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In 2017 was het precies twintig jaar 

geleden dat Artsen Zonder Vakantie als 

ngo erkend werd door de overheid. Al die 

jaren en duizenden zendingen later is het 

engagement van onze vrijwillige artsen, 

technici en verpleegkundigen nog altijd de 

motor van onze organisatie. 

Natuurlijk zijn er intussen troeven bijge-

komen, want we leren uit onze ervaringen. 

Zo hebben we door de jaren heen vastge-

steld hoe waardevol de inbreng van lokale 

experten is. Een lokale, door onze vrijwilli-

gers verder opgeleide arts, kan bijvoorbeeld 

vormingen geven over werken met medische 

dossiers. Ook wanneer er geen zendingen 

(mogelijk) zijn – zoals in 2017 in Burundi het 

geval was wegens de politieke situatie – 

kunnen we op die manier onze partners 

blijven steunen. 

Verder zijn ook de lokaal medisch adviseurs 

aan het uitgroeien tot een belangrijke pijler 

van de organisatie. Sinds 2017 mag dokter 

Kash, onze medisch adviseur voor Burundi 

en Oost-Congo, de dokters Mathieu Dossou 

en Lucien Ndungi tot zijn collega’s rekenen, 

respectievelijk voor Benin en West-Congo. 

Zij staan zeer dicht bij de partners en kunnen 

intensief met hen samenwerken. 

Onze vrijwilligers blijven echter de cruciale 

spil van onze organisatie. En dat niet enkel 

op het terrein: elke vrijwilliger is ook ‘het 

gezicht’ van onze organisatie in eigen land. 

Ze dragen het enthousiasme over hun 

engagement uit naar vrienden, familie en 

collega’s. Sommigen staan zelfs de media te 

woord. En maar liefst 90 vrijwilligers stonden 

dit jaar letterlijk in de spotlights, meer 

bepaald voor de lens van fotografe Lieve 

Blancquaert. Dat leverde knappe portretten 

op, waarvan u er een aantal in dit Jaarverslag 

kunt ontdekken. 

We wensen u veel leesgenot en danken u van 

harte voor uw onmisbare steun en inzet!

Guy Declercq 

Voorzitter

Inge Weber

Directeur

Vrijwilligers voor 
het voetlicht
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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 2017

5
Afrikaanse landen

met een lage score op de  
Human Development Index

Artsen Zonder Vakantie beknopt

partnerziekenhuizen  

waarmee wordt samengewerkt

van de terreinvrijwilligers zijn artsen-specialisten, 
voornamelijk met een chirurgische discipline 
(gynaecologen, algemene chirurgen, orthopedisten, …) 
maar verder ook pediaters, radiologen, anesthesisten, 
psychiaters, …

lokale personeelsleden  
die via on-the-job trainingen en 
theoretische vormingen worden 
opgeleid

terreinvrijwilligers 

kantoorvrijwilligers 

lokale experten 

lopende capaciteits-
versterkende trajecten

Alle terreinvrijwilligers en lokale experten
werken mee aan een betere gezondheidszorg in 
Sub-Sahara-Afrika. Hun belangrijkste opdracht: 
lokale collega’s vormen door bedside teaching 
en on-the-job training, samen ingrepen en onder-
zoeken uitvoeren en protocollen implementeren. 

van de terreinvrijwilligers zijn paramedici en 
technici: verpleegkundigen, vroedvrouwen, 
laboranten, kinesisten, ergotherapeuten en technici

39
45% 

1.500

33

318

25

55%

1 41
zendingen en  
andere vormingsactiviteiten

40
Alle vrijwillig gewerkte uren komen ongeveer 

overeen met 8 fulltime equivalenten 

Burkina�Faso

Benin
Rwanda

Burundi
D.R.�Congo
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Samen met Memisa 

Een minstens even belangrijke stap 

was de start van onze intensievere 

samenwerking met de medische ngo 

Memisa. We werken al jaren met hen 

samen in D.R. Congo, Burundi en Benin. 

Maar sinds 2017 voeren we hetzelfde 

Meerjarenprogramma uit, dat we samen 

indienden bij de Belgische overheid. 

Terwijl Artsen Zonder Vakantie focust op 

het zorgaanbod via het versterken van 

de competenties van het personeel in de 

partnerziekenhuizen, legt Memisa zich 

toe op de toegang tot gezondheidszorg. 

Naast gezondheidscentra ondersteunt ze 

organisaties uit het middenveld, om te 

wegen op het beleid. 

Beide organisaties vullen elkaar aan en 

dat leidt tot meer impact. In Burundi 

bijvoorbeeld kwam er een heel goede 

samenwerking tot stand tussen de lokale 

vertegenwoordiger van Memisa en onze 

lokaal medisch adviseur. Samen met 

de partners stelden ze nieuwe capaci-

teitsversterkende trajecten op, die ze 

ook samen opvolgen. De gezamenlijke 

aanpak heeft tot doel dat de omringende 

gezondheidscentra hun patiënten tijdiger 

doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Meer lokaal materiaal 

In 2017 hebben we verdere stappen gezet 

in het ter plaatse aankopen van materiaal. 

In Rwanda en Burundi slaagden we erin 

om een groot deel van de verbruiksgoe-

deren, medicatie en hechtdraad lokaal 

aan te kopen. De beschikbaarheid en het 

inschatten van de kwaliteit zijn grote 

uitdagingen, en dat geldt ook voor goede 

productomschrijvingen. Zo weten we nu 

dat het woord perfusietrousse niet overal 

hetzelfde betekent... Feedback van part-

ners en terreinvrijwilligers is van groot 

belang, net als de communicatielijnen 

met de lokaal medisch adviseurs. Over het 

aspect ‘Duurzaamheid’ i.v.m. materialen 

en aankoop leest u op p. 36.

Het belang van onderhoud

Naast onze zendingen techniek, uitge-

voerd door terreinvrijwilligers of lokale 

experten, ging in 2017 ook de Jenga 

Maarifa-vorming door in Zuid-Kivu. 

Het tweede jaar van deze opleiding 

voor ziekenhuistechnici telde vier 

modules over het preventief en curatief 

onderhoud van de infrastructuur en de 

apparaten in het labo, de operatiezaal 

of aan het ziekbed. Daarnaast organi-

seerden we ook een speciale module 

over de installatie van zonnepanelen. 

We verfijnden de vormingsmethoden 

en we betrokken personeelsleden bij de 

opleiding door ze uitleg te laten geven 

over hoe zij de apparaten gebruiken. 

Nieuwe colloquia en 
vormingen

We rondden 2017 af met een groot collo-

quium in Bukavu over het belang van 

onderhoud en reparatie van biomedische 

apparatuur en de invloed daarvan op de 

zorgresultaten. Doel ervan was vooral 

bewustwording over de totale kost van 

apparatuur: naast aankoop zijn er ook de 

kosten van onderhoud, verbruiksmate-

riaal en afschrijvingen. In totaal namen 

er 70 ziekenhuismanagers, -technici en 

mensen van gezondheidsdiensten uit 

Burundi en D.R. Congo aan deel.

Ook rond ziekenhuis  management 

waren er een aantal belangrijke nieuwe 

vormingen. In Kinshasa organiseerden 

we voor het eerst een vorming over de 

organisatie van een ziekenhuisapotheek 

voor het personeel van twaalf partner-

ziekenhuizen uit de regio. Een andere 

vorming, over ziekenhuishygiëne, werd 

gegeven door onze terreinvrijwilligers 

en medewerkers, evenals door lokale 

experten uit Zuid-Kivu. De medisch direc-

teurs en personeelsleden van vijftien 

partners namen eraan deel, net als de 

mensen van de provinciale gezondheids-

dienst, met wie een verdere samenwer-

king in de pijplijn zit. Aan het einde werd 

telkens een actieplan opgesteld dat door 

onze lokaal medische adviseurs en lokale 

experten zal worden opgevolgd. 

Ook daarbuiten wordt onze expertise 

gewaardeerd: op het tweejaarlijkse 

Europese congres over tropische 

geneeskunde en internationale 

gezondheid in Antwerpen, presen-

teerden we onze acties en bevindingen 

rond assetmanagement in lage- en 

middeninkomenslanden. 

Aanpak harmoniseren

Partners die verschillende teams van 

vrijwilligers ontvangen, krijgen van 

die teams soms een verschillende 

aanpak te zien of een andere bood-

schap te horen. Daarom harmoniseren 

we onze aanpak steeds verder. Na de 

eerdere pediatrieprotocollen, werkten 

we in 2017 aan het standaardiseren 

van procedures en materiaal op het 

vlak van chirurgie. Onze werkgroepen 

baseren zich daarbij op de richtlijnen 

van de Wereldgezondheidsorganisatie 

en werken een eigen document uit. 

Het document over chirurgie werd in 

november 2017 besproken met een groep 

van 24 specialisten. In 2018 zullen we 

samen met de partners deze uniforme 

aanpak in de afdelingen, operatie- en 

ziekenzalen implementeren. 

Zuidwerking

2017 betekende de start van het 

nieuwe Meerjarenprogramma 

van Artsen Zonder Vakantie, 

dat loopt tot en met 2021. 

De Directie-Generaal 

Ontwikkelings samenwerking en 

Humanitaire Hulp (DGD) keurde 

het programma goed en kende er 

ruim een miljoen euro aan toe. 

Daarmee kunnen we onze ambi-

tieuze plannen waarmaken. 

Sterker op het terrein

Sinds begin 2017 is dokter Kash Karubara, die de samenwerking met onze partners in 

Oost-Congo en Burundi opvolgt, niet langer de enige lokaal medisch adviseur op het 

terrein. In januari begon dokter Mathieu Dossou de partners in Benin bij te staan als 

lokaal medisch adviseur en in april ging dokter Lucien Ndungi aan de slag met onze 

partners in West-Congo. 

Door zo dicht bij de partners te staan, kunnen ze de afgesproken plannen heel nauw-

gezet opvolgen en zo nodig helpen bijsturen. Zo organiseerde dr. Dossou in 2017 een 

lokale vorming over ziekenhuisorganisatie voor de partnerziekenhuizen in zijn regio. 

Dr. Ndungi organiseerde een prospectiezending om het partnerschap met twee 

nieuwe ziekenhuizen grondig voor te bereiden, iets dat vanuit het kantoor in 

Mechelen veel omslachtiger is. 

Lokale expertise wint terrein
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Capaciteitsversterking

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

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

gedurende 3 jaar

gedurende 3 jaar

gedurende 3 jaar

aan het einde van de 3 jaar 

Kennis uitwisselen om 
capaciteiten te versterken 
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Capaciteiten op  
drie vlakken versterken

Aandeel capaciteitsversterkende zendingen en 

andere vormingsactiviteiten in 2017

70%

13%

17%

(para)medische�capaciteitsversterking

capaciteitsversterking�ondersteunende�diensten

organisatorische�capaciteitsversterking:�zending-
en�en�andere�vormingsactiviteiten

Stelt de partner vast dat de kennis en kunde van zijn 

(para)medisch personeel om versterking vragen, dan 

bieden we hen on-the-job trainingen, coaching en 

theoretische vormingen. Veel van die activiteiten vinden 

plaats tijdens zendingen van terreinvrijwilligers, maar 

de jongste jaren winnen ook regionale vormingen 

aan belang. Tijdens die regionale vormingen komen 

medewerkers van verschillende ziekenhuizen samen 

voor zowel theoretische als praktische workshops. 

Door die manier van werken bereiken we meerdere 

partners en krijgen zij de gelegenheid om onderling 

ervaringen en kennis uit te wisselen.

Bij veel van onze partners ontbreekt aangepast 

materiaal in diensten zoals labo, operatiekwartier 

of medische beeldvorming. Nochtans is degelijk en 

goed onderhouden materiaal een voorwaarde voor 

adequate zorg. Om de partners daarin te versterken 

analyseren we, in nauw overleg, waar de grootste 

noden aan structureel materiaal bestaan. Verder 

leiden we lokale technici op, zodat zij het materiaal 

kunnen onderhouden. Ook hier zetten we naast de 

klassieke zendingen, vaak regionale vormingen in.

Een goede organisatie van medische en 

ondersteunende diensten en een degelijke 

ziekenhuishygiëne zijn essentieel om de zorg 

te verbeteren. Daarom ondersteunen we onze 

partners bij het versterken van hun organisatorische 

capaciteiten. Dat doen we door middel van 

workshops over management en hygiëne, maar ook 

door vrijwilligers te sturen. We ondersteunen de 

partners eveneens bij het uitwerken van protocollen 

en procedures. Verder maken systemen voor 

stockbeheer en archief voor medische dossiers deel 

uit van het ziekenhuismanagement.

•  70 % van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die in 2017 werden gerealiseerd hadden tot doel om de 

medische en paramedische capaciteiten van de lokale 

homologen te versterken. 

•  In Burundi deden we hiervoor een beroep op dertien 

lokale (para)medische experten.

•  In Rwanda werd in samenwerking met Fracarita 

Belgium een regionale vorming van coaches in de 

geestelijke gezondheidszorg en de orthopedagogie 

georganiseerd. 

•  Als aanvullende capaciteitsversterkende activiteit in 

Oost-Congo, superviseert een medewerker van het 

Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) de 

partnerziekenhuizen in het domein moeder- en kind-

zorg en verpleging, op driemaandelijkse basis.

•  In de regio Haute Katanga (D.R. Congo) werd het klomp-

voetproject overgedragen aan de internationale ngo 

Chaîne de l’Espoir. Artsen Zonder Vakantie blijft dit 

project op verschillende manieren steunen. 

•  13 % van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die in 2016 werden gerealiseerd hadden tot doel om de 

technische capaciteiten van onze partners te versterken.

