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In zijn 37-jarig bestaan heeft Artsen 

Zonder Vakantie al heel wat woelige 

waters doorzwommen. Wat 2018 op dat 

vlak meer dan ooit duidelijk maakte, is het 

belang van duurzame partnerschappen: 

van duurzame partners te hebben én van 

een duurzame partner te zijn. 

Het kan een wonder lijken dat we in de 

politieke context van Burundi en DR Congo 

actief konden blijven. Nochtans is het 

allerminst een wonder: het is het resul

taat van jarenlange ervaring en grondige 

terreinkennis. Die maakten het mogelijk 

om trouw ondersteuning te blijven bieden 

in moeilijke omstandigheden. Niet via de 

klassieke zendingen van vrijwilligers – dat 

liet de veiligheidssituatie niet toe. Wel door 

lokale experten in te schakelen en met hen 

activiteiten op maat van onze partners te 

organiseren en zo de resultaten te halen die 

we samen met de partnerziekenhuizen voor

opgesteld hadden.

Jarenlange gedeelde terreinervaring is ook 

wat ons dichter bij onze partner Memisa 

bracht. Met hen stelden we samen een vijf

jarenprogramma op, dat we eveneens samen 

uitvoeren. In 2018 vloeiden daar nieuwe 

partnerschappen uit voort in WestCongo. 

En dichter bij huis organiseerden we voor het 

eerst samen een sensibiliseringscampagne 

over veilig bevallen in DR Congo. 

Duurzame partnerschappen komen niet uit 

de lucht vallen. Ze komen voort uit samen

werkingen die op vertrouwen, dialoog en 

respect zijn gebouwd. Dat zit in ons DNA en 

het beste bewijs daarvan zijn misschien wel 

de capaciteitsversterkende trajecten die we 

in dialoog met onze partnerziekenhuizen 

opzetten. Volgend jaar komen er opnieuw 

tien nieuwe trajecten aan, waaruit de waar

dering voor die aanpak nog maar eens blijkt.

Als organisatie zijn we oprecht dankbaar voor 

ál deze blijken van vertrouwen. Hoe belang

rijk het vertrouwen van de Belgische, lokale 

en internationale partners ook is: het is 

maar het topje van de ijsberg. Daarom aan 

onze vele duizenden sympathisanten en de 

honderden vrijwilligers: oprecht bedankt 

voor jullie trouwe steun en inzet!

Krista Vandenborre 

Voorzitter

Dankbaar voor 
duurzame 
partnerschappen 
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Artsen Zonder 
Vakantie in één 
oogopslag

VISIE
Kennis geneest!

Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners 

in SubSaharaAfrika 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 SubSaharaAfrika 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 2018

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

Artsen Zonder Vakantie beknopt

partnerziekenhuizen  

waarmee we samenwerken

De lokale experten en terreinvrijwilligers zijn paramedici en technici 
(verpleegkundigen, vroedvrouwen, laboranten, kinesisten, ergotherapeuten, 
technici, …) en artsen-specialisten, voornamelijk met een chirurgische discipline 
(gynaecologen, algemene chirurgen, orthopedisten, …) maar verder ook pediaters, 
radiologen, anesthesisten, psychiaters, …

lokale personeelsleden  
die we via onthejob trainingen en 
theoretische vormingen opleiden

terreinvrijwilligers 

lopende capaciteits-
versterkende trajecten

kantoorvrijwilligers

Alle terreinvrijwilligers en lokale experten
werken mee aan een betere gezondheidszorg in 
SubSaharaAfrika. Hun belangrijkste opdracht: 
lokale collega’s vormen door bedside teaching 
en onthejob training, samen ingrepen en onder
zoeken uitvoeren en protocollen implementeren. 

37

1.550

34

318

1 48
zendingen en andere vormingsactiviteiten

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

zo’n

Burkina�Faso

Benin Rwanda

Burundi
DR�Congo
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Als je snel wil gaan, ga dan 

alleen, als je ver wil gaan, ga dan 

samen. Een gezegde dat we het 

voorbije jaar meer dan ooit in 

de praktijk brachten bij Artsen 

Zonder Vakantie. 2018 was een 

jaar van nieuwe partners, inten-

sievere samenwerkingen en 

grensoverschrijdende conclusies. 

Nieuwe partners

Minder versnippering en meer samenwerking is de toekomst voor ontwikkelings

samenwerking en dus ook voor Artsen Zonder Vakantie. Onze partner van het eerste 

uur op dat vlak is Memisa. In WestCongo werken we samen met drie ziekenhuizen 

waarmee ook Memisa al een samenwerking had. Met het ziekenhuis van Kasongo 

Lunda is een capaciteitsversterkend traject uitgewerkt en in de ziekenhuizen Gombe 

Matadi en Popokabaka zijn de activiteiten opgestart. Die gezamenlijke partner

schappen zijn deel van het vijfjarenprogramma dat we met Memisa opstelden en 

uitvoeren voor de periode 20172021. De bedoeling is al onze initiatieven beter op 

elkaar af te stemmen. Zo hadden de drie Congolese ziekenhuizen in kwestie al een 

band met evenveel Belgische ziekenhuizen in het kader van het project Ziekenhuis 

voor Ziekenhuis. 

Ook in Fracarita Belgium vonden we een partner waarmee we heel complemen

tair zijn. Met hen werken we samen in de geestelijke gezondheidszorg, meer 

bepaald in het Centre Neuropsychiatrique de Sosame in Bukavu en in het Centre 

Zuidwerking: 
meer samenwerking & 
uitbreiding lokale expertise
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Neuropsychiatrique de Kamenge in Burundi. Fracarita Belgium 

ondersteunt het centrum bij de bevoorrading met medisch 

materiaal en verbruiksgoederen en psychotrope geneesmid

delen. Waar wij vooral de capaciteiten van de lokale artsen 

verder versterken, focust Fracarita Belgium op de capaciteits

versterking van verpleegkundigen. Ook het trainthetrainer

programma om voor ieder psychiatrisch centrum een coach op 

te leiden die vervolgens de verpleegkundigen op de werkvloer 

kan coachen, ging verder.

Ruimere samenwerkingsverbanden

Er gingen nog enkele ruimere samenwerkingsverbanden 

van start. Zo is in Kinshasa de HUB Santé opgericht. In dit 

nieuwe platform komen we samen met Memisa, Viva Salud, 

Damiaanactie en Dokters van de Wereld om ervaring en kennis 

te delen rond het recht op gezondheid en kwaliteitsvolle zorg 

in de ontwikkelingssamenwerking in DR Congo. De uitwisseling 

moet leiden tot wederzijdse versterking en moet het debat en 

de reflectie rond toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheids

zorg stimuleren. Er is een halftijdse coördinator aangesteld en 

de zetel van het platform is in het Memisakantoor in Gombe. 

Toen NoordKivu vorig jaar door een ebolauitbraak werd 

getroffen, kreeg Artsen Zonder Vakantie de vraag van de 

Provinciale Afdeling Gezondheid van ZuidKivu om opleidingen 

over ziekenhuishygiëne te organiseren voor het (para)medische 

personeel van alle ziekenhuizen in de provincie. De provincie 

wilde zo de 34 gezondheidszones versterken en zorgaanbie

ders voorbereiden op een mogelijke epidemie. In augustus 

en november organiseerden we een driedaagse vorming voor 

in totaal een honderdtal gezondheidswerkers. De begeleider 

was Christian Balolebwami, die thuis is in ziekenhuishygiëne 

dankzij verschillende trainingen door Artsen Zonder Vakantie. 

Voor de andere trainingsonderdelen deden we een beroep op 

de specialisten van Unicef, de WHO, Health Focus en Artsen 

Zonder Grenzen. 

Samenwerking groeit op alle vlakken, bijvoorbeeld ook op 

dat van IT. Zo werken we samen met ICT4Development, een 

onderzoeksgroep van de VUB, gespecialiseerd in informatica

oplossingen voor de gezondheidssector. Met hun open source 

softwarepakket OpenClinic GA kunnen ziekenhuizen hun 

patiënten beter identificeren en hun materiaal en HR beter 

beheren. Wereldwijd gebruiken meer dan 500 ziekenhuizen 

het pakket, waarvan een vijftigtal in SubSaharaAfrika. In 2018 

is er verder gewerkt aan het installeren van het pakket in het 

ziekenhuis van Walungu.

