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Alleen de allerarmsten....
De  kinderen  die  door  de  stichting 
worden  geopereerd  behoren  tot  de 
allerarmsten  uit  de  Laotiaanse  sa-
menleving van 7 miljoen mensen. 

Zij  hebben vaak dagen moeten rei-
zen om naar ons in Vientiane te ko-
men. De reis-,  verblijf-  en operatie-
kosten worden vergoed. Ook de reis- 
en verblijfkosten van de ouders/bege-
leiders worden door de stichting be-
taald. Dit is de enige kans voor deze 
kinderen  op  een  beter  uiterlijk  en 
acceptatie door hun omgeving. 

Het doel van deze missie 
was om kennis en vaardig-
heden over te brengen op 
onze Laotiaanse collega’s 
van het Mahosot zieken-
huis en de afdeling tand-
heelkunde van de Natio-
nale Universiteit van Vien-
tiane. Verder is het behan-
delen van de allerarmsten 
in Laos met afwijkingen 
van het aangezicht zoals 
schisis en NOMA een pri-
oriteit.
De missie heeft plaatsge-
vonden van 11-24 januari 
2020 in Vientiane en 
Phonsavanh, Laos.

 Verslag van de operatie- en opleidingsmissie in januari 2020:

Leden team
Plastische chirurgie Dr. Peter Don Griot

Drs. Josien van der Meer
Kaakchirurgie Dr. Just de Mol van Otterloo

Dr. Jitske Nolte
Prof. Dr. Bram Tuinzing

Anesthesiologie Drs. Tony Touray
Drs. Peter Broere

Tandheelkunde Drs. Henk Schotte
Drs. Sjobbe Besseling

Stichting Bridge the Gap

VIJFTIENDE MISSIE LAOS
Voor de vijftiende keer heeft een mis-
sie plaats gevonden naar Laos. Deze 
reis zijn we begonnen in ons vaste 
opleidingsziekenhuis Mahosot te 
Vientiane en de tweede week zijn we 
afgereisd naar het Xiengkhouang pro-
vincial hospital in Phonsavanh. In 
totaal werden 147 patiënten gezien 
voor screening. Met name primaire 
lipspleten, zowel enkel- als dubbelzij-
dig, gehemeltespleten, brandwonden, 
NOMA, tumoren in het hoofdhals 
gebied, tandheelkundige afwijkingen 
en enkele andere vormen van schisis 
werden gezien. In totaal hebben we 81 
operaties uitgevoerd, worden later 15 
kinderen op onze kosten geopereerd 
en werden 9 patiënten prothetisch 
tandheelkundig behandeld.

http://www.stichtingbridgethegap.nl
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Vrijdagochtend 10 januari vroeg in de ochtend 
vertrok het team via tussenstops in Frankfurt en 
Hanoi naar Vientiane. We arriveerden nu zaterdag 
begin van de middag, wat ons een aantal uren rust 
gaf, voordat op zondagochtend de screening van 
patiënten begon. Vooraf werd een intensieve 
campagne gevoerd met posters en oproepen via 
media en social media. Al snel werd duidelijk dat 
met name Facebook weer erg succesvol bleek in 
het bereiken van patiënten uit verre uithoeken 
van het land. Met 97 aanmeldingen op zondag was 
het extreem druk. Meer dan tachtig procent had 
twee reisdagen of meer! Patiënten reizen veelal 

