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Lokale medische staf tandheelkundige faculteit
Dr. miss Phouthala Sayphiboun, Oral Surgeon
Ds. Xay Mouryang, resident Oral Surgery
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Womens International Group
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1. Algemeen
Dit jaar opereerden wij voor het eerst in Laos op twee locaties. De eerste week in het ons vertrouwde Mahosot hospitaal in
Vientiane en de tweede week in het regionale hospitaal in Luang Prabang. Dit in samenwerking met onze partners van het
Mahosot, artsen en verpleging die samen met ons het team vormden. Ter plaatse werd er goed samengewerkt met de lokale staf.
Complicerend was de aanwezigheid van een door een Canadees-Japanse NGO geleid kinderziekenhuis dat zonder met de
Laotianen te willen samenwerken wel de opname en verzorging van onze patiënten claimde. Vele kinderen en volwassenen
werden succesvol geopereerd aan hun aangezichtsafwijking veroorzaakt door NOMA en schisis. Maar ook brandwonden en
tumoren passeerden de revue. Helaas merkten wij dat de inrichting en de faciliteiten in Luang Prabang ontoereikend waren voor
ingewikkelde operaties. In overleg met de lokale staf en de directie zullen wij proberen fondsen te vinden om de OK en de
Intensive Care op te waarderen, zodat wij in het vervolg ook daar NOMA patiënten kunnen behandelen. Nu moesten wij deze
gevallen doorverwijzen naar Vientiane om volgend jaar geopereerd te worden. De lokale artsen werden verder opgeleid in de
uitvoering van deze chirurgische ingrepen. Inmiddels blijken een aantal steeds meer in staat zelfstandig ingrepen uit te voeren.
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 gold nog tot en met 2014 en in plaats daarvan kwam opnieuw
een 1 jaar geldige toestemming, die jaarlijks vernieuwd moet worden. Voor NGO’s werkend in Laos met een budget lager dan
100.000 USD is dit de standaardprocedure geworden.
Verder werden dit jaar natuurlijk de voorbereidingen voor de reis van januari 2017 getroffen. Dit jaar werden wederom de
operaties in Vientiane uitgevoerd op de Bridge the Gap Operating Rooms. Meer hierover is te lezen op de website: http://
www.stichtingbridgethegap.nl.

2. Samenvatting missie januari 2016, Vientiane en Luang Prabang
De missie naar Laos in 2016 vond plaats van 8 januari tot en met 23 januari.
De reisverslagen, foto’s en verdere informatie over deze reizen zijn beschikbaar op de website van de stichting,
www.stichtingbridgethegap.nl, en de Facebookpagina.
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3. Mahosot Hospital en Dental Faculty/Luang Prabang Hospital
Het Mahosot ziekenhuis valt sinds 2010 onder hetzelfde ministerie van educatie, (voorheen onder het 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.
Op het terrein van het Mahosot is nu ook, naast het operatiecomplex, de nieuwe verpleegafdelingen in vol gebruik. Dit betekent
voor zowel de medische staf, de verpleging maar ook in eerste plaats voor de patiënten een wezenlijke verbetering.
De lokale artsen zijn verder getraind in de schisischirurgie.
De operaties tijdens de missie van de stichting in januari 2016 verliepen zonder noemenswaardige complicaties. In totaal werden
in het Mahosot 65 patiënten gezien, van wie er 51 werden geopereerd met schisis, NOMA, gevolgen van trauma en enkelen met
brandwonden. In Luang Prabang zagen wij 41 patiënten van wie wij er 22 konden opereren.
Sinds 2010 betaalt de stichting geen kosten meer aan het ziekenhuis voor ligdagen (bedden) van de patiëntjes en betaalt zij geen
administratiekosten meer aan het ziekenhuis. Dit wordt betaald door de lokale overheid. Een mooi begin!
Het ‘Fit for School’ programma zoals reeds op de Filippijnen wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de ‘World Health
Organisation is basis geworden voor een verdere uitbouw van onze inspanningen op preventief gebied en het is dit jaar definitief
overgegeven aan de Laotiaanse overheid, nadat de GIZ hun pilotproject op dit gebied hadden beëindigd.
Over de resultaten van ons onderzoek is een wetenschappelijk artikel gemaakt en dit is inmiddels verschenen in een
gerenommeerd internationaal wetenschappelijk tijdschrift: J Investig Clin Dent. 2013 Feb;4(1):44-8

4. Womens International Group
De medische coördinatrice van de WIG Mevrouw Maxi Frey gaf bezielende leiding aan haar team dat participeert in onze missie.
De samenwerking met de WIG verliep wederom perfect. Met deze organisatie werken wij al elf jaar samen om de kinderen en hun
familie te ondersteunen. Zij delen geld uit voor reiskosten, goede voeding, verbandmaterialen en dergelijke. Wat zij allemaal doen
en de liefde en toewijding waarmee dat gepaard gaat, is onmisbaar voor het welslagen van onze missies. Meer informatie over the
Womens International Group is te vinden op www.wiglaos.org.
Intussen steunt ook het Women’s International Contact uit Amsterdam al twee jaar onze stichting. Door middel van meerdere
acties, zoals lunches en concerten, werd dit jaar €8.500,- gedoneerd.

