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Stichting Bridge the Gap
Verslag van de operatie- en opleidingsmissie in januari 2016:
Leden team
Plastische chirurgie
Kaakchirurgie
Anesthesiologie
Tandheelkunde

Dr. Peter Don Griot
Dr. Wouter Jurgens
Drs. Jan Maerten Smit
Prof. dr. Bram Tuinzing
Dr. Just de Mol van Otterloo
Drs. Peter Broere
Drs. Henk Schotte
Drs. Sjobbe Besseling

ELFDE MISSIE LAOS
Het doel van deze missie was
om kennis en vaardigheden
over te brengen op onze Laotiaanse collega’s van het Mahosot
ziekenhuis en de afdeling 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
8-23 januari
2016 in Vientiane, Laos.
www.stichtingbridgethegap.nl

Voor de elfde keer heeft een
missie plaats gevonden naar
Laos. Waar eerdere jaren twee
weken werd geopereerd in de
hoofdstad Vientiane, hebben we
deze reis de tweede week de
sprong gemaakt naar het provincie ziekenhuis van Luang
Prabang in het noorden van
Laos. Na een kleine 10 uur onderweg te zijn geweest in twee
Express-busjes, met de Laotiaanse dokters en alle benodigde
spullen arriveerden we bij het
idyllische ziekenhuis. Het aanbod aan patiënten met schisis,
maar tevens met vele andere
aandoeningen was groot.
(lees verder op pagina 3)

Alleen de allerarmsten....
De kinderen die door de stichting
worden geopereerd, behoren tot de
allerarmsten uit de Laotiaanse samenleving van 6,5 miljoen mensen.

Zij hebben vaak dagen moeten reizen om naar ons in Vientiane te komen. De reis-, verblijf- en operatiekosten worden vergoed. Ook de reisen verblijfkosten van de ouders/begeleiders worden door de stichting betaald. Dit is de enige kans voor deze
kinderen op een beter uiterlijk en
acceptatie door hun omgeving.
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MAHOSOT ZIEKENHUIS - WEEK 1
Na een jaar uitstekend orthodontisch te zijn
voorbehandeld door de orthodontist van de Dental School werden zij dit jaar met succes door
onze kaakchirurgen geopereerd middels een osteotomie van boven- en onderkaak. Een primeur
voor Laos; nog nooit eerder werd deze operatie in
dit land uitgevoerd.
Wij zagen veel nieuwe kinderen met schisis,
sommige zelfs met spleten die doorliepen tot in
het oog, maar ook veel reeds aan de lip geopereerden die nu terugkwamen voor het sluiten van
het gehemelte. Naast deze hoofdmoot van schisisgevallen kregen wij te maken met een scala aan
afwijkingen, zoals tumoren, ontstekingen met
grote abcessen, brandwonden en ongevalspatiënten.
Het werden lange operatiedagen die in goede samenwerking met de Laotiaanse dokters en operatiezusters plezierig verliepen. Na de operatie waren onze patiënten in de veilige handen van de
zeer betrokken zusters van de zaal.
Deze missie hebben we in totaal 103 mensen gezien voor behandeling. Een groot deel bestond uit
en overige familie. Dankzij de goede samenwerkinderen met schisis en zij werden voor de eerste
king tussen alle betrokkenen, onder wie ook weer keer geopereerd. Sommige kinderen kwamen
Dr Leila Srour, konden wij iedereen beoordelen,
voor een tweede operatie aan het gehemelte en/of
een diagnose stellen en indien nodig en mogelijk
de kaak.
een operatie afspreken. Het oproepsysteem had
Voor een kleine stichting als Bridge the Gap met
goed gewerkt zodat wij ook patiënten terug zagen een bescheiden budget, is het natuurlijk fantasvoor een benodigde tweede operatie.
tisch om te zien wat je met geringe middelen en
De twee jonge mannen voor wie wij vorig jaar een veel inzet kunt bereiken. Al met al is het wedergecombineerde orthodontische en chirurgische
om een geslaagde en zeer succesvolle missie gebehandeling hadden voorgesteld, waren aanwezig. weest!
Na een vlot verlopen vliegreis arriveerde het
Bridge the Gap team zaterdagmiddag in Vientiane. Zondagmorgen begon meteen al het screenen
van de patiënten. Door de intensieve campagne
van de Women International Group (WIG - zie
pag. 4) was een groot aantal gegadigden gearriveerd uit diverse richtingen van het land, sommigen na een meer dan vierentwintig uur durende
busrit. Patiënten samen met ouders, grootouders

DE UITDAGING
Voor de chirurgen van het team
is het steeds weer een uitdaging
om deze kinderen onder deze
omstandigheden te behandelen
en ondertussen de Laotiaanse
dokters instructies te geven. Zij
doen dit met volle inzet en
overgave en accepteren dat de
faciliteiten nu eenmaal veel
minder zijn dan thuis in Nederland. Met behulp van de stichting zijn de omstandigheden de
afgelopen jaren gelukkig substantieel verbeterd.
De subtiele samenwerking tussen ons team, alle dokters en
verpleegkundigen van het ziekenhuis, de dames van ‘the
www.stichtingbridgethegap.nl

