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1. Algemeen 

Dit jaar werkten wij 1week in het Mahosot Hospitaal te Vientiane. De tweede week opereerden wij 
in Pakse, de districtshoofdstad van de zuidelijke regio Champasak. De reden voor deze splitsing 
van activiteiten was de nieuwbouw van het Mahosot hospitaal, waardoor er geen ruimte was om 
ons daar 2 weken te laten opereren.


Het was dit jaar de eerste week een heel druk programma met patiënten die uit heel Laos 
kwamen. De aankondiging van onze komst via Facebook bleek een schot in de roos te zijn. 
Wederom moesten wij patiënten doorschuiven naar onze lokale collega's die in de daarop 
volgende weken tegen betaling onzerzijds hen alsnog opereerden. Het spreekt vanzelf dat dit 
alleen de door ons geselecteerde patiënten betrof.

Met de Dental School bestendigden wij de relatie en Jitske en Just gaven voor de zich tot 
kaakchirurg specialiserende tandartsen colleges. Zij kregen een goede respons en actieve 
deelname. Ook de anesthesisten lieten zich niet onbetuigd; zij gaven college voor de Laotiaanse  
anesthesisten. Wij besloten in samenspraak met de decaan van de faculteit volgend jaar de 
onderwijsinspanning te intensiveren. Voor een uitgebreidere verslaglegging verwijs ik u graag naar 
onze website www.stichtingbridgethegap.nl of naar onze Facebook pagina. 


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 om 
te opereren, die jaarlijks vernieuwd moet worden, zonder de Dental School er bij te betrekken. 
Deze situatie leidde opnieuw tot moeilijkheden in de werkrelatie met de Dental School, waardoor 
nieuwe patiënten met dentogene afwijkingen en kaak anomalieën in de wacht werden gezet. Door 
de inzet van de collegae konden er desondanks enige patiënten van ons ook prothetisch worden 
behandeld met onder andere een aangezichtsprothese die een verloren gegane neus moest 
vervangen. De onderhandelingen over een nieuwe tripartite MoU (memorandum of understanding) 
tussen ons, het Mahosot en de Dental Faculty liepen vast, omdat de nieuwe directie van het 
Mahosot daar niet aan mee wilde werken. Wij werken nu aan een MoU met de tandheelkundige 
faculteit alleen en hopelijk kan dit volgend jaar tot een goed resultaat leiden, terwille van een 
integrale aanpak van de behandeling voor onze patiënten. (multidisciplinair)
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Verder werden dit jaar natuurlijk de voorbereidingen voor de reis van januari 2020 getroffen en 
werd een begin gemaakt met de organisatie van het vijfde lustrum van de stichting. Voor januari 
2020 zullen de operaties plaatsvinden in Vientiane en uitgevoerd op de Bridge the Gap Operating 
Rooms. Tevens gaat de missie de tweede week naar Ponsavan om daar te opereren. Meer 
hierover is te lezen op de website: http://www.stichtingbridgethegap.nl.

Door het wegvallen van de WIG halverwege het jaar werd gevreesd voor een lastige situatie met 
betrekking tot de opvang van de patienten en hun families. Gelukkig diende zich een oplossing 
aan, doordat de Nederlandse Justa van Slooten, werkzaam in Vientiane en voormalig WIG 
member, zich spontaan aanbood om deze taak te gaan coördineren. Samen met Penny Khounta 
(oud-WIG) en Janet Sparks zijn zij de organisatie aangegaan. Tevens werd door Justa veel geld 
lokaal ingezameld voor hulp aan de kinderen en hun families tijdens het verblijf en voor de reis.  

2. Samenvatting missie januari 2019 

De missie naar Laos in 2019 vond plaats van 11 januari tot en met 26 januari
De reisverslagen, foto’s en verdere informatie over deze reizen zijn beschikbaar op de website van 
de stichting, en de Facebookpagina.


3a.Mahosot hospital en Dental Faculty 

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 in principe besluiten tussen beide organisaties en de stichting 
gemakkelijker op elkaar af te stemmen.


