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Het schrijven van dit voorwoord gebeurt 

in quarantaine. Nooit gedacht dat we 

zoiets ooit zouden kunnen schrijven. Even 

onwezenlijk als de pandemie zelf. We 

leven plots in een andere wereld waarin 

de gezondheidszorg van de ene op de 

andere dag de hoofdrol speelt. Niet enkel 

in België maar in heel de wereld. Het lijkt 

wel oorlogsgebied. Men spreekt van de 

frontlinie. President Macron gebruikte 

zelfs oorlogstaal. Ook ontstaat er een 

heel nieuw jargon: social distancing, de 

curve afvlakken, lockdown, en zelfs het 

woord hamsteren werd terug actueel. 

Andere pertinente zaken vallen eveneens 

op. De zorgverleners worden - eindelijk-  

helden genoemd. Er wordt niet enkel 

dagelijks voor hen in de handen geklapt. 

Ze worden - eindelijk - ook op handen 

gedragen, zowel door de overheid als door 

de bevolking.

Bij Artsen Zonder Vakantie zijn we ons 

uiteraard al vele decennia bewust van het 

belang van een toegankelijke en kwaliteits-

volle gezondheidszorg voor iedereen. Eens te 

meer wordt immers duidelijk dat het bouwen 

aan een degelijke gezondheidszorg in onze 

Afrikaanse partnerlanden van cruciaal 

belang is. Zij worden helaas ook nu weer niet 

gespaard. Zoals dr. Réginald Moreels recent 

in zijn opiniestuk in MO* schreef: “Vandaar 

het belang buiten epidemische periodes de 

gezondheidszorg als een publiek goed priori-

tair te onderbouwen, degelijk te financieren 

en de opleidingen te vermenigvuldigen.”

Onze missie en visie onderschrijven dit 

standpunt al geruime tijd en wij blijven dit 

jaar na jaar vertalen in onze zendingen en 

andere activiteiten die wij ter plaatse organi-

seren. De capaciteitsversterkende trajecten 

vormen, naast kennisuitwisseling tussen de 

lokale experten en onze Belgische experten, 

een belangrijke schakel in dit verhaal. De 

positieve feedback en resultaten zorgen 

ervoor dat wij hiermee hoopvol verder gaan. 

Uiteraard ook mede dankzij uw onvermoei-

bare inzet en steun!

Iedereen vraagt zich nu al een tijdje af 

wanneer het leven terug ‘normaal’ wordt. 

Wordt het ooit weer ‘normaal’? Misschien 

hopen we beter op een ‘nieuw normaal’? 

Eentje waarbij onder andere. een toegan-

kelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

met het nodige biomedisch materiaal eender 

waar ter wereld als het ‘nieuwe normaal’ 

wordt gezien. Wij dragen daar als Artsen 

Zonder Vakantie graag aan bij.

Tot slot wensen wij u uiteraard én vooral een 

goede gezondheid en danken wij u van harte 

voor uw vertrouwen!

Hartelijk!

An Teyssen

directeur

Krista Vandenborre

voorzitter Raad van Bestuur
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in coronatijden
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Artsen Zonder 
Vakantie in één 
oogopslag VISIE

Kennis geneest!

Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners 

in Sub-Sahara-Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en 

kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

MISSIE
Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in 

hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een 

toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg. Door uitwisseling van 

(para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch 

en materieel vlak kunnen onze partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun 

rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij 

de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere 

actoren. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, 

kennisuitwisseling met oog voor de lokale context en langetermijnrelaties.

CAPACITEITSVERSTERKING  
EN KENNISUITWISSELING  
CENTRAAL IN SAMENWERKINGEN
De capaciteiten van het lokale gezondheidspersoneel versterken, door middel 

van (para)medische zendingen, vertegenwoordigt het grootste deel van de 

werking. Daarnaast gaat meer aandacht naar capaciteitsversterking bij de 

ondersteunende diensten (techniek, medische beeldvorming, labo, …) en naar 

capaciteitsversterking op het organisatorische vlak (ziekenhuismanagement, 

stockbeheer, ziekenhuishygiëne, …).

Dat realiseert Artsen Zonder Vakantie door middel van zowel zendingen als 

regionale vormingen. De capaciteitsversterking heeft dus betrekking op een 

integrale ondersteuning van het lokale partnerziekenhuis.
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Werking in 2019

5
Afrikaanse landen
met een lage score op de  
Human Development Index

Artsen Zonder Vakantie beknopt

partnerziekenhuizen  

waarmee we samenwerken

De experten zijn paramedici (verpleegkundigen, verloskundigen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, laboratoriumassistenten, hygiënisten, ...), 
technici, evenals artsen, voornamelijk gespecialiseerd in een chirurgische 
discipline (gynaecologie, algemene chirurgie, orthopedie, ...) maar ook 
kinderartsen, radiologen, anesthesisten, psychiaters, spoedartsen.

lokale personeelsleden  
die we via on-the-job trainingen en 
theoretische vormingen opleiden

 experten

lopende capaciteits-
versterkende trajecten

kantoorvrijwilligers

Alle Belgische (terreinvrijwilligers) en lokale 
experten werken samen aan een betere gezond-
heidszorg in partnerziekenhuizen in Sub-Sahara 
Afrika. De belangrijkste missie: hun lokale collega’s 
opleiden via “on-the-job training”. 

36

1.550

35

236

1 20
capaciteitsversterkende activiteiten

40
Al het werk dat vrijwilligers op het hoofdkantoor in Mechelen 
doen, komt overeen met 8 fulltime equivalenten 

zo’n

Burkina�Faso

Benin Rwanda

Burundi
DR�Congo
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Artsen Zonder Vakantie is ervan overtuigd dat 

gezondheidszorg een basisrecht is voor iedereen en 

een essentieel component vormt van ontwikkeling. 

Met haar activiteiten wil Artsen Zonder Vakantie 

dan ook bijdragen aan de realisatie hiervan.

Artsen Zonder Vakantie koos er in 2014 resoluut voor om een capaciteitsversterkende organisatie te zijn en 

niet alleen een dienstverlenende die ook competenties versterkt. Hiervoor werkten we een nieuwe methodo-

logie uit die aan de slag gaat met capaciteitsversterkende trajecten in de ziekenhuizen. 
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Vijf jaar later melden we trots dat we met verschillende 

ziekenhuizen een eerste traject succesvol afsloten en met 

diverse partners een tweede traject opstartten. 

We sleutelden de voorbije jaren hard aan onze aanpak. Zo 

willen we ervoor zorgen dat we samen met de ziekenhuizen 

de competenties zodanig versterken dat ze hun rol in het 

gezondheidssysteem nog beter kunnen opnemen en dat er 

kwaliteitsvolle zorg wordt geboden. 

Aan de basis van een goede samenwerking met de 

ziekenhuizen ligt telkens een respectvolle dialoog en het 

samen grondig analyseren van de noden aan het begin van 

een capaciteitsversterkend traject. Gaandeweg zien we dat 

de diversificatie van onze activiteiten bijdraagt aan een goed 

resultaat, net als een opvolging van nabij en een efficiënte 

samenwerking met andere actoren.  

Opvolging in de ziekenhuizen
Artsen Zonder Vakantie ondersteunt haar partnerziekenhuizen 

via zendingen van Belgische en Afrikaanse experten, maar ook 

via andere ondersteunende activiteiten zoals thematische 

opleidingen, stages, uitwisselingsmomenten tussen de 

ziekenhuizen onderling en vormende supervisies. 

Daarnaast zorgt Artsen Zonder Vakantie het hele jaar door 

voor opvolging binnen de partnerziekenhuizen. Hiervoor 

werken we met lokaal medisch adviseurs en technisch 

assistenten die de evolutie in onze partnerziekenhuizen 

op de voet volgen. Hun goede kennis van het lokale 

gezondheidssysteem en de nabijheid voor de ziekenhuizen, 

stellen hen in staat om onze acties te versterken. 

Vormingsactiviteiten en zendingen worden steeds samen 

met het ziekenhuis voorbereid. Minder bekend, maar 

zeer gewaardeerd zijn de thematische vormingen die we 

organiseren over bijvoorbeeld ziekenhuishygiëne en de 

organisatie van de apotheek. Op die manier bereiken we 

meerdere ziekenhuizen die deelnemen en een passend 

actieplan opmaken. De succesvolle uitvoering van dit actieplan 

wordt vervolgens enkele keren per jaar gemonitord door onze 

lokale experten tijdens een werkbezoek van enkele dagen. Ze 

identificeren ook mogelijke obstakels en zoeken samen met 

het ziekenhuispersoneel naar oplossingen. Ook rond de niet-

chirurgische aanpak van fracturen organiseerden we samen 

met één van onze partnerziekenhuizen een thematisch atelier.