•  Voor zendingen techniek in Burundi deden we hiervoor 

een beroep op een lokale technische expert uit Bukavu. 

•  In Oost-Congo werden lokale stages georganiseerd voor 

laboranten uit twee partnerziekenhuizen.

•  Als aanvullende capaciteitsversterkende activiteit in 

Oost-Congo, superviseert een medewerker van het 

BDOM de partnerziekenhuizen in het domein labo, op 

driemaandelijkse basis.

•  In Oost-Congo rolden we het project Jenga Maarifa, een 

praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhouds - 

technici verder uit, in nauwe samenwerking met de 

provincie Vlaams-Brabant.

•  Als onderdeel van Jenga Maarifa werd een groot collo-

quium georganiseerd over het belang van onderhoud 

en reparatie van biomedische apparatuur, voor 70 

ziekenhuismanagers, -technici en mensen van gezond-

heidsdiensten uit Burundi en D.R. Congo.

•  Mede als onderdeel van Jenga Maarifa, werden in het 

ziekenhuis van Mubumbano zonnepanelen geïnstal-

leerd om de elektriciteitsvoorziening te verzekeren.

•  In totaal werden 140 stuks medische uitrusting en biome-

disch materiaal aangekocht en geïnstalleerd in onze 

partnerziekenhuizen, alsook 75 bedden en matrassen.

•  17 % van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die in 2017 werden gerealiseerd hadden tot doel om 

de organisatorische capaciteiten van onze partners te 

versterken.

•  In Benin deden we hiervoor een beroep op een lokale 

expert op het vlak van ziekenhuishygiëne.

•  In Burundi werd een vorming georganiseerd over het 

opzetten van een uniek patiëntendossiersysteem door 

de directie van een partnerziekenhuis in Oost-Congo.

•  In West-Congo werd een vorming gegeven over de orga-

nisatie van een ziekenhuisapotheek en stockbeheer, 

voor het personeel van twaalf partnerziekenhuizen. 

Aansluitend werd individuele opvolging voorzien door 

onze terreinvrijwilligers en een lokale expert.

•  In Oost-Congo werd een vorming gegeven over zieken-

huishygiëne, voor het personeel van vijftien partnerzie-

kenhuizen en de provinciale gezondheidsdienst.

•  De actieplannen die werden opgesteld tijdens de 

vorming ziekenhuishygiëne zullen worden opgevolgd 

door een medewerker van het BDOM.

Kennis en competenties bij het 
(para)medisch personeel versterken1. Ondersteunende en technische 

diensten verstevigen2. De interne organisatie van het 
ziekenhuis verbeteren3.

Domeinen

Artsen Zonder Vakantie helpt zijn 
partners om te groeien op drie 
vlakken: kennis en competenties 
bij het (para)medisch personeel, 
de ondersteunende en technische 
diensten en de interne organisatie 
van het ziekenhuis.
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Opstart Domein 1 Domein 2 Domein 3

BENIN

Hôpital de Zone Sounon Séro de Nikki 2016 Moeder en Kind Chirurgie met focus 
op Urologie en 
Traumatologie

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

Hôpital de Zone de Bassila 2016 Algemene chirurgie Pediatrische en 
volwassen 
spoedgevallen

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

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko 2017 Algemene chirurgie Gynaecologie-
Verloskunde

Ziekenhuishygiëne

Hôpital Saint Martin de Papané 2017 Pediatrie Ziekenhuisbeheer Ziekenhuishygiëne

Hôpital Evangélique de Bembéréké 2018 Interne 
geneeskunde

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

Nieuw partnerziekenhuis identificeren 2018

BURUNDI

Centre Akamuri 2014 Orthopedagogie Kinesitherapie

Hôpital d’Ijenda 2014 Basischirurgie Verloskundige 
urgenties

Hôpital de Muramvya 2015 Basischirurgie Verloskundige 
urgenties

Centre Neuropsychiatrique de Kamenge 2015 Psychiatrie 
met focus op 
verslavingszorg en 
kinderpsychiatrie

Neurologie

Hôpital de Gitega 2018 Fistelchirurgie Biomedisch onderhoud

Hôpital de Muyinga 2018 Algemene chirurgie Verloskundige 
urgenties

Nieuw partnerziekenhuis identificeren 2018

RWANDA

Centre des Handicapés de Gatagara 2015 Orthopedie Kinesitherapie (neuro)

Centre Ste. Marie de Rilima 2015 Labo 

Hôpital de district de Kabgayi 2016 Chirurgie Verloskundige 
urgenties

Hôpital de district de Mibilizi 2015 Traumatologie-
Orthopedie

Moeder en Kind

Hôpital de Ruhengeri 2016 Traumatologie-
Orthopedie

Spoedgevallen

Hôpital de Murunda 2018 Chirurgie Verloskundige 
urgenties

Ziekenhuisorganisatie: 
strategisch plan, opvolging 
en evaluatie

Opstart Domein 1 Domein 2 Domein 3

BURKINA FASO

CMA de Houndé 2018

CMA de Dô 2018

2 nieuwe partnerziekenhuizen 
identificeren

2019

D.R. Congo / OOST-CONGO

Hôpital Général de Référence de 
Nyantende

2016 Chirurgie Intensieve zorgen Ziekenhuismanagement

Hôpital Général de Référence F.S.Ki 
Walungu

2014 Labo Traumatologie-
Orthopedie

Datacollectie en Analyse

Hôpital Général de Référence de Monvu 2016 Pediatrische 
urgenties

Chirurgie

Hôpital Général de Référence de 
Mubumbano

2015 Pediatrische 
urgenties

Verloskundige 
urgenties

Hôpital Général de Référence Dr Rau de 
Ciriri

2016 Urgenties Traumatologie-
Orthopedie

Hôpital Général de Référence Fomulac de 
Katana

2016 Pediatrische 
urgenties

Verloskundige 
urgenties

Hôpital Général de Référence St. Martin de 
Kamina/Nyangezi

2017 Pediatrie Materniteit 

Centre Neuropsychiatrique de Sosame 2016 Neurologie Psychiatrie

Nieuw partnerziekenhuis identificeren 2018

D.R. Congo / WEST-CONGO

Hôpital Saint Joseph 2016 Urgenties NKO-Chirurgie en 
Fistelchirurgie (VVF)

Basisverpleegkunde en 
Ziekenhuishygiëne

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe 2017 Pediatrische 
chirurgie

Pediatrische intensieve 
zorgen

Labo

IME Kimpese 2016 Orthopedische en 
Algemene chirurgie

Verloskundige en 
neonatale urgenties

Ziekenhuismanagement

Hôpital Général de Référence de Djuma 2016 Verloskundige 
urgenties

Chirurgie Didactisch materiaal

Hôpital Général de Référence de Mosango 2014 Orthopedie
Traumatologie

Intensieve zorgen Ziekenhuismanagement

Hôpital Général de Référence de Katako 
Kombe

2015 Algemene chirurgie Gynaecologie-
Verloskunde

Hôpital Général de Référence de Popo- 
Kabaka

2018 Algemene chirurgie Verloskundige 
urgenties

Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de Gombe 
Matadi

2018 Algemene chirurgie Verloskundige 
urgenties

Ziekenhuishygiëne

Kasongo Lunda 2018

Nieuw partnerziekenhuis identificeren 2019

Overzicht TRC-partners

Partnerziekenhuizen waarmee Artsen Zonder Vakantie 
een capaciteitsversterkend traject uitwerkt
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D.R. Congo

partnerziekenhuizen

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN EN 
CAPACITEITSVERSTERKENDE TRAJECTEN 

In West-Congo werkt Artsen Zonder Vakantie samen met 

Memisa in verschillende gezondheidszones. Om de mogelijk-

heden tot samenwerking te vergroten, werd afgesproken dat 

Artsen Zonder Vakantie met enkele nieuwe partnerzieken-

huizen aan de slag zou gaan in zones waar Memisa al actief is. 

In 2017 startten we met de voorbereiding van het partnerschap 

met de ziekenhuizen van Popokabaka en Gombe-Matadi. Lokaal 

medisch adviseur dr. Lucien Ndungi bezocht de toekomstige 

partners elk gedurende een vijftal dagen en stelde daarna een 

verkenningsverslag op. 

In september 2017 organiseerde Artsen Zonder Vakantie voor 

beide ziekenhuizen een driedaags atelier dat leidde tot het 

opstellen van een capaciteitsversterkend traject. 

Zowel het Hôpital Général de Référence (HGR) van Popokabaka 

als dat van Gombe Matadi besloten zich de komende drie jaar 

te focussen op capaciteitsversterking binnen de domeinen 

ziekenhuishygiëne, algemene chirurgie en verloskundige- en 

neonatale urgenties. In 2018 zullen de zendingen en andere 

ondersteunende activiteiten van start gaan. 

Naast de samenwerking met Memisa worden het HGR van 

Popokabaka en het HGR van Gombe Matadi via het initiatief 

‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ ondersteund door het AZ Sint-

Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge. Hierdoor zal er op 

een heel complementaire manier worden gewerkt aan het 

versterken van de capaciteiten van beide ziekenhuizen. 

VOORSTELLING NIEUW MEERJARENPROGRAMMA 
EN OPSTART LOKAAL BUREAU IN KINSHASA

Eind maart 2017 werd in Kinshasa door Memisa een nationaal 

atelier georganiseerd. Hierin stelde Artsen Zonder Vakantie 

samen met Memisa, het gezamenlijke Meerjarenprogramma 

2017-2021 voor. De algemeen secretaris van het Ministerie van 

Volksgezondheid opende de driedaagse bijeenkomst en verwel-

komde de samenwerking tussen beide Belgische ngo’s, met het 

oog op de versterking van het Congolese gezondheidssysteem. 

Artsen Zonder Vakantie lichtte zijn capaciteitsversterkende 

werking toe en stelde zijn pas aangestelde lokaal medisch advi-

seur dr. Lucien Ndungi voor aan de lokale partners van Memisa, 

de verschillende directies van het ministerie en de andere inter-

nationale organisaties die er vertegenwoordigd waren. 

In de week volgend op het atelier werd het lokale bureau van 

Artsen Zonder Vakantie in Kinshasa officieel geopend. Dr. 

Lucien Ndungi kreeg een bureel in het kantoor van Memisa, 

wat de synergie bevordert en tevens een efficiënte inzet van 

middelen betekent.

REGIONALE VORMING ‘ORGANISATIE ZIEKEN-
HUISAPOTHEEK EN STOCKBEHEER’

Artsen Zonder Vakantie gaf in september 2017 in Kinshasa een 

regionale vorming ‘Organisatie ziekenhuisapotheek en stock-

beheer’. De doelgroep bestond uit personeel dat in de verschil-

lende apotheken van onze partnerziekenhuizen werkt. Soms 

is dit een apotheker, maar in de meeste gevallen gaat het over 

een verpleegkundige of een gezondheidsassistent(e). 

PARTNERZIEKENHUIZEN

REGIO WEST-CONGO

Hôpital Saint Joseph
Directeur: Dr. Francois Kajingulu

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Urgenties; 2. NKO-chirurgie en

fistelchirurgie (VVF); 3. Basisverpleegkunde en ziekenhuishygiëne

Zendingen 2017: 6: Spoedgevallen (1), NKO-chirurgie (1), 

Fistelchirurgie (2), Ziekenhuishygiëne-Ziekenhuismanagement (1), 

Techniek (1)

Samenwerking met: Fistul-Aid

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: instrumenten, 

poupinel, klompen voor de operatiezaal

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe
Directeur: Dr. Catherine Akele

TRC opgemaakt in: 2016

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene pediatrische chirurgie;  

2. Pediatrische intensieve zorgen; 3. Labo

Zendingen 2017: 4: Algemene pediatrische chirurgie (1), Intensieve 

zorgen (2) , Techniek (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: manuele aspirator, 

beademingsballon, monitor voor ontwaakzaal, aérosolapparaten, 

diverse operatie-instrumenten 

IME Kimpese
Directeur: Dr. Roger Mahema

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Orthopedische- en algemene 

chirurgie; 2. Verloskundige- en neonatale urgenties;  

3. Ziekenhuismanagement

Zendingen 2017: 3: Orthopedie (1), Gynaecologie-Verloskunde (1), 

Techniek (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: wisselstukken, 

verbruiksmateriaal

Hôpital Général de Référence de Djuma
Directeur: Dr. Joseph Tshileu

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Verloskundige urgenties; 2. Chirurgie; 

3. Didactisch materiaal

Zendingen 2017: 3: Gynaecologie-Verloskunde (1), Algemene 

chirurgie (1) , Techniek (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: vervangkabel voor 

Monitor Mindray, klompen voor de operatiezaal, herstellingsmate-

riaal voor waterpomp op zonne-energie.

