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BRIDGE THE GAP

Twintig jaar schisis
overbruggen in Zuidoo
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Wie wel eens in Vietnam en Laos is
geweest, zal de hoge schisisincidentie
in deze landen wellicht zijn opgevallen.
Begin jaren negentig werd dit in ieder
geval wel geconstateerd door Dam
Backer, destijds tandarts in Lelystad.
Hij besloot de helpende hand te bieden
en richtte daartoe twintig jaar geleden
Stichting Bridge the Gap op.
TEKST: HENK SCHOTTE; FOTO: SHUTTERSTOCK; SJOBBE BESSELING

I

edere tandarts weet dat schisis een uitermate
ongelukkige afwijking is die een normale spraak,
ademhaling en voedselinname bemoeilijkt en een

sociaal isolement bevordert. In de Westerse wereld
worden patiëntjes met schisis daarom zo snel mogelijk
geholpen. In veel derdewereldlanden is die mogelijkheid er vaak niet, door een gebrek aan menskracht,
faciliteiten, financiële middelen en achterstand in
kennis. Zeker als er, zoals in Vietnam en Laos, sprake
is van een hoge incidentie – door het gebruik van chemicaliën tijdens de oorlog die deze landen eind jaren
zestig en begin jaren zeventig teisterde – zie je in het
dagelijks leven dan ook veel volwassenen met een ongeopereerde hazenlip.

Grote aantallen
Toen Dam Backer begin jaren negentig tijdens een

oost-Azië

congres in Vietnam werd geattendeerd op de grote
aantallen schisispatiënten in dat land, wilde hij daar
meer over weten. Hij nam contact op met professor
Lam Ngoc An, directeur van het Maxillo-Facial Institute
in Ho Chi Minh City (Saigon) in Vietnam. An schetste
Backer de nijpende situatie in zijn land. De prompte
reactie van Backer: dan bieden wij de helpende hand.
Dat voornemen kwam korte tijd later in een stroom-
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versnelling door het 75-jarig bestaan van de KLM. De
nationale luchtvaartmaatschappij organiseerde een
jubileumprijsvraag: schrijf een verhaal rond het thema
‘Royal Dutch Airlines 75 years, Bridging the World’. Backer schreef in briefvorm dat het prachtig zou zijn wanneer ook in Vietnam kinderen met schisis de mogelijkheid geboden zou worden de gehemeltespleet op juiste
wijze te overbruggen. Drie maanden later werd hij verrast door een telefoontje van voormalig minister-president Ruud Lubbers, de voorzitter van het organiserend
comité, die hem vertelde dat hij met zijn brief twintig
retourtickets naar Vietnam had gewonnen.
Dankzij die tickets kon een klein team van Nederlandse specialisten op het gebied van plastische en
kaakchirurgie en bijzondere tandheelkunde een bezoek
brengen aan dit land. Stichting Bridge the Gap was geboren, en het was tevens het begin van een vruchtbare
samenwerking met het instituut van professor An.
De prijs stelde het team ook in staat een groep jonge
Vietnamese chirurgen, verpleegsters en operatieassis-

De stichting helpt ook al weer twintig jaar bij het

tenten, vergezeld door één Vietnamese patiënt met een

verschaffen van nieuwe en moderne medische en

niet behandelde hazenlip bij de VU te introduceren. Op

tandheelkundige apparatuur. Op deze manier konden

die manier startte een formele werkrelatie tussen de

up-to-date operatiekamers in zowel Vietnam als in

Medische Faculteit van de universiteit in Ho Chi Minh

Laos worden geopend, waar onder de best mogelijke

City en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

omstandigheden kan worden gewerkt. Voorts helpt de

De belangrijkste doelstellingen van stichting Bridge the

stichting om de allerarmsten een eerlijke kans te ge-

Gap zijn het trainen van chirurgen en het opereren van

ven op een beter leven door de kosten van het verblijf

patiënten. Maar ook in de preventie van aandoeningen

in het ziekenhuis te betalen voor degenen die die niet

wil de stichting actief zijn. Zo hielp Bridge the Gap bij

kunnen opbrengen.

het opzetten van de afdelingen Preventieve Tandheel-

In Vietnam werden de eerste tien jaar meer dan vijf-

kunde en Kindertandheelkunde aan de universiteit in

tienhonderd kinderen met een aangeboren lip- kaak-

Ho Chi Minh stad en wordt geassisteerd bij het bege-

en gehemeltespleet geopereerd. Niet alleen in Ho Chi

leiden van wetenschappelijk onderzoek. Ook zette de

Minh City, maar dankzij de energieke medewerking van

stichting zich in voor het opzetten van een geïntegreer-

professor An ook in de provincie. Gedurende de eerste

de multidisciplinaire behandeling van schisispatiënten,

tien jaar zijn in Vietnam verder negen jonge, hoogge-

zoals wij die in Nederland kennen.

kwalificeerde chirurgen opgeleid.

