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Verslag operatieve en educatieve missie januari 2012:
Leden team
Plastische chirurgie!
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Drs. Stijn Hamburg

Kaakchirurgie!
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Prof. Dr. Bram Tuinzing
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!
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Dr. Just de Mol van Otterloo
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!

!

Drs. Leander Dubois

Anaesthesiologie!

!

Drs. Peter Broere

Tandheelkunde!

!

Drs. Henk Schotte

!

!

Drs. Sjobbe Besseling

!

Het doel van deze missie was
om kennis en vaardigheden over
te brengen op onze Laotiaanse
c o l l e g a ’s v a n h e t Ma h o s o t
z i e ke n h u i s e n d e a f d e l i n g
tandheelkunde van de Nationale
Universiteit van Vientiane. Verder
is het behandelen van de

allerarmsten in Laos met
afwijkingen van het aangezicht
zoals schisis (hazelip) en noma
een prioriteit.
De missie heeft
plaatsgevonden van 13-28 januari
2012 in Vientiane, Laos.

LAOS - PART 7
De zondagochtend begint dagen moeten maken om ons te
traditioneel met de screening van bezoeken. Grote delen van de reis
de patiënten. Totaal 96 patiënten m o e t e n b o v e n d i e n l o p e n d
uit alle hoeken van het uitge- worden afgelegd. De kinderen en
strekte land hebben zich met hun hun families verblijven in en om
f a m i l i e v e r z a m e l d v o o r h e t het ziekenhuis. Dit beloopt al
nieuwe operatiecomplex. Zij snel twee weken.
hebben vaak een reis van enkele
(lees verder op pagina 2....)
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alleen de allerarmsten....
De	
   kinderen	
   die	
   door	
   de	
   s+ch+ng	
  
worden	
   geopereerd,	
   behoren	
   tot	
   de	
  
allerarmsten	
   uit	
   de	
   Lao+aanse	
   sa-‐
menleving	
   van	
   6	
  miljoen	
  mensen.	
   Zij	
  
hebben	
   vaak	
   dagen	
   moeten	
   reizen	
  
om	
   naar	
   ons 	
   in	
   Vien+ane	
  te	
  komen.	
  
De	
   reis-‐,	
   verblijf-‐	
   en	
   opera+ekosten	
  
worden	
  vergoed.	
  Ook	
  de	
  reis-‐	
   en	
  ver-‐
blijCosten	
  van	
  de	
  ouders/begeleiders	
  
worden	
  door	
  de	
  s+ch+ng	
  betaald.	
  Dit	
  
is 	
  de	
  enige	
   kans	
  voor	
   deze	
  kinderen	
  
op	
   een	
   beter	
   uiterlijk	
   en	
   accepta+e	
  
door	
  hun	
  omgeving.
De	
  contactpersoon	
  in	
  Laos	
  voor	
  men-‐
sen	
  met	
  noma	
  is	
  Leila	
  Srour.	
  Zij	
  is	
  een	
  
Amerikaanse	
  kinderarts	
  en	
  werkt	
  
voor	
  ‘Health	
  Fron+ers’.	
  Leila	
  zoekt	
  
ac+ef	
  naar	
  mensen	
  die	
  op	
  enig	
  mo-‐
ment	
  in	
  hun	
  leven	
  noma	
  hebben	
  

doorgemaakt	
  en	
  
met	
  de	
  vreselijke	
  verminkingen	
  als	
  
gevolg	
  hiervan	
  moeten	
  leven.	
  Leila	
  is	
  
ook	
  degene	
  die	
  posters	
  laat	
  maken	
  
en	
  vervolgens	
  in	
  vrijwel	
  alle	
  toegan-‐
kelijke	
  gebieden	
  in	
  Laos	
  laat	
  ophan-‐
gen.	
  De	
  distribu+e	
  van	
  een	
  deel	
  van	
  