Samenwerking met: Memisa

Hôpital Général de Référence de Gungu
Directeur: Dr. Henry Gubonga

Zendingen 2017: 1: Techniek 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: materiaal voor  

renovatie operatiezaal

Samenwerking met: Électriciens Sans Frontières

Hôpital Général de Référence de Mosango
Directeur: Dr. Alung Diana Anderson 

TRC opgemaakt in: 2013

Prioritaire domeinen TRC: 1. Orthopedie-Traumatologie;  

2. Intensieve zorgen; 3. Ziekenhuismanagement

Zendingen 2017: geen

Samenwerking met: Memisa, Électriciens Sans Frontières

Hôpital Général de Référence  
de Katako Kombe
Directeur: Dr. Marie-Hélène Ndjeka 

TRC opgemaakt in: 2014

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie;  

2. Gynaecologie-Verloskunde

Zendingen 2017: 1: Algemene chirurgie-Gynaecologie-Verloskunde 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: bloeddrukmeters, 

sonde voor echotoestel, zuurstofconcentrator, splitter, labomate-

riaal (microscoop, centrifuge, bloedcelteller, bain marie), lifepack 

defibrillator en batterijpak, scharen

Samenwerking met: Memisa, Électriciens Sans Frontières
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Hôpital Général de Référence  
de Gombe Matadi
Directeur: Dr. Jean Paul Oloko

TRC opgemaakt in: 2017

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie;  

2. Obstetrische urgenties; 3. Ziekenhuishygiëne

Zendingen 2017: geen

Hôpital Général de Référence  
de Popokabaka
Directeur: Dr. Nkosi Guylain

TRC opgemaakt in: 2017

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie;  

2. Obstetrische urgenties; 3. Ziekenhuishygiëne

Zendingen 2017: geen

REGIO OOST-CONGO 

Hôpital Général de Référence de Monvu
Directeur: Dr. Pacifique Chirhalwirwa

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Chirurgie

Zendingen 2017: 6: Pediatrie (2), Labo (1), Chirurgie (2), 

Ziekenhuisbeheer (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: zuurstofconcen-

trator, monitor, laryngoscoop, pediatrisch instrumentarium 

Samenwerking met: BDOM

Hôpital Général de Référence  
de Mubumbano
Directeur: Dr. Georges Rudahaba

TRC opgemaakt in: 2014

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrische urgenties;  

2. Verloskundige urgenties

Zendingen 2017: 7: Gynaecologie-Verloskunde (2), 

Ziekenhuishygiëne (1), Pediatrie (2), Labo (1), Techniek (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: anesthesietoestel, 

zonnepanelen

Samenwerking met: BDOM

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende
Directeur: Dr. Aimé Balagizi

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Chirurgie; 2. Intensieve zorgen 

3. Management

Zendingen 2017: 3: Chirurgie (2), Intensieve zorgen (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: monitors 

Samenwerking met: BDOM

D.R. Congo

Er waren twaalf ziekenhuizen uit West- en Centraal Congo 

vertegenwoordigd. Voor velen onder hen was dit een eerste 

specifieke vorming over algemene organisatieprincipes zoals 

FIFO (First In, First Out), koude keten, het gebruik van stockfi-

ches en het belang van een correcte inventaris. 

Tijdens deze intensieve vorming werkten de deelnemers ook op 

een interactieve manier aan een actieplan om de organisatie 

van hun apotheek of depot te verbeteren, op korte, middel-

lange of lange termijn. 

De vorming werd gegeven door twee terreinvrijwilligers-apo-

thekers en een lokaal expert. Na afloop van de vorming 

bezochten zij bovendien alle partnerziekenhuizen en bege-

leidden zij de deelnemers van de vorming bij de eerste realisa-

ties en veranderingen op basis van de  opgedane theoretische 

kennis.

PARTNERMEETING IN BUKAVU

In november 2017 kwamen de partnerziekenhuizen uit 

Oost-Congo en Burundi samen voor een partnermeeting in 

Bukavu. Van elke partner waren er drie tot vier deelnemers: de 

(medisch) directeur en de verantwoordelijken van de diensten 

die zijn opgenomen in het capaciteitsversterkend traject. 

Het was de perfecte gelegenheid om het nieuwe 

Meerjarenprogramma 2017-2021 van Artsen Zonder Vakantie 

en Memisa voor te stellen aan de partners. Er werd ook een 

overzicht gegeven van de behaalde resultaten tijdens het 

afgelopen programma. De verschillen en gelijkenissen tussen 

de twee landen en tussen de partners onderling, zorgden voor 

geanimeerde discussies en leerrijke interacties. Verder werd er 

dieper ingegaan op de rapportering die verwacht wordt op het 

einde van een zending en het belang van een (de)briefing met 

de vrijwilligers of lokale experten. 

Aangezien het aanbod van activiteiten van Artsen Zonder 

Vakantie meer divers wordt, werd besproken hoe deze acti-

viteiten moeten passen binnen het capaciteitsversterkend 

traject en hoe de rapportering erover zal verlopen. Ten slotte 

stelden een aantal partners zich kandidaat om een goede prak-

tijk of een behaalde verandering in hun ziekenhuis te delen 

met de andere partners. 

REGIONALE VORMING ZIEKENHUISHYGIËNE  
IN BUKAVU

In november 2017 organiseerde Artsen Zonder Vakantie in 

Bukavu een regionale vorming rond ziekenhuishygiëne. Vijf 

jaar na een eerste beperktere versie, richtte deze vorming zich 

tot de verantwoordelijken van nursing en hygiëne van vijf part-

nerinstellingen in Burundi, de negen partnerziekenhuizen uit 

de regio Bukavu en een vertegenwoordiger van de provinciale 

gezondheidsautoriteiten van Zuid-Kivu. 

Op een interactieve manier werd dieper ingegaan op de 

 organisatie van het operatiekwartier, sterilisatie, universele 

beschermingsmaatregelen, een goede orde via de 5S-methode 

en het belang van een comité voor ziekenhuishygiëne. 

Tijdens deze intensieve week werkten de deelnemers een 

actieplan uit dat als basis zal dienen voor hun activiteiten rond 

hygiëne op korte, middellange en lange termijn. Dat alles onder 

het motto: “Hygiëne is geen wetenschap van contemplatie 

maar een wetenschap van actie”.

De vorming werd georganiseerd samen met lokale experts en 

eindigde met een sessie waarop ook de directies van de part-

nerinstellingen aanwezig waren. Dit had tot doel om iedereen 

te overtuigen van het belang van een goede basishygiëne in 

gezondheidsinstellingen.

CAPACITEITSVERSTERKING NEUS-KEEL-OOR- 
SPECIALIST IN LAATSTE FASE

In Oost-Congo breekt de laatste fase van capaciteitsver-

sterking aan met de neus-keel-oorspecialist werkend in het 

Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB). 

In 2018 zullen de laatste zendingen en activiteiten plaats-

vinden in dit ziekenhuis. Na een samenwerking van ongeveer 

tien jaar met de lokale neus-keel-oorspecialist, stelde Artsen 

Zonder Vakantie positief vast dat zijn desbetreffende dienst 

zelfstandig kan werken en de resultaten bereikt zijn. In de 

toekomst zullen we bekijken hoe we verder kunnen werken 

rond de neus-keel-oorproblematiek, maar dan op het basis-

niveau van de referentieziekenhuizen, met name op het vlak  

van correcte diagnosestelling, basiszorg en juiste referentie. 
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Hôpital Général de Référence  
Dr. Rau de Ciriri
Directeur: Dr. Gisèle Fatuma Mayele

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Spoedgevallen;  

2. Traumatologie-Orthopedie

Zendingen 2017: 5: Orthopedie (2), Medische beeldvorming (1), 

Spoedgevallen (2)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017:  

echografietoestel, monitors

Samenwerking met: BDOM

Hôpital Général de Référence  
F.S. Ki Walungu
Directeur: Dr. René Nkemba Bahati,  

opgevolgd door Dr. Dauphin Maroy 

TRC opgemaakt in: 2013

Prioritaire domeinen TRC: 1. Labo; 2. Traumatologie-Orthopedie; 

3. Dataverzameling en analyse

Zendingen 2017: 4: Orthopedie (1), Labo (1), Algemene genees-

kunde en verpleegkunde (1), Medische beeldvorming (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: instrumentarium, 

cassettes en versterkingsschermen 

Samenwerking met: Louvain Coopération

Hôpital Général de Référence Fomulac  
de Katana
Directeur: Dr. Christophe Kyembwa Munyumbi

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Materniteit

Zendingen 2017: 3: Pediatrie (1), Gynaecologie-Verloskunde (1), 

Ziekenhuishygiëne (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: aerosol

Samenwerking met: Louvain Coopération

Hôpital Général de Référence St. Martin 
de Kamina / Nyangezi
Directeur: Dr. Jefferson Mboboci

TRC opgemaakt in: 2016

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Materniteit

Zendingen 2017: 3: Gynaecologie-Verloskunde (1), Pediatrie (2) 

Een gecombineerde zending Gynaecologie-Verloskunde-Labo 

werd geannuleerd om veiligheidsredenen

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: echografietoestel, 

pulsoxymeter

Samenwerking met: BDOM

Centre Neuropsychiatrique de Sosame
Directeur: Frère Moïse Murhima

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Neurologie; 2. Psychiatrie

Zendingen 2017: 2: Psychiatrie 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: bedden, matrassen, 

electrolyte analyser 

Samenwerking met: Fracarita Belgium

Hôpital Provincial Général de Référence 
de Bukavu
Directeur: Dr. Guy Mulinganya

Zendingen 2017: 2: Neus-Keel-Oor 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: 

NKO-instrumentarium 

KLOMPVOETPROJECT OVERGEDRAGEN AAN 
CHAÎNE DE L’ESPOIR

Artsen Zonder Vakantie droeg in 2017 het klompvoetproject in 

de regio Haute Katanga over aan een andere Belgische organi-

satie, de internationale vzw Chaîne de l’Espoir. Zij heeft exper-

tise in de organisatie van zendingen voor gespecialiseerde 

kinderchirurgie en -orthopedie. Met de hulp van terreinvrijwil-

ligers van Artsen Zonder Vakantie vonden er twee zendingen 

plaats voor de chirurgische en de conservatieve behandeling 

van klompvoeten. Daarnaast voorzag Chaîne de l’Espoir de 

partners ook van het nodige materiaal. Al is Artsen Zonder 

Vakantie organisatorisch niet meer betrokken bij de uitvoe-

ring van het klompvoetproject, toch blijven wij het project 

op andere manieren steunen.

ANDERE ACTIVITEITEN

Lokale experten

In 2017 zette Artsen Zonder Vakantie een aantal lokale 

experten in om zendingen uit te voeren in Oost-Congo. Deze 

ervaring werd gesmaakt door de partnerziekenhuizen omdat 

de lokale experten de ziekenhuiscontext en diens limieten 

goed kennen. In november 2017 organiseerde Artsen Zonder 

Vakantie een vergadering in Bukavu voor deze (nieuwe) lokale 

experten. Daarin werden de strategie van capaciteitsverster-

king en de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie toegelicht 

en ging uitgebreid aandacht naar wat er wordt verwacht van 

een lokale expert vóór, tijdens en na een zending. 

Stages voor laboranten

Om te voldoen aan de behoefte aan vorming voor laboranten, 

werden stages georganiseerd in het ziekenhuis Dr. Rau de Ciriri. 

Een laborant van het referentieziekenhuis van Nyantende en 

een laborant van het referentieziekenhuis van Nyangezi liepen 

er een stage van één maand. 

Het voordeel is dat de laboranten-stagiairs werken in een 

gelijkaardige omgeving als de hunne, maar toch vorming 

krijgen van iemand met meer ervaring en een hoger diploma. 

Ook de langere duur van de stage speelt in het voordeel van 

een goede omkadering. 

Eén zending, diverse ziekenhuizen

Artsen Zonder Vakantie stimuleert bovendien de deelname 

van verschillende ziekenhuizen aan één zending, uiteraard 

slechts indien dit past binnen het uitgestippelde capaci-

teitsversterkend traject. Zo namen twee artsen van het 

referentieziekenhuis F.S. Ki Walungu afwisselend deel aan de 

zendingen Algemene chirurgie in de referentieziekenhuizen 

van Nyantende en Monvu. 

Twee verpleegkundigen van het referentieziekenhuis van 

Nyangezi namen ook deel aan de zending Intensieve zorgen in 

het referentieziekenhuis van Nyantende. 

Lokale capaciteitsversterkende supervisie in Zuid-Kivu

De driemaandelijkse capaciteitsversterkende supervisie, 

uitgevoerd door de medewerkers van het Bureau Diocésain des 

Œuvres Médicales (BDOM) in de domeinen moeder- en kind-

zorg, hygiëne, verpleging en labo, werd geapprecieerd door de 

partnerziekenhuizen. 

Deze supervisie wordt als een motiverende en aanvullende 

capaciteitsversterkende activiteit beschouwd. De supervisors 

nemen immers dezelfde houding aan als de terreinvrijwilligers 

en de lokale experten: ze observeren, coachen personeelsleden, 

bespreken samen wat beter kan en stellen verbeterpunten 

op. Aangezien deze supervisors de regio en de context goed 

kennen, zijn de verbeterpunten concreet en haalbaar. 

Materiële steun na noodweer in Walungu

In september 2017 liep ons partnerziekenhuis Hôpital F.S. Ki 

Walungu ernstige materiële schade op tijdens het noodweer 

dat de streek teisterde. Hoewel Artsen Zonder Vakantie in 

principe geen noodhulp biedt, hebben wij toch besloten om 

een bijdrage te leveren om de heropbouw van het ziekenhuis 

zo snel mogelijk te helpen realiseren. Het ziekenhuis van 

Walungu heeft in de voorbijgaande jaren enorme vooruitgang 

geboekt en we willen vermijden dat die verwezenlijkingen 

door de noodtoestand verloren zouden gaan. Samen met 

Louvain Coopération en Coopération Suisse, heeft Artsen 

Zonder Vakantie zich daarom geëngageerd om de belangrijkste 

herstellingswerken aan de operatiezaal, de ziekenzalen en de 

materniteit te financieren, met dank aan de vele schenkers die 

op onze oproep hebben gereageerd.

D.R. Congo
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Benin

NIEUW PARTNERZIEKENHUIS EN CAPACITEITS-
VERSTERKEND TRAJECT IN BEMBÉRÉKÉ 

Sinds 2017 heeft Artsen Zonder Vakantie er een nieuw partner-

ziekenhuis bij in Benin: het Hôpital Evangélique de Bembéréké. 

Dit ziekenhuis is met 248 bedden - waaronder 20 kinder-

bedjes - het referentieziekenhuis voor de gezondheidszone 

Bembéréké-Sinendé. 