Voor de nabije toekomst staat een geheel nieuw ziekenhuis in de planning, te realiseren door de 
Chinese overheid. Inmiddels is met de bouw begonnen. Wat voor impact dit zal hebben op onze 
volgende missies zal moeten blijken.

De lokale artsen werden verder getraind in de schisis-en NOMA chirurgie.

Wederom participeerden de ‘Oral surgeon’s’ in opleiding. Drie residents werden toegevoegd aan 
ons team, assisteerden bij de operaties met de kaakchirurgen van het team en werden apart 
onderwezen tijdens speciaal georganiseerde lezingen.

Er werden in samenwerking met de orthodontist van de Dental Faculty enkele patiënten 
(voor)behandeld voor orthognatische ingrepen. De orthognatische chirurgische ingrepen werden 
door de kaakchirurgen van ons team uitgevoerd en hierbij werden zij geassisteerd door de Oral 
surgeon’s in opleiding.


De operaties tijdens de missie van de stichting in januari 2019 verliepen zonder noemenswaardige 
complicaties. In totaal werden in het Mahosot 78 patiënten gezien, van wie er 43 werden 
geopereerd. Verder werden enkele patiënten verwezen naar de Dental Faculty voor behandeling 
en werden 12 patiënten op onze kosten geopereerd door de Laotiaanse chirurgen in de weken na 
ons vertrek.


3b. Pakse,regionaal hospitaal

Na de zaterdagmiddagvlucht arriveerden wij in Pakse samen met het Lao team. In het regionale 
ziekenhuis opereerden wij 29 patiënten, voornamelijk schisis. 4 gevallen vielen af omdat de 
benodigde operaties te gecompliceerd waren voor de outillage in Pakse. Hen werd geadviseerd 
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volgend jaar naar Vientiane te komen.Ondanks dat een tweede week opereren in de provincie niet 
het meest efficiënt is en voor onze stichting relatief erg kostbaar, bereik je op deze manier toch 
een groep patiënten die anders geen behandeling hadden gekregen. Simpelweg omdat zij de 
kosten voor de reis naar Vientiane niet kunnen voorschieten. 


4. Womens International Group 

De medische coördinatrice van de WIG was  mevrouw Sylvie Gerard en zij gaf bezielende leiding 
aan het WIG vrijwilligers team dat participeert in onze missie. De samenwerking met de WIG 
verliep wederom perfect. Met deze organisatie werken wij nu al veertien jaar samen om de 
kinderen en hun families 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. Maar helaas stoppen de 
activiteiten van de WIG en wordt de vereniging ontbonden. Wij moeten dus op zoek naar een 
opvulling van deze leemte voor het welslagen van onze missie het volgende jaar.


5. Posters en Facebook 

De posters met de aankondiging van de missie werden verspreid over het hele land. Er werden 
radioberichten uitgezonden over de nationale radio. Voor de derde keer werd ook via Facebook 
de aankondiging verspreid. Vooral dit laatste bleek een enorme impuls te geven aan met name 
patiënten uit zeer rurale (en arme) gebieden. Zij werden door lokale artsen en lokaal werkende 
organisaties herkend als potentiële patiënten voor onze missie en werden door hen naar Vientiane 
gestuurd.Meer dan de helft van de patiënten gaf aan via Facebook op ons spoor gezet te zijn.


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. De Laotiaanse collega’s zijn 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. Zo bouwt op 
dit moment de Chinese overheid het nieuwe Mahosot ziekenhuis; een kolossaal gebouw dat de  
oude gebouwen moet vervangen.


Wij participeren nog steeds 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 inmiddels geaccordeerd door het ministerie. 
Momenteel worden 8 (2 per jaargang) jonge tandartsen opgeleid tot ‘oral surgeon’. Dit jaar 
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voltooide de eerste kaakchirurg zijn specialisatie en keerde hij terug naar zijn geboorteplaats om 
daar in het regionale ziekenhuis zijn specialistische kennis aan te wenden.Volgend jaar zullen wij 
hem opzoeken in zijn ziekenhuis en hem helpen met het inrichten van zijn werkplek. We hebben 
voor de eerste 5 afgestudeerden een budget van €4.000,- beschikbaar om lokaal materialen en 
equipment aan te schaffen.