de	
  posters	
  wordt	
  belangeloos	
  ver-‐
zorgd	
  door	
  de	
  chauﬀeurs	
  van	
  Beer-‐
Lao,	
  die	
  het	
  gehele	
  land	
  van	
  het	
  favo-‐
riete	
  bier	
  voorzien.	
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VERVOLG VAN HET REISVERSLAG VAN PAGINA 1
Zij slapen, eten en wachten al die tijd in de
nabijheid van de ingang van het operatiecomplex.
Gedurende de nacht slapen zij op een matje op de
grond ergens in het ziekenhuis. Omdat nu wordt
gewerkt in een nieuw gebouw is de verblijfsruimte
van de anesthesiologen vrijgekomen. In deze
ruimte hebben velen een plekje gevonden om de
nachten door te brengen.
Om 9 uur loopt alles als vanouds. Vele kinderen
met vaak zeer uitgebreide en ingewikkelde vormen
van schisis, noma of andere kwalen die niet door
lokale artsen kunnen worden behandeld, wachten
geduldig op hun beurt. Er melden zich 6 ‘nieuwe‘
noma patiënten en een aantal komt voor een
tweede of zelfs derde operatieronde. Sommigen
hebben een kleine chirurgische correctie nodig,
anderen een tandheelkundige vervolgbehandeling.
De dames van de Womens International Group
zijn aanwezig om te zorgen dat eenieder die zich
aanmeldt ook de vergoeding voor de reiskosten
krijgt en de komende periode gevolgd kan worden.
Zo krijgen de kinderen en hun familie de zorg die
zij nodig hebben en worden zij tevens financieel
bijgestaan.

We hebben twee weken heel goed kunnen
werken met onze lokale collega’s en velen goed
kunnen opereren. De dankbaarheid van met name
de ouders is zichtbaar groot. Er hebben zich geen
noemenswaardige complicaties voorgedaan
gedurende de operaties en we zijn met een gerust
hart weer huiswaarts gekeerd.
Tot volgend jaar!

DE UITDAGING
dokters les te geven. Zij doen dit
met volle inzet en overgave en
accepteren dat de faciliteiten nu
eenmaal veel minder zijn dan
thuis in Nederland. Ook de
instr umenten waarmee zij
opereren zijn vaak van een veel
mindere kwaliteit dan zij gewend
zijn.

Ook nu de nieuwe operatiekamers in gebruik zijn genomen
is het voor de chirurgen van het
team steeds weer een uitdaging
om deze kinderen onder deze
omstandigheden te behandelen
en ondertussen de Laotiaanse

De subtiele samenwerking
tussen ons team, alle dokters en
verpleegkundigen van het
ziekenhuis, de dames van ‘the
WIG’ en Leila Srour, maken dat
wij in staat zijn deze allerarmste
kinderen van Laos te helpen en
ze een menswaardiger leven te
geven met acceptatie door hun
ouders en hun omgeving. De
waardering en de gelukkige
gezichten van met name de
ouders van deze kinderen na
afloop (de kinderen zelf zijn vaak
nog te veel herstellende van de
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zware operaties) zijn hartverwarmend en zeer ontroerend.
Uiteindelijk geeft dat ons de
drive om hier ieder jaar met veel
plezier en vol overgave terug te
keren.
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DE LAOTIAANSE OVERHEID EN TANDHEELKUNDE
De tandheelkunde in Laos zit
behoorlijk in de lift de afgelopen
jaren. Onder de bezielende leiding van Prof. Sengpouvanh
Ngonephady is de faculteit een
bloeiende organisatie aan het
worden waar alle facetten van de
tandheelkunde aan bod komen.