Na een prospectie- en intakezending werkte Artsen Zonder 

Vakantie, samen met het ziekenhuis van Bembéréké, in april 

2017 een capaciteitsversterkend traject uit. 

Het ziekenhuis koos de dienst spoedgevallen als priori-

teit, omdat er tot dan toe spoedgevallen moesten worden 

opgevangen in een onaangepast en slecht gelegen gebouw. 

Bovendien is het (para)medisch personeel niet specifiek 

gevormd voor spoedgevallen en is er weinig adequaat materiaal.

Als tweede domein voor de samenwerking met Artsen Zonder 

Vakantie koos het ziekenhuis voor inwendige geneeskunde. 

Een versterking van de capaciteiten voor enkele pathologieën 

die er frequent voorkomen is immers welkom.

Aangezien uit hun zelfevaluatie bleek dat het ziekenhuis van 

Bembéréké niet over genoeg strategieën beschikt om fondsen 

aan te trekken, werd een versterking van de capaciteit om 

te lobbyen bepaald als derde domein voor de samenwer-

king. Tot dusver gebeuren veel investeringen namelijk uit de 

eigen middelen van het ziekenhuis. Sinds 2017 is Memisa ook 

aanwezig in de gezondheidszone Bembéréké-Sinendé.

SAMENWERKING MET AMCES 

AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées 

Confessionnelles Associatives et Sociales) is een overkoepe-

lende organisatie die niet-gouvernementele gezondheidscentra 

vertegenwoordigt. Al in 2014 sloot Artsen Zonder Vakantie 

een samenwerkingsovereenkomst met AMCES. 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. 

LOKALE AANKOOP MEDICATIE EN 
VERBRUIKSMATERIAAL

Eind 2017 kocht Artsen Zonder Vakantie via AMCES voor de 

eerste maal medicatie en verbruiksmateriaal aan in Benin. Na 

dit eerste experiment zal Artsen Zonder Vakantie dit systeem 

van lokale aankoop in 2018 samen met AMCES verder op punt 

stellen. Op die manier kunnen we garanderen dat er conti-

nuïteit is voor het materiaalgebruik buiten de zendingen en 

kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen.

PARTNERMEETING 

In april 2017 kwamen alle partners van Memisa en Artsen 

Zonder Vakantie samen voor een meeting in Parakou. Tijdens 

de eerste dag van die bijeenkomst stelden Memisa en Artsen 

Zonder Vakantie het nieuwe Meerjarenprogramma 2017-2021 

aan de partners en andere betrokkenen voor. 

Op de tweede dag van de bijeenkomst waren enkel de part-

nerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie uitgenodigd. 

Van elk partnerziekenhuis waren er vier deelnemers: de 

(medisch) directeur en de verantwoordelijken van de diensten 

die zijn opgenomen in het capaciteitsversterkend traject. 

Dit was het uitgelezen moment om de partners verder te 

sensibiliseren voor het belang van de capaciteitsversterkende 

trajecten en het goed gebruik van de verschillende instru-

menten voor opvolging. Zo werden er in groepjes oefeningen 

gemaakt over het opstellen van zendingsdoelstellingen. 

We werkten ook rond het zendingsverslag en de bijhorende 

synthesetabel. Om de uitwisseling tussen de partners te stimu-

leren, stelde elke partner vervolgens zijn ziekenhuis voor en 

deelde een voorbeeld van een ‘goede praktijk’ met de collega’s. 

Ten slotte hadden we met elk ziekenhuis een gesprek over 

het TRC-rapport van 2016. Elke partner bezorgt ons namelijk 

jaarlijks een verslag over de vooruitgang in de verschillende 

domeinen van het capaciteitsversterkend traject. Dit verslag 

geeft ons heel wat nuttige informatie om in dialoog met de 

partner, het traject op te volgen en indien nodig bij te sturen.

OPVOLGING ZIEKENHUISHYGIËNE DOOR EEN 
LOKALE EXPERT 

In september 2015 organiseerden AMCES en Artsen Zonder 

Vakantie samen een regionale vorming ziekenhuishygiëne. Elke 

deelnemer stelde daarbij een actieplan op voor zijn ziekenhuis. 

Vanaf 2016 volgt een lokale verpleegkundige met veel ervaring 

op vlak van ziekenhuishygiëne, deze actieplannen samen met 

elk ziekenhuis op. 

Ook in 2017 ging deze lokale verpleegkundige driemaal langs bij 

vier partners in Benin. Tijdens die zendingen verbleef ze telkens 

een week bij elke partner. Ze vormde en sensibiliseerde er het 

personeel van de diensten die Artsen Zonder Vakantie onder-

steunt, voor afvalbeheer en sterilisatie. Daarnaast gaf ze ook 

vorming rond antiseptica in de ziekenhuizen van Boko en Papané. 

Bij elke zending begeleidt deze lokale expert ook het CLIN 

(Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) van 

elke partner. Dit is het orgaan dat verantwoordelijk is voor 

ziekenhuishygiëne. 

PARTNERZIEKENHUIZEN

Hôpital de Zone Sounon Séro de Nikki
Directeur: Dr. René Darate

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Moeder en Kind; 2. Chirurgie met focus 

op urologie en traumatologie; 3. Uitvoering van de actieplannen 

die werden opgesteld tijdens regionale vormingen (o.a. rond 

ziekenhuishygiëne)

Zendingen 2017: 4: Moeder en Kind (2), Traumatologie (1), Urologie (1)

Andere activiteiten 2017: opvolging ziekenhuishygiëne door een 

lokale expert (3 x per jaar)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: instrumenten voor een 

bevalling en episiotomie, orthopedische instrumenten, een zetel 

voor de kangoeroemethode

Samenwerking met: AMCES, Memisa

Hôpital de Zone de Bassila
Directeur: Frédéric N’gnonfè Yefounri

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie; 2. Pediatrische 

en volwassen spoedgevallen; 3. Uitvoering van de actieplannen 

die werden opgesteld tijdens regionale vormingen (o.a. rond 

ziekenhuishygiëne)

Zendingen 2017: 4: Algemene chirurgie (2), Pediatrische en 

volwassen spoedgevallen (2)

Andere activiteiten 2017: opvolging ziekenhuishygiëne  

door een lokale expert (3 x per jaar)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: otoscopen,  

reanimatiemateriaal, aerosoltoestel

Samenwerking met: BTC

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko
Directeur: Père Dominique Adje

TRC opgemaakt in: 2016

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie;  

2. Gynaecologie-Verloskunde; 3. Ziekenhuishygiëne

Zendingen 2017: 4: Algemene chirurgie (2), Verloskunde (2)

Andere activiteiten 2017: opvolging ziekenhuishygiëne  

door een lokale expert (3 x per jaar)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: echografietoestel, 

bevallingstafel

Samenwerking met: AMCES, Memisa, LUMOS, Stichting Hubi & Vinciane

Hôpital Saint Martin de Papané
Directeur: Dr. Kouthon Emile

TRC opgemaakt in: 2016

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Ziekenhuisbeheer;  

3. Ziekenhuishygiëne

Zendingen 2017: 2: Pediatrie

Andere activiteiten 2017: opvolging ziekenhuishygiëne 

door een lokale expert (3 x per jaar)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: reanimatietafel, 

otoscopen, saturatiemeters

Samenwerking met: AMCES, Memisa, LUMOS, Stichting Hubi & Vinciane

Hôpital Evangélique de Bembéréké
Directeur: Aoudi Ibouraïma

TRC opgemaakt in: 2017

Prioritaire domeinen TRC: 1. Spoedgevallen; 2. Inwendige genees-

kunde; 3. Ondersteuning bij opmaak subsidiedossiers en dergelijke

Zendingen 2017: 1: Inwendige geneeskunde

Andere activiteiten 2017: geen

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: computers voor de 

administratieve en financiële dienst

Samenwerking met: AMCES, Memisa

partnerziekenhuizen
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Burundi

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN EN 
CAPACITEITSVERSTERKENDE TRAJECTEN 

l’Hôpital de Muyinga

Begin 2017 werkte Artsen Zonder Vakantie een capaciteitsver-

sterkend traject uit met het ziekenhuis van Muyinga. Na een 

grondige zelfevaluatie koos het ziekenhuis ervoor om samen 

met Artsen Zonder Vakantie te werken rond basischirurgie en 

verloskundige en neonatale urgenties.

Het (para)medisch personeel van het ziekenhuis is over het alge-

meen polyvalent geschoold. Er is daarom nood aan bijkomende 

opleiding rond basischirurgie. Momenteel moet het ziekenhuis 

immers 95 procent van de patiënten waarvoor een chirurgische 

ingreep aangewezen is, doorsturen naar Ngozi of Bujumbura, 

respectievelijk op 75 en 200 kilometer van Muyinga.

De materniteit is een drukbezochte dienst in het ziekenhuis van 

Muyinga. In 2016 overleden echter 22 moeders in dit ziekenhuis. 

Enerzijds worden zij (te) laat doorverwezen naar het ziekenhuis 

vanuit de omliggende gezondheidscentra. Anderzijds is deze 

hoge moedersterfte te wijten aan een gebrekkige opvang in 

het ziekenhuis zelf. Samen met Artsen Zonder Vakantie wil het 

ziekenhuis van Muyinga daarom de kwaliteit van de zorg in de 

materniteit verbeteren. 

l’Hôpital Régional de Gitega

Sinds 2017 is l’Hôpital Régional de Gitega de zesde partner van 

Artsen Zonder Vakantie in Burundi. In november werkte Artsen 

Zonder Vakantie met dit ziekenhuis een capaciteitsversterkend 

traject uit. Het ziekenhuis koos verloskundige fistels als eerste 

domein voor de samenwerking. 

Vanaf 2010 opende Artsen Zonder Grenzen een centrum 

in Gitega voor de behandeling van verloskundige fistels. 

In augustus 2015 werd dit project overgedragen aan het regio-

naal ziekenhuis van Gitega. Om de continuïteit van dit project 

te verzekeren, zal Artsen Zonder Vakantie het ziekenhuis de 

komende drie jaar ondersteunen, samen met andere partners 

zoals Handicap International, UNFPA en Memisa.

Als tweede domein voor de samenwerking met Artsen Zonder 

Vakantie koos het ziekenhuis van Gitega voor het onderhoud van 

de biomedische apparatuur. Aangezien het ziekenhuis momenteel 

geen eigen biomedische technieker heeft, moet het noodge-

dwongen een beroep doen op externe expertise telkens wanneer 

een toestel uitvalt. Dit brengt enerzijds hoge kosten met zich mee 

en anderzijds is er op deze manier geen ruimte voor preventief 

onderhoud van de biomedische toestellen. Begin 2018 zal het 

ziekenhuis dus een technieker aanwerven. Artsen Zonder Vakantie 

zal deze technieker gedurende de volgende drie jaar vormen.

POSITIEVE AFRONDING VAN EEN JARENLANGE 
SAMENWERKING IN IJENDA

Gedurende de lange samenwerking met l’Hôpital d’Ijenda konden 

we vaststellen dat de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis 

aanzienlijk verbeterde. Allereerst kunnen we een gestage groei in 

competenties vaststellen, waardoor het letterlijk zoeken wordt 

welke basiscompetenties nog aangescherpt kunnen worden. 

Ook op het vlak van materiaal is het ziekenhuis van Ijenda onder-

tussen quasi uitgerust volgens de normen van een Burundees 

districtsziekenhuis. Vrijwilligers en lokale experten prijzen daar-

naast keer op keer de onberispelijke organisatie van het zieken-

huis in het algemeen en van de verschillende diensten. Geleidelijk 

zagen we ook de activiteit van het ziekenhuis toenemen. 

Bijgevolg moesten we besluiten dat Artsen Zonder Vakantie 

niet langer een toegevoegde waarde heeft in Ijenda. In 2017 

werkte Artsen Zonder Vakantie dan ook een exitstrategie uit, 

samen met dit ziekenhuis. Deze strategie voorziet verschillende 

activiteiten om onze samenwerking in 2018 op een duurzame 

manier te kunnen afsluiten. Daarnaast bepaalden we samen de 

modaliteiten om ook na 2018 nog in contact te blijven. Zo zullen 

personeelsleden van Ijenda kunnen deelnemen aan zendingen en 

vormingen in de regio. Daarnaast zal het ziekenhuis een beroep 

kunnen doen op experten van Artsen Zonder Vakantie voor 

specifieke vragen of gepersonaliseerde coaching. Personeelsleden 

van Ijenda zullen ook ingezet kunnen worden als experten voor 

zendingen bij andere partners van Artsen Zonder Vakantie.

ANDERE CAPACITEITSVERSTERKENDE ACTIVITEITEN 

Lokale zendingen en positieve evaluatie alternatieve capaci-

teitsversterkende activiteiten

Omwille van de problematische veiligheidssituatie in Burundi 

is het sinds april 2015 niet meer mogelijk om terreinvrijwilligers 

op zending te laten vertrekken naar deze regio. Om zijn part-

ners toch te kunnen blijven ondersteunen, organiseerde Artsen 

Zonder Vakantie er vanaf eind 2015 alternatieve activiteiten. Die 

activiteiten maken hoofdzakelijk gebruik van lokale expertise, in 

tegenstelling tot de zendingen met terreinvrijwilligers. 

Tijdens een zending van twee tot drie weken versterken multi-

disciplinaire teams van lokale experten de competenties van 

het personeel van de partnerziekenhuizen via kennisuitwisse-

ling. Onder de lokale experten vind je gynaecologen, chirurgen, 

neurologen, psychiaters, anesthesisten, vroedvrouwen, een 

verpleegkundige en een hygiënist. 

Artsen Zonder Vakantie bereidt deze lokale zendingen op 

dezelfde manier voor als de zendingen met terreinvrijwilligers. 