Samenwerking met BDOM 
In Oost-Congo worden de zendingen door vrijwilligers en 

lokale experten ondersteund door het team van het Bureau 

Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM). Afhankelijk van de 

behoeften van de partnerziekenhuizen organiseren we via hen 

vormende supervisies op volgende gebieden: laboratorium, 

ziekenhuishygiëne en moeder- en kindzorg. De aanpak wordt 

door de ziekenhuizen zeer gewaardeerd. 

Artsen Zonder Vakantie ging ook in op de vraag naar 

een duidelijke methodologie voor die ondersteuning 

via BDOM. In het kader van de samenwerking met de 

lokale gezondheidsautoriteiten namen managers van het 

bureau voor technische ondersteuning van de Provinciale 

Gezondheidsdienst deel aan deze training. 

Tijdens deze vormingsactiviteit werd een algemeen kader voor 

supervisieconcepten en -methoden geformuleerd, plus de 

instrumenten om dit in de praktijk te zetten. Prof. em Vincent 

De Brouwere, medisch specialist in de Volksgezondheid en 

verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in 

Antwerpen gaf deze vorming samen met dr. Hilde Buttiëns, 

verantwoordelijke medisch beleid bij Artsen Zonder Vakantie. 

EU-financiering
Midden 2019 ging in Burundi een ambitieus project van start 

waarmee we willen bijdragen aan de universele toegang tot 

kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten.

Samen met Memisa, Louvain Coopération en Enabel maken we 

deel uit van een consortium (gecoördineerd door Memisa) voor 

de realisatie van dit project, gefinancierd door de Europese 

Unie. Dit consortium wil ook bijdragen aan de nationale 

strategie voor de integratie van mentale gezondheidszorg in 

het gezondheidssysteem. 

Binnen dit consortium concentreert Artsen Zonder 

Vakantie zich op de versterking van het aanbod in de 

districtsziekenhuizen. Daarnaast versterken we ook de 

neuro-psychiatrische centra in hun rol van supervisie naar 

gezondheidscentra en districtsziekenhuizen. Om dit te 

bereiken organiseren we een breed gamma aan activiteiten 

waarbij we vooral beroep doen op lokale expertise.

Eind 2015 stelden alle lidstaten van de Verenigde Naties 

zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen op om de 

wereld te verbeteren tegen 2030. Artsen Zonder Vakantie onder-

schrijft dit kader voluit. Volgens de principes van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (leave no one behind), kiest Artsen 

Zonder Vakantie ervoor om speciaal aandacht te besteden aan 

de realisatie van het recht op gezondheidszorg van de meest 

kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen en personen met 

mentale problemen.

In 2019 voerde Artsen Zonder Vakantie onder begeleiding van 

Impact Institute een impactanalyse uit. In het kader van dit 

onderzoek, werden interne en externe stakeholders bevraagd 

over de impact van onze organisatie en de link hiervan met de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Volgens onze stake-

holders draagt Artsen Zonder Vakantie met haar werking vooral 

bij aan de volgende drie doelstellingen: goede gezondheid en 

welzijn, kwaliteitsonderwijs, schoon water en sanitair.

In de impactanalyse gaven stakeholders ook aan wat volgens 

hen de belangrijkste prioriteiten voor Artsen Zonder Vakantie 

zijn:

• De verbetering van de gezondheid van patiënten door 

betere zorgverlening in gezondheidsstructuren

•  De capaciteitsversterking van het personeel van 

gezondheidsstructuren

•  De versterking van het lokale gezondheidssysteem.

In 2020 gaat Artsen Zonder Vakantie met de resultaten van 

deze impactanalyse aan de slag. We zullen een aantal stra-

tegische reflecties voeren in aanloop naar ons volgende 

Meerjarenprogramma (2022 – 2026).

Zuidwerking 

Gezondheidszorg voor iedereen
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Zo werkt een capaciteitsversterkend traject (TRC)

Elk partnerschap start met 

een grondige analyse van de 

aanwezige capaciteiten bij het 

partnerziekenhuis en houdt 

rekening met de expertise van 

Artsen Zonder Vakantie. Op basis 

daarvan worden de prioriteiten 

bepaald voor de volgende drie jaar. 

Een capaciteitsversterkend traject opmaken met een partnerziekenhuis verloopt in 

verschillende stappen. Eerst evalueert het ziekenhuis, onder begeleiding van Artsen 

Zonder Vakantie, de eigen organisatie. De aanwezige expertise en ervaring worden 

daarbij in kaart gebracht, net als de noden. Uit die zelfevaluatie komen de domeinen 

en diensten naar voor waarbinnen de partner nog ondersteuning kan gebruiken.

In samenspraak leggen we vervolgens de prioriteiten van de samenwerking voor de 

komende drie jaar vast. Verder onderzoeken we samen met de partners hoe ze hun 

capaciteiten in de gekozen domeinen nog verder kunnen ontwikkelen, met onze 

ondersteuning. Dat alles vertalen we in een concreet actieplan met daarin onder 

meer regionale vormingen, zendingen door terreinvrijwilligers of lokale experten, en 

de aankoop en installatie van bio  medische apparatuur. Deze werkwijze maakt het 

mogelijk om beter te plannen, uit te voeren én te meten. Ook bieden de trajecten en 

actieplannen de ziekenhuizen een uitgelezen basis om met andere partners of schen-

kers aan de slag te gaan.

UITWERKEN

PLANNEN ~ operationeel plan

UITVOEREN

OPVOLGEN

TRC EVALUEREN

2 weken
na iedere zending

Vanuit beschikbare expertise de 
noodzakelijke verbeteringen definiëren

Acties van AZV, partners of andere 
actoren, nodig voor een geslaagd TRC

Samenvatting van de beoogde 
doelstellingen, bereikte personen en 
resultaten, aanbevelingen

De belangrijkste conclusies formuleren 
en het operationeel plan aanpassen

Beoordeling van de bereikte resultaten, 
van niet doorgevoerde veranderingen 
en te vervullen noden 

Wie doet wat wanneer 
om de resultaten te optimaliseren?

Specifieke doelstellingen per actie 
vastleggen

Prioritaire domeinen voor de 
capaciteitsversterking vastleggen

Beschrijven van de acties voor de 
komende 3 jaar, per prioritair domein 
en per doelgroep

ZENDINGEN MATERIAAL LOKALE ACTIES

• on-the-job training

• coaching

• theoretische opleidingen

• regionale workshops

• ondersteuning met 
geneesmiddelen en 
verbruiksgoederen 

• aankoop van 
biomedisch materiaal

+ opleiding in 
gebruik en onderhoud

• omkadering door lokale 
deskundigen

• uitwisseling tussen 
partnerziekenhuizen

• vulgariseren van de 
protocollen

ZENDINGSVERSLAG EN 
SAMENVATTENDE TABEL 

SYNTHESE EN 
FOLLOW-UP 

JAARVERSLAG 
TRC

ZELFEVALUATIE PRIORITEITEN OPERATIONEEL PLAN

ACTIES 
IDENTIFICEREN

REFERENTIEKADER 
BEPALEN

ACTIES 
PLANNEN

EXIT (positief of negatief) 

VERLENGING HUIDIG TRC

UITWERKING TRC 2.0

6 weken 
na iedere zending

 1 maal per jaar

Interne organisatie 
van het ziekenhuis

Op 3 niveaus

Biomedische uitrusting, 
kennis van gebruik en onderhoud

Geschoold 
(para)medisch personeel

1

2

3

4

5

1 ½ maand

aan het einde van de 3 jaar 

g
e

d
u

re
n

d
e

 3
 ja

a
r

Kennis uitwisselen om 
capaciteiten te versterken 
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Capaciteiten op  
drie vlakken versterken

Aandeel capaciteitsversterkende zendingen en 

andere vormingsactiviteiten in 2019

69%

19%

12%

(para)medische�capaciteitsversterking

capaciteitsversterking�ondersteunende�diensten

organisatorische�capaciteitsversterking:��
zendingen�en�andere�vormingsactiviteiten

69% van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die Artsen Zonder Vakantie in 2019 realiseerde, hadden 

tot doel de medische en paramedische capaciteiten van 

de lokale homologen te versterken.

12% van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die we in 2019 realiseerden, hadden tot doel de 

technische capaciteiten van onze partners te 

versterken.

19% van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die Artsen Zonder Vakantie in 2019 realiseerde, 

hadden tot doel de organisatorische capaciteiten  

van onze partners te versterken.

We zien dat ziekenhuizen vaak kiezen voor algemene 

chirurgie of voor een discipline binnen de moeder- en 

kindzorg (neonatale urgenties of pediatrie) als prioritair 

domein. Dit is logisch omdat we voornamelijk werken 

met districtsziekenhuizen. Zij moeten deze zorg kunnen 

aanbieden. 

De dienst spoedgevallen neemt ook een prominentere 

plaats in als prioritair werkdomein.