samen met ouders en/of grootouders en soms 
broertjes en zusjes. 
Dankzij de goede samenwerking tussen alle be-
trokkenen, onder wie ook weer Dr Leila Srour, 
konden wij iedereen beoordelen, een diagnose 
stellen en, indien nodig en mogelijk, een operatie 
afspreken. Het oproepsysteem had goed gewerkt 
zodat wij ook patiënten terug zagen voor een be-
nodigde tweede operatie.
Op maandag werd begonnen met de operaties en 
omdat we de tweede week naar de provincie 
Xiengkhouang zouden afreizen, werd het een zeer 
drukke operatieweek, met op vrijdag zelfs nog 18 
operaties. In totaal werden alle 60 geplande ope-
raties uitgevoerd, soms zelf nog in de avond. Voor 
15 patienten werd een afspraak ingepland bij de 
Laotiaanse chirurgen na ons vertrek, allen kwa-
men uit de stad Vientiane. De operatiekosten 
voor deze kinderen zullen worden vergoed. He-
laas kon 1 operatie niet doorgaan, omdat tijdens 
de narcose bleek dat dit babytje een zeldzame 
aangeboren hartafwijking heeft. Gelukkig is het 
kindje gezond weer wakker geworden en werd 
verder behandeld door de hartspecialisten van 
het ziekenhuis. Na de operatie waren onze pati-
ënten in de veilige handen van de zeer betrok-

ken zusters van de zaal.
We hebben gemerkt dat de laatste jaren de kennis 
en vaardigheden van de chirurgen en anesthesio-
logen zijn toegenomen en de kwaliteit van zorg 
voor de patiënten enorm is verbeterd. De Laoti-
aanse collega’s tonen meer initiatief en stellen ge-
richter vragen over de behandelingen.
Door het overvolle operatieprogramma werd het 
onderwijsprogramma in de ochtenden overgesla-
gen en werd op de laatste vrijdag een symposium 
georganiseerd. Met zowel sprekers van ons team 
als van het Laotiaanse team, en met aanvullend 
casusbesprekingen, was dit een zeer succesvolle 
ochtend onderwijs voor een geïnteresseerd pu-
bliek.
De tandartsen van het team hielden zich naast 
hun organisatorische werkzaamheden en onder-
steuning bij de ‘Dental Faculty’ bezig met patiën-
ten voor prothetische behandeling.
Al met al was het een zeer vruchtbare week en de 
samenwerking met de Laotiaanse collega’s verliep 

uiterst goed 
en vriend-
schappelijk.

WEEK 1 - VIENTIANE

2019 - voor operatie

http://www.stichtingbridgethegap.nl
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Overdonderd door het grote aantal patiënten met 
hun begeleiders dat ons in het Mahosot ziekenhuis 
in Vientiane opwachtte op de vroege zondagmor-
gen begonnen we aan onze ondersteuning van de 
Bridge The Gap dokters. Onvoorstelbaar dat zo’n 
bescheiden promotie van het geplande artsenbe-
zoek zo’n grote groep bereikt en mobiliseert. We 
vragen bij elk intakegesprek hoe men op de hoogte 
is geraakt van dit programma en dan blijkt dat 
Facebook een zeer belangrijke bron is. Meer dan de 
helft van de patiënten heeft het daar vandaan: BTG 
in het social media tijdperk! 

Er komen zeer uiteenlopende patiënten aan onze 
tafel voor de intake: heel jonge kinderen met enke-
le of dubbele schisis of nauwelijks zichtbare inwen-
dige palates tot mensen van 50 jaar of ouder met 
extreme noma; van het 9 dagen oude babytje dat 
met zijn bezorgde ouders vanuit het diepe zuiden 
van Laos is gekomen tot de volwassenen die einde-
lijk een oplossing voor zijn probleem ziet gloren en 
ruim twee volle dagen onderweg is geweest met 
bus, vrachtauto en tuk tuk vanuit het meest afgele-
gen bergdorp. 
Overdonderd ook door de emotie die dit teweeg 
brengt. Het raakt je diep als je de hoop in de ogen 
van deze mensen ziet om na al die jaren van hun 
probleem verlost te worden, eindelijk toonbaar te 
zijn en sociaal geaccepteerd te worden. En als de 
operatie geslaagd is ook door de enorme dankbaar-
heid die zij uitstralen. Maar ook door de diepe te-
leurstelling die er natuurlijk is als in enkele gevallen 
moet worden geconstateerd dat een operatie niet 
mogelijk blijkt. 
Mensen moeten na de intake soms dagenlang 
wachten. Dan zitten of liggen ze ergens in het zie-
kenhuis, hangen wat rond, of komen weer ‘ns vra-