Enkele weken vóór elke zending organiseert dr. Kash, onze 

lokaal medisch adviseur in Bujumbura, een briefing met de 

betrokken lokale experten voor een uitgebreide bespreking van 

de zendingsdoelstellingen. Na elke zending bezorgen zowel 

de partner als elke lokale expert ons een zendingsverslag. 

Vervolgens vindt er een debriefing plaats met de lokale experten. 

PARTNERZIEKENHUIZEN

Centre Akamuri
Directeur: Soeur Philimine Bafitimana

TRC opgemaakt in: 2013

Prioritaire domeinen TRC: 1. Orthopedagogie; 2. Kinesitherapie

Zendingen 2017: geen

Andere activiteiten 2017: 

•  Vorming rond ‘SWOT-analyse’

•  Financiering vorming rond ‘Lobbying’

•  Financiering vorming rond beheer ontwikkelingsprogramma’s en 

-projecten

•  Deelname aan regionale vorming rond archivering van het uniek 

medisch dossier

•  Deelname aan regionale vorming rond ziekenhuishygiëne

•  Financiering project ‘Clinique mobile’

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: computer voor de 

archivering van het uniek medisch dossier

Hôpital d’Ijenda
Directeur: Soeur Adèle Ntezahorigwa

TRC opgemaakt in: 2013

Prioritaire domeinen TRC: 1. Basischirurgie; 2. Verloskundige 

urgenties

Zendingen 2017: 5 lokale zendingen: Basischirurgie (2), 

Gynaecologie-Verloskunde (2), Ziekenhuishygiëne (1)

Andere activiteiten 2017:

•  Opvolging techniek door een lokale expert (2 x per jaar)

•  Deelname aan regionale vorming rond archivering van het uniek 

medisch dossier

•  Deelname aan regionale vorming rond ziekenhuishygiëne

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: watertanks, 

zuurstofconcentrator, monitor, dermatoom, ventouse, doptone, 

computer voor de archivering van het uniek medisch dossier

partnerziekenhuizen
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Hôpital de Muramvya
Directeur: Dr. Oscar Ntihabose

TRC opgemaakt in: 2014

Prioritaire domeinen TRC: 1. Basischirurgie; 2. Verloskundige 

urgenties

Zendingen 2017: 5 lokale zendingen: Basischirurgie (2), 

Gynaecologie-Verloskunde (2), Ziekenhuishygiëne (1)

Andere activiteiten 2017:

•  Opvolging techniek door een lokale expert (2 x per jaar)

•  Deelname aan regionale vorming rond ziekenhuishygiëne

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: echografietoe-

stel, zuurstofconcentrator, monitor, dermatoom, matrassen en 

vuilnisbakken

Samenwerking met: BTC, Memisa

Centre Neuropsychiatrique de Kamenge
Directeur: Frère Hippolyte Manirakiza

TRC opgemaakt in: 2014

Prioritaire domeinen TRC: 1. Psychiatrie met focus op verslavings-

zorg en kinderpsychiatrie; 2. Neurologie

Zendingen 2017: 5 lokale zendingen: Psychiatrie (2), Neurologie (2), 

Ziekenhuishygiëne (1)

Andere activiteiten 2017: 

•  Deelname aan een zending psychiatrie in Sosame (Bukavu)

•  Deelname aan een regionale vorming rond ziekenhuishygiëne

•  Deelname aan een regionale vorming rond coaching, in samen-

werking met Fracarita Belgium

Samenwerking met: Fracarita Belgium

Hôpital de Muyinga
Directeur: Dr. Jean Georges Rukubo

TRC opgemaakt in: 2017

Prioritaire domeinen TRC: 1. Basischirurgie; 2. Verloskundige en 

neonatale urgenties

Zendingen 2017: 4 lokale zendingen: Basischirurgie (2), 

Gynaecologie-Verloskunde (2)

Andere activiteiten 2017: 

•  Opvolging techniek door een lokale expert (3 x per jaar)

•  Deelname aan regionale vorming rond archivering van het uniek 

medisch dossier

•  Deelname aan regionale vorming rond ziekenhuishygiëne

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: zuurstof-

concentrator, monitor, dermatoom, computers voor de archivering 

van het uniek medisch dossier en voor de technische dienst

Samenwerking met: Memisa

Hôpital Régional de Gitega
Directeur: Dr. Jacques Nduwimana

TRC opgemaakt in: 2017

Prioritaire domeinen TRC: 1. Verloskundige fistels; 2. Onderhoud 

biomedische apparatuur

Zendingen 2017: geen

Andere activiteiten 2017: deelname aan een zending fistelchi-

rurgie in Hôpital Saint Joseph (Kinshasa)

Samenwerking met: Memisa, Handicap International

Burundi Net zoals in 2016, organiseerde Artsen Zonder Vakantie in 2017 

in november een vergadering in Bujumbura voor alle Burundese 

experten. We stelden er de strategie van capaciteitsversterking 

en de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie voor. Er was ook 

uitgebreid aandacht voor wat er wordt verwacht van een lokale 

expert, zowel vóór, tijdens als na een zending.

Deze lokale activiteiten werden alle in kaart gebracht en grondig 

geëvalueerd. De eerste resultaten daarvan zijn alvast veel-

belovend. De lokale experten kennen immers als geen ander 

de context waarin onze partners werken. Bovendien kan de 

partner ook tussen de zendingen een beroep doen op hen, wat 

de opvolging vergemakkelijkt. Na twee jaar verschillende types 

activiteiten te hebben georganiseerd, werd er eind 2017 een 

externe evaluatie uitgevoerd om de relevantie, de efficiëntie en 

de duurzaamheid van deze alternatieve capaciteitsversterkende 

activiteiten in te schatten. Meer nieuws hierover in 2018.

Opvolging techniek door een lokale expert

Naast de (para)medische experts, werkt Artsen Zonder Vakantie 

ook samen met een technisch expert uit Bukavu. In 2017 reisde hij 

drie keer naar Burundi om de verschillende partnerziekenhuizen 

te ondersteunen inzake techniek. Tijdens die zendingen verbleef 

hij tussen de drie tot zeven dagen bij elke partner. Hij begeleidde 

de technici van de partnerziekenhuizen onder andere bij de 

opmaak van een inventaris en een preventief onderhoudsplan. Zijn 

zendingen vielen samen met de aankoop van biomedisch materiaal, 

zodat hij de partners ook kon begeleiden bij de installatie en de 

ingebruikname van belangrijke apparatuur, zoals bijvoorbeeld een 

echografietoestel in het ziekenhuis van Muramvya. Verder voerde 

hij samen met de lokale technici ook enkele herstellingen uit.

Regionale vorming rond archivering van het uniek medisch dossier

In augustus 2017 organiseerde Artsen Zonder Vakantie een 

vorming rond de archivering van het uniek medisch dossier in 

Burundi. Deze vorming werd gegeven door twee personeels-

leden van het ziekenhuis van Walungu, één personeelslid van het 

CNPK, werknemers van de partnerziekenhuizen in Oost-Congo en 

Bujumbura en experten in dit domein. Zij vormden verscheidene 

personeelsleden van de andere partners in Burundi theoretisch 

tijdens de eerste dag van de vorming. Vervolgens verbleven ze drie 

dagen bij elke partner om hen te begeleiden bij de opstart van een 

archiveringssysteem van hun uniek medisch dossier.

Financiering vormingen

Artsen Zonder Vakantie financierde in 2017 de deelname van 

personeelsleden van Centre Akamuri aan externe vormingen. 

Twee personeelsleden namen telkens deel aan een vorming 

‘Lobbying’ en aan een vorming rond het beheer van ontwikke-

lingsprogramma’s en -projecten. 

PARTNERMEETING
In november 2017 kwamen de partnerziekenhuizen uit Burundi 

en Oost-Congo samen voor een partnermeeting in Bukavu. 

Lees daarover de tekst op pagina’s 18-19. ©
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Rwanda

CAPACITEITSVERSTERKEND TRAJECT IN HET 
ZIEKENHUIS VAN MURUNDA 

In oktober 2017 werkte het Hôpital de Murunda samen met de 

projectcoördinator en de lokaal medisch advideur dr. Kash, 

een capaciteitsversterkend traject uit, dat in 2018 van start zal 

gaan. 

Een grote vertegenwoordiging van het ziekenhuis nam 

enthousiast deel aan het atelier dat aan dit traject vooraf-

ging, waarna de volgende prioritaire domeinen werden 

bepaald: Basischirurgie met een focus op basisorthopedie 

en Obstetrische urgenties en gynaecologie. Voor dit laatste 

domein zal er nauw worden samengewerkt met de vzw Ingobyi. 

De activiteiten van Artsen Zonder Vakantie en Ingobyi zullen 

complementair zijn, waarbij Artsen Zonder Vakantie hoofd-

zakelijk werkt met het ziekenhuis en Ingobyi eveneens nauw 

samenwerkt met de omliggende gezondheidscentra. 

Daarnaast zullen we het ziekenhuis ondersteuning bieden 

qua ziekenhuisorganisatie, door het mee uittekenen van een 

strategisch plan en door een proces uit te werken en mee 

op punt te stellen voor monitoring, opvolging en evaluatie. 

Dat zal het ziekenhuis helpen om de kwaliteit van de zorg te 

optimaliseren. 

REGIONALE VORMING 

In samenwerking met de vzw Fracarita Belgium werd in 

november 2017 een derde regionale vorming van coaches 

in de geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogie geor-

ganiseerd. Ze ging door in het Hôpital Neuropsychiatrique 

Caraes Ndera. Er namen dertien coaches uit Rwanda, Burundi, 

Oost-Congo en Tanzania deel aan deze vorming. 

Het succesvolle coachingprogramma wordt door Fracarita 

Belgium inhoudelijk vorm gegeven terwijl terreinvrijwilligers 

van Artsen Zonder Vakantie hun expertise inzetten bij het 

opleiden van de coaches. 

Aan de hand van een ‘Train The Trainers’-methodologie wordt 

een medewerker van het ziekenhuis als coach opgeleid door 

externe experts. Op zijn beurt zorgt de coach voor training 

en begeleiding van zijn collega’s. Daarbij gaat aandacht naar 

zowel kennis, vaardigheden als attitude. Op die manier krijgen 

algemeen opgeleide gezondheidswerkers kennis over de speci-

alisatie ‘Mentale gezondheid’. 

CPD-PROVIDER (CONTINUING PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT) 

Rwandese artsen en paramedici die hun vak willen uitoefenen, 

moeten regelmatig hun beroepscertificaten vernieuwen. Dat 

doen ze door voldoende scholingen en educatieve activiteiten 

te volgen. Doordat Artsen Zonder Vakantie sinds september 

2014 door de ‘Rwandan medical and dental council’ erkend 

is als CPD-provider, kunnen de Rwandese artsen ook via deze 

weg CDP-punten verzamelen en hun kennis, vaardigheden en 

niveau van professionele prestaties behouden en verhogen. 

Ook in 2017 werden de theoretische vormingen en de 

on-the-job trainingen tijdens verschillende zendingen goed-

gekeurd voor accreditering. Een mooie bijkomende stimulans 

dus voor het lokale personeel om aan de zendingen van Artsen 

Zonder Vakantie deel te nemen. 

PARTNERZIEKENHUIZEN

Centre des Handicapés de Gatagara
Directeur: Frère Kizito Misago

TRC opgemaakt in: 2014 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Gespecialiseerde Orthopedie; 

2. Kinesitherapie (neuro)

Zendingen 2017: 3: Orthopedie (1), Kinesitherapie (2)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: onderzoekslamp

Samenwerking met: Fracarita Belgium, Les Amis de Gatagara

Centre Ste. Marie de Rilima
Directeur: Dr. Célestin Ntagungira

TRC opgemaakt in: 2014

Prioritaire domeinen TRC: 1. Labo

Zendingen 2017: geen

Hôpital de district de Kabgayi
Directeur: Dr. Philippe Nteziryayo

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Chirurgie; 2. Verloskundige urgenties

Zendingen 2017: 2: Chirugie (1); Gynaecologie-Verloskunde (1) 

Hôpital de district de Mibilizi
Directeur: Dr. Charlotte Ntakirutimana,  

opgevolgd door Dr. Patrice Kazungu 

TRC opgemaakt in: 2014

Prioritaire domeinen TRC: 1. Traumato-Orthopedie;  

2. Moeder en Kind

Zendingen 2017: 4: Chirugie - Moeder en Kind (2), Orthopedie (2)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: gipsschaar en 

diverse (orthopedische) instrumenten, operatiekwartierklompen, 

katrollen voor kinesitherapie

Hôpital de Ruhengeri
Directeur: Dr. Violette Ayingeneye, opgevolgd door Dr. Abdallah JN 

Utumatwishima 

TRC opgemaakt in: 2015

Prioritaire domeinen TRC: 1. Traumato-Orthopedie; 

2. Spoedgevallen

Zendingen 2017: 3: Traumatologie (2), Spoedgevallen (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: Kirschner draden, 

boorkopjes, corticale schroeven, operatiekwartierklompen

Hôpital de Murunda
Directeur: Dr. Eugène Nilingiyimana 

TRC opgemaakt in: 2017

Prioritaire domeinen TRC: 1. Basischirurgie; 2. Verloskundige en 

gynaecologische urgenties

Zendingen 2017: 2: Verloskunde-Gynaecologie (1), Opmaak TRC (1)

Samenwerking met: Ingobyi

partnerziekenhuizen
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ERKENNING VAN HET HOME DE LA VIERGE DES 
PAUVRES (HVP) GATAGARA

Mede dankzij de hulp van een aantal partners, waaronder 

Artsen Zonder Vakantie, Fracarita Belgium en Les Amis de 

Gatagara, kreeg het HVP Gatagara in april 2017 het statuut 

van ‘Specialised Hospital in Orthopedics and Rehabilitation’. 