Zowel in Bukavu als in Kinshasa organiseerden we met 

Jenga Maarifa een opleiding voor ziekenhuistechnici 

over het correct gebruik en de reparatie van biomedisch 

materiaal. De opleiding in Bukavu vond in juni plaats. Die 

in Kinshasa in december 2019.

In het ziekenhuis van Papané kwam een performante 

afvalverbrandingsoven. 

In het ziekenhuis van Gombe Matadi bouwden we een 

ongebruikte kamer om tot een wasplaats met stromend 

water, ontsmettingsmiddel, waslijnen, enzovoort. Memisa 

financierde een sterilisatieapparaat. Instrumenten, appa-

ratuur en linnen worden nu hygiënisch gewassen, geste-

riliseerd en gedroogd. Een grote stap voorwaarts naar 

kwaliteitszorg ter plaatse.

In Benin planden we in al onze partnerziekenhuizen een 

follow-up op het vlak van ziekenhuishygiëne. Een lokale 

expert bezoekt daar elk kwartaal de partnerziekenhuizen 

gedurende vijf dagen om de aanbevelingen rond hygiëne 

in de praktijk te helpen toepassen.

In Oost-Congo organiseerden we een thematische 

vorming apotheekbeheer. Aan deze driedaagse vorming 

namen achttien personen deel. Na deze vorming deden 

drie vrijwilligers en een lokale expert de nodige directe 

opvolging in de ziekenhuizen.

(Para)medische  
competenties versterken 1. Technische en ondersteunende 

diensten verstevigen2. De organisatie  
van het ziekenhuis verbeteren3.

Artsen Zonder Vakantie blijft geloven 
in het ondersteunen van een ziekenhuis 
als geheel. Daarom besteden we naast 
de (para)medische versterking ook de 
nodige aandacht aan het onderhoud 
en gebruik van medische apparatuur, 
ziekenhuishygiëne, -organisatie en 
stockbeheer.
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+
Sterker lokaal gezondheidssysteem 

Betere medische zorg

1
Kennis en kunde van het lokaal

(para)medisch personeel is verbeterd  

3
De organisatie van het

 partnerziekenhuis is verbeterd  

2
Werking van technische en onder-

steunende diensten (techniek, labo,
medische beeldvorming) is verbeterd

CONTEXT
CAPACITEITSVERSTERKING

 ARTSEN ZONDER VAKANTIE

ACTIVITEITEN
OP DE DRIE 
DOMEINEN

RESULTAAT
VOOR DE 
PARTNER-

ZIEKENHUIZEN

RESULTAAT 
VOOR DE 

BEVOLKING

On-the-job training door 
terreinvrijwilligers of door lokale 

experten

Coaching

Theoretische vormingen

Lokale stages

Ondersteuning met 
geneesmiddelen en medische 

verbruiksgoederen

Begeleiding bij opmaak van 
protocollen en procedures

Aankoop biomedische apparatuur

Vorming preventief onderhoud en 
gebruik biomedische apparatuur

Referentiewerken voorzien

Kennisuitwisseling tussen lokale 
partnerziekenhuizen

Tekort aan voldoende 
gekwalificeerd (para)medisch 

personeel 

De capaciteiten van het 
(para)medisch personeel versterken 

De capaciteiten bij de ondersteunende diensten 
(techniek, labo, medische beeldvorming) versterken 

De organisationele capaciteiten bij de 
partnerziekenhuizen versterken (ziekenhuishygiëne, 

ziekenhuismanagement, stockbeheer)

1

2

3

Onvoldoende aangepast 
structureel medisch materiaal

Weinig middelen en weinig 
aandacht en/of kennis over het 
correcte gebruik en onderhoud 
van het structureel materiaal

Ondersteunende diensten 
onvoldoende uitgebouwd 

Ontoereikende interne organisatie 
van de ziekenhuizen 
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Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3

BENIN

Hôpital de Zone Sounon Séro de Nikki Moeder en Kind Chirurgie met focus 
op Urologie en 
Traumatologie

Uitvoering actieplannen, 
opgesteld tijdens 
regionale vorming 
(o.a. Ziekenhuishygiëne)

Hôpital de Zone de Bassila Algemene chirurgie Spoedgevallen pediatrie en 
volwassenen

Uitvoering actieplannen, 
opgesteld tijdens 
regionale vorming 
(o.a. Ziekenhuishygiëne)

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko Algemene chirurgie Gynaecologie-Verloskunde Ziekenhuishygiëne

Hôpital Saint Martin de Papané Pediatrie Ziekenhuisbeheer Ziekenhuishygiëne

Hôpital Evangélique de Bembéréké Interne 
geneeskunde

Spoedgevallen Uitvoeren van 
actieplannen opgesteld 
tijdens regionale 
vormingen (o.a. 
Lobbywerk)

Hôpital de Zone Savalou-Bantè Ziekenhuisbeheer Algemene Chirurgie Onderhoud biomedische 
apparatuur

BURUNDI

Centre Akamuri Orthopedagogie Kinesitherapie

Hôpital de Muramvya Basischirurgie Verloskundige urgenties

Centre Neuropsychiatrique de Kamenge Psychiatrie 
met focus op 
verslavingszorg en 
kinderpsychiatrie

Neurologie

Hôpital de Gitega Algemene chirurgie Biomedisch onderhoud Fistelchirurgie

Hôpital de Muyinga Algemene chirurgie Verloskundige urgenties

Hôpital de Buhinga Algemene chirurgie Verloskundige en neonatale 
urgenties

Hôpital d'Ijenda Basischirurgie Verloskundige urgenties

RWANDA

Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara Orthopedie Kinesitherapie (neuro)

Hôpital de district de Mibilizi Traumatologie-
Orthopedie

Verloskundige en neonatale 
urgenties

Hôpital de Murunda Chirurgie Verloskundige urgenties
Algmene chirurgie

Ziekenhuisorganisatie: 
strategisch plan, 
opvolging en evaluatie

BURKINA FASO

CMA de Houndé Basischirurgie Verloskundige en neonatale 
urgenties

CMA de Dô Spoedgevallen Preventief onderhoud van 
biomedisch materiaal

Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3

DR CONGO / OOST-CONGO

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende

Chirurgie Intensieve zorg Ziekenhuismanagement

Hôpital Général de Référence  
F.S.Ki Walungu

Algemene chirurgie Urgenties

Hôpital Général de Référence de Monvu Pediatrische 
urgenties

Algemene Chirurgie Labo

Hôpital Général de Référence  
Dr Rau de Ciriri

Urgenties Traumatologie-Orthopedie

Hôpital Général de Référence St. Martin  
de Kamina/Nyangezi

Pediatrie Materniteit 

Centre Neuropsychiatrique de Sosame Neurologie Psychiatrie

Hôpital Général de Référence  
de Mubumbano

Algemene chirurgie Medische beeldvorming

Hôpital Général de Référence 
Fomulac de Katana

Pediatrie Materniteit Ziekenhuishygiëne

DR CONGO / WEST-CONGO

Hôpital Saint Joseph Urgenties NKO-Chirurgie en 
Fistelchirurgie (VVF)

Basisverpleegkunde en 
Ziekenhuishygiëne

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe Pediatrische 
chirurgie

Pediatrische intensieve zorg Labo

IME Kimpese Orthopedische en 
Algemene chirurgie

Verloskundige en neonatale 
urgenties

Ziekenhuismanagement

Hôpital Général de Référence de Djuma Verloskundige 
urgenties

Chirurgie Didactisch materiaal

Hôpital Général de Référence de  
Katako Kombe

Algemene chirurgie Gynaecologie-Verloskunde

Hôpital Général de Référence de  
Popokabaka

Algemene chirurgie Verloskundige urgenties Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de  
Gombe Matadi

Algemene chirurgie Verloskundige urgenties Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de  
Kasongo Lunda

Ziekenhuishygiëne Ziekenhuis management Intensieve zorg

Hôpital Général de Référence de Mosango Traumatologie-
Orthopedie

Intensieve zorg Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de Gungu 
(geen capaciteitsversterkend traject maar wel 
themazendingen) 

Techniek Ziekenhuishygiëne

Partnerziekenhuizen
De capaciteitsversterkende trajecten per ziekenhuis
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DR Congo

partnerziekenhuizen
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West- en Centraal Congo

REFERENTIEZIEKENHUIZEN 

Het eerste capaciteitsversterkend traject met het St. Joseph 

ziekenhuis in Kinshasa sloten we af met goede resultaten. Dit 

ziekenhuis bereikte op het vlak van vesico-vaginale fistelchi-

rurgie een hoog niveau. Het wordt als referentieziekenhuis 

aanzien, ook buiten Kinshasa. Dr. Dolores Nembunzu (Project 

Manager Fistula Care Plus) en haar team geven ondertussen 

zelf opleidingen over de behandeling van obstetrische fistels 

aan hun collega’s in het ziekenhuis van Gitega in Burundi. 

