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Team 2011 
Mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie 

Dr. J.J. de Mol van Otterloo, kaakchirurg 

Prof.dr. D.B. Tuinzing , kaakchirurg 

 

Plastische chirurgie 

Dr. J.P.W. Don Griot, plastisch chirurg 

M.B. Bouman, plastisch chirurg 

 

Anesthesiologie 

P. Broere, anaesthesist 

 

Tandheelkunde 

J.T.P. Besseling, tandarts 

J.H.Schotte, tandarts 

 

Local Medical Staff Mahosot Hospital 

Dr. Vanpheng Norasingh, anesthesist 

Dr. Keutmy Khansoulivong, plastisch chirurg 

Dr. Chai, plastisch chirurg 

Dr. Kaisone Khemmanyvong, KNO arts 

 

Dental Faculty 

University of Health Sciences 

Prof. Dr. Aloungnadeth Sitthiphanh 

Prof. Dr. Sengphouvanh Ngonephady 

S. Vongsa, tandarts 

K. Chanhbounmy, tandarts 

J. Homsavath, tandarts 

 

 

Belangrijke lokale contacten: 

Womens International Group 

Leila Srour (Health Frontiers) 

Nicolette Matthijsen, Honorary Consul of the Netherlands, 

Vientiane 
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1. Algemeen 

 
Afgelopen jaar hebben we de vruchten kunnen plukken van een bijzonder lustrumjaar. Met het enorme bedrag dat we in het 

lustrum jaar hebben ontvangen dankzij supporters en gulle gevers waren we in staat in 2011 het nieuwe OK complex in het 

Mahosot verder in te richten. Hierdoor zijn wij in staat de komende jaren het niveau van onze zorgverlening in Laos verder te 

verhogen. 

Vele kinderen werden ook dit jaar weer in januari succesvol geopereerd aan hun aangezichtsafwijking zoals NOMA en schisis. 

Maar ook vele brandwonden en tumoren passeerden de revu. De lokale artsen werden verder bekwaamd in de behandeling 

van deze chirurgische ingrepen. Inmiddels lijken enkele chirurgen steeds meer in staat zelfstandig ingrepen uit te voeren. 

Door financiele ondersteuning van organisaties als smiletrain, werd het mogelijk missies in de provincies te organiseren. Een 

klein team van het Mahosot reisde ook dit jaar weer naar een aantal locaties buiten Vientiane. 

Het ‘Memorandum of Understanding’ dat  voor de periode 2011-2015 werd overeengekomen met het Mahosot ziekenhuis en 

de ‘Dental Faculty of the University of Health Sciences’ te Vientiane, is uitgewerkt en geaccordeerd door het ministerie van 

Educatie. 

Verder werden dit jaar natuurlijk de voorbereidingen voor de reis van januari 2012 getroffen. Dit had dit jaar een andere 

uitwerking dan de voorgaande jaren, omdat onze wens van het daadwerkelijk in gebruik nemen van het nieuwe OK complex,  

leek uit te komen. Per 1 januari 2012 zijn de eerste operaties uitgevoerd op de Bridge the Gap Operation Room. De missie van 

2012 heeft inmiddels plaatsgevonden en was mede door het comfort van het nieuwe OK complex zeer succesvol. Meer 

hierover is te lezen op de website: http://www.stichtingbridgethegap.nl. 

 

 

 

2. Samenvatting missie januari 2011 ,  Vientiane 

 
De missie naar Laos in 2011 vond plaats van 7 januari tot en met 21 januari. 

De reisverslagen, foto’s en verdere informatie over deze reizen zijn beschikbaar op de website van de stichting, 

www.stichtingbridgethegap.nl 
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3.  Mahosot Hospital en Dental Faculty 
 

Het Mahosot ziekenhuis valt sinds 2010 onder hetzelfde ministerie van educatie, voorheen ministerie van volksgezondheid, 

als de ‘Dental Faculty of the University of Health Sciences’ te Vientiane. Hierdoor zijn besluiten tussen beide organisaties en de 

stichting gemakkelijker op elkaar af te stemmen.  

Het nieuwe Memorandum of Understanding overeengekomen tot het jaar 2015 met een optie voor een verlenging van 5 jaar is 

inmiddels geaccordeerd door het ministerie.  

Op het terrein van het Mahosot zijn de contouren van het operatie complex zichtbaar, de hoop was om in 2011 het complex in 

gebruik te nemen, maar dat bleek al snel een illusie. Door de weersinvloeden zijn de eerste tekenen van veroudering al aan het 

gebouw waar te nemen  

De lokale artsen zijn verder bekwaamd in de basale schisischirurgie . Inmiddels blijken een aantal chirurgen steeds meer in 

staat zelfstandig ingrepen uit te voeren.  Tijdens onze afwezigheid opereerden afgelopen jaar de artsen van het Mahosot 

wederom vele tientallen kinderen aan hun schisis. Door financiële ondersteuning van organisaties als Smiletrain uit de 

Verenigde Staten, werd het voor het Laotiaanse team mogelijk zelfstandig missies in de provincies te organiseren. Zij hebben 

de steden Luang Prabang in het noorden, Paksé in het zuiden en het centraal gelegen Savannakhet bezocht om ter plaatse te 

opereren.  