gen of we al weten wanneer ze aan de beurt zijn. 
We doen ons best hen te helpen maar meestal we-
ten we het niet en zeggen we hen geduld te heb-
ben. Nog meer geduld. Maar als de melding ‘mor-
gen word je geopereerd’ dan eindelijk komt, zijn ze 
heel erg blij. Ook al is de spanning voor de operatie 
groot. En wordt er door de vader of moeder ge-
huild als ze hun kind aan de operatiezuster moeten 
overdragen. Ook weer als men het kind weer te-
rugkrijgt en naar de verpleegafdeling mag dragen, 
enorm opgelucht dat de operatie voorbij en ge-
slaagd is. 
Als ze dan na enkele dagen naar huis mogen en 
langskomen voor hun reiskostenvergoeding zijn ze 
intens dankbaar en stralen ze een zelfvertrouwen 
uit dat ze tevoren niet kenden. Ze zijn weer ie-
mand, nee niet wéér, ze zijn éindelijk iemand. Nu 
begint hun nieuwe leven. Dát doet Bridge The Gap 
en het is onvoorstelbaar mooi daarbij te mogen 
helpen! 
Dat deden we niet alleen in Vientiane maar in de 
tweede week met een klein groepje ook in Xieng 
Khuang. Het Bridge The Gap Support Team dat uit 
een groot aantal mensen bestaat heeft op allerlei 
fronten geholpen: de intake en de steun daarbij van 
de tolken, het uitdelen van toiletspulletjes, knuf-
fels, reiskostenvergoedingen, dagvergoedingen voor 
voeding voor de patiënten en van aanvullend prote-
ïnerijk voedsel. Maar ook door met de kleintjes 
urenlang spelletjes te doen en knuffelbeesten uit te 
delen, die in grote aantallen worden gedoneerd 
door schoolkinderen in Vientiane. Ook het geld 
dat nodig is voor de dagvergoedingen en de reiskos-
ten komt grotendeels uit donaties, waar we erg 
dankbaar voor zijn. En met ons de artsen en na-
tuurlijk de patiënten zelf!

Het Support Team bestaat momenteel uit mensen 
uit uiteenlopende landen: Leva, Athit, Phonetip, 
Tatar, Sai, Xaoha, Bounny, Joy en Mailo uit Laos, 
Noi uit Thailand, Penny en Tricia uit de VS, Tho-
mas uit Zwitserland, Kiyoko uit Japan, Sylvia uit 
Spanje, Sandra met haar team, Janet en Andrew uit 
Engeland en Lies, Nelline, Justa, Rinus en Ton uit 
Nederland. We zien ernaar uit dit mooie werk vol-
gend jaar weer te mogen doen!

Ton Merks

DE ERVARINGEN VAN HET BRIDGE THE GAP SUPPORT TEAM

http://www.stichtingbridgethegap.nl
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OPEREREN IN XIENGKHOUANG PROVINCIAL HOSPITAL
Ook dit jaar zijn we de tweede week uitgeweken 
naar een provincieziekenhuis ver van Vientiane. Op 
verzoek van het Laotiaanse team zijn we gereden 
naar Phonsavanh in de provincie Xiengkhouang. 
Vanwege het strategisch belang tijdens de Viet-
namoorlog (1964-1975) is deze provincie het meest 
gebombardeerde gebied ter wereld. De vallei der 
kruiken is de grootste trekpleister van het gebied 
en verder is het een wat slaperig stadje. De oproe-
pen hebben gewerkt aangezien de meeste patiën-
ten aangaven via Facebook, de poster of de lokale 

media op de hoogte te zijn gebracht van de missie. 
De opkomst viel met 20 te opereren patiënten na 
de hectiek van Vientiane voor ons een beetje tegen. 
Een tweede week opereren in de provincie is niet 
het meest efficient en voor ons relatief erg kost-
baar. We moeten echter niet vergeten dat de ouders 
van deze kinderen in een dusdanig afgelegen gebied 
leven dat zij anders op geen enkele manier het be-
nodigde bedrag om in Vientiane te geraken hadden 
kunnen voorschieten. Tevens verliep de samenwer-
king met de lokale artsen uiterst vriendelijk en zij 
waren zeer behulpzaam. De avonden werden ge-
vuld met gezamenlijke diners en veel gezelligheid. 

