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J.T.P. Besseling, Penningmeester 
L. Dubois, secretaris      
 
Team 2009 
Mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie 
Dr. J.J. de Mol van Otterloo, kaakchirurg 
Prof.dr. D.B. Tuinzing , kaakchirurg 
L. Dubois , kaakchirurg i.o. 
 
Plastische chirurgie 
J.P.W. Don Griot, plastisch chirurg 
M.B. Bouman, plastisch chirurg 
S.M. Hamburg, plastisch chirurg i.o. 
 
Anesthesiologie 
G.J. Hommes 
 
Tandheelkunde 
JTP Besseling, tandarts 
J.H.Schotte, tandarts 
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Local Medical Staff:       
Mahosot Hospital: 
Dr. Vanpheng Norasingh, anesthesist 
Dr. Keutmy Khansoulivong, plastisch chirurg 
Dr. Bounthavy Sisomphou, algemeen chirurg 
Dr. Chai, plastisch chirurg 
Kaisone Khemmanyvong, KNO arts 
 
Dental School 
University of Health Sciences 
Prof. Dr. Aloungnadeth Sitthiphanh 
Prof. Dr. Sengphouvanh Ngonephady 
 
 
 
 
Andere belangrijke lokale contacten: 
Womens’s International Group (WIG): Zij levert een waardevolle en significante bijdrage waar het gaat om de vergoeding van 
reiskosten en de voedselvoorziening van de patiënt. Contact persoon: Christel Schuncke. 
Leila Srour: een Amerikaanse kinderarts, werkzaam voor de organisatie Health Frontiers en permanent in Laos gevestigd is. Zij 
houdt zich voornamelijk bezig met de begeleiding van de Noma patiënten. 
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1. Samenvatting missie januari 2009,  Vientiane 
 
De chirurgische afdeling van het Mahosot ziekenhuis werd gerenoveerd, iets wat ons een maand voor vertrek werd medegedeeld. Als 
alternatief werd uitgeweken naar de gynaecologie afdeling, waar in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts een i.p.v. twee 
operatiekamers (OK) beschikbaar was.  Tevens betekende dit dat het aantal beschikbare bedden voor opvang van onze patiënten 
verminderde. Hierop werd het patiëntenaanbod aangepast. Gekozen werd voor behandeling van meerdere NOMA patiënten. Deze 
ingrepen zijn veel complexer en langduriger (vaak twee operaties van 6-10 uur) dan de operaties bij schisispatienten. In totaal werden 
dit jaar 32 kinderen geopereerd. Een duidelijk verschil met de vaak meer dan 100 kinderen per missie in de jaren daarvoor. Wat niet 
betekende dat de belasting voor de chirurgen minder was. Integendeel, het was flink aanpoten! 
 De locale staf was wederom enthousiast en beschikt over de kwaliteiten om zich de gedoceerde chirurgische ingrepen eigen  te 
maken. Door het slecht beheersen van de Engelse taal door de lokale staf, werd de communicatie tijdens de klinische momenten 
enigszins bemoeilijkt. Bij de screening  werd ons team bijgestaan door Leila Srour, zij heeft zich de Laotiaanse taal eigen gemaakt en 
kan de patiënten en hun ouders/begeleiders goed uitleggen wat hen te wachten staat.  De leden/dames van de WIG hebben bewezen 
een onmisbare ondersteunende rol te vervullen bij de postoperatieve zorg voor de kinderen. 
De tandheelkundige missie heeft vorm gekregen. Er werden colleges gegeven aan de tandheelkunde studenten en de projectscholen 
werden bezocht. Er zal op zoek worden gegaan naar een sponsor voor het opzetten van een ‘Oral Health Prevention Program’. 
 
Voor meer en actuele informatie wordt u verwezen naar de website(s) van de stichting, www.bridgethegap.info en 
www.stichtingbridgethegap.nl 
 

 
 
 
 

2.  Mahosot Hospital 
 
Verpleging 
De lokale operatiezusters spelen goed in op de chirurgische omstandigheden. Door het gebrekkige Engels van de Laotiaanse 
medewerkers is het soms lastig om het juiste instrumentarium bij elkaar te sprokkelen. De hoofdzusters Bouaphet (zaal en recovery) 
en Maniphet (OK) doen erg hun best om de missie in goede banen te leiden en optimale zorg te leveren voor de patiënten.  
 