Met dit statuut zullen patiënten binnenkort kunnen genieten 

van een tegemoetkoming door de mutualiteiten, waardoor de 

toegankelijkheid tot de zorg heel wat groter zal worden. Met 

een stijgend patiëntenaantal zal ook de nood aan kwalitatieve 

zorg, organisatie en infrastructuur toenemen. Artsen Zonder 

Vakantie engageert zich dan ook om verder te werken aan de 

capaciteitsversterking van het lokale personeel.

CENTRE STE. MARIE DE RILIMA: EINDE VAN EEN 
SUCCESVOLLE SAMENWERKING 

Na een jarenlange succesvolle samenwerking met het Centre 

Ste. Marie de Rilima in het domein van de orthopedie en nadien 

in het domein ‘Labo’, werden de objectieven bereikt. Het 

ziekenhuis kan nu op zelfstandige basis kwalitatieve zorgen 

verlenen. Daarom werd in onderling overleg besloten om de 

samenwerking af te ronden. Wel zullen personeelsleden van 

Rilima nog kunnen deelnemen aan zendingen en vormingen 

in de regio. Daarnaast zal het ziekenhuis blijvend een beroep 

kunnen doen op experten van Artsen Zonder Vakantie voor 

specifieke vragen of gepersonaliseerde coaching.

Rwanda
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Burkina Faso 

VEILIGHEIDSSITUATIE

In de grensstreken met Mali bleef de veiligheidssituatie in 

Burkina Faso ook in 2017 precair en dit noodzaakte Artsen 

Zonder Vakantie tot voorzichtigheid. Door de onveiligheid 

moesten we een zending in het meest westelijk gelegen 

ziekenhuis, het Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) 

de Orodara, annuleren. De geplande zending werd succesvol 

afgeleid naar het CMA de Dô. Ook enkele personeelsleden van 

het CMA de Orodara kwamen deelnemen aan deze zending. 

De andere partnerziekenhuizen ondersteunden we met 

zendingen gynaecologie - verloskunde, algemene chirurgie en 

orthopedie.

AFRONDEN VAN EEN SAMENWERKING

Artsen Zonder Vakantie besliste in 2017 om de samenwer-

king met het CMA Paul VI in Ouagadougou af te ronden. Die 

samenwerking gaat al jaren terug en concentreerde zich op 

gespecialiseerde orthopedische zendingen, met name totale 

heupprothesen. Artsen Zonder Vakantie richt zich binnen de 

nieuwe strategie vooral op de versterking van de capaciteiten 

van de basisdiensten in de perifere ziekenhuizen. Zodoende 

wordt 2018 het laatste jaar van het partnerschap met het CMA 

Paul VI, waarin nog wel een aantal afrondende activiteiten 

en aankopen zullen plaatsvinden. Uiteraard zal ook worden 

bekeken wat Artsen Zonder Vakantie in 2018 bijkomend als 

ondersteuning kan bieden om de bereikte resultaten te kunnen 

verankeren.

PARTNERZIEKENHUIZEN

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale de Dô
Directeur: Dr. Ghislain Bouda

Zendingen 2017: 2: Algemene chirurgie 

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale de Houndé
Directeur: Dr. Saïdou Bagaya

Zendingen 2017: 3: Algemene chirurgie (2),  

Gynaecologie-Verloskunde (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: autoclaaf

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale de Orodara
Directeur: Dr. Oumar N’Do

Zendingen 2017: geen. 

De zending Algemene chirurgie - Materniteit werd geannuleerd 

om veiligheidsredenen

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2017: professionele 

wasmachine (gefinancierd via fondsen terreinvrijwilligers,  

in samenspraak met Artsen Zonder Vakantie)

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale Paul VI
Directeur: Abbé Damien Sandwidi

Zendingen 2017: 1: Gespecialiseerde orthopedie

partnerziekenhuizen
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JENGA MAARIFA:  
vorming en sensibilisering
In 2017 heeft Artsen Zonder Vakantie in nauwe samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en met hun financiële steun, 

het project JENGA MAARIFA verder uitgerold. Deze modulaire vorming voor onderhoudstechnici die tewerkgesteld zijn in 

gezondheidsstructuren, startte in 2016 in Bukavu. De deelnemers komen onder andere uit Burundi, de partnerziekenhuizen 

van Artsen Zonder Vakantie in Zuid-Kivu en de gezondheidszones van Memisa in Centraal en West-Congo. Het project wil een 

antwoord bieden op de dringende behoefte aan goed opgeleide biomedische technici met praktijkervaring.

JENGA 
MAARIFA 
betekent

KENNIS 
OPBOUWEN 

in het 
Swahili

VIER NIEUWE MODULES

In samenwerking met de Franse ngo Humatem werden in 

totaal vier modules van telkens twee weken georganiseerd 

over het preventief en curatief onderhoud van apparatuur in 

de operatiezaal, apparatuur aan het ziekbed en in de perifere 

diensten, de installatie en het onderhoud van zonnepanelen 

en als laatste een module over laboratoriumtoestellen. De 

lesgevers van deze vormingen zijn vrijwilligers van Artsen 

Zonder Vakantie, deskundigen van Humatem en Biologie 

Sans Frontières, evenals lokale experten uit Bukavu, Burundi, 

Kinshasa en Kigali. De modules vonden plaats in verschillende 

locaties, waaronder verscheidene partnerziekenhuizen van 

Artsen Zonder Vakantie in Oost-Congo. De deelnemers hebben 

reeds driekwart van het programma kunnen vervolledigen. 

Dankzij het project verkrijgen ze een betere theoretische 

kennis over medische apparatuur en energievoorziening. 

Daarnaast hebben ze inzicht verworven in het preventief 

onderhoud van medische apparatuur en vaardigheden aange-

leerd voor de herstelling van die apparatuur. Een biomedisch 

onderhoudstechnicus moet naast zijn kennis van de appara-

tuur, in de eerste plaats goed op de hoogte zijn van elektriciteit, 

beveiliging van elektrische installaties in een ziekenhuis en 

loodgieterij. In de zomer ging er daarom opnieuw een basis-

module van vier weken door voor 40 nieuwe deelnemers. Deze 

basisopleiding werd wederom georganiseerd in de technische 

school ITFM (Institut Technique Fundi Maendeleo) in Bukavu.

CONCRETE RESULTATEN

Een hoogtepunt van het project Jenga Maarifa in 2017 was 

de installatie van zonnepanelen in het ziekenhuis van 

Mubumbano. Na een intensieve theoretische cursus, gedo-

ceerd door een terreinvrijwilliger van Artsen Zonder Vakantie, 

hebben de twintig cursisten onder zijn begeleiding gezamen-

lijk een volledige zonnepaneelinstallatie opgebouwd en aange-

sloten. Dankzij die zonnepanelen is het ziekenhuis verzekerd 

van energie en daalt de prijs van de factuur voor patiënten. 

Bovendien hebben alle technici hun kennis zodanig versterkt 

dat zij ook in hun eigen gezondheidsstructuren oplossingen 

kunnen bieden voor de energieproblematiek.

LOKALE AFSTEMMING

De uitwerking van het project Jenga Maarifa gebeurt in nauwe samenwerking met het 

provinciaal ministerie van gezondheid van Zuid-Kivu. Door constructief overleg met de 

lokale autoriteiten kunnen we het programma afstemmen op de werkelijke behoeften 

van het terrein. Doordat het project wordt gedragen door de lokale belanghebbenden, is 

het welslagen en het voortzetten van dit initiatief een doelstelling die we delen.

Het werkbezoek aan het project tijdens de zomer van 2017 door een 

delegatie van de provincie Vlaams-Brabant, onder de leiding van 

gedeputeerde Tie Roefs en de directie van Artsen Zonder Vakantie, 

was daarvan een mooie illustratie. In verschillende overlegmo-

menten met het provinciaal ministerie van gezondheid van Zuid-

Kivu en verscheidene ziekenhuisdirecteuren, kwam de oprechte 

waardering over de aanpak van dit project op het terrein naar voor. 

SENSIBILISERING IN NOORD EN ZUID

In november 2017 werd in Bukavu een driedaags colloquium geor-

ganiseerd met als thema “La gestion des équipements biomédi-

caux, qualité de soins et efficience économique”. Kwalitatieve zorg-

verlening is alleen mogelijk met gebruiksklare, goed onderhouden 

toestellen en een solide infrastructuur. 70 deelnemers, waaronder 

médecins-directeurs en algemeen ziekenhuisdirecteuren, provin-

ciaal verantwoordelijken, artsen en technici, discussieerden en 

werkten samen rond de problematiek van de medische apparatuur 

in hun gezondheidsinstellingen. Een primeur die weerklank vond in 

de nationale pers van D.R. Congo.

Door ook in België en Europa de belangrijkste actoren uit de 

medische ontwikkelingssamenwerking samen rond tafel te zetten, 

hopen we ook naar een gemeenschappelijke aanpak en beleid 

te kunnen toewerken en een standaard te ontwikkelen waaraan 

schenkingen van biomedische apparatuur moeten voldoen. 

Een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant 
in samenwerking met Artsen Zonder Vakantie

Vlaams-Brabant profileert zich als één van de belangrijkste 

lifetechregio’s in Europa. Onder meer op het vlak van 

medische biotechnologie behoort de provincie tot de 

wereldtop. 

Voor dit project doet de Noord-Zuidwerking van de 

provincie Vlaams-Brabant een beroep op de expertise van 

Artsen Zonder Vakantie. Zo investeert ze structureel in de 

capaciteitsversterking van ziekenhuizen in Oost-Congo 

en daarbuiten, met het oog op het correct gebruik en 

onderhoud van medische apparatuur. 
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Duurzame�capaciteitsversterking�

bij�de�partners�in�het�Zuiden

Duurzame�aanpak�

verbruiksmateriaal�en�medicatie

Duurzamer�fondsenwerven

Duurzamer�werken�in�het�

hoofdkantoor�in�Mechelen

Duurzame�aanpak�

structureel�medisch�materiaal

Duurzamer�transport

Duurzaamheid�bij�de�partners�

stimuleren

‘Lean and Green’: duurzame aanpak van 
medisch materiaal

Uit een analyse van onze Zuidwerking bleek dat het transport van 

goederen de belangrijkste factor van onze milieu-impact is. Daarom werd 

in 2016 besloten om deel te nemen aan het ‘Lean and Green’-traject van 

het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). 

Dankzij Lean and Green hoopt Artsen Zonder Vakantie zijn logistieke 

stroom zo efficiënt en duurzaam mogelijk te kunnen organiseren. Daarbij 

is het de doelstelling om over een periode van vijf jaar, de logistieke 

CO2-voetafdruk van de organisatie met minstens 20 % te verkleinen. 

Duurzamer transport van vrijwilligers  
en medewerkers

Wat de klimaatverandering betreft, is Artsen Zonder Vakantie 

zich ervan bewust dat het hoge aantal vliegreizen een grote 

ecologische voetafdruk nalaat. Om die overlast te beperken, 

kozen we er in 2013 voor om de CO2-uitstoot van onze vlieg-

reizen te compenseren via GreenSeat  

(zie www.climateneutralgroup.com). 

Daarnaast wil Artsen Zonder Vakantie de uitstoot waar mogelijk 

beperken. Zo opteren we waar mogelijk voor langere zendingen 

van drie tot vier weken. Naast onze klassieke zendingen willen 

we meer capaciteitsversterkende activiteiten organiseren, 

waarbij we een beroep doen op lokale expertise. Zo werken we 

in Burundi momenteel hoofdzakelijk met lokale experten. 

Duurzaamheid bij partners stimuleren

Een van de belangrijkste milieuknelpunten bij de partner-

ziekenhuizen is de problematiek van afval en afvalwater. 

Daarom wil Artsen Zonder Vakantie zijn partners sensibili-

seren en ondersteunen bij afvalpreventie en -verwerking. 

In de zendingen farmacie gaat er steevast veel aandacht naar 

stockbeheer, om de kans op vervallen producten maximaal te 

beperken. Tijdens andere zendingen gaan onze vrijwilligers ook 

in op het voorkomen van overbodige testen (labo, radiologie) 

en het terugdringen van ongepast gebruik van antibiotica. 

Duurzamer werken in Mechelen

Artsen Zonder Vakantie kijkt niet enkel naar de duurzaamheid 

van zijn activiteiten in het Zuiden. We willen ook duurzamer 

werken op het kantoor in Mechelen. Begin 2014 werd daarom 

de werkgroep Fair & Eco opgericht. Deze werkgroep is de motor 

van concrete acties rond duurzaamheid op kantoor, zoals 

de omschakeling naar biologische- en fairtradeproducten. 

Daarnaast organiseert de werkgroep ludieke acties, zoals 

bijvoorbeeld de deelname aan Fairtrade@Work, om de bewust-

wording bij de vaste medewerkers en vrijwilligers te verhogen.

IN HET LEAN AND GREAN-ACTIEPLAN  
STAAN DRIE PUNTEN CENTRAAL:

1. Modale verschuiving van het versturen van goederen  

Zowel voor structureel als voor verbruiksmateriaal wil Artsen 

Zonder Vakantie het minder CO2-efficiënte luchttransport zoveel 

mogelijk verschuiven naar maritiem transport.

2. Lokaal aankopen 

Indien kwaliteitsvol verbruiksmateriaal lokaal aanwezig is, wil Artsen 

Zonder Vakantie zoveel mogelijk lokaal aankopen. Op die manier 

kunnen we continuïteit bevorderen voor het gebruik van het mate-

riaal en tevens onze ecologische voetafdruk verkleinen. In 2015 ging 

Artsen Zonder Vakantie in Rwanda van start met een proefproject 

‘Lokale aankoop’. Eind 2016 volgde Burundi, waar momenteel al het 

verbruiksmateriaal lokaal wordt aangekocht. Eind 2017 startte de 

lokale aankoop in Benin. Het is de bedoeling om de komende jaren 

ook in de andere regio’s van start te gaan met lokale aankoop. 