Meer lokale werking

In 2018 kreeg het lokaal organiseren van capaciteitsverster

kende activiteiten een boost. De impuls daarvoor kwam uit 

Burundi, waar de veiligheidssituatie een aantal jaren niet 

meer toeliet om Belgische terreinvrijwilligers te zenden. Om 

de capaciteitsversterkende trajecten met de ziekenhuizen te 

kunnen realiseren, werden andere activiteiten georganiseerd: 

zendingen met lokale experten, thematische vormingen, stages 

financieren, vorming georganiseerd door een andere actor 

financieren, medewerkers laten deelnemen aan een zending bij 

een ander partnerziekenhuis, …

Begin 2018 verscheen het eindrapport van de externe evalua

toren die zich over deze nieuwe aanpak bogen. Ze stelden vast 

dat partnerziekenhuizen, het ministerie van Volksgezondheid 

en de Belgische ambassade de alternatieve activiteiten heel 

erg appreciëren. De activiteiten bleken een andere dialoog met 

de partnerziekenhuizen toe te laten en voor meer uitwisseling 

te zorgen over de reële behoeften rond capaciteitsversterking. 

Het is belangrijk dat we ook voor onze partnerziekenhuizen 

in andere regio’s goed bekijken welke activiteiten het meest 

geschikt zijn om vooropgestelde resultaten te behalen bij ieder 

partnerziekenhuis.

Last but not least: de samenwerking tussen de verschillende 

entiteiten van Artsen Zonder Vakantie onderling is verstevigd 

en wel met de creatie van de ‘adviesgroep’. Die bestaat uit 

terreinvrijwilligers en externe experten. Zij adviseren de raad 

van bestuur over de huidige en toekomstige uitdagingen rond 

het beleid en de strategieën van de Zuidwerking. De advies

groep biedt ook een klankbord en ondersteuning aan de 

verantwoordelijken van de Zuidwerking en garandeert de 

betrokkenheid van de vrijwilligers bij het beleid en de strategie 

van de organisatie. In 2018 gaf de adviesgroep onder andere 

feedback op de evaluatie van de ZuidZuidzendingen die in 

Burundi plaatsvonden en advies over hoe pas getrainde tech

nici bij de partners aan boord te houden. 

Als je snel wil gaan, 
ga dan alleen, 

als je ver wil gaan, 
ga dan samen.
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Zo werkt een capaciteitsversterkend traject (TRC)

Elk partnerschap start met 

een grondige analyse van de 

aanwezige capaciteiten bij het 

partnerziekenhuis en houdt 

rekening met de expertise van 

Artsen Zonder Vakantie. Op basis 

daarvan worden de prioriteiten 

bepaald voor de volgende drie jaar. 

Een capaciteitsversterkend traject opmaken met een partnerziekenhuis verloopt in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kers aan de slag te gaan.

UITWERKEN

PLANNEN ~ operationeel plan

UITVOEREN

OPVOLGEN

TRC EVALUEREN

2 weken
na iedere zending

Vanuit beschikbare expertise de 
noodzakelijke verbeteringen definiëren

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

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

De belangrijkste conclusies formuleren 
en het operationeel plan aanpassen

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

Wie doet wat wanneer 
om de resultaten te optimaliseren?

Specifieke doelstellingen per actie 
vastleggen

Prioritaire domeinen voor de 
capaciteitsversterking vastleggen

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

ZENDINGEN MATERIAAL LOKALE ACTIES

• on-the-job training

• coaching

• theoretische opleidingen

• regionale workshops

• ondersteuning met 
geneesmiddelen en 
verbruiksgoederen 

• aankoop van 
biomedisch materiaal

+ opleiding in 
gebruik en onderhoud

• omkadering door lokale 
deskundigen

• uitwisseling tussen 
partnerziekenhuizen

• vulgariseren van de 
protocollen

ZENDINGSVERSLAG EN 
SAMENVATTENDE TABEL 

SYNTHESE EN 
FOLLOW-UP 

JAARVERSLAG 
TRC

ZELFEVALUATIE PRIORITEITEN OPERATIONEEL PLAN

ACTIES 
IDENTIFICEREN

REFERENTIEKADER 
BEPALEN

ACTIES 
PLANNEN

EXIT (positief of negatief) 

VERLENGING HUIDIG TRC

UITWERKING TRC 2.0

6 weken 
na iedere zending

 1 maal per jaar

Interne organisatie 
van het ziekenhuis

Op 3 niveaus

Biomedische uitrusting, 
kennis van gebruik en onderhoud

Geschoold 
(para)medisch personeel

1

2

3

4

5

1 ½ maand

aan het einde van de 3 jaar 

g
e

d
u

re
n

d
e

 3
 ja

a
r

Kennis uitwisselen om 
capaciteiten te versterken 
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Capaciteiten op  
drie vlakken versterken

Aandeel capaciteitsversterkende zendingen en 

andere vormingsactiviteiten in 2018

64%

10%

26%

(para)medische�capaciteitsversterking

capaciteitsversterking�ondersteunende�diensten

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

64% van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die Artsen Zonder Vakantie in 2018 realiseerde, hadden 

tot doel de medische en paramedische capaciteiten van 

de lokale homologen te versterken.

10% van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die we in 2018 realiseerden, hadden tot doel de 

technische capaciteiten van onze partners te 

versterken.

26% van de zendingen en andere vormingsactiviteiten 

die Artsen Zonder Vakantie in 2018 realiseerde, 

hadden tot doel de organisatorische capaciteiten van 

onze partners te versterken.

• In Benin organiseerden we naast twaalf zendingen 

met terreinvrijwilligers, ook enkele lokale zendingen 

(met lokale experten) en vijf gemengde zendingen 

(met terreinvrijwilligers en lokale experten).

• Bij het afronden van de samenwerking met een part

nerziekenhuis in Burundi organiseerden we voor twee 

algemene artsen een stage chirurgie in een gespeciali

seerd ziekenhuis in de hoofdstad met een groot aanbod 

aan chirurgische urgenties. 

• Bij een partner in Rwanda die werkt aan moederkind

zorg, organiseerden we twee zendingen met een 

lokale gynaecoloog en pediater en één zending met 

terreinvrijwilligers.

• In Burundi zette een partnerziekenhuis dankzij de finan

ciële steun van Artsen Zonder Vakantie een systeem van 

basisstock medicatie en verbruiksmateriaal op.

• In OostCongo liepen twee laboranten van twee verschil

lende partnerziekenhuizen een maand stage in het labo 

van een ander partnerziekenhuis. 

• In WestCongo verzorgde een lokale expert, die eerder 

met een vrijwilligersteam samenwerkte, een followup 

van capaciteitsversterkende zendingen rond zieken

huisapotheek en voorraadbeheer.

• In Benin schakelden we een lokale ngo in om een 

partnerziekenhuis te vormen in het maken van subsi

diedossiers en zo via nieuwe kanalen meer middelen te 

verkrijgen. 

• In Rwanda droegen we bij aan het opdelen van de 

dienst kinesitherapie in twee afzonderlijke afdelingen 

voor kinderen en voor volwassenen.

• In OostCongo gingen medewerkers van een partnerzie

kenhuis naar een ander partnerziekenhuis om daar het 

systeem in te voeren van een uniek medisch dossier per 

patiënt en de archivering ervan.

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

diensten verstevigen2. De interne organisatie van het 
ziekenhuis verbeteren3.

