
Wederom equipment voor 
Mahosot ziekenhuis!

In navolging van 2012 en 2013 
(mogelijk gemaakt door de Eu-
reko Achmea Foundation) hebben 
we ook dit jaar weer voor een 
schitterend bedrag aan nieuwe 
materialen kunnen kopen. Met 
d o n a t i es va n o. a. d e Wi l l e m 
Meindert de Hoop stichting en de 

materialen die ons ter beschik-
king zijn gesteld door de Neder-
landse NOMA stichting hebben 
w e i n t o t a a l v o o r $6 5. 0 0 0 ,- 
equipment kunnen aanschaffen. 
Deze zijn in een speciale ceremo-
nie met pers officieel overhan-
digd aan de directrice van het 
ziekenhuis. Op deze manier kun-
nen we aanzienlijk bijdragen aan 
het verbeteren van de kwaliteit 

!
Het is alweer de negende 

keer dat we met een team van de 
stichting dit verborgen land in 
zuidoost Azië bezoeken. !

In 2010 werd een nieuwe 
overeenkomst gesloten met het 
ziekenhuis en de Laotiaanse 
overheid om in ieder geval tot 
2015 de samenwerking met de 
lokale artsen te laten voortduren.!!

Traditioneel vindt de ochtend 
na aankomst in Vientiane de 
screening van de patiënten plaats. 
In voorgaande jaren werden de 
voorbereidingen voor onze missie 
verzorgd door Leila Srour, een 
lokaal werkende Amerikaanse 
kinderarts, in samenwerking met 
Dr. Vpheng, al jarenlang ons 

contact in het ziekenhuis. Vorig 
jaar  is Leila gestopt met haar 
werkzaamheden in Laos en Dr. 
Vpheng heeft haar taken over-
gedragen aan een jonge chirurg 
van het ziekenhuis. Leila kwam 
speciaal voor deze missie met 
haar man naar Laos om ons te 
ondersteunen.  Het was dan ook 
een enorme tegenval ler voor 
Leila en het team dat ter plaatse 
bleek dat er nauwelijks voor-
bereidingen waren getroffen om 
patiënten te rekruteren. Het 
verspreiden van posters (normaal  
10.000 stuks) en oproepen via de 
media, zoals in andere jaren, had 
helaas niet plaats gevonden.!

De patiënten die voor een 
vervolgoperatie kwamen waren  
gelukkig wel aanwezig.!

(lees verder op pagina 2)

NEGENDE MISSIE LAOS

 Verslag van de operatie- en opleidingsmissie in januari 2014:$!
Leden team!
Plastische chirurgie! ! Dr. Peter Don Griot!
! ! ! ! Drs. Mark-Bram Bouman!
! ! ! ! Drs. Caroline Girardot-Bijnen!
Kaakchirurgie! ! Dr. Just de Mol van Otterloo!
! ! ! ! Drs. Leander Dubois!
Anesthesiologie! ! Drs. Peter Broere!
Tandheelkunde! ! Drs. Henk Schotte!
! ! ! ! Drs. Sjobbe Besseling

Stichting Bridge the Gap

EERSTE SCREENING
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Na de eerste screeningsdag stond de teller op 24 
patiënten (andere jaren 40-60). In allerijl werd 
a l snog een oproep v i a de rad io gedaan en 

druppelsgewijs kwamen de mensen het ziekenhuis 
binnen. Vooral de maandag in de tweede week 
plukten we hier de vruchten van. !

Vanaf de eerste dag waren de dames van de 
Womens International Group (WIG) aanwezig om 
te zorgen dat iedere patiënt een vergoeding voor de 
reiskosten en voedingstoelage kreeg.!

De twee ondervoede baby’s van vorig jaar  
konden, na een intensieve begeleiding door een 
buitenlandse verpleegkundige en lid van de WIG, 
beide met succes worden geopereerd.!

Uiteindelijk werden in totaal gelukkig toch 67 
mensen uit alle uithoeken Laos door ons team 
gezien. Een aantal van deze patiënten hadden zeer 
bijzondere en complexe ziektebeelden.!

Om volgend jaar een vliegende start te maken 
werd in samenwerking met de WIG, Leila en de 
directie van het ziekenhuis al een concept opgesteld 
voor de poster voor volgend jaar en de verspreiding 
hiervan. Hierdoor is de start voor volgend jaar 
hopelijk weer als vanouds!!

HUISBEZOEK
In het weekend tussen de 

twee operatieweken door zijn we 
met Leila en haar man Bryan op 
zoek gegaan naar een meisje dat 
we sinds 2011 tweemaal hebben 

behandeld. Zij heet Nay en is nu 
12 jaar. !