Een tweede traject met het St. Joseph ziekenhuis is uitgewerkt. 

De komende jaren werken we samen aan het bieden van 

kwaliteitsvolle zorgen op het vlak van pediatrische urgenties 

en pediatrische intensieve zorgen. Ook de schildklierchirurgie 

maakt opnieuw deel uit van onze samenwerking. 

Binnen dit domein zien we een positieve evolutie. Niet alleen 

tijdens, maar ook tussen de zendingen met vrijwilligers worden 

succesvol interventies uitgevoerd. Toch wil het ziekenhuis 

de competenties nog verder verbeteren, zodat het team ook 

gecompliceerde ingrepen autonoom kan uitvoeren en het bij 

complicaties correct kan handelen. 

Ook het HGR Kalembe Lembe geldt als referentieziekenhuis 

en boekte het voorbije jaar veel vooruitgang op het vlak van 

pediatrische chirurgie. Gespecialiseerde ingrepen binnen de 

urologie en gastro-enterologie worden succesvol behandeld. 

We werken er ook verder met de dienst pediatrische intensieve 

zorgen.

In het HGR Kimpese faciliteerden we een audit. Op basis 

daarvan maken we een actieplan op om de samenwerking te 

verbeteren.

SAMENWERKING MET MEMISA

In West-Congo werken we samen met zes partnerziekenhuizen, 

die ook Memisa ondersteunt. Die gezamenlijke partner-

schappen maken deel uit van het vijfjarenprogramma dat we 

met Memisa opstelden en uitvoeren voor de periode 2017-2021. 

Deze Afrikaanse ziekenhuizen hebben ook een partnerschap 

met Belgische solidaire ziekenhuizen in het kader van het 

project Ziekenhuis voor Ziekenhuis. 

Enkele highlights binnen deze samenwerking:

Tijdens de zending verloskundige urgenties in het ziekenhuis 

van Gombe Matadi werden vijf extra verpleegkundigen van de 

gezondheidscentra gevormd. Op deze manier proberen we het 

referentie/contra-referentiesysteem te versterken. Bovendien 

vond hier ook de eerste zending chirurgie plaats en merkten 

we dat de bouw van een nieuwe wasplaats positieve gevolgen 

heeft voor de werking van het hele ziekenhuis. 

Een anesthesist en een vroedvrouw van de ziekenhuizen van 

Gombe Matadi en Popokabaka liepen stage in het ziekenhuis 

van Kisantu en in het ziekenhuis van Ngaliema in Kinshasa,  

om hun capaciteiten te versterken. 

In Popokabaka organiseerden we twee gezamenlijke zendingen 

en werkten we rond hygiëne, techniek, chirurgie en mater-

niteit. We zien ook een positieve evolutie op het vlak van de 

infrastructuur van het operatiekwartier. 

In HGR Mosango blijven we samenwerken rond orthopedische 

chirurgie en pediatrische intensieve zorgen.  

In Djuma verlengden we het lopend capaciteitsversterkend 

traject met een jaar om de gewenste resultaten te behalen. 

Lokale experten zetten zich er in om de capaciteiten van hun 

collega’s te versterken op het vlak van chirurgie en materniteit.

In Kasongo Lunda startten we de eerste activiteiten op en orga-

niseerden we een gecombineerde zending intensieve zorgen, 

ziekenhuismanagement en ziekenhuishygiëne. Een lokale 

managementexpert zal meewerken aan de uitrol van  

een strategisch plan voor het ziekenhuis.

In Katako Kombe organiseerden we twee zendingen chirurgie 

en verloskundige urgenties, met terreinvrijwilligers en lokale 

experten. Het eerste capaciteitsversterkend traject met dit 

ziekenhuis sloten we in 2019 positief af. Een tweede traject 

werkten we samen met Memisa uit en omvat de prioritaire 

domeinen pediatrie en urgenties.

ANDERE ACTIVITEITEN

Drie vrijwilligers en een lokale expert zorgden voor de opvol-

ging ‘stockbeheer in de apotheek’ in de ziekenhuizen van 

Djuma, Gombe Matadi, Kalembe Lembe, Mosango en St. Joseph.

We organiseerden ook diverse technische opvolgingszen-

dingen in de ziekenhuizen om het onderhoud of de reparatie 

van medische apparatuur te garanderen. 

In het ziekenhuis van Gungu werkten we tijdens een technische 

zending verder aan de nodige infrastructuur en tijdens een 

zending ziekenhuishygiëne aan de verbetering van sterilisatie 

en handhygiëne.
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Oost-Congo

EBOLA

In augustus ontdekten gezondheidsmedewerkers een eerste 

geval van ebola in de gezondheidszone Mwenga in Zuid-Kivu. 

Daarop besliste Artsen Zonder Vakantie in overleg met de 

provinciale gezondheidsautoriteiten van Zuid-Kivu om alle 

zendingen met vrijwilligers voor september en oktober te annu-

leren. Gelukkig stabiliseerde de situatie snel en konden we in 

november en december de activiteiten opnieuw opstarten. 

We maakten een budget vrij en ondersteunden de provinciale 

gezondheidsautoriteiten van Zuid-Kivu in preventiemaatre-

gelen en de strijd tegen de verspreiding van het ebolavirus. 

We zorgden voor thermometers en tentjes aan grenscontrole-

posten en waterpunten voor een degelijke handhygiëne.

NIEUWE CAPACITEITSVERSTERKENDE TRAJECTEN

In Oost-Congo startten we de tweede capaciteitsversterkende 

trajecten in de ziekenhuizen van Walungu en Mubumbano. 

Omdat beide ziekenhuizen algemene chirurgie als prioritair 

domein kozen, kunnen ze heel gemakkelijk onderling kennis 

uitwisselen. We werkten ook samen aan de opmaak van anes-

thesiefiches, een protocol voor pijnbestrijding, het sorteren 

van afval, het plaatsen van een vesicale sonde en goede 

patiënten-communicatie. 

SUCCESVOLLE TRAJECTEN

We sloten de eerste capaciteitsversterkende trajecten met 

de ziekenhuizen van Nyantende en Monvu succesvol af. Een 

nieuwe samenwerking met deze twee ziekenhuizen wordt 

verder uitgewerkt. In het ziekenhuis van Nyantende kan het 

personeel zeker 80% van de chirurgische interventies auto-

noom behandelen. Ook de resultaten binnen het domein van 

intensieve zorgen zijn bereikt. Een bijkomend positief resultaat 

van het capaciteitsversterkend traject is dat er intern veel 

aandacht gaat naar het delen van verworven competenties en 

kennis via interne vormingen. Het traject wordt ook gebruikt 

om bij andere partners steun te bepleiten. In de nieuwe samen-

werking concentreren we ons op medische beeldvorming en op 

verloskundige en neonatale urgenties.

In het ziekenhuis van Monvu, dat op het eiland Idjwi in het 

Kivumeer ligt, zijn de protocollen voor de pediatrische spoed-

dienst, aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, door 

het verplegend personeel gekend en worden ze correct toege-

past. Ook qua ziekenhuishygiëne en het onderhoud van biome-

dische apparatuur boekt het ziekenhuis veel vooruitgang. De 

komende jaren gaat de aandacht onder andere naar moeder- en 

kindzorg en de organisatie van het onthaal op de spoeddienst.

EVALUATIE, EXTRA VORMINGEN EN AFSLUITING

In Oost-Congo worden de zendingen door vrijwilligers en lokale 

experten ondersteund door het team van het Bureau Diocésain 

des Œuvres Médicales (BDOM). Afhankelijk van de behoeften 

van de partnerziekenhuizen organiseren we via hen vormende 

supervisies op volgende gebieden: laboratorium, ziekenhuishy-

giëne en moeder- en kindzorg. De aanpak wordt door de zieken-

huizen zeer gewaardeerd. Het team werd in 2019 ook versterkt 

op methodologisch vlak.

Met het ziekenhuis van Ciriri sloten we de trajecten rond de 

domeinen orthopedie en urgenties positief af. In november 

organiseerden we samen met het ziekenhuis ook een succesvol 

atelier rond het gebruik van een externe fixator en de behande-

ling van botbreuken en brandwonden. 

Aan de driedaagse vorming ‘organisatie van de apotheek’ 

namen achttien personen deel. Na deze theoretische vorming 

met de nodige praktische oefeningen, organiseerden we een 

directe opvolging in alle partnerziekenhuizen.

De evaluatie van het eerste traject met het ziekenhuis van 

Nyangezi wordt voorbereid. Met het ziekenhuis van Katana 

stopt Artsen Zonder Vakantie de samenwerking. 