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

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)

Hôpital de Zone SavalouBantè 
(nieuwe partner)

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

Hôpital de Buhinga (nieuwe partner)

RWANDA

Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara 2015 Orthopedie Kinesitherapie (neuro)

Hôpital de district de Mibilizi 2015 Traumatologie
Orthopedie

Moeder en Kind

Hôpital de Murunda 2018 Chirurgie Verloskundige 
urgenties

Ziekenhuisorganisatie: 
strategisch plan, opvolging 
en evaluatie

BURKINA FASO

CMA de Houndé 2018 Basischirurgie Verloskundige en 
neonatale urgenties

CMA de Dô 2018 Spoedgevallen Preventief onderhoud 
van biomedisch 
materiaal

Opstart Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3

DR CONGO / OOST-CONGO

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende

2016 Chirurgie Intensieve zorg 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

DR CONGO / WEST-CONGO

Hôpital Saint Joseph 2016 Urgenties NKOChirurgie en 
Fistelchirurgie (VVF)

Basisverpleegkunde en 
Ziekenhuishygiëne

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe 2017 Pediatrische 
chirurgie

Pediatrische intensieve 
zorg

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 zorg Ziekenhuismanagement

2018 Orthopedie 
Traumatologie 

Intensieve zorg Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de  
Katako Kombe

2015 Algemene chirurgie Gynaecologie
Verloskunde

Hôpital Général de Référence de  
Popokabaka

2018 Algemene chirurgie Verloskundige 
urgenties

Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de  
Gombe Matadi

2018 Algemene chirurgie Verloskundige 
urgenties

Ziekenhuishygiëne

Hôpital Général de Référence de  
Kasongo Lunda

2018 Ziekenhuishygiëne Ziekenhuis
management

Intensieve zorg

Overzicht TRC-partners

Partnerziekenhuizen waarmee Artsen Zonder Vakantie  
een capaciteitsversterkend traject uitwerkt
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DR Congo

partnerziekenhuizen

WestCongo

GROEI EN SAMENWERKING 

In 2018 steeg het aantal partnerziekenhuizen in WestCongo tot 

tien. We organiseerden er in totaal zeventien zendingen met 

terreinvrijwilligers. Samen met het nieuwe partnerziekenhuis 

van Kasongo Lunda stelden we een capaciteitsversterkend 

traject op. In de ziekenhuizen van Popokabaka en Gombe 

Matadi startten we diverse activiteiten in lijn met hun uitge

zette trajecten en in het ziekenhuis van Mosango hervatten we 

de activiteiten op het terrein, met een zeer positieve betrok

kenheid van de partner. Op verzoek van het partnerziekenhuis 

in Kimpese zetten we de eerste stappen voor een organisatori

sche en financiële audit.

Zowel de samenwerking met Memisa omtrent het doneren van 

materiaal als de samenwerking met het AZ SintLucas zieken

huis Brugge omtrent capaciteitsversterking voor terreinvrijwil

ligers waren een succes.

ONTWIKKELING VAN LOKALE ACTIVITEITEN 

2018 was het jaar van meer lokale activiteiten omtrent capaci

teitsversterking. Zo organiseerden we een stage in het Kisantu 

ziekenhuis om een chirurg en een verpleegkundige van het 

HGR van Gombe Matadi te trainen.

Een lokale expert die eerder met een vrijwilligersteam samen

werkte, verzorgde een followup van capaciteitsversterkende 

zendingen omtrent ziekenhuisapotheek en voorraadbeheer.

Lokale experts en terreinvrijwilligers gingen ook samenwer

kingen aan tijdens een zending traumatologie in Mosango. 

De samenwerking met lokale experts maakte het ook hier 

mogelijk om opvolging en monitoring te garanderen tussen 

verschillende vrijwilligerszendingen door. 

Daarnaast konden lokale vertegenwoordigers van vijf partner

ziekenhuizen door een samenwerking met ULB Cooperation, 

deelnemen aan een trainingssessie over ziekenhuishygiëne. Via 

die weg konden deze partnerziekenhuizen ook van coaching 

genieten om bepaalde problemen hieromtrent aan te pakken.

VERSTERKING VAN HET LOKALE KANTOOR IN 
KINSHASA 

Het versterken van het lokale Artsen Zonder Vakantieteam in 

Kinshasa maakte de diverse activiteiten met lokale experten 

mogelijk. Lokale opvolgingszendigen zorgden ervoor dat de 

start van activiteiten in het ziekenhuis van Mosango en de 

samenwerking met het ziekenhuis van Kimpese vlot verliepen. 

Het lokale kantoor faciliteerde tevens het vervoer en logement 

van het toenemende aantal terreinvrijwilligers en de logistiek 

van zendingspakketten.

CREËREN VAN SYNERGIE

Naast de samenwerkingen met Memisa en met de ULB, heeft 

Artsen Zonder Vakantie in het kader van het gezamenlijk vijf

jarenprogramma ook bijgedragen aan de oprichting van Hub 

Santé. Dit platform heeft tot doel synergie creëren en het werk 

van verschillende actoren op het vlak van gezondheidszorg 

optimaliseren.

PARTNERZIEKENHUIZEN

REGIO WESTCONGO

Hôpital Saint Joseph 
Directeur: Dr. François Kajingulu 

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Urgenties; 2. NKOchirurgie en Fistelchirurgie 

(VVF); 3. Basisverpleegkunde en ziekenhuishygiëne

Activiteiten 2018: 6 zendingen: Spoedgevallen (2), NKOChirurgie (1), 

Fistelchirurgie (1), ZiekenhuishygiëneZiekenhuismanagement (1), Opvolging 

ziekenhuis apotheek en stockbeheer door een lokaal expert (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: instrumenten, zuurstofconcen

trator, elektronische bloeddrukmeter, elektronische aspirator, pulsoxymeter

Samenwerking met: FistulAid, la plateforme hospitalière (ULB Coopération)

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe
Directeur: Dr. Catherine Akele 

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Algemene pediatrische chirurgie; 2. Pediatrische 

intensieve zorg; 3. Laboratorium

Activiteiten 2018: 6 zendingen: Algemene pediatrische chirurgie (2), Intensieve zorg 

(2), Labo (1), Opvolging ziekenhuisapotheek en stockbeheer door een lokaal expert (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: diverse chirurgische instru

menten, zuurstofconcentrators, vervangonderdelen voor een monitor, 

operatielamp

Samenwerking met: la plateforme hospitalière (ULB Coopération)

IME Kimpese 
Directeur: Dr. Roger Mahema 

Stand van zaken TRC: on hold

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Orthopedische en  algemene chirurgie;  

2. Verloskundige en neonatale urgenties; 3. Ziekenhuismanagement

Activiteiten 2018: voorbereiding van een organisatorische en financiële audit.

Hôpital Général de Référence de Djuma
Directeur: Dr. Mabono Michel

Stand van zaken TRC: uitvoering

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

3. Didactisch materiaal

Activiteiten 2018: 3 zendingen: GynaecologieVerloskunde met terreinvrijwilligers 

(1), Algemene chirurgie met lokale experts (1) , Didactisch materiaal (1) 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: koelkast, zuurstofconcentrator, 

sterilisator, operatietafel, batterijoplader 9V, bevallingsmateriaal, doptone, 

laryngoscoop, chirurgische instrumenten, boeken

Samenwerking met: Memisa
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Hôpital Général de Référence de Gungu 
Directeur: Dr. Didier Menanga

Stand van zaken TRC : uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Techniek

Activiteiten 2018: 1 zending Techniek met terrreinvrijwilligers: moderni

seren van de materniteit en het operatiekwartier, werken omtrent water en 

elektriciteitsvoorzieningen

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: renovatiemateriaal

Samenwerking met: Électriciens Sans Frontières

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

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. OrthopedieTraumatologie; 2. Intensieve zorg; 

3. Ziekenhuismanagement

Activiteiten 2018: 3 zendingen met terreinvrijwilligers en een lokale expert: 

OrthopedieTraumatologie (1), Intensieve zorg (1), Ziekenhuismanagement (1)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: zuurstofconcentrators, 

 elektrische aspirator, laryngoscoop, messen, instrumenten, aerosols, 

pulsoxymeters, bloeddrukmeter, stethoscoop

Samenwerking met: Memisa 

Hôpital Général de Référence  
de Katako Kombe
Directeur: Dr. MarieHélène Ndjeka 

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Algemene chirurgieGynaecologieVerloskunde

Activiteiten 2018: 1 zending met terreinvrijwilligers: Algemene chirurgieGy

naecologieVerloskunde en ondersteuning in verbruiksmateriaal voor een 

zending Chirurgie op lokaal initiatief. 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: vervangstukken voor auto

claaf, gynaecologische en chirurgische instrumenten, hydraulische opera

tietafel, pulsoxymeters, manuele bloeddrukmeter en stethoscoop

Samenwerking met: Memisa 

Hôpital Général de Référence  
de Gombe Matadi 
Directeur: Dr. Alain Pindi

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie; 2. Obstetrische urgenties; 