Zij is geboren in een van de 
noordoostelijke provincies van 
Laos en heeft rond haar vijfde 
jaar haar moeder verloren. Zelf 
heeft zij in die periode NOMA 
opgelopen, waardoor haar gehele 
onderlip, een deel van haar kaak 
en een flink aantal tanden en 
kiezen ontbreken. De huid van 
de onderlip is deels verloren 
gegaan door de NOMA infectie 
en is vergroeid met haar kaak.!

Vanwege het totale gebrek 

aan voedsel en de uitzichtloze 
situatie zijn de mensen uit het 
dorp van Nay, begeleid door de 
overheid, in 2008 verhuisd naar 
een ander dorp in de Vientiane 
provincie, waar de vooruitzichten 
beter zijn. Zij hebben daar een 
stuk land toegewezen gekregen 
en leven daar nog steeds als een 
aparte groep. De vader van Nay  
l ee f t nog en Nay ze l f wordt 
verzorgd door een pleegmoeder 
in het dorp.!

Na een tocht van enkele uren 
in een voor Laotiaanse begrippen 
‚superfast’ busje, kwamen we aan 
in het toeristische plaatsje Van 
Vieng. Van hieruit hebben we 
onze tocht per mountainbike 
voortgezet. Het regenseizoen in 
Loas begint gelukkig pas in mei 
en dus is het zandweggetje naar 
het dorp goed begaanbaar. Door 
het heuvelachtige karakter van de 

tocht bleken sommige stei le 
stukken slechts te voet af te 
leggen. !

We hebben het dorp uit-
eindelijk na enkele uren bereikt 

en na het laten zien van een foto 
van Nay aan enkele bewoners   
was ook zij snel getraceerd. We 
hebben dankzij Leila, die perfect 
Laot iaans spreekt , met vee l 
mensen in het dorp gesproken en 
gezien hoe zij leven en werken in 
deze geisoleerde omgeving. Voor 
het he le team wa s het een 
bijzondere ervaring om een keer 
op huisbezoek te gaan bij een van 
onze patientjes.  !!
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De opleiding tandheelkunde 
heeft in de afgelopen jaren een 
ware metamorfose ondergaan. De 
eerste kennismaking met Prof. 
Sengpouvanh Ngonephady dateert 
van 7 jaar geleden en sindsdien 
hebben wij (en met name ook hij 
en zijn staf) niet stil gezeten. Met 
onze hulp en die van een Franse 
en een Japanse NGO i s de 
faculteit een bloeiende organisatie 
geworden waar alle facetten van 
de tandheelkunde aan bod komen.!

Door een groot gebrek aan 
financiële middelen en kennis in 
Laos, heeft de faculteit ervoor 
gekozen om langzaam aan met de 
hulp van buitenlandse organi-
saties, zoals Bridge the Gap, de 
f ac i l i te i ten te verbeteren . 
Ondertussen worden tandartsen 
in het bu i ten land , o f v i a 
buitenlandse organisaties zoals 
Br idge the Gap d ie in Laos 
komen trainen, verder opgeleid. 
De opgedane kennis kunnen zij 
weer o verbrengen op de 
Laotiaanse studenten. Aangezien 
de eerste lichting ‘post-docs’ is 
teruggekeerd uit Thailand, Japan 
en Zuid -Korea beginnen de 
verschillende afdelingen vorm te 
krijgen en is de kwaliteit van de 
opleiding aan het verbeteren. !

Waar de Stichting de afgelo-
pen jaren op heeft ingezet, is de 
opleiding tot ‘Oral Surgeon’ en het 
Fit-for-School programma. Dit 
laatste is op de Filipijnen een 
enorm succes gebleken. !

Bi j het ‚Fi t for Schoo l ’ 
programma wassen de kinderen 
dagelijks hun handen met zeep, 
wordt e r k l a s s ikaa l t anden 
gepoetst en krijgen ze halfjaarlijks 
een ontwormingskuur. Inmiddels 
zijn de resultaten van de pilot 
binnen en zi jn deze data ook 
verwerkt. Zoals wij een aantal 
j a ren ge leden in onze s tudie 
opmerkten is er veel tandbederf 
(91%) en veel ongemak als gevolg 

hiervan (52% had op het moment 
van sc reen ing tandpi jn ) . De 
volgende stap zal zijn om 3 jaar na 
het aanbrengen van de voor-
zieningen opnieuw de situatie te 
beoordelen en deze te vergelijken 
met de eerdere u i tkomsten . 
Hierna kan bekeken worden of 
het programma landel i jk kan 
worden geïmplementeerd. !

De opleiding orthodontie is 
inmiddels gestart en de eerste 
pat iënt jes met schis is zul len 
b innenkor t in behande l ing 
worden genomen. De opleiding 
tot kaakchirurg gaat in september 
van dit jaar starten. Er zullen drie 
kaakch i r urgen per j aa r in 
op le id ing worden genomen. 
Tijdens de missie van de stichting 
zul len deze kaakchirurgen in 
opleiding samenwerken met onze 
chirurgen. !