Goed om te zien was de kennisoverdracht tussen 
de Laotiaanse collega’s uit ons team uit Vientiane 
en de lokale collega’s uit Xiengkhouang. Daar pro-
fiteren de lokale patiënten weer van! 
—————————————————————

FILMPJE WEEK 1 : 
 

Filmpje week 1

FILMPJE WEEK 2 :  

Filmpje week 2

http://www.stichtingbridgethegap.nl
https://youtu.be/gjbTu-jXqXI
https://youtu.be/a_xL0iDANeY
https://youtu.be/gjbTu-jXqXI
https://youtu.be/a_xL0iDANeY
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Josien van der Meer
Dit jaar heeft Josien van der Meer 
(33), oudste assistent in opleiding tot 
plastisch chirurg van het Amsterdam 
UMC, zich bij het team gevoegd. 
Het jaar starten met deze missie naar 
Laos is een onbetaalbare ervaring. 

Overweldigend zijn 
de aantallen patiën-
ten die na dagen van 
reizen zich melden in 
het ziekenhuis. Ook 
bijzonder om te zien 
is wat er in de afgelo-
pen jaren door Bridge 

the Gap is opgebouwd. 
Ik heb ontzettend veel geleerd en 
had dit voor geen goud willen mis-
sen!
—————————————— 
Nieuwbouw Mahosot
In 2018 werd gestart met de nieuw-
bouw van het Mahosot ziekenhuis 
door de Chinese overheid in het ka-
der van een Lao-Chinees ontwikke-
lingsprogramma. Aangezien het 
“oude” ziekenhuis gewoon moet 
doorwerken al die tijd, zit het nog 
gespaarde deel propvol met de van 
uit de gesloopte gebouwen overge-

komen afdelingen. 
We hebben vorige missie de funde-
ring van het nieuwe ziekenhuis kun-
nen aanschouwen en daaruit bleek 
de enorme afmetingen van het nieu-
we ziekenhuis. Er werd afgelopen 
jaar dag en nacht gewerkt door met 
name Chinese arbeiders die allen 
gehuisvest worden op het terrein van 
het ziekenhuis. De foto’s tonen 
enigszins de huidige stand van de 
bouw. In juli van dit jaar zal de bouw 
worden afgerond. Voor volgend jaar 
hebben we afgesproken twee weken 
in Vientiane te werken.

———————————————
DANK AAN DONATEURS 
In een nieuwsbrief over onze activi-
teiten in Laos mag zeker niet een 
woord van dank ontbreken aan al 
diegenen die ons werk mogelijk 
hebben  gemaakt met hun donaties. 
De operaties die wij verrichten ge-
ven het leven van de betrokkenen 
een kans op een normaal gelukkig  
leven, met gelijkwaardige kansen op 
gebied van opleiding, werk en gezin. 
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Mocht u na het lezen van ons reis-
verslag ons ook weer willen onder-
steunen bij de volgende missie, dan 
vindt u hiernaast het rekeningnum-
mer van de stichting.  Al met al is 
het wederom een geslaagde en zeer 
succesvolle missie geweest! 

In het kort
SCHISIS 

Aangeboren 
afwijking aan 
lip-, kaak- en/of 
gehemelte. 
Kan enkel- of 
dubbelzijdig 
voorkomen.

NOMA 
Extreme af-
wijking als ge-
volg van ont-
steking vanuit 
het tandvlees. 

Zeer agressief en de meeste 
kinderen (90%) overleven 
niet. Bij ondervoeding en 
slechte hygiëne.

TUMOREN, ETC. 
Allerhande 
typen, goed-
aardig 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. J.H. Schotte - secretaris a.i.
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