Operatie Kamer 
Het OK-complex waar we de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt wordt gerenoveerd. Hierdoor is uitgeweken naar de 
afdeling gynaecologie waar we gebruik konden maken van een operatiekamer met twee tafels. De OK tafels zijn in hoogte te 
verstellen. De OK lampen zijn slecht, kwaliteit bureaulamp. Het instrumentarium is minimaal aanwezig en slecht georganiseerd. Alle 
instrumenten worden in grote bakken bewaard en per patiënt worden de benodigde instrumenten uit de bakken gevist. Het hoogst 
noodzakelijke instrumentarium, o.a. een boor/zaag unit, hebben we zelf meegenomen.   
 
Zaal 
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Hele basale omstandigheden. Een patiënt per bed, acht beden per kamer. Twee a drie kamers/zalen zijn voor onze patiënten 
gereserveerd. De familie levert een behoorlijke bijdrage aan de verzorging. De verpleging doet de wondverzorging en verstrekt de 
benodigde medicijnen. De leden van de  WIG faciliteren de voeding/maaltijden en houden een oogje in het zeil wanneer het team van 
de stichting weer naar Nederland afgereisd is.  
 
Anesthesie & Recovery 
De omstandigheden zijn erg basic. Met dank aan de donatie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars hebben we destijds een goed 
anesthesie apparaat aan kunnen schaffen. Het hoofd anesthesie VPheng houdt goed het overzicht. De recovery is conform de rest. De 
recovery is naast de OK’s. Er zijn zes bedden die de O2 en de afzuiging delen. De patiënten werden gemonitord door een pulse 
oximeter die beurtelings gebruikt werd. 
 
ICU 
Wederom basaal. De monitoren zijn goed. Er liggen gemiddeld zes tot acht patiënten op de ICU. Een tweetal patiënten kunnen in 
isolatie verpleegd worden. In totaal hebben we vijf patiënten een of meerdere nachten op de ICU door laten brengen. 
 

 
 

 
3. Algemene aanbevelingen 

 
1.Kosten van behandelingen: De patiënten kunnen de kosten van de chirurgie onmogelijk dragen. Het is noodzakelijk dat de kosten 
hiervoor gedeeld worden door Bridge the Gap en het Laotiaanse ministerie van volksgezondheid. Alleen zo ontstaat een situatie 
waarbij samen met onze stichting aan de toekomstige ontwikkeling van de Laotiaanse gezondheidszorg kan worden gewerkt. De 
intensieve zorg rondom de Noma-patiënten zorgde voor en exponentiële groei in kosten per patiënt. Het bestuur van de stichting heeft 
besloten dat de hulp aan deze patiëntengroep past bij de filosofie van de stichting om de allerarmsten te helpen en een kans te geven 
een nieuw bestaan op te bouwen. De complexheid van de chirurgie zorgt ervoor dat deze patiënten vaak in meerdere lange sessies 
geopereerd moeten worden en langdurige en intensieve opvang en nazorg geboden dient te worden. Met Leila Srour als begeleidster 
van deze patiënten wordt hierin bijgedragen. 
 
2. Materiaal:  
De chaos in het opbergen van instrumentarium maakt het moeilijk overzichtelijk welke spullen aanwezig zijn. Door het grote en 
vooral de diversiteit van het patiëntenaanbod komen we soms materialen te kort. Met name verbandmaterialen voor de grote 
hoeveelheid brandwond patientjes. Een dermatoom om huidtransplantaten in een kortere tijd te verkrijgen is zeer bruikbaar. 
Osteosynthese materiaal voor eventuele reconstructies is naast een boor/zaag unit een vereiste als we verder gaan met de NOMA 
chirurgie.  
 
3. Taal: Het Engels van met name de artsen en enkele verpleegkundigen (o.a. Bophet) gaat vooruit. De vertaalkunsten van Leila 
blijven zeer hulpzaam. Echter in sommige gevallen blijft communiceren lastig. Een vertaler zou zeer behulpzaam zijn. De WIG heeft 
iemand in eigen gelederen die komende jaren hiermee kan helpen. 
 
4. Onderwijs: Mede door het taalprobleem is het geven van onderwijs lastig. Symposia worden met behulp van een talk gehouden. 
De basale chirurgie is aan enkele (jonge) chirurgen te leren. Op aangeven van het ziekenhuis en tandheelkundige faculteit zijn de 
onderwerpen van lezingen besproken en kunnen worden voorbereid, opdat deze vooraf naar het Laotiaans kunnen worden vertaald. 
Voor volgende jaren zal op de zelfde wijze hierop voortgeborduurd kunnen worden. 
 