 

De operaties tijdens de missie van de stichting in januari 2011 verliepen zonder noemenswaardige complicaties. In totaal 

werden 77 patientjes geopereerd met schisis, NOMA en enkele met brandwonden. 

Sinds  2010  betaalt de stichting geen kosten meer aan het ziekenhuis voor ligdagen (bedden) van de patientjes en betaalt zij 

geen administratiekosten meer aan het ziekenhuis. Dit wordt betaald door de lokale overheid. Een mooi begin! 

 

Met dank aan de gulle gevers en deelnemers van het Lustrumgala  in kasteel Henkenshagen en verdere ondersteuning van 

Rotaryclub Eeckaerde werd de  wens om de OK’s in het door de Wereldbank geschonken gebouw in het Mahosot verder in te 

richten gerealiseerd. Met de opbrengst van het gala was het mogelijk een OK volledig in te richten.  

Het tandenpoetsen op school werd verder gepropageerd en werd samen met de decaan van de faculteit onder de aandacht 

gebracht bij het ministerie van volksgezondheid. Leidraad voor dit programma is het ‘Fit for School’ programma zoals op de 

Filippijnen wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de ‘World Health Organisation’. 

Samen met twee lokale tandartsen van de faculteit gaven wij scholing in het doen van wetenschappelijk onderzoek en met hen 

voerden wij  de  ‘pilot survey’ uit naar de gebitsgezondheid van basisschoolkinderen in Vientiane. Over de resultaten van dit 

onderzoek is  een wetenschappelijk artikel  gemaakt en dit  is inmiddels aangeboden en geaccepteerd aan een gerenommeerd 

internationaal wetenschappelijk  tijdschrift. 

 

  

4. Womens International Group 
 

Het was wel even wennen zonder onze trouwe kracht  Christel Schunke, die 6 jaar lang de coördinatrice Mahosot, van de WIG 

was. Haar vertrek hield  verband met haar terugkeer naar thuisland Duitsland vanwege de pensionering van haar echtgenoot. 

Vanaf januari 2011  heeft haar  collega van de WIG Hisae Sakamki  echter de draad opgepakt met een vernieuwend  fris elan. 

De samenwerking met de WIG verliep perfect in lijn met de afgelopen jaren. Met deze organisatie werken wij al zeven jaar 

samen om de kinderen en hun familie te ondersteunen. Zij delen geld uit voor reiskosten, goede voeding, verbandmaterialen 

e.d..  Wat zij allemaal doen en de liefde en toewijding waarmee dat gepaard gaat, is onmisbaar voor het welslagen van onze 

missies. De dames hebben een documentaire laten maken over de hulp aan het Mahosot ziekenhuis. Helaas voor ons zijn de 

opnamen gemaakt op het moment dat de Australische collegae van Interplast aan het werk waren. Boze tongen beweren dat 

dit komt door het grappigere accent en het betere uiterlijk van de Australiërs. De documentaire is te bekijken op onze website 

en is zeer de moeite waard! Het geeft een goed beeld van de  omstandigheden waarin wij in Laos werken. Meer informatie 

over the Womens International Group is te vinden op www.wiglaos.org 
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5. Posters 
 

De kinderen die met behulp van de stichting worden geopereerd, behoren tot de allerarmsten uit de Laotiaanse samenleving 

van 6 miljoen mensen. Zij hebben vaak dagen moeten reizen om naar ons in Vientiane te komen. De reis, het verblijf en de 

operatiekosten worden vergoed. Ook de reis- en verblijfkosten van de ouders/begeleiders worden betaald. Dit is de enige 

kans voor deze kinderen op een beter functioneren, een normaler uiterlijk en acceptatie door hun omgeving. Hoe  belangrijk 

dit is, wordt momenteel door Dr. Leila Srour, een Amerikaanse kinderarts werkzaam voor “Health Frontiers”, onderzocht. 

Later zal zij hierover publiceren en zullen wij dit onderzoek ook op onze website plaatsen. Leila is ook degene die posters 

heeft laten maken en vervolgens in vrijwel alle toegankelijke gebieden in het noorden van Laos heeft laten ophangen. De 

distributie van de posters werd zonder kosten verzorgd door de chauffeurs van BeerLao tijdens hun ritten die het gehele land 

tot in de verste uithoeken van het favoriete bier voorzien. 

 

6. Acquisitie 
 

Het werven van fondsen en goederen was dit jaar zeer bevredigend. Het IIIe Lustrum dat 7 november 2010 gevierd werd op kasteel 

Henkenshage gelegen in het Brabantse Sint-Oedenrode werkte ook  dit jaar nog door. Stichting Friends of Rotary Eeckaerde heeft 

het enorme bedrag van 30.000 euro wat zij opgehaald hebben naar aanleiding van het Lustrum overgemaakt. Dit zorgde voor een 

behoorlijke input aan de goede zijde van de balans. Met onder andere dit geld werd de inrichting van de nieuwe operatiekamers 

bekostigd.  