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 die werkzaam was voor “Health Frontiers” onderzocht. Later
zal zij hierover publiceren en zullen wij dit onderzoek ook op onze website plaatsen. Leila is ook degene die samen met de WIG
posters heeft laten maken en vervolgens in vrijwel alle toegankelijke gebieden in het noorden van Laos heeft laten ophangen.
Persoonlijk zoekt zij de patiënten op in verafgelegen gebieden en zorgt er voor dat zij door ons geopereerd kunnen worden. Ook is
zij de noodzakelijke tolk tussen patiënten, ouders en ons. Ook de nationale radio spoort mensen aan om naar ons te komen voor
onderzoek en eventuele behandeling.
Wederom verschenen een aantal publicaties in dagbladen en tijdschriften.
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6. Afsluiting
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat wij ieder jaar weer verder bouwen aan de realisatie van onze
doelstelling in Laos. 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.
Ondertussen participeren wij 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. Het door ons opgestelde curriculum
op aanwijzingen van de Dental Faculty van Vientiane is geaccordeerd door het ministerie. Inmiddels worden drie jonge tandartsen
opgeleid tot ‘oral surgeon’.
Twee patiënten met grote kaak anomalieën werden dit jaar, na orthodontisch voorbehandeld te zijn door de staf van de Dental
School, door onze kaakchirurgen in het bijzijn van de Laotiaanse chirurgen in opleiding geopereerd. Deze operaties werden niet
eerder in Laos uitgevoerd.
De tandheelkundige preventieve projecten lopen. Er is intussen een plan geschreven door de vier Laotiaanse tandartsen, werkzaam
op de Dental School die momenteel in het project participeert en teams van tandheelkundige studenten gaan het land in om
voorlichting en zorg te geven. De door ons geschonken mobiele tandheelkundige units spelen daar een belangrijke rol in. 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 en volwassenen met schisis, NOMA en andere aangeboren en verworven afwijkingen in het hoofdhals-nek gebied van!

7. Financiële Verantwoording
Hieronder volgt een korte toelichting en de balans van de stichting over het boekjaar 2016.
Een aantal fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren, waaronder International Women’s Contact Amsterdam, Biltema
Foundation, Stichting Benveh, Stichting Damiano, de Protestantse Gemeente Aerdenhout, de Nolte stichting, Rotary club Bergen
op Zoom Noord, Rotary club Brielle en Vroling & Co BV hebben zeer ruim bijgedragen.
Johnson&Johnson zijn wij wederom zeer erkentelijk voor de korting op de hechtmaterialen.
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 hen zeer erkentelijk voor hun steun.
De stichting heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status bij de belastingdienst behouden.
Momenteel houdt de stichting een ruime reserve aan op de spaarrekening. Dit bedrag bestaat uit de kosten van anderhalve missie
(€50.000,-) en verder uit een reservering voor de aanschaf en het onderhoud van apparatuur voor het Mahosot ziekenhuis in
Vientiane (10.000,-). Tevens wordt een bedrag van €10.000,- (5x €2.000,-) in reserve gehouden voor de aanschaf van een
‘startpakket’ aan medische apparatuur en instrumentarium voor de komende lichting jonge klare ‘Oral Surgeons’. In 2018 zullen
twee studenten hun opleiding voltooien en in 2019 drie studenten. Na hun opleiding worden zij uitgezonden naar een van de
twaalf provinciale ziekenhuizen om aldaar te starten met hun specifieke werkzaamheden.
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FINANCIEEL VERSLAG 2016

Saldo rekening courant

per 31-12-2015

€ 20.057,78

Saldo internetspaarrekening

per 31-12-2015

€ 70.302,13

Totaal saldo

per 31-12-2015

€ 90.359,91

INKOMSTEN

UITGAVEN

Donaties algemeen

€ 2.800,00

Bankkosten

€ 265,46

Reisbijdrage teamleden

€ 8.636,00

Website

€ 307,75

Donaties via website

€ 2.839,07

Kosten operaties Laos

€ 8.836,99

Donaties notarieel

€ 500,00

Reis- en verpleegkosten patiënten

€ 5.635,71

Int. Womens Contact A'dam

€ 8.500,00

Aanschaf apparatuur ziekenhuis

€ 1.635,01

Biltema Foundation

€ 10.000,00

Reiskosten team

€ 15.919,34

Stichting Benveh

€ 1.500,00

Reis- en transportkosten Luang
Prabang

€ 1.815,25

Stichting Damiano

€ 1.500,00

Kosten (hecht)materialen

€ 3.497,49

Diac. Proth. Gem. Aerdenhout

€ 1.000,00

Bestuurskosten

€ 241,45

Nolte stichting

€ 2.500,00

Aansprakelijkheidsverzekering VvAA

€ 199,65

Rotary club Bergen op Zoom
Noord

€ 4.500,00

Rotary club Brielle

€ 750,00

Rente

€ 443,16
totaal inkomsten € 45.468,23

totaal uitgaven

Saldo rekening courant

Per 31-12-2016

€ 26.728,75

Saldo internetspaarrekening

Per 31-12-2016

€ 70.745,29

Totaal saldo

Per 31-12-2016

€ 97.474,04

€ 38.354,10

Vanuit dit saldo zijn inmiddels de tickets voor januari 2017 naar Laos gefinancierd
Vientiane, januari 2017
J.T.P. Besseling, penningmeester
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