JENGA MAARIFA 

In 2019 zette Artsen Zonder Vakantie het Jenga Maarifa oplei-

dingsproject voor ziekenhuistechniekers verder. Dit werd opge-

start in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

In juni namen negentien biomedische technici in Bukavu deel 

aan de tweede editie van deze ‘summer school’. Ze werden 

opgeleid in het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en 

installeerden ook een krachtige  fotovoltaïsche microcentrale 

in het ziekenhuis van Nyantende.

In november organiseerden we in samenwerking met het 

Ministerie van Volksgezondheid van de DR Congo en de organi-

satie Humatem France een sensibiliseringssymposium over het 

beheer van biomedische apparatuur, het economisch belang 

en de impact ervan op de kwaliteit van de zorg. Meer dan vijftig 

personen (artsen, ziekenhuismanagers, technici, gezondheids-

autoriteiten...) namen deel.

In december ging het opleidingsproject Jenga Maarifa van 

start in de regio Kinshasa. Zeventien technici van verschillende 

ziekenhuizen kregen ook daar een theoretische en praktische 

opleiding over biomedische apparatuur: het functioneren, het 

onderhoud, de veiligheid en het beheer ervan. De deelnemers 

waardeerden deze opleiding enorm en vonden ze een grote 

meerwaarde voor de uitoefening van hun beroep.

©
 S

te
ve

n
 A

n
d

ri
es

AZV-Jaarverslag 2019 I 21



Benin

SAMENWERKING MET AMCES 

AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées 

Confessionnelles Associatives et Sociales) is een 

overkoepelende organisatie die niet-gouvernementele 

gezondheidscentra in Benin vertegenwoordigt. In het huidige 

Meerjarenprogramma van Memisa en Artsen Zonder Vakantie 

staat AMCES als lokale partner in voor een deel van de 

uitvoering en opvolging van het programma. 

Samen met AMCES, Lumos en Memisa organiseerden we onder 

andere een vijfdaagse vorming ‘Beheer van infectierisico’s’ 

waaraan twintig personen deelnamen.

NIEUWE PARTNER 

Het ziekenhuis van Savalou-Bantè ligt in het zuidwesten van 

Benin. Eind 2019 bepaalde Artsen Zonder Vakantie samen met 

het ziekenhuis welke aspecten het verbeterd wil zien.

De komende drie jaar zullen we het Savalou-Bantè-ziekenhuis op 

drie prioritaire domeinen ondersteunen:

•  Zorg in het operatiekwartier en postoperatieve zorg in 

chirurgie en verloskunde.

•  Onderhoud en reparatie van biomedische apparatuur.

•  Ziekenhuisbeheer.

Het personeel en de directie van het ziekenhuis zijn alvast erg 

gemotiveerd en betrokken. We kijken uit naar een vruchtbare 

samenwerking.

EERSTE TRAJECT BEËINDIGD IN NIKKI

In het ziekenhuis van Nikki rondden we het eerste 

capaciteitsversterkend traject af en evalueerden we de 

samenwerking. Op de dienst pediatrie zagen we vooruitgang, 

maar op de materniteit boekten we niet de verhoopte 

duurzame resultaten. Een opsteker dit jaar was wel de kortere 

ligduur op intensieve zorgen van vrouwen die met keizersnede 

bevielen. Zij waren allemaal binnen de acht à twaalf uur terug 

op de materniteit. We werkten ook rond het controleren en 

noteren van de specifieke postpartum parameters. Die werden 

besproken en opgevolgd. 

De grote werkpunten die we in een volgend traject meenemen 

zijn: nadruk op anticiperen, respect voor de patiënten 

en het materiaal én het toepassen van de regels rond 

ziekenhuishygiëne. Daarom is het zo belangrijk dat de werken 

aan een verzamel- en redistributiesysteem van water in de 

wasplaats tijdig klaar zijn.

PARTNERMEETING
 
In september verzamelden onze zes partnerziekenhuizen zich 

voor een meeting in Parakou. Interessante presentaties over 

geleerde lessen en levendige discussies resulteerden in concrete 

voorstellen om meer kennis en kunde uit te wisselen tussen de 

verschillende partnerziekenhuizen. 

AANDACHT VOOR AFVALVERWERKING EN 
ZIEKENHUISHYGIËNE

In het ziekenhuis van Bassila kwam een verbrandingsoven om 

biomedisch afval volgens de normen te verbranden en in het 

ziekenhuis van Papané moderniseerden we de bestaande site 

met een verbrandingsoven. In alle ziekenhuizen controleert een 

lokale expert regelmatig de opvolging van de verbeterpunten 

qua ziekenhuishygiëne.

GOEDE RESULTATEN IN BEMBÉRÉKÉ 

Binnen het domein inwendige geneeskunde werkten we samen 

met het ziekenhuis van Bembéréké rond een goede aanpak 

van diabetici. Ondertussen zetten we een unit diabetologie 

op met een multidisciplinair team, creëerden we tools om 

voedingsadvies te geven en richtten we een vereniging voor 

diabetici op zodat er ook in de gemeenschap opvolging kan 

gebeuren.

Verder kreeg het ziekenhuis een vorming over de opmaak 

van subsidiedossiers zodat ze ook andere fondsen kunnen 

aantrekken om noden in het ziekenhuis aan te pakken.

partnerziekenhuizen
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MEER REGIONALE VERTEGENWOORDIGING

Midden 2019 startte in Burundi een ambitieus project,  

waarmee we bijdragen aan de universele toegang tot  

kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten.

Samen met Memisa, Louvain Coopération en Enabel maken we 

deel uit van een consortium (gecoördineerd door Memisa), voor 

de realisatie van dit project, gefinancierd door de Europese Unie. 

Daarnaast wil het consortium ook bijdragen aan de nationale 

strategie voor de integratie van mentale gezondheidszorg 

in het gezondheidssysteem. Het project zal drie jaar lopen 

en bestrijkt drie Burundese provincies: Karuzi, Muyinga en 

Bubanza.

Binnen dit consortium concentreert Artsen Zonder 

Vakantie zich op de versterking van het aanbod in de 

districtsziekenhuizen.

Hiervoor ondersteunen we de ziekenhuizen met volgende 

activiteiten:

•  Medische uitrusting en renovatie van gebouwen.

•  Levering van medicijnen en verbruiksartikelen.

•  Capaciteitsversterking op het vlak van algemene chirurgie  

en neonatale- en verloskundige urgenties.

•  Versterking van het referentie- en contra-referentiesysteem.

•  Capaciteitsversterking op het vlak van spoedgevallen.

•  De aankoop van ambulances en urgentiekits.

•  Capaciteitsversterking op het vlak van preventief onderhoud 

van biomedische apparatuur.

Daarnaast versterkt Artsen Zonder Vakantie ook de neuro-psy-

chiatrische centra in hun rol van supervisie naar de andere 

actoren uit het gezondheidssysteem, zoals gezondheidscentra 

en districtsziekenhuizen.

UITBREIDING LOKAAL TEAM

Dr. Kash Karubara is sinds 2014 medisch adviseur van Artsen 

Zonder Vakantie. Hij staat aan het hoofd van het regionaal 

bureau in Bujumbura. Dit bureau is verantwoordelijk voor  

onze vertegenwoordiging in de regio en voor de opvolging  

van onze activiteiten in Burundi, Oost-Congo en Rwanda.  

Dr. Yves Maniragaba is ondertussen aangesteld als ‘technisch 

assistent gezondheid’ voor Burundi, Samson Maniradukunda 

als ‘administratief en financieel verantwoordelijke’ en Yves 

Nama als ‘technisch assistent biomedisch onderhoud’. Emery 

Franck Barahinduka blijft onze logistieke medewerker. Eind 

september stelden we dr. Romain Mukupi aan als ‘technisch 

assistent gezondheid’ voor de regio Oost-Congo en Rwanda.  

Hij is gevestigd in Bukavu en rapporteert ook aan het kantoor  

in Bujumbura.

SAMENWERKING MET FRACARITA 

Artsen Zonder Vakantie versterkt in de neuro-psychiatrische 

centra de capaciteiten van de lokale artsen, psychologen en 

verpleegkundigen. Ook het train-the-trainer programma van 

Fracarita Belgium, dat voor ieder psychiatrisch centrum een 

coach opleidt, die vervolgens de verpleegkundigen op de werk-

vloer kan coachen, ging verder. 

Fracarita Belgium ondersteunt ook bij de bevoorrading 

met medisch materiaal, verbruiksgoederen en psychotrope 

geneesmiddelen.

REGIONALE VORMING ROND ERGOTHERAPIE 

Samen met Fracarita organiseerden we een regionale vorming 

ergotherapie. Verschillende centra uit DR Congo, Rwanda en 

Burundi namen hier aan deel. Er was veel vraag om meer te 

leren over de ergotherapeutische activiteiten voor ambulante 

patiënten, jongvolwassenen met een mentale beperking en 

kinderen met IMC. De rol van ergotherapie in het multidiscipli-

naire werken en het verzamelen van de nodige informatie in 

het ergotherapie-dossier stonden ook centraal.