Traditioneel vond ook dit jaar de Bridge the Gap schaatsmarathon plaats op kunstijsbaan Haarlem georganiseerd door stichtig 

Kunstijsbaan Haarlem .  

Een aantal Fondsen, Stichtingen en bedrijven, waaronder Veenman Handels Onderneming, Bloem's Vinotheek 's-Hertogenbosch, 

Diaken prothestantse gemeenschap Aerdenhout, Bedrijf Vijf, Amsterdam Mare Holland bv,  Stichting Damiano, Stichting Benveh, 

Nuyten advocatuur bv en Praktijk voor logopedie De Protter zijn wij zeer erkentelijk voor hun steun.  

Dank gaat ook uit naar de vele persoonlijke donaties aan de stichting. Zij kwamen uit het gehele land. 

Vele personen hebben de Stichting zeer geholpen en wij zijn  zeer erkentelijk voor hun steun. Speciaal moeten worden genoemd 

Henk en Sjobbe voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren. Ook willen wij Annelies Detmar van de VUMC hartelijk danken voor 

haar hulp bij het hechtmateriaal en instrumentarium ter voorbereiding van de missies. Dit doet zij al zestien jaar! 

 

De stichting behoudt de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status bij de belastingdienst.  

 

Wederom  verschenen een aantal publicaties in dagbladen en tijdschriften. 

 

7. Afsluiting 

 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat wij ook dit jaar weer een stukje van onze doelstelling hebben 

kunnen realiseren. Net als in Vietnam zijn de Laotiaanse collega’s nu na enkele jaren opleiding in staat zelfstandig bij de 

schisis kinderen basale chirurgische ingrepen uit te voeren. Tevens moeten we concluderen dat onze Laotiaanse collega’s nog 

steeds een groot beroep op ons moeten doen. De lokale overheid zet zich steeds meer in om voor de eigen bevolking een 

werkend gezondheidszorgsysteem op te zetten. Met name door een gebrek aan mankracht en beperkte financiële middelen, 

blijft zij steeds aangewezen op hulp uit het buitenland. Hopelijk dat met de inrichting van de ‘Bridge the Gap- OK’ in het 

Mahosot het verwezenlijken van ons doel, onszelf overbodig maken en behandeling van alle schisispatientjes door lokale 

artsen en gesteund door de eigen overheid, dichterbij komt. 

 

Ondertussen heeft ons de vraag bereikt of we willen participeren in het opzetten van een opleiding tot ‘oral surgeon’, een 

tandheelkundige specialisatie die het meest lijkt op de kaakchirurg in Nederland. Dit vormt opnieuw een uitdaging voor het 

gehele team en wij hebben dit momenteel in beraad. De stichting heeft in ieder geval alvast gezorgd voor een concept –

curriculum, zodat de procedure voor het starten van deze opleiding bij de lokale overheid in gang kan worden gezet. 

 

De tandheelkundige projecten verlopen zeer succesvol. Het plan dat vorig jaar werd opgesteld is geaccepteerd door het 

Ministerie van Educatie en het Ministerie van Gezondheidszorg. De World Health Organisation en de Fit for School organisatie 
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hebben we bereid gevonden te participeren. Belangrijk is dat de lokale overheid uiteindelijk de kosten gaat dragen. Zoals de 

afspraken momenteel zijn, gaat dit na de proefperiode van drie jaar gebeuren. 

 

Al met al is er voldoende reden om ons de komende jaren weer met veel enthousiasme in te zetten. Daar profiteren natuurlijk 

op de eerste plaats de allerarmste kinderen met schisis en NOMA van! 

 

Amsterdam, februari 2012 

Stichting Bridge the Gap 
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8. Financieel verslag 2011 

 Saldo ABN AMRO rekening courant per 31-12-2010

7.323,66€         

Saldo ABN AMRO internetspaarrekening per 31-12-2010

67.095,56€       

INKOMSTEN UITGAVEN 

Donaties 9.860,00€         Bankkosten 139,88€            

KvK 32,64€             

Donaties teamleden 8.153,00€         Websites 74,98€             

Donatie Eeckearde 30.000,00€       Kosten lustrum 7-11-2010 115,00€            

Rente 1.210,14€         Reis/verblijfk. patienten 4.483,91€         

Lokale verpleegkosten 5.563,23€         

Mahosot hospital

Europ Continents 50.093,91€       

(inrichting OK)

Reiskosten teams 12.766,76€       

overige uitgaven Laos 3.379,90€         

Kosten hechtmat. 3.266,18€         

Bestuurskosten -€                 

totaal inkomsten 49.223,14€       totaal uitgaven 79.916,39€       

Saldo rekening courant per 31-12-2011 8.770,27€         

Saldo internetspaarrekening per 31-12-2011 34.955,70€       

Totaal saldo per 31-12-2011 43.725,97€       

Van uit dit saldo zijn inmiddels de reiskosten voor januari 2012 gefinancieerd.

Vught, januari 2012

J.T.P. Besseling, penningmeester