5. Patientenselectie: Het aanbod is veel diverser dan de jaren in Vietnam. De slecht ontwikkelde Laotiaanse gezondheidszorg is hier 
mede debet aan. Daarnaast is de populatie van 6 miljoen inwoners een stuk kleiner dan de bijna 90 miljoen van Vietnam. Dit betekent 
dat het aanbod schisispatiënten momenteel te behappen is.  Op verzoek van de lokale overheid en de organisatie achter de NOMA 
patiënten hebben we besloten ons werkterrein te verbreden. De verbouwing van de chirurgische afdeling werd slechts een maand voor 
ons vertrek aangekondigd, waarop we de teamsamenstelling niet hebben kunnen wijzigen. De capaciteitsreductie drukte op het aantal 
geopereerde patiënten, echter de complexheid van zorg nam enorm toe. Ook het nazorgtraject vergde veel meer inspanning. 
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4. Dental School 
 
De door ons zo gewenste tandheelkundige (na)zorg zal uitgevoerd worden door de Tandheelkundige Opleiding van de Medische 
Faculteit in Vientiane. Dit is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Eerst zullen daar studenten en staf voor moeten worden opgeleid 
en zullen wij moeten helpen bij de aanschaf van bruikbaar instrumentarium. 
Motivatie is er voldoende. De mogelijkheden zijn echter zeer beperkt en wij zullen u de details besparen van de aanblik van de 
tandheelkundige opleiding.  
In Laos praktiseren tussen de 150 en 200 tandartsen, die zich ontfermen over ruim 6 miljoen mensen. De Dental School in Vientiane 
is het enige tandheelkundige opleidingsinstituut in Laos. De instroom van nieuwe studenten ligt momenteel op zo’n 50 tandheelkunde 
studenten per jaar. Zij zullen na 6 jaar met beperkte middelen, de Laotiaanse bevolking van tandheelkundige hulp voorzien.  
De tandheelkundige faculteit is niet veel meer dan een bonte verzameling van stoelen die niet zouden misstaan in het Nederlands 
Tandheelkundig museum. Met slechts een handje vol staf probeert de decaan, professor Sengphouvanh Ngonephady de faculteit op te 
bouwen en een nieuwe generatie tandartsen op te leiden. Het sleutelwoord is preventie en hier vanuit zal de basiszorg moeten worden 
opgebouwd.  
 
 
Het idee is te handelen naar een concept van de World Health Organisation (WHO), Basic Package of Oral Care (BPOC). Dit komt 
neer op behandeling van acute pijnklachten, preventie en de introductie van betaalbare fluoridenhoudende tandpasta. Daarnaast het 
opzetten van een ART- programma (Atraumatic Restorative Treatment), zeg maar boren zonder boor, om ook vroegtijdig cariës te 
behandelen. Als dit eenmaal op orde is, kan de tandheelkundige zorg zich verder ontwikkelen. 
Samen met professor Sengphouvanh Ngonephady werd een concreet plan opgesteld. Met slechts kleine veranderingen moet het 
mogelijk zijn om aan te vangen met een Basic Package of Oral Care- programma. In 2010 zal een symposium worden gehouden over 
dit onderwerp. Tevens zullen  op meer basisscholen tandheelkundige programma’s worden gestart, uitgevoerd door de studenten van 
de Dental School. 
 
Dankzij een gift van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zijn we in staat geweest materiaal in de vorm van (mobiele) 
tandheelkundige behandeleenheden, stoelen, roterend instrumentarium en tandheelkundige instrumenten als extractietangen aan te 
kopen. Tijdens de missie van 2010 zal dit overhandigd worden en zal met het educatie en research  programma gestart worden. 
Hiermee lijkt een lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling te gaan. Volgend jaar kunnen we hier meer over vertellen. 
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5.  Acquisitie 

 
De activiteiten hadden het verwerven van fondsen en goederen ten doel en dat was succesvol. 
Een aantal Fondsen, Stichtingen en bedrijven, oa. Veenman Handels onderneming, City Beautiful Financial Consultants, Bejo 
Properties, Stichting Damiano en Stichting Benveh hebben daartoe zeer ruim bijgedragen. Kunstijsbaan Haarlem organiseerde de 
jaarlijkse dag waarvan de opbrengst wederom ten goede kwam aan de stichting.  
Dank gaat uit naar de persoonlijke donaties aan de stichting. Zij kwamen uit het hele land. 
Bijzonder ook waren de donaties voor het afscheid van Geert Hommes en voor de promotie van Peter don Griot.  
Vele personen hebben de Stichting zeer geholpen en zijn wij zeer erkentelijk voor hun steun. 
 