3. Ziekenhuishygiëne

Activiteiten 2018: 2 zendingen met terreinvrijwilligers: Obstetrische 

urgenties en Ziekenhuishygiëne plus 2 stages in Kisantu omtrent Algemene 

chirurgie 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: instrumenten, koelkast, 

houten tafel, bloeddrukmeter, stethoscoop, pulsoxymeters, sterilisator, 

manueel aspirator, splitter, batterijladers, doptone, instrumenten voor 

bevallingen

Samenwerking met: Memisa

Hôpital Général de Référence  
de Popokabaka
Directeur: Dr. Serge Bilala ad interim van Dr. Nkosi Guylain

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie; 2. Obstetrische urgenties; 

3. Ziekenhuishygiëne

Activiteiten 2018: 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Obstetrische urgen

ties, Ziekenhuishygiëne en Algemene chirurgie 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: pulsoxymeters, sterilisator, 

instrumenten voor bevallingen, doptone, manueel aspirator, splitter, bloed

drukmeter, stethoscoop

Hôpital Général de Référence  
de Kasongo Lunda
Directeur: Dr. Cyprien Kapita

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire Domeinen TRC: 1. Ziekenhuismanagement; 2. Ziekenhuishygiëne; 

3. Intensieve zorg 

Activiteiten 2018: TRC ateliers

Samenwerking met: Memisa 
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REGIO OOSTCONGO 

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

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Chirurgie 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Pediatrie (2), Labo (1)

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale expert: Chirurgie 

• 1 vorming over basistesten in het labo voor gezondheidscentra

• 1 stage Medische beeldvorming

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 2 x per jaar

• Opvolging Materniteit door een lokale expert: 2 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 2 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: pulsoxymeter, linnen, reani

matiepop, chirurgische instrumenten, zuurstofconcentrator, aspirator, 

weegschaal 

Samenwerking met: BDOM

Hôpital Général de Référence  
de Mubumbano
Directeur: Dr. Désiré Masirika 

Stand van zaken TRC: evaluatie 

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

urgenties 

Activiteiten 2018: 

• 2 zendingen met terreinvrijwilligers: Pediatrische urgenties (1), Labo (1)

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Verloskundige urgenties

• 1 zending met een lokale expert: Anesthesie 

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 2 x per jaar

• Opvolging Materniteit door een lokale expert: 3 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 2 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: precisieweegschaal, bain 

marie, bistouri, bloeddrukmeters, operatielamp

Samenwerking met: BDOM

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende
Directeur: Dr. Daniel Lwaboshi 

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Chirurgie; 2. Intensieve zorg; 3. Management 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Intensieve zorg (1), Chirurgie (2)

• 1 stage Labo

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 1 x per jaar

• Opvolging Materniteit door een lokale expert: 1 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 3 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: herstelmateriaal voor anes

thesietoestel, aspirator, hematologieautomaat 

Samenwerking met: BDOM

Hôpital Général de Référence  
Dr. Rau de Ciriri 
Directeur: Dr. Gisèle Fatuma Mayele 

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Spoedgevallen; 2. TraumatologieOrthopedie 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Spoedgevallen (1), Traumatologie

Orthopedie (1), Medische beeldvorming (1)

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 1 x per jaar

• Opvolging Materniteit door een lokale expert: 1 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: bistouri, laryngoscoop, sonde 

voor echografietoestel, orthopedische boor

Samenwerking met: BDOM

Daarnaast legden we contacten met vertegenwoordigers 

van de Europese Unie en Enabel omtrent financieringsmoge

lijkheden voor succesvolle interventies in OostCongo (Jenga 

Maarifa en de harmonisatie van pediatrische protocollen).

Ondanks de moeilijke veiligheidssituatie in DR Congo, nam het 

aantal activiteiten in 2018 toe. Sommige zendingen moesten 

we annuleren, maar werden waar mogelijk vervangen door 

capaciteitsversterkende activiteiten met lokale experten. Door 

deze alternatieve zendingen konden we capaciteitsversterkend 

blijven samenwerken met onze partnerziekenhuizen.

OostCongo 

EVALUATIE CAPACITEITSVERSTERKENDE
TRAJECTEN  

In 2018 was het tijd om de capaciteitsversterkende trajecten die 

van start gingen in 2014 te evalueren. Dit was het geval voor twee 

partnerziekenhuizen, met name het Hôpital Général de Référence 

(HGR) de Mubumbano en het Hôpital Général de Référence (HGR) 

F.S.Ki Walungu. Artsen Zonder Vakantie bracht per ziekenhuis de 

betrokken diensten samen en besprak de vastgestelde evoluties, 

zowel in positieve als in negatieve zin. Voor beide partnerzieken

huizen was de conclusie om een nieuw capaciteitsversterkend 

traject uit te werken voor de komende drie jaar in andere priori

taire domeinen. 

UITWERKING CAPACITEITSVERSTERKENDE 
TRAJECTEN 2.0 

De uitwerking van een capaciteitsversterkend traject 2.0 

met het HGR de Mubumbano en het HGR F.S.Ki de Walungu 

vond plaats in november 2018. Elk ziekenhuis vaardigde een 

multidisciplinaire delegatie af van artsen, verpleegkundigen 

en medewerkers van ondersteunende diensten. Met hen 

werkten we gedurende 2,5 dagen samen aan een zelfevaluatie 

van hun ziekenhuis en een oplijsting van de prioritaire noden. 

Daarna bekeken we samen voor welke prioriteiten een capaci

teitsversterkend traject een meerwaarde kan betekenen.

Het HGR de Mubumbano zal de komende drie jaar werken rond 

algemene chirurgie en medische beeldvorming als prioritaire 

domeinen voor het capaciteitsversterkend traject. Voor het 

HGR F.S.Ki Walungu zal het nieuwe capaciteitsversterkende 

traject draaien rond algemene chirurgie en spoedgevallen. 

POSITIEVE BEËINDIGING PARTNERSCHAP  
MET HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE BUKAVU

2018 was het laatste jaar van de samenwerking tussen Artsen 

Zonder Vakantie en het Hôpital Général de Référence de 

Bukavu. De samenwerking was de laatste jaren gericht op de 

dienst neuskeeloor, die intussen zelfstandig kan werken op 

een kwalitatieve manier. 

ACTIVITEITEN MET LOKALE EXPERTEN

We organiseerden 23 zendingen met terreinvrijwilligers naast 

heel wat lokale activiteiten in OostCongo. We deden beroep 

op een aantal lokale experten, voornamelijk anesthesisten, 

om zendingen met terreinvrijwilligers te vervoegen of om 

punctuele bijstand te verlenen, zoals bijvoorbeeld voor de 

installatie en de vorming van gebruikers omtrent een nieuw 

anesthesietoestel. 

Twee laboranten van twee verschillende partnerziekenhuizen 

konden opnieuw een maand stage lopen in het labo van een 

ander partnerziekenhuis. Indien opportuun en passend binnen 

de afgesproken capaciteitsversterkende trajecten, stimuleerden 

we ook de deelname van lokale ziekenhuismedewerkers aan 

een zending georganiseerd bij een ander partnerziekenhuis. 

Denk bijvoorbeeld aan artsen die deelnemen aan een zending 

algemene chirurgie in een ander partnerziekenhuis. 

Ook de samenwerking met het Bureau Diocésain des Oeuvres 

Médicales (BDOM) rond de capaciteitsversterkende super

visie in bepaalde domeinen (hygiëne, moederkindzorg, labo) 

 volgens een kalender afgestemd op de noden van de acht 

betrokken partnerziekenhuizen – zetten we verder. 

Tenslotte ging een delegatie van het Hôpital Général de 

Référence F.S.Ki Walungu naar het Hôpital Général de 

Référence Fomulac de Katana om daar het systeem van een 

uniek medisch dossier per patiënt en de archivering ervan op 

poten te zetten. 
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Hôpital Général de Référence  
F.S. Ki Walungu
Directeur: Dr. Ndekezi Malekera 

Stand van zaken TRC: evaluatie 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Labo; 2. TraumatologieOrthopedie; 

3. Dataverzameling en analyse 

Activiteiten 2018: 

• 1 zending met terreinvrijwilligers: TraumatologieOrthopedie 

• Voor 2 artsen van Walungu organiseerden we deelnames aan zendingen 

met terreinvrijwilligers in de ziekenhuizen van Monvu en Nyantende.