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 nog steeds 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 hoofd-hals-nek gebied 
van!


7. Financieel verslag 2019 

Hieronder volgt een korte toelichting en de balans van de stichting over het boekjaar 2019. 

Een aantal fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren, waaronder Stichting Benveh, Stichting 
Damiano, Limbogt BV, de Protestantse Gemeente Aerdenhout, Tivima Holding BV en Stichting 
tandheelkundig wijkcentrum ‘de Biezen’ hebben zeer ruim bijgedragen. Er kwam een donatie van 
DFDL Laos.

Johnson&Johnson zijn wij wederom zeer erkentelijk voor de ruime korting op de hechtmaterialen.

Dank gaat ook uit naar de vele persoonlijke donaties aan de stichting. Zij kwamen uit het gehele 
land. Speciaal willen wij de poli-MKA Spaarne Gasthuis bedanken voor de opbrengst van het 
oude goud.


Vele personen hebben de Stichting zeer geholpen en wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun steun. 


De stichting is gecontroleerd en heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status bij de 
belastingdienst behouden.


Momenteel houdt de stichting een ruime reserve aan. Dit bedrag bestaat uit de kosten van 
anderhalve missie (€55.000,-) en verder uit een reservering voor de aanschaf en het onderhoud 
van apparatuur voor het Mahosot ziekenhuis in Vientiane (5.000,-). Tevens wordt een bedrag van 
€20.000,- (5x €4.000,-) in reserve gehouden voor de aanschaf van een ‘startpakket’ aan medische 
apparatuur en instrumentarium voor de komende lichting jonge klare ‘Oral Surgeons’. In 2019 
zullen twee studenten hun opleiding voltooien en in 2020 drie studenten. Na hun opleiding worden 
zij uitgezonden naar een van de twaalf provinciale ziekenhuizen om aldaar te starten met hun 
specifieke werkzaamheden.

Aangezien de ontwikkelingen over de voortzetting van WIG Laos erg onzeker zijn, hebben wij 
tevens een bedrag van €20.000,- in reserve genomen om tijdens de eerstkomende twee missies 
deze begroting over te nemen.
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Vientiane (Laos), 16-01-2020 
J.T.P. Besseling 
Penningmeester Stichting Bridge the Gap 
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Financieel verslag Stichting Bridge the Gap - 2019

Saldo per  31-12-2018 Lopende rekening € 69.735,82
Spaarrekening € 70.948,63
Totaal € 140.684,45

INKOMSTEN UITGAVEN
Donaties algemeen € 4.015,00 Bankkosten € (221,25)
Donaties notarieel € 700,00 Kosten operaties Laos € (10.472,84)

Reis- en verpleegkosten € (9.849,88)
Reisbijdrage teamleden € 3.168,00

Reiskosten team € (12.021,65)
Stg. Benveh € 1.500,00 Kosten (hecht)materiaal € (3.437,80)
Stg. Damiano € 1.500,00 Aansprakelijkheidsverzekering VvAA € (712,31)
Limbogt BV € 560,65 Aanschaf lesmateriaal € (438,94)
Daicen Proth. gem. Aerdenhout € 1.000,00
Tivima Holding B.V. € 500,00 Webhosting € (48,10)
Stg thk. wijkcentrum ‘de Biezen’ € 2.700,00 Algemene kosten € (298,70)

Donaties vanuit Laos € 866,64
(DFDL Laos)
Rente spaarrekening € 19,83

Totaal € 16.530,12 Totaal € (37.501,47)

Saldo per 31-12-2019 Lopende rekening € 48.744,64
Spaarrekening € 70.968,46
Totaal € 119.713,10

NB1. Voor reserveringen: zie ‘financiële verantwoording’. 
NB2. Vanuit dit saldo werden de reiskosten naar Laos van januari 2020 reeds gefinancierd. 
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