ANDERE ACTIVITEITEN

In het Centre Neuropsychiatrique de Kamenge bouwden we een 

dienst psychiatrische urgenties uit. De dienst is ondertussen 

functioneel. Dit zorgt ervoor dat de andere hospitalisatiedien-

sten van het centrum niet meer overbelast zijn.

 

We organiseerden een thematische vorming over referentie en 

contra-referentie met als boodschap: refereer tijdig, correct en 

in goede omstandigheden.

In Burundi organiseren we vooral activiteiten met lokale 

expertise. We namen voldoende tijd voor een goede omkade-

ring en opvolging. We organiseerden uitwisselingen onder 

deze experten en elke activiteit kreeg een duidelijk briefing en 

debriefing, net zoals bij de zendingen met onze vrijwilligers.

 

Op het vlak van ziekenhuishygiëne en preventief onderhoud 

van biomedisch materiaal, konden de ziekenhuizen regelmatig 

rekenen op de begeleiding van een lokaal expert. 

In het ziekenhuis van Ijenda organiseerden we in juni, een 

week van de chirurgie. Een arts en een verpleegkundige van de 

ziekenhuizen van Muyinga en van Muramvya namen hier aan 

deel.

Burundi

partnerziekenhuizen
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE MURUNDA

In het ziekenhuis van Murunda werkten we samen met vzw 

Ingobyi binnen het domein obstetrische en gynaecologische 

urgenties. Ingobyi vatte ook een ambitieus project aan om 

watervoorziening te garanderen in het ziekenhuis en voor de 

gemeenschap. 

Op het vlak van algemene chirurgie organiseerden we 

zendingen met vrijwilligers en met lokale experten. Ook onder-

steunden we het ziekenhuis om een strategisch meerjarenplan 

op te maken onder begeleiding van een lokaal consultant.

HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE MIBILIZI

In het ziekenhuis van Mibilizi werkten we verder op het 

domein van orthopedie en moeder- en kindzorg. De gemengde 

zendingen orthopedie - met vrijwilligers en lokaal personeel - 

waren succesvol. Ziekenhuispersoneel van de betrokken dienst 

en het gemengd team zelf stonden positief tegenover deze 

aanpak. Aan de zending moeder- en kindzorg nam ook een 

lokaal pediater deel.

HOME DE LA VIERGE DES PAUVRES DE GATAGARA
Het centrum van Gatagara zit in een belangrijke fase om zich te 

ontwikkelen tot een volwaardig referentiecentrum voor ortho-

pedische zorg. 

Via de vzw Op Gelijke Voet, die orthopedische zendingen 

organiseert, ondersteunden we hen in dit traject. Daarnaast 

organiseerden we een afsluitende zending kinesitherapie om 

de resultaten, behaald voor de behandeling van kinderen met 

hersenverlamming, te bestendigen.

Rwanda

partnerziekenhuizen
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NIEUWE CAPACITEITSVERSTERKENDE TRAJECTEN

Burkina Faso was het enige partnerland van Artsen Zonder 

Vakantie waar we de werking met capaciteitsversterkende 

trajecten nog niet introduceerden. 

In 2019 kwam hier verandering in. Samen met het CMA (Centre 

Médical avec Antenne chirurgicale) van Dô startten we een 

traject op. Gedurende drie jaar werken we binnen twee priori-

taire domeinen: ‘onthaal en opvang van chirurgische spoedge-

vallen’ en ‘preventief onderhoud van biomedische apparatuur’. 

Ook met het CMA van Houndé, zetten we een capaciteitsverster-

kend traject op.

De prioritaire domeinen zijn daar algemene chirurgie en verlos-

kundige en neonatale spoedgevallen.

Beide CMA’s zijn gelegen in de regio van de ‘Hauts Bassins’ in 

het Westen van het land.

Door de ongunstige veiligheidssituatie gingen echter veel 

geplande activiteiten niet door en moesten we op zoek naar 

een andere manier van werken. 

WAT VERWEZENLIJKTEN WE?

•  We boden de twee ziekenhuizen belangrijke ondersteuning 

qua medische uitrusting. 

 De hieraan gekoppelde thematische vorming rond preven-

tief onderhoud van biomedische apparatuur werd jammer 

genoeg geannuleerd door de veiligheidssituatie en door 

stakingen in de gezondheidssector. 

• We startten de procedure om lid te worden van de koepel 

van ngo’s (SPONG).

•  We voerden gesprekken met CHU Tengadogo om praktische 

stages te organiseren voor het gezondheidspersoneel van 

het CMA van Dô en Houndé.

• We volgden de vorming ‘public health’ op, die het jaar voor-

dien doorging in het gezondheidsdistrict van Houndé.

•  We finaliseerden de inhoud voor het vormingsproject ‘Safe 

Obstetric’ dat in 2020 start. 

VORMINGEN VOOR 
ANESTHESISTEN-REANIMATOREN

De moedersterfte in Burkina Faso ligt hoog. In 2015 werd die 

nog geschat op 300 per 100.000 geboortes. Vaak gaat het over 

secundaire overlijdens als gevolg van bloedingen, sepsis of 

zwangerschapsvergiftiging.

Een keizersnede blijft de meest toegepaste chirurgische 

ingreep. De anesthesist-reanimator heeft een cruciale rol bij 

het geven van aangepaste zorgen aan de vrouwen die op deze 

manier bevallen. 

De cursus ‘SAFE (Safer Anesthesia From Education) obstetrics’ 

vertrekt van de continue vorming van gezondheidspersoneel, in 

het bijzonder voor anesthesie/reanimatie, gynaecologie/obste-

trie en pediatrie.

Artsen Zonder Vakantie engageert zich en ondersteunt een 

vorming van een tiental anesthesisten-reanimatoren tot trai-

ners in de materie.

EEN LOKAAL MEDISCH ADVISEUR VOOR 
BURKINA FASO

Dr. Mathieu Dossou is lokaal medisch adviseur voor Artsen 

Zonder Vakantie in Burkina Faso. Hij volgt de samenwerking 

met de Burkinese ziekenhuizen mee op en zoekt naar creatieve 

oplossingen om ondanks de ongunstige veiligheidssituatie 

resultaten te boeken in de ziekenhuizen waar we actief zijn. 

Burkina Faso 

partnerziekenhuizen
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Op kantoor

Sinds 2018 nemen we de milieuprestaties van ons 

kantoor in België mee in de berekening van onze ecolo-

gische voetafdruk. Ten opzichte van vorig jaar merken 

we op verschillende punten geen significante verschui-

vingen. Toch enkele opvallende resultaten:

In 2019 printten we beduidend minder dan het jaar voor-

dien, dankzij verschillende acties die we opzetten. 

Van al onze medewerkers zijn er maar drie die met de 

auto naar het werk komen. Alle anderen nemen ofwel de 

trein ofwel de fiets. In 2019 kwamen meer mensen met 

de fiets naar kantoor. 

Artsen Zonder Vakantie stimuleert haar vaste mede-

werkers en vrijwilligers om meer duurzame keuzes te 

maken. Op de jaarlijkse Vrijwilligersdag kregen vrijwil-

ligers in 2019 voor het eerst een attentie wanneer ze te 

voet, met de fiets of met het openbaar vervoer kwamen.

Bij de organisatie van onze 
activiteiten

Voor onze activiteiten in het Zuiden volgen we twee 

indicatoren met betrekking tot onze ecologische 

voetafdruk. 

Een eerste indicator meet de CO2-uitstoot van onze 

vliegreizen. Reizen per vliegtuig blijft noodzakelijk in 

onze werking waar expertise-uitwisseling een belangrijk 

onderdeel van uitmaakt. Toch willen we deze uitstoot 

zoveel mogelijk beperken door meer beroep te doen op 

lokale expertise. Verder proberen we zoveel mogelijk 

opdrachten te bundelen in één vliegtuigreis. Hierdoor 

nam de CO2-uitstoot van de vliegtuigreizen drastisch af: 

van 604 ton in 2018 naar 337 ton in 2019.

Daarnaast volgen we de CO2-uitstoot op van het 

materiaal dat we via luchtvracht vervoeren. Door meer 

in te zetten op maritiem transport in plaats van op 

luchtvracht en door meer lokaal aan te kopen in onze 

partnerlanden, nam onze uitstoot hier eveneens af.
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CO2-compensatie

Het overgrote deel van onze CO2-uitstoot 

wordt veroorzaakt door de vliegreizen. Vanaf 

2014 wordt de CO2-uitstoot van die vliegreizen 

(verplaatsingen van vrijwilligers en vaste mede-

werkers) gecompenseerd. Vanaf 2017 compen-

seren we ook de CO2-uitstoot van onze lucht-

vracht. Sinds 2018 komt hier de CO2-uistoot van 

ons kantoor in Mechelen bij. 