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 3 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 3 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: dermatoom, chirurgische 

instrumenten, ionogram, elektrostimulatie, rehabilitatie infrastructuur 

Samenwerking met: Louvain Coopération

Hôpital Général de Référence Fomulac  
de Katana 
Directeur: Dr. Serge Munyahu Cikuru 

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Materniteit 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Materniteit (2), Pediatrie (1)

• Opstart uniek patiëntendossier

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 3 x per jaar

• Opvolging Materniteit door een lokale expert: 3 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 1 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: rehabilitatie infrastructuur, 

zuurstofconcentrator, pulsoxymeter

Samenwerking met: Louvain Coopération, BDOM

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

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Pediatrie; 2. Materniteit 

Activiteiten 2018: 

• 2 zendingen met terreinvrijwilligers: Pediatrie 

• 1 gemende zending met terreinvrijwilligers en lokale expert: Materniteit 

• 1 stage Labo

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 2 x per jaar

• Opvolging Materniteit door een lokale expert: 3 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 3 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: spectrofotometer, bistouri, 

reanimatietafel, kast voor medische dossiers 

Samenwerking met: BDOM

Centre Neuropsychiatrique de Sosame 
Directeur: Frère Moïse Murhima 

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Neurologie; 2. Psychiatrie 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Psychiatrie (2), Neurologie (1)

• 1 zending met lokale expert: Neurologie

• Opvolging Ziekenhuishygiëne door een lokale expert: 3 x per jaar

• Opvolging Labo door een lokale expert: 2 x per jaar

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: bedden, matrassen, 

 electrolyt analyses 

Samenwerking met: Fracarita Belgium

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

Stand van zaken : samenwerking beëindigd 

Activiteiten 2018: 2 zendingen met terreinvrijwilligers: NeusKeelOor 
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Benin

SAMENWERKING MET AMCES 

AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées 

Confessionnelles Associatives et Sociales) is een overkoe

pelende organisatie die nietgouvernementele gezond

heidscentra in Benin vertegenwoordigt. In het huidige 

Meerjarenprogramma van Memisa en Artsen Zonder Vakantie 

staat AMCES als lokale partner in voor een deel van de uitvoe

ring en opvolging van het programma. 

Sinds eind 2015 is Dr. Mathieu Dossou als lokaal medisch 

adviseur in dienst bij AMCES. In die functie was hij ook mee 

verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van het 

programma van Memisa en Artsen Zonder Vakantie in Benin. 

Aangezien Artsen Zonder Vakantie vanaf 2018 meer lokale acti

viteiten in Benin organiseert, werd dit takenpakket te veel voor 

één persoon. Sinds september 2018 concentreert Dr. Mathieu 

zich daarom hoofdzakelijk op de activiteiten van Artsen Zonder 

Vakantie. 60% van zijn tijd gaat daarbij naar het programma in 

Benin en 40% naar Burkina Faso. Een tweede lokaal medisch 

adviseur, Dr. Loukmane AgboOla, is nu in dienst bij AMCES. Hij 

is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van de 

activiteiten van Memisa in Benin. Dr. Mathieu en Dr. Loukmane 

werken zeer nauw samen.

PROSPECTIE NIEUWE PARTNER 

In 2018 ging Artsen Zonder Vakantie op zoek naar een zesde part

nerziekenhuis in Benin. AMCES selecteerde vier ziekenhuizen 

met interesse in een samenwerking. Elk van deze vier kandidaat 

partners diende een dossier in. Daarnaast stelden Artsen Zonder 

Vakantie en de vier ziekenhuizen zich uitgebreid aan elkaar voor 

tijdens een gezamenlijke vergadering. 

Na een grondige analyse op basis van onze partnercriteria, weer

hield Artsen Zonder Vakantie één van de vier kandidaat partners: 

het zoneziekenhuis van SavalouBantè. Begin 2019 organiseert 

Dr. Mathieu Dossou er een intakezending om de realiteit van dit 

ziekenhuis zo goed mogelijk in te schatten. Deze informatie zal 

vervolgens dienen als input bij de opmaak van een capaciteits

versterkend traject met het ziekenhuis.

REGIONALE VORMING COMMUNAUTAIRE 
GEZONDHEIDSZORG

Eind november organiseerde AMCES een vorming communau

taire gezondheidszorg met de financiële steun van Artsen 

Zonder Vakantie. Aan deze vorming namen twintig medewerkers  

van partnercentra van AMCES deel (waaronder ook heel wat 

van onze partnerziekenhuizen) en twee medewerkers van part

ners van Artsen Zonder Vakantie in Burkina Faso.

ONDERSTEUNING LOKALE INITIATIEVEN 

Artsen Zonder Vakantie wil initiatieven van zijn partners onder

steunen als daar vraag naar is. Deze initiatieven dienen uiter

aard net zoals de andere activiteiten te kaderen in het capaci

teitsversterkende traject van de desbetreffende partner. 

In 2018 financierde Artsen Zonder Vakantie vijf lokale initia

tieven van drie partners, waaronder een opleiding over bloeddo

natie in het ziekenhuis van Nikki. Voor een ziekenhuis is het van 

cruciaal belang om te beschikken over voldoende bloedreserve. 

Het ziekenhuis van Nikki kampt echter regelmatig met een 

tekort aan bloed. Dit leidt niet alleen tot een verhoging van het 

sterftecijfer in het ziekenhuis maar ook tot het uitstellen van 

een aantal delicate ingrepen. 

Om meer bloeddonoren te kunnen aantrekken, organiseerde 

het ziekenhuis van Nikki met de financiële steun van Artsen 

Zonder Vakantie een opleiding voor de verantwoordelijken 

van de bloeddonoren uit haar gezondheidszone. Het doel was 

om de verantwoordelijken strategieën aan te leren om vrijwil

lige bloeddonatie aan te moedigen: hoe rekruteer je nieuwe 

donoren, hoe behoud je de huidige donoren en hoe win je 

afgehaakte donoren terug?

CAPACITEITSVERSTERKING MET 
TERREINVRIJWILLIGERS EN LOKALE EXPERTEN 

Naast twaalf zendingen met terreinvrijwilligers, organiseerde 

Artsen Zonder Vakantie in 2018 enkele lokale zendingen (met 

lokale experten) en vijf gemengde zendingen (met terreinvrijwil

ligers en lokale experten) in Benin. De lokaal medisch adviseur, 

Dr. Mathieu Dossou, is verantwoordelijk voor de rekrutering van 

deze lokale experten, de samenstelling van de ploegen, de plan

ning en de organisatie van de zendingen in samenspraak met de 

partners, de omkadering van deze experten en de opvolging van 

briefings en debriefings. De lokale experten werken net zoals 

terreinvrijwilligers in het kader van het capaciteitsversterkend 

traject van de desbetreffende partner en krijgen bij elke zending 

duidelijk gedefinieerde zendingsdoelstellingen. 

Onze partnerziekenhuizen en onze terreinvrijwilligers laten 

zich in feedbackverslagen heel tevreden uit over de gemengde 

zendingen. De partnerziekenhuizen appreciëren de lokale 

zendingen erg. Ze waarderen het dat lokale experten vertrouwd 

zijn met de pathologieën waarmee ze zelf dagelijks geconfron

teerd worden. Partners wijzen daarnaast op het feit dat de lokale 

experten de context goed kennen en zich daardoor gemakkelijk 

kunnen aanpassen aan de realiteit van het ziekenhuis.

partnerziekenhuizen
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PARTNERZIEKENHUIZEN

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

Stand van zaken TRC: evaluatie 

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

Urologie en Traumatologie; 3. Uitvoering van de opgestelde actieplannen 

tijdens regionale vormingen (o.a. Ziekenhuishygiëne) 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Urologie (1), Moeder en Kind (1), 

Traumatologie (1)

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: Moeder en 

Kind

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

• Financiering vorming bloeddonatie

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: basismateriaal hygiëne, 

sterilisatiedozen, orthopedische instrumenten, saturatiemeters, bloed

drukmeters, zuurstofconcentratoren, aerosoltoestel, manuele aspirator en 

ventouse

Samenwerking met: AMCES, Memisa

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

Stand van zaken TRC: evaluatie 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie; 2. Spoedgevallen pediatrie 

en volwassenen; 3. Uitvoering van de opgestelde actieplannen tijdens regio

nale vormingen (o.a. Ziekenhuishygiëne) 

Activiteiten 2018: 

• 1 zending met terreinvrijwilligers: Spoedgevallen pediatrie en 

volwassenen

• 3 gemengde zendingen met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Algemene chirurgie (2), Pediatrische en volwassen spoedgevallen (1)