3. Minder versturen 

De basislijsten omtrent het verzenden van materiaal zullen 

gescreend worden. Zo kunnen we kijken waar er kan worden 

bespaard. De focus zal dan vooral liggen op de zwaardere goederen.

Het duurzaamheidsplan van Artsen  
Zonder Vakantie omvat duurzaamheids-
ambities op zeven domeinen:

Duurzaamheid
Voor Artsen Zonder Vakantie is het belangrijk dat duurzaamheid niet beperkt blijft 
tot een meer duurzame capaciteitsversterking van de partnerziekenhuizen. Er is 
ook de ambitie om duurzaam te werken in alle onderdelen van onze organisatie. 
Die ambitie vertaalde Artsen Zonder Vakantie in een duurzaamheidsplan dat het 
accent legt op de ecologische invalshoek van duurzaamheid.
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BLIJVEND CONTACT MET 
TERREINVRIJWILLIGERS

De jongste jaren ging veel aandacht 

naar het rekruteren van nieuwe terrein-

vrijwilligers, en dit blijft uiteraard een 

belangrijke opdracht. In 2017 werden 

meer dan dertig nieuwe terreinvrijwil-

ligers aangeworven, waaronder vijf 

chirurgen, vijf pediaters, vier gynaeco-

logen, drie spoedartsen en drie anesthe-

sisten. De zoektocht naar deze meest 

gezochte profielen is dus geslaagd 

dankzij verschillende gerichte acties, 

zoals bijvoorbeeld onze aanwezigheid op 

het congres van de Belgische Vereniging 

voor Kindergeneeskunde.

Artsen Zonder Vakantie beseft echter dat 

het ook belangrijk is om op een warme 

manier afscheid te nemen van vrijwilli-

gers die na jaren trouwe dienst stoppen 

met hun werk op het terrein. Daarom 

namen we tijdens de nieuwjaarsreceptie 

de tijd om deze geweldige mensen 

nadrukkelijk te bedanken. Deze vrijwilli-

gers hebben zich stuk voor stuk jarenlang 

100 procent ingezet om onze lokale 

collega’s bij te staan en op te leiden. Op 

die manier hebben zij hun steentje bijge-

dragen aan een kwaliteitsvolle gezond-

heidszorg in onze partnerlanden. Al onze 

terreinvrijwilligers zullen echter altijd 

tot de grote familie van Artsen Zonder 

Vakantie blijven behoren, ook wanneer zij 

hun activiteiten hebben stopgezet.

Om het contact met onze terreinvrijwilli-

gers en sympathisanten sterk te houden, 

informeren we hen via de tweemaande-

lijkse online nieuwsbrief ‘De Bijsluiter’ 

en wekelijks via sociale media. Zo blijft 

iedereen betrokken bij de ontwikke-

lingen van de organisatie en de samen-

werkingen op het terrein.

De jaarlijkse Vrijwilligersdag van Artsen 

Zonder Vakantie in maart 2017 trok 

aanzienlijk meer bezoekers dan de jaren 

voordien. Het was een zeer geslaagde 

dag met boeiende themacafés en veel 

gelegenheid tot persoonlijke uitwisseling 

van ervaringen en ideeën. De bijna 200 

aanwezige sympathisanten kregen uitleg 

over het nieuwe Meerjarenprogramma 

2017-2021 en de samenwerking met 

Memisa. Ook werd van gedachten gewis-

seld over de evolutie van de ontwikke-

lingssamenwerking en het belang van 

ziekenhuishygiëne, onderwerpen die ons 

allen nauw aan het hart liggen.

ARTSEN ZONDER VAKANTIE  
IN DE PERS

Dankzij een aantal succesvolle 

PR-campagnes rond de Week van de 

Vrijwilliger, de vakantieperiode en de 

portrettenreeks van Lieve Blancquaert, 

verscheen Artsen Zonder Vakantie in 2017 

uitgebreid in kranten, magazines en onli-

nepublicaties, evenals op radio en televisie. 

In het Nederlandstalige landsgedeelte 

werd het werk van onze terreinvrijwilligers 

onder de aandacht gebracht in algemene 

en lifestylemedia, zoals De Standaard, 

Gazet van Antwerpen, Het Laatste 

Nieuws, Kerk en Leven, Charlie Magazine, 

Het Vlaamse Kruis en MO* Magazine. 

Ook gespecialiseerde pers zoals 

Artsenkrant en de Apotheker - veel 

gelezen publicaties in onze doelgroep - 

besteedde veel aandacht aan het werk 

van Artsen Zonder Vakantie. 

Tijdens de Week van de Vrijwilliger kwam 

Artsen Zonder Vakantie meermaals in 

het radionieuws van de VRT, met verschil-

lende getuigenissen van kantoor- en 

terreinvrijwilligers.

In de Franstalige pers verschenen er 

interviews en artikels met terreinvrijwilli-

gers in Métro, La Dernière Heure en Marie 

Claire en waren we uitgebreid te horen op 

een radio-uitzending van de RTBF.

Begin 2017 maakte een televisieploeg 

een reportage van een ‘Moeder en 

Kind’--zending naar ons partnerzieken-

huis in Nyangezi, met een gynaecologe, 

een vroedvrouw, een pediater en een 

pediatrisch verpleegkundige. Het werd 

een prachtig relaas van een model-

team van Artsen Zonder Vakantie aan 

het werk op het terrein. De tweede-

lige Nederlandstalige reportage werd 

meermaals uitgezonden op de regionale 

televisie voor de provincie Antwerpen 

ATV, evenals op andere regionale en nati-

onale zenders. De Franstalige reportage 

liep op Télé Bruxelles. 

Daarnaast deed Artsen Zonder Vakantie 

mee aan de reeks ‘Z-In de Wereld’ op 

Kanaal Z. In een reportage werd kort en 

bondig aan de kijker uitgelegd wat de 

doelstellingen zijn van onze organisatie 

en op welke manier wij te werk gaan.

In september 2017 organiseerden Artsen 

Zonder Vakantie en de provincie Vlaams-

Brabant een persreis naar het gezamen-

lijke project Jenga Maarifa in Zuid-Kivu. Dit 

resulteerde in een aantal sterke blogs en 

artikels in Artsenkrant en MO* Magazine. 

BEELDEN ZEGGEN MEER DAN 
WOORDEN

Naast de inmiddels bekende en veelge-

bruikte folders en posters werd het tijd 

om Artsen Zonder Vakantie ook via meer 

dynamische kanalen te presenteren. De 

vraag naar videomateriaal was groot, en 

in 2017 zijn we erin geslaagd om twee 

korte presentatievideo’s te produceren: 

een animatievideo van één minuut en de 

minireportage van Kanaal Z. Deze video’s 

zijn te bekijken op www.azv.be en op ons 

YouTube-kanaal. Ze staan ter beschikking 

van onze vrijwilligers en sympathisanten 

die ook in 2017 opnieuw met velen Artsen 

Zonder Vakantie hebben vertegenwoor-

digd en voorgesteld tijdens lezingen, 

acties en infoavonden.

FONDSENWERVING

Enkele jaren geleden koos Artsen Zonder 

Vakantie om een nieuwe, meer duurzame 

weg in te slaan op het vlak van fondsen-

werving. In 2017 hebben we die duurzame 

aanpak nog sterker kunnen verankeren. 

Om onze afhankelijkheid van éénmalige 

giften te verkleinen en meer donateurs 

aan te trekken die ons op permanente 

basis willen steunen, hebben we ervoor 

gekozen om te blijven investeren in de 

succesvolle deur-aan-deurcampagne om 

“ Dit miniatuur-babypopje en -bekken draag ik altĳ d bĳ  me als ik op zending ben in Afrika. 
Ik kan het op ieder moment uit mĳ n zak halen om mĳ n uitleg aanschouwelĳ k te maken. 
Het is klein en praktisch en hee�  een wonderlĳ k eff ect op mĳ n lokale collega-vroedvrouwen. 
Zo krĳ g ik hun volle aandacht en leren ze snel bĳ .

Rita Van Theemsche 

Vroedvrouw

Terreinvrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie

www.azv.be
”

Communicatie, fondsenwerving 
en sensibilisering

Sterke communicatie voor, met en over onze vrijwilligers was in 2017 de prioriteit. 
Zij zijn het hart van de organisatie en verdienen speciale aandacht, zeker tijdens 
dit jubileumjaar. Het engagement en de diepe band met hun werk op het terrein, 
kwamen prachtig tot uiting in de portrettenreeks van fotografe Lieve Blancquaert. 
Tientallen vrijwilligers kwamen ook aan het woord in interviews en persartikels of 
waren te zien in televisiereportages. 

Op het vlak van de fondsenwerving is Artsen Zonder Vakantie erin geslaagd om de 
strategische omslag en de duurzame aanpak waarmee enkele jaren geleden werd 
gestart, te verankeren. Het aantal schenkers is opnieuw gestegen en we kunnen 
steeds meer rekenen op permanente steun.
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zo maandelijkse schenkers te werven. Het aantal directmailcampagnes 

werd nog eens lichtjes teruggeschroefd om de efficiëntie ervan verder te 

optimaliseren. Op deze manier heeft Artsen Zonder Vakantie duizenden 

nieuwe permanente donateurs kunnen aantrekken. De inkomsten uit privé-

giften is in zijn totaliteit op een mooi peil gebleven, en in 2017 steeg het 

totaal aantal donateurs opnieuw. Meer dan 17 500 schenkers hebben ons 

gesteund met een gift van minstens 40 euro, waarvoor ze een fiscaal attest 

ontvangen. De strategische omslag van de afgelopen jaren is dus positief 

afgerond.

GROEIEND BELANG VAN LEGATEN

Artsen Zonder Vakantie blijft voor het grootste deel van zijn werking 

afhankelijk van eigen middelen, met name giften van privépersonen, 

fondsen en serviceclubs, subsidies van lokale overheden en legaten.

Meer en meer mensen kiezen ervoor om een testament op te stellen 

en er zodoende voor te zorgen dat hun erfenis terechtkomt bij wie ze 

belangrijk vinden. Vooral het duolegaat is een interessante formule voor 

personen zonder erfgenamen in de eerste graad. Zo kan men een legaat 

opstellen ten voordele van één of meer personen uit de omgeving en 

daarnaast een tweede legaat ten voordele van Artsen Zonder Vakantie. 

De erfgenamen van de overledene hoeven dan geen successierechten te 

betalen, omdat Artsen Zonder Vakantie die last draagt. 

De jongste jaren is gebleken dat inkomsten uit legaten een belangrijk en 

stabiel onderdeel uitmaken van de totale inkomsten van de organisatie. 

Om het aandeel van legaten in de toekomst te garanderen, maakt Artsen 

Zonder Vakantie er werk van om geïnteresseerde kandidaat-erflaters 

goed te informeren en te begeleiden. Zo blijven wij lid van testament.be 

en nemen we actief deel aan de groepscampagne en andere activiteiten. 

In 2017 namen wij onder andere deel aan twee infodagen in het kader van 

de ‘Tournée Généreuse’ in Gent en Charleroi.

NIEUWE EN TROUWE SPONSORS

Ook in 2017 heeft Artsen Zonder Vakantie weer de steun mogen 

ontvangen van een aantal trouwe, maar ook nieuwe sponsors. 

Verscheidene privépersonen hebben ons een zeer belangrijke schenking 

gedaan voor specifieke projecten of om de algemene werking te steunen. 

We konden ook rekenen op de gulle steun van fondsen zoals de Koning 

Boudewijnstichting , de Fondation Jos et Mimieke, For A Better Life en 

Rotary Club Geraardsbergen-Oudenberg. 

Bedrijven die ons al jaren trouw bijstaan zijn Brussels Airlines en Bank 

J.Van Breda & C°, naast vele andere. In 2017 koos Cambio Autodelen onze 

organisatie als één van de goede doelen voor hun eindejaarsactie. Van AFAS 

Foundation ontvingen we dit jaar voor het eerst een belangrijke bijdrage.

SENSIBILISERING

Om in België de bewustwording te 

vergroten rond de problematiek van 

toegang tot goede basisgezondheids-

zorg in Sub-Sahara-Afrika, breidde Artsen 

Zonder Vakantie in 2017 zijn werking uit 

met een Noordluik. Als onderdeel van 

ons Meerjarenprogramma 2017-2021 

dat werd uitgewerkt samen met de ngo 

Memisa, omvat onze Noordwerking drie 

grote pijlers: sensibilisering, vrijwilli-

gerswerking en netwerking. De voorbe-

reidingen zijn getroffen om samen met 

Dokters van de Wereld en Memisa, vanaf 

2018 jaarlijks een nationale campagne 

over de problematiek van toegang 

tot goede basisgezondheidszorg te 

lanceren. Met deze nationale campagne 

willen we het brede publiek informeren 

en sensibiliseren om zich mee te enga-

geren voor toegang tot basisgezond-

heidszorg voor iedereen. Een sensibilise-

rende rol die we graag samen met onze 

terreinvrijwilligers opnemen. 

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 transpa-

rante en uitgebreide informatie. Meer informatie op www.azv.be. ©
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Balans en resultatenrekening 2017

“ Deze klompen komen van een molen in Nederland en ik gebruikte ze in België 
om te opereren. Nu vergezellen ze me trouw op elke zending naar Rwanda. 
Ze zi� en vol levensenergie. 