Bij CO2-compensatie dienen we een belangrijke 

kanttekening te plaatsen. Compensatie is uiter-

aard slechts een laatste stap. Artsen Zonder 

Vakantie geeft prioriteit aan het reduceren 

van de uitstoot en bekijkt systematisch hoe 

we hierin beter kunnen worden binnen onze 

werking. 

Artsen Zonder Vakantie vindt het belangrijk om duurzaam te werken binnen 
heel de organisatie. We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen, zowel op kantoor als bij de organisatie van al onze activiteiten. 
Om deze ambitie te realiseren werken we met een duurzaamheidsplan dat 
aantoont welke zaken al verwezenlijkt zijn, welke taken we zelf oppakken en 
voor welke we een beroep doen op externe expertise.

Duurzaamheid
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GEZONDHEIDSZORG VOOR 
IEDEREEN
Voor haar sensibiliserende activiteiten 

in België werkt Artsen Zonder Vakantie 

sinds 2017 samen met Memisa en 

Dokters van de Wereld onder de noemer 

‘Gezondheidszorg voor iedereen’. Door het 

bundelen van onze krachten kunnen we 

enerzijds een groter publiek bereiken met 

de campagnes. Anderzijds kunnen we een 

bredere waaier aan activiteiten voorzien 

voor onze vrijwilligers. De drie organisa-

ties versterken elkaar waar nodig. Zo kon 

Dokters van de Wereld tijdens de winter 

rekenen op de inzet van (para)medische 

vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie. 

Door samen te werken staan we als orga-

nisaties sterker in onze strijd voor kwali-

teitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. 

Samenwerken werkt!

CAMPAGNE ‘SOLIDARITEIT 
GENEEST!’
De Belgische bevolking bewust maken 

van de problematiek van toegang tot 

kwaliteitsvolle gezondheidszorg in 

Sub-Sahara Afrika is een cruciale stap naar 

een groter draagvlak voor het recht op 

gezondheidszorg wereldwijd.

Bij sensibilisering brengen we verhalen 

vanuit onze Afrikaanse partnerlanden 

naar België om internationale solidari-

teit aan te wakkeren. Voor de campagne 

van 2019 kozen we een duidelijk motto: 

Solidariteit geneest! Tijdens deze 

campagne vertellen drie Congolese 

artsen via animatievideo’s hoe ze elke 

dag het beste van zichtzelf geven om de 

bevolking de best mogelijke medische 

zorg te verlenen. Hun ‘soft skills’ - empa-

thie en de capaciteit om te luisteren 

en patiënten te sensibiliseren – spelen 

daarbij een grote rol. 

We hebben als ngo een dubbele taak 

te vervullen: we versterken met onze 

activiteiten enerzijds het gezondheids-

personeel in onze partnerziekenhuizen, 

anderzijds is het belangrijk om hier in 

België de negatieve visie op gezondheids-

zorg in Sub-Sahara Afrika bij te sturen. Het 

staat vast dat de context in bijvoorbeeld 

DR Congo moeilijk is en de middelen 

zeer beperkt zijn. Er is uiteraard nog een 

lange weg te gaan om zowel de toegang 

tot als de kwaliteit van gezondheids-

zorg te verbeteren. Toch mogen we niet 

vergeten dat er dagelijks al vele patiënten 

worden behandeld en gered door lokale 

gezondheidswerkers.

ONLINE EN OP DE 
FESTIVALWEIDE 
Via sociale media verspreidden we de 

campagne en bereikte deze 668.725 

personen. Daarnaast gingen we dit jaar 

rechtstreeks in dialoog met het publiek op 

de festivals La Semo en Sfinks. Congolese 

artiesten vertaalden de getuigenissen 

van Congolese artsen en verpleegkun-

digen naar sprekende schilderijen en 

tekeningen. Het publiek kon deze kunst-

werken bewonderen en door deelname 

aan de online fotowedstrijd (#solidarity-

4health) een print winnen.   

OPGEPIKT DOOR DE PERS
Ook in de media kon de campagne 

rekenen op zichtbaarheid. Bij de lancering 

bundelden we onze krachten door een 

gezamenlijk persbericht uit te brengen. 

Zowel Nederlandstalige als Franstalige 

journalisten pikten dit persbericht op en 

berichtten erover. Ook de rest van het jaar 

kwamen we aan bod in zowel gespeciali-

seerde pers als in media die zich op een 

breed publiek richten. 

Hierbij alvast een greep uit de publicaties: 

Journal des Enfants en BX1 brachten een 

interview met pediater Tayeb Slaouti. 

‘Made in Mechelen’ berichtte over de start 

van An Teyssen als nieuwe directeur.  

‘Le Journal du Médecin’ interviewde pedi-

ater Greta Stevens over haar vrijwilligers-

werk en bekende Vlaming Bart Peeters 

vertelde in het teken van de Warmste 

Week op Radio 2 over Artsen Zonder 

Vakantie. 

Vrijwilliger en ingenieur Rik 

Vereecken schreef in MO-magazine 

een artikel met als ronkende titel 

‘Ontwikkelingssamenwerking, vloek of 

zegen?’ Naar aanleiding hiervan besloot 

PANO hem te volgen op zending en over 

de werking van Artsen Zonder Vakantie te 

belichten. De volledige uitzending droeg 

als titel ‘Ontwikkelingssamenwerking 

2.0’. Het was een gewaagde reportage 

maar Artsen Zonder Vakantie kwam er 

bijzonder goed en relevant in naar voren.

Wereldmissiehulp bracht in haar maga-

zine een artikel over Jenga Maarifa en 

in l’Avenir verscheen een interview met 

verpleegkundige Sophie De Jonge. 

La Libre en La Dernière Heure brachten  

op hun websites een interview met 

pediatrisch chirurg Erik Van Hoorde en 

spoedarts Nele Vangheluwe vertelde in 

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws 

over haar zendingen. 

COMPETENTIES ONTPLOOIEN
Naast sensibilisering via campagnes 

zet Artsen Zonder Vakantie in op het 

versterken van de competenties van 

haar vrijwilligers. Zowel voor zendingen 

naar onze partnerziekenhuizen als voor 

ambassadeurswerk hier in België is het 

belangrijk een juist beeld te hebben van 

alles wat bij internationale samenwer-

king komt kijken. We bieden vrijwilligers 

vormingen aan rond o.a. interculturele 

dialoog, de beleving van ziekte en gezond-

heid, universele gezondheidsdekking en 

correcte beeldvorming. 

Communicatie, fondsenwerving 
en sensibilisering

Onder de noemer ‘Gezondheidszorg voor iedereen’ kwam Artsen Zonder Vakantie 
in 2019 opnieuw naar buiten met een sensibiliserende campagne, in samenwerking 
met Memisa en Dokters van de Wereld. Deze en andere acties leverden heel wat 
media-aandacht op. We organiseerden het afgelopen jaar ook meer vormingen voor 
vrijwilligers. Binnen de fondsenwerving lag de focus dit jaar vooral op het werven 
van maandelijkse donateurs die hopelijk vele jaren blijven. Deze loyauteit stelt ons in 
staat om onze zendingen en andere activiteiten op lange termijn te kunnen plannen.
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In de komende jaren zal nog intensiever 

worden ingezet op het ontplooien van 

de competenties van onze vrijwilligers 

zodat zij hun rol als ambassadeur van 

Artsen Zonder Vakantie ten volle kunnen 

opnemen. 

Ook op de jaarlijkse Vrijwilligersdag is 

vorming een belangrijk luik. Tijdens inter-

actieve themacafés lieten 161 vrijwilligers 

en sympathisanten zich inspireren over 

politieke ontwikkelingen en ontwikke-

lingssamenwerking in DR Congo, gender, 

Oxygen for life en effectief altruïsme. 

Gendergelijkheid en klimaatactie zijn 

twee duurzame ontwikkelingsdoelstel-

lingen waarvoor de ngo-sector collectief 

haar maatschappelijke rol opneemt. 

Artsen Zonder Vakantie engageert zich 

dan ook om zowel gendergelijkheid als 

inspanningen voor een beter klimaat  

(zie ook p. 28) hoog op de prioriteitenlijst 

te plaatsen.

Samen met een veertigtal andere ngo’s 

ondertekenden we eind 2018 het ‘Gender 

Charter’. In 2019 startten we met het 

uitrollen van een gendertraject en het 

uitwerken van een genderactieplan onder 

begeleiding van South Research. De 

komende jaren zetten we nog intensiever 

in op gendergelijkheid door het imple-

menteren van het genderactieplan in al 

onze activiteiten, zowel in België als op 

het terrein. 