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

• Financiering vorming beheer biomedisch afval

• Financiering vorming 5S methode (organisatie van de werkplek)

• Financiering vorming stockbeheer + opvolging en begeleiding door lokale expert

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: basismateriaal hygiëne, satu

ratiemeters, bloeddrukmeters, monitor, zuurstofconcentrator, EKG toestel, 

laptops, kopieerapparaat, printers

Samenwerking met: Enabel

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko
Directeur: Dr. Jean Agbegbanou

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire domeinen TRC: 1. Algemene chirurgie; 2. Verloskundige en 

neonatale urgenties; 3. Ziekenhuishygiëne 

Activiteiten 2018: 

• 4 zendingen met terreinvrijwilligers: Algemene chirurgie (2), Verloskundige 

en neonatale urgenties (2)

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Ziekenhuishygiëne

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

• Financiering vorming loodgieterij

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: reanimatiemateriaal, manuele 

aspirator, gynaecologische en chirurgische instrumenten, sterilisatiedozen, 

bloeddrukmeters, saturatiemeters, zuurstofconcentratoren, operatielamp

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

Hôpital Saint Martin de Papané 
Directeur: Dr. Kouthon Emile 

Stand van zaken TRC: uitvoering

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

3. Ziekenhuishygiëne 

Activiteiten 2018: 

• 1 zending met lokale expert: Ziekenhuisbeheer

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Ziekenhuishygiëne

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

• Financiering vorming voor het personeel van de pediatrie (longontsteking, 

intravasculaire hemolyse en sikkelcelanemie)

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: basismateriaal hygiëne, 

mechanische babyweegschaal, manuele aspirator, monitor 

Samenwerking met: AMCES, Memisa, LUMOS, Stichting Hubi & Vinciane
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Hôpital Evangélique de Bembéréké 
Directeur: Aoudi Ibouraïma 

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire domeinen TRC: 1. Spoedgevallen; 2. Inwendige geneeskunde; 

3. Ondersteuning bij opmaak subsidiedossiers 

Activiteiten 2018: 

• 4 zendingen met terreinvrijwilligers: Spoedgevallen (2), Inwendige 

geneeskunde (2)

• Financiering vormingen en begeleiding rond de opmaak van 

subsidiedossiers 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: saturatiemeters, bloeddruk

meters, aerosoltoestel, manuele aspirator, peak flow meters, reanimatiema

teriaal, monitor, zuurstofconcentratoren

Samenwerking met: AMCES, Memisa

BEGELEIDING DOOR CONSULTANT 
VAN LOKALE NGO 

Bij de opmaak van hun capaciteitsversterkend traject, bleek 

dat het ziekenhuis van Bembéréké niet over de juiste strategie 

beschikt om fondsen aan te trekken. Het ziekenhuis koos 

daarom voor een versterking van de capaciteit om te lobbyen 

als derde domein voor de samenwerking met Artsen Zonder 

Vakantie. 

Om het ziekenhuis op dit vlak te ondersteunen, deed Artsen 

Zonder Vakantie beroep op een lokale ngo, DEDRAS, met veel 

expertise hierin. In 2018 gaf deze ngo een uitgebreide vorming 

aan het medewerkers rond de opmaak van subsidieprojecten. 

Vervolgens kon het ziekenhuis rekenen op technische onder

steuning bij het concreet uitwerken van één project rond de 

zorg voor personen met motorische en visuele beperkingen.

Burundi

POSITIEVE EVALUATIE CAPACITEITSVERSTERKENDE 
ACTIVITEITEN MET LOKALE EXPERTEN

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 de part

nerziekenhuizen toch te blijven ondersteunen, organiseerde 

Artsen Zonder Vakantie vanaf eind 2015 diverse alternatieve 

activiteiten in het land. Die activiteiten maken hoofdzakelijk 

gebruik van lokale expertise, in tegenstelling tot de zendingen 

met terreinvrijwilligers. 

Na twee jaar ervaring met deze alternatieve activiteiten, is eind 

2017 een externe evaluatie uitgevoerd om de relevantie, de effi

ciëntie en de duurzaamheid van deze alternatieve capaciteits

versterkende activiteiten in te schatten. Deze evaluatie vertrok 

van een documentstudie en interviews met een vijftigtal 

personen (directie en personeel van partnerziekenhuizen, 

directie van het Burundese Ministerie van Gezondheidszorg en 

de verantwoordelijke voor Internationale Samenwerking op de 

Belgische ambassade in Burundi).

De bevindingen van de evaluatie waren in 2018 bekend en zijn 

heel bemoedigend. Zowel de partners, het Ministerie en de 

Belgische ambassade, zijn tevreden over deze alternatieve acti

viteiten. Uit de evaluatie komt duidelijk naar voren dat Artsen 

Zonder Vakantie op deze manier bijdraagt aan de realisatie van 

de nationale gezondheidspolitiek. 

De voorbije jaren vormden de zendingen met lokale experten 

de hoofdmoot van de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie 

in Burundi. De evaluatie bestudeerde dus hoofdzakelijk dit 

type activiteit. 

PARTNERZIEKENHUIZEN

Centre Akamuri 
Directeur: Sœur Vesna HITI

Stand van zaken TRC: evaluatie 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Orthopedagogie; 2. Kinesitherapie 

Activiteiten 2018: 

• 3 zendingen met terreinvrijwilligers: Kinesitherapie (1), Orthopedagogie (2)

• Financiering vorming rond beheer ontwikkelingsprogramma’s en projecten 

• Financiering vorming rond planning, monitoring, evaluatie en leren

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: projector, kinemateriaal, 

educatief materiaal, studieboeken, vuilnisbakken

Hôpital d’Ijenda 
Directeur: Soeur Adèle Ntezahorigwa 

Stand van zaken TRC: exit

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

Activiteiten 2018: 

• 2 zendingen met lokale experten: Basischirurgie (1), Ziekenhuishygiëne (1)

• Stage Chirurgie voor 2 algemene artsen uit Ijenda in een gespecialiseerd 

ziekenhuis in Bujumbura

• Opvolging techniek door een lokale expert 

• Vorming “beheer biomedische apparatuur op de computer” in samen

werking met Enabel

• Financiering installatie basisstock medicatie en verbruiksmateriaal

• Financiering vorming rond lobbying 

• Deelname aan regionale vorming rond procedures voor 

districtsziekenhuizen

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: reanimatieballonnen voor 

volwassenen en kinderen, pneumatische garrot, externe fixator, monitor, 

zuurstofconcentrator, chirurgische instrumenten, projector

partnerziekenhuizen
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De evaluatie toont duidelijk de meerwaarde aan van deze 

lokale zendingen. Alle stakeholders zijn tevreden over deze 

zendingen met lokale experten en dit om verschillende 

redenen: 

•  Met de lokale zendingen bood Artsen Zonder Vakantie zijn 

partners continuïteit in de ondersteuning tijdens een rela

tief problematische veiligheidssituatie.

•  De medischtechnische competenties van lokale experten 

zijn vergelijkbaar met die van terreinvrijwilligers.

•  De meerderheid van de lokale experten beheerst de lokale 

taal en kent de context goed, wat bijdraagt aan een vlotte 

kennisuitwisseling, vanaf de eerste dag van de zending.

•  De inzet van lokale experten vergemakkelijkt de doorver

wijzing van patiënten en maakt het mogelijk om ook tussen 

zendingen beroep te doen op hun expertise.

•  Lokale zendingen sluiten aan bij de nationale 

gezondheidspolitiek. 

Daarnaast reikt de evaluatie ook een aantal  

verbeterpunten aan:

•  De legitimiteit van verpleegkundigen als lokale 

experten wordt soms in vraag gesteld door de te vormen 

verpleegkundigen.

•  Tijdens lokale zendingen zou het positief zijn, om meer tijd 

te besteden aan theoretische vorming.

•  Als gevolg van een vlotte aanpassing aan de context,  

werken lokale experten doorgaans minder op organisatori

sche aspecten dan terreinvrijwilligers. Het is dus nodig hier 

ook met hen meer op te focussen.

Om deze verbeterpunten aan te pakken en de verschillende 

aanbevelingen uit de evaluatie in de praktijk te brengen, stelde 

Artsen Zonder Vakantie een actieplan op.