WIG’ en Leila Srour, maakt 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 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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LUANG PRABANG - VERVOLG VAN PAGINA 1

WOUTER JURGENS
Voor Wouter Jurgens (36), net
klaar als plastisch chirurg aan het
VU Medisch Centrum te Amsterdam, was het de eerste missie met
de stichting naar
Laos. Het was
tevens zijn eerste
kennismaking
met werken in
het buitenland
onder deze omstandigheden.
“Een hele bijzondere ervaring
om al het geleerde nu toe te passen op mensen die deze zorg onmogelijk zelf kunnen bekostigen.”
——————————————

NIEUWE APPARATUUR
Wederom werd dit jaar sponsoring gevonden voor de aanschaf
van benodigde apparatuur voor
het Mahosot ziekenhuis. De donatie werd dankbaar in ontvangst genomen!

——————————————

www.stichtingbridgethegap.nl

Werken in dit ziekenhuis was
een ervaring op zich. Er is een
gebrek aan alle mogelijke faciliteiten. Van een zeer sober ingerichte operatiekamer tot de gebrekkige faciliteiten voor de opvang van de kinderen, en hun
ouders, voor en na de operatie.
Na screening werden 36 patiënten geselecteerd voor operatie
en de meer ingewikkelde casus
kregen een afspraak in Vientiane tijdens de volgende missie.
De situatie in Luang Prabang is
niet altijd voldoende geschikt
voor een grote ingreep. Ook
kwam het regelmatig voor dat
benodigde diagnostische apparatuur niet voorhanden was.
Nadat de gebruikelijke kennismaking met de directie van het
ziekenhuis had plaatsgevonden,
kon maandagochtend worden
begonnen met de operatie van
twee kleine kinderen met een
lipspleet.
Gedurende drie dagen werden
uiteindelijk 21 operaties uitgevoerd. Ondanks de soms zeer
primitieve werkomstandigheden
en de beperkt beschikbare middelen voor met name de narcose, hebben zich geen incidenten
voorgedaan.
De opvang van de kinderen
werd gedaan door het in november geopende kinderhospitaal naast het bestaande ziekenhuis. Zodra de kinderen bijkwamen van de operatie werden
ze daarheen gebracht. De zorg
wordt hier verleend door met
name buitenlandse artsen en
verpleegkundigen, die voor enige tijd in dit ziekenhuis gaan
werken, bijvoorbeeld als stage
voor hun studie.
Het bezoek eindigde met een
gezellige avond Laotiaans barbecuen met alle teamleden en
de lokale Laotiaanse artsen en
verpleegkundigen. Al met al een
geslaagde ervaring!
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SCHISIS TWEELING

THE ‘WIG’

De schisistweeling van vorig
jaar, Deuane en Dao Her, werd
dit jaar verwelkomd voor de
tweede operatie, ditmaal een
operatie van het gehemelte. De

Zoals gebruikelijk ontvingen we
ook dit jaar veel hulp van de
Women International Group,
een organisatie van vrijwilligers
die veel projecten op sociaal-,
cultureel-, en gezondheidszorggebied doen.
Gedurende onze reis naar
Luang Prabang hebben vier leden van de WIG ons vergezeld
en ons bijgestaan tijdens onze
werkzaamheden. Een lokale
Laotiaanse coördinator en twee
Laotiaanse tolken werden tevens toegevoegd aan het team.
De ‘WIG’ voert een essentieel
onderdeel uit van de zorg voor
onze patiënten. Concreet gezegd: zij geven de patiënt geld
voor vervoer van en naar het
ziekenhuis, voedsel tijdens het
verblijf, eventueel extra verzorging om aan te sterken, kleding
en medicijnen. Want let wel,
onze patiënten zijn de allerarmsten in Laos en wonen vaak in
ver afgelegen gebieden.
Ook in de voorbereiding van
onze missie was de ‘WIG’ weer
zeer actief. Zij maakten wervingsposters en zorgen voor verspreiding hiervan. Er bestaat
een uitstekende werkrelatie die
elk jaar wordt bekroond met
een avond eten bij een van de
leden thuis, waarbij elk WIGlid zorg draagt voor een of
meerdere gerechten. Hierbij
zijn tevens het team artsen en
verpleegsters van het Mahosot
ziekenhuis aanwezig.

meisjes hebben een goed jaar
achter de rug en hebben zich
prima ontwikkeld.
Beide meisjes zijn geboren met
een dubbelzijdige lip-, kaak- en
gehemeltespleet.
Na een kort verblijf in het ziekenhuis mochten beide het ziekenhuis verlaten en zo eindigde
voorlopig weer een spannende
tijd voor hen en hun ouders.
Wellicht dat vanaf een leeftijd
van 9 jaar nog andere operaties
nodig zijn aan de kaak en/of het
gehemelte. Te zijner tijd zullen
zij zich wederom melden bij het
Mahosot ziekenhuis.

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
info@stichtingbridgethegap.nl
website stichting Bridge the Gap
ANBI
geregistreerd bij de belastingdienst en
erkend als goed doel.
Donaties
NL85ABNA0433493291
tnv stichting Bridge the Gap

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.
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