Dankzij de intensieve sensibilisering 

rond ‘Goed schenken van biomedisch 

materiaal’ konden we heel wat andere 

organisaties en Belgische ziekenhuizen 

inspireren om doordachte en milieube-

wuste keuzes te maken bij het schenken 

van tweedehands materiaal. 

HET BELANG VAN 
MAANDELIJKSE DONATIES: 
HUIS-AAN-HUISCAMPAGNE
Artsen Zonder Vakantie kan rekenen op 

de steun van meer dan 17.300 donateurs. 

Hoewel alle donaties essentieel zijn, 

besloten we in 2019 om onze inspan-

ningen vooral te richten op maandelijkse 

donateurs. 

Aangezien we duurzaam met onze part-

ners werken, stellen regelmatige donaties 

ons in staat om onze ondersteunende 

activiteiten het hele jaar door beter te 

plannen. Daarnaast wordt het adminis-

tratief beheer gestroomlijnd. Daarom 

rekruteerden we in 2019, 2.000 nieuwe 

maandelijkse donateurs dankzij een 

huis-aan-huiscampagne, die grotendeels 

in de regio Luik werd uitgevoerd. Elke 

twee maanden houden we deze dona-

teurs via een elektronische nieuwsbrief 

op de hoogte van onze acties. Uw gift 

maakt het verschil!

Artsen Zonder Vakantie is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en 

verbindt zich er als dusdanig toe om een strikte deontologische code te respecteren.  

Deze code bepaalt dat alle schenkers, medewerkers en personeelsleden recht op informatie 

hebben onder de vorm van transparante en uitgebreide informatie.  

Meer informatie op www.azv.be.©
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OP

RESULTATENREKENING BUDGET 2020 2019 2018

TOTAAL�INKOMSTEN 5.236.028 3.997.078 3.970.968

Giften 2.763.739 2.495.393 2.657.416

Subsidies 2.467.289 1.291.370 1.306.002

Diverse�opbrengsten 5.000 210.315 7.550

TOTAAL�UITGAVEN 5.409.211 4.032.780 3.766.190

Zuidwerking 3.819.694 2.378.634 2.252.374

Sensibilisering�en�vrijwilligerswerking 96.656 75.942 73.575

Algemene�Werkingskosten 453.287 556.015 498.117

Fondsenwerving 333.146 340.802 313.008

Externe�communicatie 192.345 114.663 132.188

Afschrijvingen 496.083 529.377 478.020

Diverse�kosten 18.000 37.347 18.908

OPERATIONEEL�RESULTAAT -173.183 -35.702 204.778

Kosten�kantoorgebouw 62.980 43.184 0

RESULTAAT -236.163 -78.886 204.778

BALANS 2019 2018

ACTIVA 4.191.738 3.541.234

Vaste�activa 1.673.501 844.428

Vlottende�activa 2.518.237 2.696.806

PASSIVA 4.191.738 3.541.234

Eigen�vermogen 2.564.033 2.642.919

Schulden 1.627.705 898.315

Balans en 
resultatenrekening 2019

De kerncijfers van de balans en resultatenrekening (op 31/12/2019)
De totale opbrengsten voor 2019 bedragen € 3.997.078.
De totale kosten voor 2019 bedragen € 4.032.780.
Artsen Zonder Vakantie sluit het boekjaar 2019 af met een negatief resultaat 
van € 78.886 of ruim € 185.351 beter dan gebudgetteerd (min € 264.237).

BALANS

Het balanstotaal 2019 bedraagt € 4.191.738 ten opzichte van 

€ 3.541.234 vorig jaar.

ACTIVA
De vaste activa bedragen € 1.673.501 ten opzichte van € 844.428 

vorig jaar. Een sterke stijging door de aankoop van ons nieuw 

kantoorgebouw.

PASSIVA
Het resultaat van het boekjaar bedraagt min € 78.886. Dit 

brengt het eigen vermogen op  € 2.564.033. 

De schulden bedragen € 1.627.705 ten opzichte van € 898.315 

vorig jaar. Deze belangrijke stijging komt er enerzijds door 

de financiering van het nieuwe kantoorgebouw (€ 429.167) en 

anderzijds door de overdracht van de EU subsidie (€ 216.046) en 

de subsidie van de Provincie Vlaams Brabant   (€ 264.000) omdat 

deze activiteiten pas in 2020 worden uitgevoerd.

RESULTATENREKENING

Het boekjaar sluit af met negatief resultaat van € 78.886. 

Dit is € 185.351 beter dan gebudgetteerd (min € 264.237). 

De totale inkomsten bedragen € 3.997.078 en dit is 12% 

minder dan was gebudgetteerd. Dit komt voornamelijk door  

de overdracht van de EU subsidie.

De totale kosten voor de Zuidwerking bedragen € 2.378.634  

of 25% lager dan begroot. Dit komt door de gespannen situatie 

in Burundi en Burkina Faso waar een aantal zendingen werden 

geschrapt, het later opstarten van het EU project in Burundi  

en de moeilijke situatie in Benin. Samen met de investeringen 

in biomedische apparatuur in onze partnerziekenhuizen voor 

een bedrag van € 203.385, gefinancierd door de provisie voor het 

investeringsplan, brengt dit het algemene totaal van de werking 

van Artsen Zonder Vakantie in het Zuiden op € 2.582.019.

De uitgaven voor zowel fondsenwerving (€ 340.802) 

als communicatie (€ 114.663) zijn in lijn met het budget

 (resp. 97 % en 96 %).

De algemene werkingskosten bedragen € 556.015 en zijn 

17% hoger dan begroot. Dit is hoofdzakelijk te wijten 

aan de uitzonderlijke kosten die gepaard gingen met de 

directeurswissel binnen Artsen Zonder Vakantie.

De afschrijvingen bedragen € 529.377 en dit is 12 % hoger 

dan het budget. Dit komt door het vroeger starten van onze 

straatwervingscampagne.
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Vooruitblik 2020

Een vooruitblik geven in coronatijden is een bijzonder moeilijke oefening. Het 

is zoals koffiedik kijken of een glazen bol hebben. We kunnen noch het een en 

hebben noch het ander.

We nodigen u van harte uit om regelmatig eens een bezoekje te brengen aan onze 

website (die in de loop van dit jaar een nieuwe look zal krijgen), onze Facebook- en/

of LinkedInpagina te volgen en onze nieuwsbrieven te lezen.

Ook verhuizen we dit jaar nog steeds naar ons nieuw kantoor in de 

Zwartzustersvest 21 in Mechelen maar ook hier zijn we afhankelijk van de impact 

en gevolgen van het coronavirus.

Bij vragen kan u ons steeds bereiken via info@azv.be
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Algemeen beheer Sponsors

Raad van Bestuur

Sabine Bleyaert

Dirk Blockmans

Sabine Custers 

Christiane Franck 

Krista Vandenborre (voorzitter)

Directeur

An Teyssen

Algemene Vergadering

Sabine Bleyaert

Dirk Blockmans

Jean-Victor Blondiau

Françoise Castermans

Sabine Custers 

Frank De Paepe 

Frans De Weer

Christiane Franck

Jan Goossens

Michel Hoogmartens

Pierre Kiakulanda

Yves Kluyskens

Aldegonda Martens

Werner Mathieu

Carole Meersschaert

Réginald Moreels

Bruno Mortelmans

Gustave Nzuzi

Patrick Peeters

Hugo Prims

Frans Theeuwes

Eugénie Twizerimana

Stijn Van Bosstraeten

Nadine Van Puyvelde

Krista Vandenborre

Luc Vanderheyden

Nele Vangheluwe

Nico Verdickt

Rik Vereecken

André Vincent

Inge Vrancken

Dirk Weets

Erevoorzitter

Frans De Weer

Commissaris-revisor

Vyvey & Co bedrijfsrevisor

De activiteiten van Artsen Zonder Vakantie zouden onmogelijk zijn zonder de steun van de 

tienduizenden schenkers die elk jaar gul hun steentje bijdragen. Artsen Zonder Vakantie is 

iedereen enorm dankbaar voor de steun, hoe klein of groot die ook is. Iedereen persoonlijk 

bedanken op deze bladzijde gaat niet, daarom een oplijsting van de belangrijkste bedrijven en 

instanties die ons steunden in het voorbije jaar. 

BESTUURSORGANEN*

BEDANKT�VOOR�UW�ONMISBARE�STEUN!

Gemeente Schilde

Stad Mechelen

Naast de steun van deze organisaties kon Artsen Zonder Vakantie nog rekenen op gulle schenkingen van verschillende private 

fondsen, serviceclubs en collega-artsen.

*�Samenstelling�op�27�april�2020 ©
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Meer weten?
 
Artsen Zonder Vakantie
Rode Kruisplein 16
2800 Mechelen
België
 
T: +32 (0)15 400 888
info@azv.be
www.azv.be
 
De werking steunen kan op 
rekeningnummer:
BE73 7331 0001 0060