Deze reis heeft kaakchirurg 
Leander Duboi s een aanta l 
lezingen gegeven aan de zesde 
jaars studenten tandheelkunde en 
hun docenten over infecties in en 
om de mond en o ver kaak-
f r ac turen en hoe deze te 
behandelen met de eenvoudige 
middelen die in Laos beschikbaar 
zijn.$

Voor een kleine stichting als 
Br idge the Gap met een 
besche iden budget , i s het 
natuurlijk fantastisch om te zien 
wat je met geringe middelen en 
veel inzet kunt bereiken.

TANDHEELKUNDE

DE ONTBREKENDE 
SCHAKEL!

Geheel toevallig liep het team 
Agnes d’Ornano tegen het lijf.!

Deze uit Bordeaux (Frankrijk) 
afkomstige verpleegkundige  is  
gespecialiseerd in ziekenhuis 
hygiene. Zij is een jaar geleden 
met haar man naar Laos gekomen, 
drie studerende kinderen achter-
l a tend in Frankr i jk en l id 
geworden van de WIG. In het 
verleden heeft zij in verschillende 
landen voor NGO’s trainingen 
gegeven aan lokale verpleegsters. 
Voor de organisatie ‚Medicins sans 
Front ie res ’ hee f t z i j in Laos 
training gegeven in ziekenhuis 
hygiene en het sterilisatieproces. !

In de afge lopen twee jaar 
hebben wij met een donatie van 
de Eureko Achmea Foundation  
een aantal nieuwe operatiesets 
met instrumentarium kunnen 
aanschaffen om de operaties van 
kinderen met een l ip- en ver-
hemeltespleet goed te kunnen 
uitvoeren. De kennis van Agnes 
komt ontzettend goed van pas. Zij 
kan de verp leegs ter s in het 
Mahosot trainen hoe zij goed om  
moeten gaan met deze spullen.!
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DOCHTER PORTIER 
Al jaren logeren wij tijdens ons 

verblijf in Laos in hetzelfde hotel. 
10 jaar geleden was het een van de 
weinige (staats)hotels in Vientiane. !

Dit j aa r b leek dat het 
dochtertje van een van de portiers 
j a ren ge leden op zeer jonge 
l ee f t i jd door ons team werd 
geopereerd aan een enkelzijdige 

lip- en verhemelte spleet.!
Nu, inmiddels 9 jaar oud, heeft 

zij een zeer nasale spraak en heeft 
de por t ie r van ons hote l ons 
ge vraa gd nog eens naar z i jn 
dochter te kijken. !

Met een spraakverbeteren-de 
operat ie , in vak ja rgon 
phar ynxplastiek genoemd, en 
aanvu l l end logopedie kan de 
spraak aanz ien l i jk worden 
verbeterd . In het Mahosot 
z iekenhuis z i jn speciaa l door 
Thaise logopedisten opgeleide 
verpleegkundigen aanwezig om de 
logopedische training te verzorgen. 
De kosten van dit traject kunnen 
door de s t i cht ing worden 
gedragen. !

De operatie wordt door de 
ch i r urgen van de s t i cht ing 
uitgevoerd. Dit gebeurt, zoals alle 
door ons uitgevoerde operaties, 
voor de patiënt   kosteloos. !

Volgend jaar zien wij haar 
hopelijk weer om te zien of de 
spraak zich heeft verbeterd. !!

NIEUW LEVEN&
Phutsady$

Phutsady werd geboren met 
een aangezichtsspleet. Hij werd 
in 2008 als baby voor de eerste 
keer geopereerd door het team. 
Een jaar later volgde een tweede 
operatie. Dit jaar werd bij hem 
zijn gehemelte gesloten en werd 
tevens een spraakverbeterende 
operatie uitgevoerd.!

In de tussenliggende jaren is 
Phutsady regelmatig door het 

team gezien en gevolgd. Hij is 
een zeer actief en levendig vent-
je. Over 2-3 jaar staat zijn volgen-
de (kaak)operatie op de planning.!

————————

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 (90%) 
overleven niet. Bij 
ondervoeding en slechte 
hygiëne.!
TUMOREN!

Allerhande 
typen, 
goedaardig en 
kwaadaardig, 
behandelbaar 

en onbehandelbaar.!

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	


s_besseling@hotmail.com 	


ANBI  

geregistreerd bij de belastingdienst en 
erkend als goed doel.	


Donaties 

NL85ABNA0433493291 tnv 
stichting Bridge the Gap te Eindhoven 

Tao - 14 jaar - NOMA&
Tao heeft NOMA gehad, 

waarbij haar bovenlip en -
kaak zijn aangetast. Zij werd 
in 2012 geopereerd en kreeg 
dit jaar nieuwe tanden.
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