Het dagboekje kreeg ik van mĳ n schoonzus toen ik voor het eerst met 
Artsen Zonder Vakantie vertrok. Op zending sta ik dagelĳ ks om vĳ f à zes uur op 
en bĳ  een kop koffi  e pen ik al mĳ n nieuwe ervaringen neer. Om acht uur starten 
we de operaties. Het boekje werd ondertussen ook een hulp-woordenboekje. 
Alle nieuwe woorden en zinnen noteer ik erin.

Yvette Van der Stighelen

Chirurg

Terreinvrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie

www.azv.be

”

“ Tĳ dens de zwangerschap, arbeid en bevalling is het belangrĳ k om het hartje van de baby 
te beluisteren. Dit vertelt je iets over het welzĳ n van het kindje. In België gebeurt dit met 
hightechmiddelen, in Sub-Sahara-Afrika gebruik je al je zintuigen. Ik vond deze Pinard 
in het magazĳ n van het lokale ziekenhuis. Hem leren gebruiken was – naast een beetje 
Swahili leren – mĳ n doelstelling tĳ dens mĳ n eerste zending. Mĳ n lokale collega’s waren 
meteen enthousiast en het ĳ s was gebroken.

Annemie Van de Vyver

Vroedvrouw

Terreinvrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie

www.azv.be ”

“ Deze eenvoudige instrumentenset dient voor onderzoek en als hulpmiddel bĳ  
kleine vaginale ingrepen. Hier in België, maar ook tĳ dens mĳ n zendingen in Afrika. 

Ik neem deze set dan ook altĳ d mee. Door mĳ n kennis en ervaring te delen 
met mĳ n lokale collega’s kunnen zĳ  met een minimum aan instrumenten 
toch een zo groot mogelĳ ke zorg aanbieden. 

Marc Verpoest 
 

Gynaecoloog

Terreinvrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie

www.azv.be ”

“ Ik zag deze tak in de tuin waar we tĳ dens onze zending logeerden. Ik zaagde hem af 
en nam hem mee naar het opleidingsatelier van het partnerziekenhuis in Kigali waar 
ze externe fi xators gebruiken bĳ  de behandeling van botbreuken. In België oefenen 
artsen in opleiding het plaatsen van zo’n fi xator op plastieken botmodellen, maar 
zoiets is onbetaalbaar voor onze partnerziekenhuizen. Aan de hand van deze tak 
konden we goedkoop, eenvoudig en effi  ciënt een oefenmodel maken.

Frans De Weer 

Chirurg

Erevoorzitter en vrijwilliger bij 

Artsen Zonder Vakantie

www.azv.be ”
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RESULTATENREKENING BUDGET�2018 2017 2016

TOTAAL INKOMSTEN 4.015.101 3.995.044 3.413.667

Giften 2.765.000 2.577.453 2.455.572

Subsidies 1.242.101 1.404.416 945.090

Diverse�opbrengsten 8.000 13.175 13.005

TOTAAL UITGAVEN 4.279.696 3.990.282 3.659.176

Zuidwerking 2.586.898 2.530.638 2.263.092

Sensibilisering�en�vrijwilligerswerking 102.282 66.172

Algemene�Werkingskosten 508.244 539.788 481.930

Fondsenwerving 367.956 344.239 605.096

Externe�communicatie 219.631 156.060 159.876

Afschrijvingen 479.795 341.065 133.135

Diverse�kosten 14.890 12.320 16.047

RESULTAAT -264.595 4.762 -245.509

BALANS 2017 2016

ACTIVA 3.723.375 3.885.871

Vaste�activa 853.382 516.042

Vlottende�activa 2.869.993 3.369.829

PASSIVA 3.723.374 3.885.871

Eigen�vermogen 2.438.140 2.433.379

Schulden 1.285.234 1.452.492

Balans en 
resultatenrekening 2017

De kerncijfers van de balans en resultatenrekening (op 31/12/2017)
De totale opbrengsten voor 2017 bedragen € 3.995.044.
De totale kosten voor 2017 bedragen € 3.990.282.
Artsen Zonder Vakantie sluit het boekjaar 2017 af met een positief resultaat van € 4.762 of 
ruim € 153.829 beter dan gebudgetteerd (min € 149.067).
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CONCRETE 
INVESTERINGSPLANNEN 
VOOR TECHNISCHE 
EN BIOMEDISCHE 
UITRUSTING VAN 
PARTNERZIEKENHUIZEN

Artsen�Zonder�Vakantie�heeft�meer�dan�ooit�

de�ambitie�om�te�investeren�in�duurzame�

technische�en�materiële�ondersteuning�van�

de�partnerziekenhuizen.�Bij�alle�partners�

met�een�capaciteitsversterkend�traject�

liggen�de�inhoudelijke�doelstellingen�voor�

meerdere�jaren�vast.�

Het�is�noodzakelijk�de�middelen�die�

nodig�zijn�om�deze�doelstellingen�te�

behalen�te�garanderen.�Voor�elk�van�

deze�partnerziekenhuizen�is�daarom�

een�fiche�opgemaakt�met�een�overzicht�

van�de�vereiste�investeringen�zowel�

met�betrekking�tot�structureel�medisch�

materiaal�als�de�randvoorwaarden�zoals�

water�en�elektriciteit.�

Dit�resulteerde�in�een�concreet�

‘Investeringsplan�duurzame�technische�

ondersteuning’�waarvoor�in�2015�een�

provisie�werd�aangelegd.�In�2017�werd�

hiervan�€�246.411�benut.�Via�deze�weg�

zijn�de�partnerziekenhuizen�verzekerd�

van�het�structurele�materiaal�dat�zij�de�

komende�jaren�nodig�zullen�hebben�om�hun�

capaciteiten�te�versterken.�

BALANS

Het balanstotaal 2017 bedraagt € 3.723.374 ten opzichte van € 3.885.871 

vorig jaar.

ACTIVA
De vaste activa zijn verder gestegen tot € 853.382 ten opzichte van 

€ 516.042 vorig jaar door de verdere uitbouw en professionalisering van 

de IT-infrastructuur en voornamelijk door de investering in een nieuwe 

straatwervingscampagne.

PASSIVA
Het resultaat van het boekjaar bedraagt € 4.762. Dit brengt het eigen 

vermogen op  € 2.438.140. 

De post ‘Diverse schulden’ bevat een provisie ‘Investeringsplan voor de 

technische en biomedische uitrusting van de partnerziekenhuizen’ voor 

een totaal bedrag van € 802.041.

RESULTATENREKENING

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 4.762. Dit is € 153.829 

beter dan gebudgetteerd (min € 149.067). 

De totale kosten voor de Zuidwerking bedragen € 2.530.638 of 6 % hoger 

dan begroot. Samen met de investeringen in biomedische apparatuur 

in onze partnerziekenhuizen, die mede gefinancierd werden dankzij de 

hogergenoemde provisie voor het investeringsplan, brengt dit het alge-

mene totaal van de werking van Artsen Zonder Vakantie in het Zuiden op 

€ 2.777.049.

Door duurzamer en kostenefficiënter te werken waren de uitgaven voor 

zowel fondsenwerving als communicatie lager dan voorzien (resp. € 27.751 

en € 21.384 minder). Bepaalde acties die gebudgetteerd werden, waren niet 

langer opportuun, andere kosten vielen lager uit dan begroot.

De algemene werkingskosten lagen enigszins hoger dan gebudgetteerd. 

Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een aantal extra inspanningen die nodig 

waren op het vlak van IT en de implementatie van het nieuwe boekhoud-

pakket.
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VEILIGHEID

De veiligheid van onze terreinvrijwilligers blijft ook in 2018 een 

aandachtspunt. We hebben degelijke veiligheidsprocedures 

waarmee we de risico’s tot het minimum beperken. Voor elk 

van de vijf landen waar we werken, volgen we de situatie weke-

lijks op, en gezien de politieke instabiliteit in D.R. Congo is die 

aandacht niet overdreven. 

NIEUW�KANTOOR

Midden 2019 wordt het Rode Kruisplein in Mechelen heraan-

gelegd en het gebouw waar onze organisatie nu gevestigd 

is, moet verdwijnen. De zoektocht naar een nieuw kantoor is 

alvast ingezet.

 

BEKENDHEID�IN�BRUSSEL�EN�WALLONIË

De voorbije jaren steeg het percentage Franstalige terrein-

vrijwilligers in onze organisatie al van 30 naar 45 procent. 

Een belangrijk gegeven, want bij jonge Nederlandstalige artsen 

en (para)medici gaat de kennis van het Frans er niet op vooruit, 

terwijl die kennis wel noodzakelijk is in het licht van onze capa-

citeitsversterkende trajecten. 

Deze stijging hebben we te danken aan een trouwe kern van 

zeer geëngageerde terreinvrijwilligers die voor bekendheid 

zorgt, onder andere in de streken van Bergen, Luik en Aat. 

Tegelijk tonen ze zo aan dat er nog heel wat potentieel is in 

de rest van Franstalig België, waarbij bovendien best wat 

gemeenten en steden banden hebben met steden in Benin en 

Burkina Faso. Om op dat draagvlak verder te bouwen en om de 

fondsenwerving in het Franstalige landsgedeelte te versterken, 

breiden we de dienst Communicatie en Fondsenwerving in 

2018 uit met een Franstalige collega. 

TECHNISCHE�CAPACITEITEN�VERSTERKEN

In september 2018 loopt de Jenga Maarifa-opleiding in 

D.R. Congo ten einde. In die opleiding leren 20 onderhoudstech-

nici om biomedisch materiaal te onderhouden en te herstellen. 

De opleiding omvat zeven modules, waarvan er drie in het 

voorjaar van 2018 worden gegeven. De ontwikkelde modules 

en methodieken zullen worden ondergebracht in het reguliere 

programma van Artsen Zonder Vakantie. Er is echter ook veel 

vraag naar het volledige opleidingspakket. Om dat te kunnen 

aanbieden, zullen we partners en medefinanciering zoeken. 

MATERIAAL�OPVOLGEN�MET�IT

Ook op het vlak van IT trekken we de lijn van verdere profes-

sionalisering door. Na de nieuwe opvolgingsmodule voor 

zendingen en het nieuwe boekhoudpakket, volgt in 2018 een 

nieuwe tool die een beter overzicht geeft van verbruiksmate-

riaal en biomedisch materiaal. Zo zullen we per partnerzieken-

huis kunnen opvolgen welke toestellen en hoeveel verbruiks-

materiaal er ter beschikking zijn. Dat maakt het aankopen van 

nieuw materiaal eenvoudiger, zowel in België als ter plaatse. 

ALGEMENE�VERGADERING�ALS�NETWERK

Daarnaast bekijken we in 2018 de samenstelling van onze 

bestuursorganen, meer bepaald de samenstelling van de 

algemene vergadering. We willen er graag nieuwe profielen aan 

toevoegen, zoals mensen met kennis over ontwikkelingssamen-

werking of mensen uit de diaspora van onze partnerlanden. 

Op die manier willen we van de algemene vergadering een 

netwerk van mensen maken die hun netwerk en knowhow ter 

beschikking stellen van de organisatie en haar zo meehelpen 

om te groeien.

Blik vooruit 2018
Net zoals onze partners aan hun capaciteiten werken om betere zorg aan 
hun patiënten te kunnen bieden, werken we zelf ook aan onze capaciteiten 
om onze eigen slagkracht te verhogen. Meer zichtbaarheid in het Franstalige 
landsgedeelte, IT-tools voor opvolging van materiaal en de samenstelling van 
onze bestuursorganen zijn een aantal van onze prioriteiten voor 2018. 
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Algemeen beheer Sponsors

Raad van Bestuur

Sabine Bleyaert

Diederik Blockmans

Sabine Custers

Guy Declercq 

Christiane Franck

Hugo Prims

Krista Vandenborre

Directeur

Inge Weber

Algemene Vergadering

Sabine Bleyaert

Diederik Blockmans

Jean-Victor Blondiau

Françoise Castermans

Sabine Custers 

Frank De Paepe 

Frans De Weer

Guy Declercq

Christiane Franck

Jan Goossens

Michel Hoogmartens

Pierre Kiakulanda

Yves Kluyskens

Aldegonda Martens

Werner Mathieu

Carole Meersschaert

Reginald Moreels

Bruno Mortelmans

Gustave Nzuzi

Patrick Peeters

Stijn Peeters

Hugo Prims

Frans Theeuwes

Eugénie Twizerimana

Stijn Van Bosstraeten

Dirk Van Der Roost

Nadine Van Puyvelde

Krista Vandenborre

Luc Vanderheyden

Nele Vangheluwe

Nico Verdickt

Rik Verreecken

André Vincent

Inge Vranken

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 Aartselaar

Gemeente Edegem

Gemeente Gooik

Gemeente Hove

Gemeente Kontich

Gemeente Meise

Gemeente Schilde

Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Stad Mechelen

Stad Vilvoorde

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 28 april 2018 ©
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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
STRATEGIE ARTSEN
ZONDER VAKANTIE

ACTIVITEITEN
OP DE DRIE 
DOMEINEN

SPECIFIEKE
ACTIVITEITEN

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

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

Vb: workshops over niet-operatieve 
behandeling van beenbreuken

1

2

3

Vb: technici vormen in het onderhoud van 
basisinfrastructuur, workshops over 

gebruik van externe fixator

Vb: workshops over het opzetten van 
het uniek patiëntendossiersysteem, 

workshops over management, hygiëne 
en stockbeheer

Communicatie tussen de 
diensten verbeteren

Noden aan structureel materiaal 
analyseren

Biomedische apparatuur aankopen

(Para)medische gebruikers vormen 
in gebruik en onderhoud van de 

apparatuur 

Onderhoudstechnici vormen in het 
onderhouden en herstellen van de 

apparatuur

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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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 
rekeningnr:
BE73 7331 0001 0060


