studie, maar er is ruimte
voor een beperkte uitloop van de uitvoeringsfase. {jcomments on}

De opdracht gaat verder dan alleen na te gaan of een medische faculteit aan de UNA recht van
bestaan heeft en wat daar nog voor vereist is. Aanvullend wordt ook van Professor Duits
verwacht dat hij een opzet maakt voor een onderzoeks- en nascholingsprogramma op het
gebied van duurzame gezondheidszorg zoals voorgesteld door de WHO (World Health
Organization) en UNDP (United Nations Development Programme).
De UNA Rector ziet in de opdracht van Professor Duits, gerelateerd tot de mogelijke komst van
een nieuw ziekenhuis op Groot Piscadera en de huidige samenwerking met de
verplegingsopleiding IFE, mogelijkheden voor de UNA om zich verder te ontwikkelen als een
‘Center of Excellence’ voor Curaçao en de regio.
Rekening houdend met de financiële beperkingen van de UNA is afgesproken dat er geen
honorarium verbonden wordt aan het onderzoekswerk van Professor Duits.
De Rector is ervan overtuigd dat met de inschakeling van Professor Duits er aan het eind van
de afgesproken periode een werkbaar plan op tafel ligt die de rol van de UNA in de duurzame
ontwikkeling van Curaçao meer diepgang zal geven.
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