‘THE WIG’
Me t d e Wo m e n s In t e rnational Group werken wij al die
jaren samen om de kinderen en
hun familie te ondersteunen. Zij
delen geld uit voor reiskosten,
ko s t e n v a n g o e d e v o e d i n g ,
verbandmaterialen e.d..
De aandacht, liefde en toewijding waarmee dat gepaard
gaat, is onmisbaar voor het welslagen van onze missies. Wij
worden hierdoor in staat gesteld
ons volledig te concentreren op
de technische kant van de zaak en
op het opleiden van onze Laotiaanse collegae. Het ontneemt
ons van veel zorgen dat wij weten

dat, ook na ons vertrek, de kinderen goed worden begeleid en
voorzien van alles wat zij nodig
hebben om goed te herstellen en
terug te keren naar huis.
Vorig jaar hebben de dames
een documentaire laten maken
over hun werk in het Mahosot
ziekenhuis. 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.

door de enorme inzet van de
jonge Laotiaanse tandarts Jing
Homsavath is het gelukt om alle
partijen nodig om zo’n project op
te z e t te n ( W H O, o v e r h e i d ,
faculteit, fabrikanten, scholen,
gemeenschappen, etc.) bijeen te
brengen en een projectvoorstel
Door een gebrek aan finan- op te stellen.
ciële middelen en een groot gebrek aan kennis aanwezig in Laos,
is de strategie om langzaamaan
met behulp van buitenlandse
organisaties als Bridge the Gap de
faciliteiten van de faculteit te
verbeteren. Ondertussen worden
tandartsen in het buitenland, of
via buitenlandse organisaties die
Na anderhalf jaar van voorbein Laos komen trainen, verder reidingen gaat een proefproject
opgeleid. Bij terugkomst na 3-4 van start dat drie jaar gaat duren.
jaar kunnen zij de afdelingen Het aantal scholen dat deelneemt
leiden en de opgedane kennis wordt uitgebreid met 1-2 scholen,
overbrengen op de Laotiaanse (bovenop ons huidige aantal) per
studenten. Aangezien de eerste district in Vientiane (9 districten
lichting ‘post-docs’ nu terugkeert en zo groot als de provincie
uit,Thailand, Japan of Korea Noord-Brabant). De moederbeginnen de verschillende afde- organisatie stuurt een projectlingen vorm te krijgen en is de manager vanuit de Filipijnen om
kwaliteit van de opleiding aan het alles te coördineren. Na deze
verbeteren.
periode zal de Laotiaanse
Waar de stichting de afgelopen jaren op in heeft ingezet is de
opleiding tot ‘Oral Surgeon’ en
het Fit for School programma dat
op de Filipijnen een enorm succes
is gebleken. Voor de opleiding tot
Oral Surgeon ontwikkelen we in
samenwerking met de faculteit
een curriculum. Na goedkeuring
door de overheid kan gestart
worden met deze driejarige
master opleiding. Het hoofd van
deze afdeling is in Thailand
opgeleid.
Het mooiste resultaat voor de
stichting dit jaar op tandheelkundig gebied is dat het door ons
geïnitieerde project voor tandenpoetsen, handen wassen en ontwormen op scholen (Fit for
School) nu wordt opgepakt door
de Laotiaanse overheid. Mede
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overheid het project voortzetten
e n v e r d e r u i t b r e i d e n . Wa t
verschilt met de situatie op de
Filipijnen is dat in Laos ook
maaltijden worden verzorgd. Op
youtube is het filmpje te zien dat
we vorig jaar hebben gemaakt
over het tandenpoetsen op een
van de projectscholen: http://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=TIxXoWWv0oE)
Voor een kleine stichting als
Bridge the Gap met een
bescheiden budget, is het
natuurlijk fantastisch om te zien
dat je met geringe middelen en
veel inzet dit kunt bereiken, daar
waar grote, professionele
organisaties dit in het verleden
niet voor elkaar kregen en Laos
min
of
meer
hadden
‘afgeschreven’.

MAHOSOT ZIEKENHUIS VIENTIANE, LAOS!
NIEUW OK-COMPLEX
Gereed!