Hôpital de Muramvya 
Directeur: Dr. Oscar Ntihabose 

Stand van zaken TRC: evaluatie 

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

Activiteiten 2018: 

• 6 zendingen met lokale experten: Basischirurgie (2), Verloskundige urgen

ties (2), Ziekenhuishygiëne (2)

• Vorming referentie en contrareferentie in samenwerking met Memisa en 

Handicap International

• Opvolging techniek door een lokale expert 

• Vorming “beheer biomedische apparatuur op de computer” in samenwer

king met Enabel

• Deelname aan regionale vorming rond procedures voor 

districtsziekenhuizen

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: pneumatische garrot, externe 

fixator, anesthesietoestel 

Samenwerking met: Enabel, Memisa 

Centre Neuropsychiatrique de Kamenge 
Directeur: Frère Herménégilde Nduwimana 

Stand van zaken TRC: evaluatie en uitwerking nieuw TRC

Prioritaire domeinen TRC: 1. Psychiatrie met focus op verslavingszorg en 

kinderpsychiatrie; 2. Neurologie 

Activiteiten 2018: 

• 2 gemengde zendingen met een lokale expert en terreinvrijwilligers: 

Psychiatrie

• 1 zending met een lokale expert: Neurologie

• Deelname aan een regionale vorming rond coaching, in samenwerking 

met Fracarita Belgium 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: materiaal voor rehabilitatie 

infrastructuur en materiaal ter verbetering van de ziekenhuishygiëne

Samenwerking met: Fracarita Belgium

Hôpital de Muyinga 
Directeur: Dr. Jean Georges Rukubo 

Stand van zaken TRC: uitvoering

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

urgenties 

Activiteiten 2018: 

• 4 zendingen met lokale experten: Basischirurgie (2), Verloskundige urgen

ties (1), Ziekenhuishygiëne (1)

• Vorming referentie en contrareferentie in samenwerking met Memisa en 

Handicap International

• Opvolging techniek door een lokale expert 

• Vorming “beheer biomedische apparatuur op de computer” in samenwer

king met Enabel

• Deelname aan regionale vorming rond procedures voor 

districtsziekenhuizen 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: externe fixator, monitor, 

zuurstofconcentrator, laryngoscoop, chirurgische aspirator, pneumatische 

garrot, verpleegkar

Samenwerking met: Memisa

Hôpital Régional de Gitega
Directeur: Dr. Jacques Nduwimana 

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire domeinen TRC: 1. Fistelchirurgie; 2. Onderhoud biomedische 

apparatuur 

Activiteiten 2018: 

• 2 zendingen met lokale experten: Fistelchirurgie (1), Onderhoud biomedi

sche apparatuur (1)

• Vorming “beheer biomedische apparatuur op de computer” in samenwer

king met Enabel

• Deelname aan regionale vorming rond procedures voor 

districtsziekenhuizen 

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: monitors, chirurgisch 

instrumentarium, saturatiemeter, onderhoudskit biomedisch technieker, 

computer biomedisch technieker

Samenwerking met: Memisa, Handicap International, UNFPA

Verder toonde de evaluatie ook het potentieel van andere types 

activiteiten aan (stages, externe vormingen, financiering van interne 

initiatieven, enzovoort). Gezien het gering aantal georganiseerde 

activiteiten van elk van deze types, is bijkomend onderzoek 

noodzakelijk om hier verdere conclusies uit te trekken. Begin 

2019 staat een interne analyse van alle capaciteitsversterkende 

activiteiten in de verschillende regio’s gepland. 

CAPACITEITSVERSTERKEND TRAJECT 2.0 MET HET 
CENTRE NEUROPSYCHIATRIQUE DE KAMENGE

Het capaciteitsversterkend traject met het Centre 

Neuropsychiatrique de Kamenge (CNPK) liep eind 2018 af. 

Alvorens verder te werken, was het tijd voor een evaluatie van 

dit traject. Door middel van een interactieve en participatieve 

methode waaraan de betrokken diensten neurologie en psychia

trie deelnamen, bleek duidelijk dat er heel wat vooruitgang was 

geboekt in de kennis en competenties omtrent diagnosestelling 

en behandeling binnen de psychiatrie. 

In het domein neurologie werkten we tot nu toe vooral rond 

epilepsie en EEG. Dit wou men graag uitbreiden naar andere 

deeldomeinen. Daarom besloten we samen met het partnerzie

kenhuis om neurologie te hernemen in een tweede capaciteits

versterkend traject. Daarnaast koos het ziekenhuis voor het 

domein psychiatrische urgenties. Een goede opvang van pa 

tiënten met een correcte eerste diagnosestelling en aangepaste 

opstart van de behandeling zijn daarbij prioriteit.

POSITIEVE AFRONDING VAN EEN JARENLANGE SAMEN-
WERKING MET HET ZIEKENHUIS VAN IJENDA

Gedurende de lange samenwerking met het ziekenhuis van 

Ijenda kon Artsen Zonder Vakantie vaststellen dat de kwaliteit 

van de zorg er opmerkelijk verbeterde. De verbeteringen waren 

zodanig goed dat Artsen Zonder Vakantie samen met het zieken

huis in 2017 een exitstrategie begon uit te werken. Deze strategie 

voorzag verschillende activiteiten om de geboekte resultaten 

uit het verleden te consolideren en om de samenwerking op een 

duurzame manier af te sluiten. 

Zo organiseerden we in 2018 een aantal zendingen waarbij we 

vooral werkten rond specifieke thema’s die het lokale perso

neel nog niet volledig beheerste. Daarnaast organiseerden we 

een stage chirurgie voor twee algemene artsen uit Ijenda in 

een gespecialiseerd ziekenhuis in Bujumbura met een groot 

aanbod aan chirurgische urgenties. 

Dankzij de financiële steun van Artsen Zonder Vakantie zette 

het ziekenhuis van Ijenda eveneens een systeem van basis

stock medicatie en verbruiksmateriaal op, om ook op dit vlak 

continuïteit te garanderen. Artsen Zonder Vakantie financierde 

ten slotte de deelname van twee medewerkers van het zieken

huis van Ijenda aan een vorming rond lobbying, zodat het 

ziekenhuis op zoek kan gaan naar meer financiële steun. Begin 

2019 vindt de laatste zending naar Ijenda plaats.

Daarnaast legden we in 2018 samen de modaliteiten vast om in 

de toekomst in contact te blijven. Zo zullen medewerkers van 

Ijenda kunnen blijven deelnemen aan zendingen en vormingen 

in de regio. Ook kan het ziekenhuis een beroep blijven doen op 

experten van Artsen Zonder Vakantie voor specifieke vragen of 

gepersonaliseerde coaching. Medewerkers van Ijenda kunnen 

eveneens ingezet worden als experten voor zendingen bij 

andere partners van Artsen Zonder Vakantie.

NIEUWE OFFICIËLE ERKENNING ALS NGO IN 
BURUNDI

Op 28 september 2018 besliste de Nationale Veiligheidsraad 

van Burundi om de werking van alle internationale ngo’s op te 

schorten. Om de schorsing ongedaan te maken, moesten inter

nationale ngo’s zich binnen een bepaalde periode opnieuw 

registreren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Na verschillende coördinatievergaderingen met Belgische 

en internationale ngo’s en de Belgische overheid, diende 

Artsen Zonder Vakantie een dossier in tot herregistratie. Op 

29 november 2018 ontvingen we bericht van het Burundese 

Ministerie van Binnenlandse Zaken dat Artsen Zonder Vakantie 

opnieuw geregistreerd werd als ngo werkzaam in Burundi. 

Artsen Zonder Vakantie kon vervolgens terug van start met zijn 

activiteiten in het land.
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Rwanda

CAPACITEITSVERSTERKENDE ACTIVITEITEN  
IN 3 PARTNERZIEKENHUIZEN 

Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara 

De Rwandese overheid erkende Home de la Vierge des Pauvres 

de Gatagara als orthopedisch referentiecentrum in 2017. De 

lokale mutualiteiten betalen er sinds 2018 een deel van de 

behandeling van de patiënten terug. Dit heeft een positief 

effect op de bezettingsgraad, zowel voor orthopedische 

ingrepen als voor de afdeling kinesitherapie. 