Een aantal publicaties verschenen in Dagbladen en Tijdschriften. 
 
Speciaal moet de hulp genoemd worden die wij kregen van de Women International Group, een hulporganisatie bestaande uit 
vrijwilligers, die is opgericht door de echtgenotes van ‘Westerse’ zakenlieden en diplomaten in Vientiane. Een 150 tal kordate dames 
verlenen onmisbare diensten in jeugdzorg, onderwijs, gezondheidszorg en vrouweneducatie. Hun inzet is onmisbaar voor onze 
organisatie en voor de patientjes. Zij leveren een bijdrage aan het vervoer van de patienten van en naar het Mahosot en zorgen voor 
goede voeding rondom de operatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wetenschappelijk onderzoek 
 

Leila Srour realiseerde met onze hulp een publicatie  in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift (Leila Srour et al. Noma in 
Laos: Stigma of Severe Poverty in Rural Asia Am. J. Trop. Med. Hyg., 78(4), 2008, pp. 539-542).  

Dankzij de gift van het Innovatiefonds zorgverzekeraars kunnen  nu concrete plannen worden gemaakt voor een ‘oral health’ studie. 
Tijdens de missie van 2010 zullen de eerste patiënten gescreend worden voor een ‘pilot survey’ naar tandbederf bij schoolkinderen in 
Vientiane en ligt er een basis voor een grootschalig onderzoek naar tandbederf bij Laotiaanse kinderen. 
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7. Afsluiting 
 

Het jaar 2009 was een bijzonder jaar voor de stichting waar een hoop zaken zich afspeelden in Laos die een ander licht hebben laten 
schijnen op het Mahosot. Dit heeft er tevens voor gezorgd dat ons lokale netwerk enorm gegroeid is. We hebben interessante mensen 
ontmoet, die ons bij staan in ons doel om de lokale gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen. We gaan ons hierdoor vol 
vertrouwen en met veel inzet voorbereiding op de missie van januari 2010. Hulp op medisch gebied vanuit het buitenland aan Laos is 
nog zeer bescheiden en beslist onvoldoende. Wel lijkt er een basis voor verbreding van activiteiten van de Stichting met name via de 
Dental School. 
 
Amsterdam, 21 februari 2010 
L.Dubois,  secretaris  
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8. Financieel Jaarverslag 2009 

 
 
 

       

Saldo ABN AMRO rekening courant per 31-12-2008  
 € 
11.220,05   

Saldo ABN AMRO internetspaarrekening per 31-12-
2008  

 € 
39.653,54   

       
INKOMSTEN    UITGAVEN   
       
Donaties   €         16.304,50   Bankkosten  €              118,82  
Afscheid Geert 
Hommes  €           3.515,50   KvK   €                26,14  
Rente   €           1.150,72   kosten patiënten  €           5.966,48  
Wilde Ganzen  €           2.909,50   Mahosot hospital  
(Overige deel premie Wilde Ganzen  Aanschaf apparatuur  €         17.135,03  
rechtstreeks naar Mahosot hospital)  project tandheelkunde  
Innovatiefonds 
zorgverz.  €         20.000,00   Lokale verpleegkosten  €           4.964,42  
Tickets   €           1.807,00   Mahosot hospital  
naar betaalrekening  €         16.850,00   Bestuurskosten  €                34,52  
    Reiskosten teams  €         16.108,00  
    naar spaarrekening  €         16.700,00  
       overige uitgaven Laos  €           1.764,52  
        
totaal inkomsten  €         62.537,22   totaal uitgaven  €          62.817,93  
       
Saldo rekening 
courant  per 31-12-2009   €           5.091,96  
Saldo 
internetspaarrekening   per 31-12-2009   €         45.500,92  

Totaal saldo  
per 31-12-
2009   €         50.592,88  

       
Van uit dit saldo zijn inmiddels de tickets voor de reis van januari 2010 naar Laos gefinancierd 
       
Vught, februari 
2010           
J.T.P. Besseling, penningmeester         