Vi e r j a a r g e l e d e n w e r d
begonnen met de bouw van het
operatiecomplex, een donatie
van de Wereldbank, op de plek
van het oude gebouw. In de
tussenliggende periode vonden
de operaties plaats op de
afdeling gynaecologie.
Na vier jaar van slopen,
wederopbouw en inrichten was
het deze missie dan eindelijk zo
ver: het nieuwe ok-complex is in
gebruik genomen! Voor de in-

van
het
operatieinstrumentarium. Vaak wordt
gewerkt met oud en versleten
instrumentarium dat dringend
aan vervanging toe is. Een zeer
onwenselijke situatie, maar in
Laos vaak de enige keus. Als
stichting zijn wij druk bezig
hierin verandering te brengen en
zorg te dragen voor adequaat
instrumentarium. Hopelijk lukt
het ons snel middelen te vinden
om dit te realiseren.
Nieuw leven - Phan

Tijdens deze missie kwam
Phan voor de tweede keer op
bezoek. Hij komt uit een zeer
arme regio in het noorden van
Laos en heeft op 3-jarige leeftijd
noma doorgemaakt. Vorig jaar
heeft hij zich door ons laten
opereren en deze keer wilden we
voor hem nog een nieuwe
richting van de operatiekamers mondhoek construeren. Zijn
heeft de stichting de afgelopen
jaren substantieel bijgedragen.
Ook in de nabije toekomst heeft
d e s t i c h t i n g e e n d o n a te u r
gevonden die substantieel zal
bijdragen aan inrichting van de
operatiekamers en verdere
verbetering van de zorg.
Het werken in deze nieuwe
operatiekamers is een zegen
vergeleken met de oude situatie. grote wens is om te trouwen.
De kamers zijn veel ruimer en
Tijdens een vrij moment in
door de aanschaf van nieuw
het weekend waren we blij
equipement
zijn
de
verrast toen we in de stad oog in
omstandigheden waarin wordt
oog kwamen met Phan. Hij is
gewerkt al zoveel beter dan
vroeg ter ug gekeerd uit zijn
enkele jaren geleden. Ook onze
geboortedorp om ons niet te
lokale collegae kunnen hun geluk
missen en heeft ondertussen een
niet op en zijn uitermate blij met
baantje als bewaker weten te
de geboden faciliteiten. Voor de
bemachtigen, met bijbehorend
toekomst geldt dat nog niet alle
uniform. Hij vertelde dat als hij
kamers volledig zijn ingericht.
zich tegenwoordig onder de
Met de donatie van de Eureko
mensen begeeft, hij niet meer
Achmea Foundation zal hierin
het idee heeft dat mensen hem
snel verandering komen. Een
o n t w i j ke n . H i j v o e l t z i c h
laatste stap zal zijn het
geaccepteerd!
verbeteren/vervangen/aanvullen
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Stichting
Bridge the Gap
Sinds 1995 actief in Vietnam en
daarna sinds 2005 in Laos.
Bestuur
Dr. J.J. de Mol van Otterloo voorzitter
Dr. J.P.W. Don Griot - vice-voorzitter
Drs. J.T.P. Besseling - penningmeester
Drs. L. Dubois - secretaris
Correspondentie
leanderdubois@me.com
sjobbebesseling@bridgethegap.info
ANBI
geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling bij de
belastingdienst en erkend als goed
doel.
Donaties
43.34.93.291 tnv stichting Bridge the
Gap te Amsterdam

In het kort
SCHISIS
Aangeboren
afwijking aan
lip-, kaak- en/
of gehemelte.
Kan enkel- of
dubbelzijdig voorkomen.
NOMA
Extreme
afwijking als
gevolg van
ontsteking
vanuit het
tandvlees. Zeer agressief en de
meeste kinderen overleven
niet. Bij ondervoeding en
slechte hygiëne.
TUMOREN
Allerhande
typen,
goedaardig
en
kwaadaardig, behandelbaar en
onbehandelbaar.
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UW DONATIES ZIJN ZEER WELKOM!
WANNEER U HET WERK VAN DE STICHTING WILT STEUNEN:
ABN AMRO 43.34.93.291, STICHTING BRIDGE THE GAP, AMSTERDAM