Lustrum
Op zondag 30 augustus vierde Stichting Bridge the Gap
op feestelijke wijze zijn vierde lustrum. In Openluchttheater Caprera in Bloemendaal verzorgden artiesten als
Jan Jaap van der Wal (foto), Leonie Janssen en de Hermes
House Band belangeloos verschillende optredens. Ook
zij zijn gegrepen zijn door dat wat Bridge the Gap beoogt.
Door aan het lustrumfeest deel te nemen, steunden alle
aanwezigen direct Stichting Bridge the Gap.
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Fondsenwerving

Overstromingen
Behalve behandelen en opleiden zorgde de stichting
daar waar nodig ook voor apparatuur en instrumentarium. Zo werd in 2001 een container vol naar Vietnam verscheept. De spullen waren bestemd voor de

Doelstelling van Stichting Bridge the Gap is onder meer het
bieden van een beter leven aan de allerarmsten in Vietnam
en Laos. Mensen en kinderen die daarop anders geen kans
hadden gehad. Om dat te realiseren bezoekt een Nederlandse team van Bridge the Gap jaarlijks Zuidoost-Azië.
Het team bestaat uit ten minste twee plastische chirurgen,
twee maxillo-faciaal chirurgen, een anesthesist en twee
tandartsen. Zij zijn de kern van de stichting en besteden
jaarlijks minstens twee weken van hun eigen (vakantie-)
tijd aan opereren en het geven van trainingen in Vietnam
en Laos. Dit alles uiteraard op vrijwilligersbasis. De stichting
heeft geen betaalde staf en wordt door de leden zelf gerund
zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Die
leden dragen zelf bij aan het werven van fondsen. Dat doen
ze door het geven van lezingen, fundraisingprojecten van
Rotaryclubs, Ronde Tafels, mensen stimuleren tot het doen
van donaties en het benaderen van toeleveringsbedrijven
voor materiële bijdragen. Af en toe geven ook stichtingen
waarvan de doelstellingen binnen de werkzaamheden van
Bridge the Gap vallen, een bijdrage. Wilt ook u Stichting
Bridge the Gap steunen: www.stichtingbridgethegap.nl.

schooltandverzorgingsdienst in de provincie Quang
Nam, waar na een aantal grote overstromingen al het
tandheelkundig equipement verloren was gegaan. Met
de spullen van Bridge the Gap kon een nieuwe start
worden gemaakt. De Stichting kreeg belangeloos hulp
van de K-Line Shipping Company en ontving ook veel

afgelegen woonplaatsen van patiënten. Stichting Bridge

steun van de Nederlandse ambassade in Hanoi en het

the Gap wordt ter plaatse ook gesteund door de Ame-

Nederlands consulaat in Ho Chi Minh City en de Viet-

rikaanse kinderarts Leila Srour en haar echtgenoot,

namese ambassade in Den Haag.

beiden werkend voor de Stichting Butterfly Children.
Via lokale health workers sporen zij kinderen en jong-

Opleidingsziekenhuis

volwassenen met schisis op in het vaak onbegaanbare

Na tien jaar beschikte men in Vietnam over voldoende

oerwoud en berggebieden.

kennis en vaardigheid om, los van de meest gecompli-

Net als in Vietnam is ook in Laos een preventiepro-

ceerde gevallen, zelf zijn boontjes te kunnen doppen.

gramma opgezet. Dit draait, in samenwerking met

Stichting Bridge the Gap verlegde daarop haar aandacht

de Faculteit Tandheelkunde op negen lagere scholen

naar buurland Laos. Daar werd contact gelegd met

in Vientiane. Het was zo succesvol dat de Deutsche

het Mahosot Hospita, het opleidingsziekenhuis van

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, een

de medische faculteit in de hoofdstad Vientiane. Met

Duitse organisatie voor hulp aan ontwikkelingslanden,

toestemming van de Laotiaanse overheid werd in 2006

inmiddels dit project heeft overgenomen en uitgebreid.

een samenwerkingsovereenkomst getekend. Sindsdien

Dit geheel in lijn met het programma ‘Fit for School’

zijn in dit land meer dan duizend schisispatiënten

van de World Health Organisation (WHO). Een ander

geopereerd, maar ook mensen met Noma, ernstige

wapenfeit in Laos is dat er een begin is gemaakt met

brandwonden en mutilaties. In Laos is een zeer vrucht-

het opleiden van kaakchirurgen. Bridge the Gap onder-

bare samenwerking opgebouwd met de Women’s Inter-

steunt deze opleiding met hands-on trainingen, col-

national Group (WIG) van Vientiane. Deze vrouwelijke

leges, adviezen over het curriculum en het leveren van

vrijwilligers helpen bij het opvangen van patiënten,

instrumentarium.

en betalen vaak voeding ,verblijf in het ziekenhuis,
medicijnen en het vervoer van en naar de vaak verre
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