Het capaciteitsversterkend traject met het orthopedisch 

referentiecentrum van Gatagara ging in 2015 van start. Samen 

met de medewerkers boekten we een aanzienlijke vooruitgang 

op het gebied van de behandeling van kinderen met hersen

verlamming. Die vooruitgang was ook tijdens het jaar 2018 

zichtbaar tijdens twee zendingen kinesitherapie. Op organisa

torisch vlak leverde Artsen Zonder Vakantie een bijdrage aan 

de splitsing van de dienst kinesitherapie in een afzonderlijke 

afdeling voor de behandeling van kinderen en een andere afde

ling voor volwassenen. 

Het capaciteitsversterkend traject liep eind 2018 ten einde. 

Artsen Zonder Vakantie besloot geen nieuw traject op te maken 

met het orthopedisch referentiecentrum van Gatagara want 

voor het specifieke domein kinesitherapie voor de behande

ling van kinderen met cerebrale parese zijn de doelstellingen 

bereikt. Wel plannen we nog een afsluitende zending om de 

resultaten te bestendigen. 

Voor het domein orthopedie kunnen we door een gebrek aan 

een vaste arts in het centrum die de orthopedische ingrepen 

mag uitvoeren, niet aan duurzame capaciteitsversterking doen. 

De komende drie jaren zal Artsen Zonder Vakantie, Home de la 

Vierge des Pauvres de Gatagara echter blijven ondersteunen 

tijdens een belangrijke fase in de ontwikkeling tot  

een volwaardig referentiecentrum voor orthopedische zorg. 

We werken hiervoor samen met de organisatie ‘Op Gelijke Voet’ 

die de orthopedische zendingen zal verzorgen. 

Hôpital Général de Référence de Mibilizi

Met het ziekenhuis van Mibilizi werkten we tijdens het capa

citeitsversterkend traject samen binnen de domeinen ortho

pedie en moederkindzorg. Het domein orthopedie boekte 

een aanzienlijke vooruitgang. Ook op het vlak van hygiëne en 

organisatie van de dienst chirurgie zijn er mooie resultaten. 

Een gemengde zending van terreinvrijwilligers en een lokale 

orthopedist toonde aan dat de wederzijdse verrijking en 

aanvulling leidt tot een dynamische en positieve sfeer met 

goede resultaten. 

Aangezien er nog wat ondersteuning in het domein moeder

kindzorg noodzakelijk is, organiseerden we in 2018 drie 

zendingen: twee zendingen met een lokale gynaecoloog en 

pediater en één zending met terreinvrijwilligers. 

Hôpital Général de Référence de Murunda

In Murunda startten we in 2018 met het nieuw capaciteitsver

sterkend traject dat we eind 2017 opstelden. In het domein van 

de basischirurgie organiseerden we een gemengde zending 

met een lokale expert en terreinvrijwilligers. De samenwerking 

en uitwisseling tussen de medewerkers van het ziekenhuis, 

PARTNERZIEKENHUIZEN

Centre des Handicapés de Gatagara
Directeur: Frère Kizito Misago 

Stand van zaken TRC: uitvoering

Prioritaire domeinen TRC: 1. Gespecialiseerde Orthopedie; 2. Kinesitherapie 

(neuro) 

Activiteiten 2018: 

• 1 zending met terreinvrijwilligers: Orthopedie

• 2 zendingen met terreinvrijwilligers: Kinesitherapie

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: kinemateriaal voor uitbouw 

van afzonderlijke pediatrie afdeling, instrumenten orthopedie, sterilisator

Samenwerking met: Fracarita Belgium, Les Amis de Gatagara

Hôpital de district de Mibilizi 
Directeur: Dr. Theoneste Nzaramba

Stand van zaken TRC: uitvoering 

Prioritaire domeinen TRC: 1. TraumatoOrthopedie; 2. Moeder en Kind 

Activiteiten 2018: 

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Orthopedie 

• 1 zending met terreinvrijwilligers: Moeder en Kind

• 2 zendingen met lokale experten: Moeder en Kind

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: operatietafel, onderzoeks

tafel, kinétafel, doptone, pulsoxymeters, negatoscoop

Hôpital de Murunda 
Directeur: Dr. Eugène Nilingiyimana 

Stand van zaken TRC: uitvoering 

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

gische urgenties; 3. Versterking van de ziekenhuisstrategie en het monito

ring en evaluatiesysteem

Activiteiten 2018: 

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Verloskundige en gynaecologische urgenties 

• 1 gemengde zending met terreinvrijwilligers en lokale experten: 

Basischirurgie 

• 1 consult strategisch plan ziekenhuis door een lokale expert

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: instrumentensets voor beval

lingen, keizersnede, laparotomie en episiotomie, laryngoscoop, sterilisatie

materiaal, onderzoekslamp

Samenwerking met: Ingobyi

partnerziekenhuizen

3
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de lokale expert chirurgie en de vrijwilligers ervoeren zowel de 

partner als de ploeg als zeer positief.

De nauwere aansluiting bij de realiteit van het partnerziekenhuis 

en het medezeggenschap in de keuze van de experten zijn voor 

onze partners in Rwanda waardevol. In het domein obstetrische 

en gynaecologische urgenties werd een eerste zending georga

niseerd. Voor dit domein werken we nauw samen met de vzw 

Ingobyi die zich naast veilig moederschap toelegt op pediatrie, 

neonatologie en ziekenhuishygiëne. 

Als derde domein koos het ziekenhuis voor ondersteuning in de 

opmaak en opvolging van het strategisch plan van het zieken

huis. Een lokale consultant is ingeschakeld om het ziekenhuis 

van Murunda hierin te begeleiden. 

Met de ziekenhuizen van Kabgayi en Ruhengeri is de samenwer

king in Rwanda beëindigd.
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Burkina Faso 

BEËINDIGING PARTNERSCHAPPEN

In 2018 is de samenwerking met twee partnerziekenhuizen 

in Burkina Faso beëindigd. Het gaat om het Centre Médical 

avec Antenne chirurgicale (CMA) de Orodara, gelegen in het 

westelijke grensgebied met Mali. Deze regio blijft een precaire 

veiligheidssituatie kennen, waardoor de continuïteit van onze 

activiteiten er niet gegarandeerd is. 

Omdat Artsen Zonder Vakantie wenst verder te werken aan de 

basisdiensten in de perifere ziekenhuizen in Burkina Faso, reke

ning houdend met hun mandaat binnen het nationale gezond

heidssysteem, is ook de samenwerking met het CMA Paul VI, 

gelegen in de hoofdstad Ouagadougou stopgezet. Gedurende 

meer dan tien jaar werkten we er binnen het domein van de 

orthopedie en de laatste jaren richtten onze activiteiten zich 

op het aanleren van gespecialiseerde orthopedische chirurgie 

(totale heupprotheses). De terreinvrijwilligers die in het CMA 

Paul VI zendingen deden getuigen over een positieve evolutie 

op vlak van organisatie en hygiëne van de operatiezaal en de 

(para)medische technische competenties van het personeel. 

EERSTE CAPACITEITSVERSTERKENDE TRAJECTEN

Burkina Faso was het enige partnerland van Artsen Zonder 

Vakantie waar we de werking met capaciteitsversterkende 

trajecten nog niet hadden geïntroduceerd. We zijn dan ook blij 

dat we met het CMA de Dô en het CMA de Houndé in december 

2018 trajecten konden opmaken.

Beide CMA’s zijn gelegen in de regio van de Hauts Bassins. In elk 

ziekenhuis werkten we 2,5 dagen samen met een gemengd 

gezelschap van artsen en verpleegkundigen van verschillende 

diensten, naast medewerkers van ondersteunende diensten 

zoals labo of administratie. 

PARTNERZIEKENHUIZEN

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

Stand van zaken TRC: uitwerking 

Prioritaire domeinen TRC: 1. Spoedgevallen; 2. Preventief onderhoud van 

biomedisch materiaal 

Activiteiten 2018: 1 zending Algemene chirurgie

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

Stand van zaken TRC: uitwerking 

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

spoedgevallen 

Activiteiten 2018: 1 zending Algemene chirurgie

Belangrijkste materiaal aangekocht in 2018: chirurgische instrumenten

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

Stand van zaken: exit 

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

Stand van zaken: exit

Activiteiten 2018: 1 zending gespecialiseerde Orthopedie 

partnerziekenhuizen

4

Het ziekenhuis maakte een zelfevaluatie waaruit een lijst 

prioritaire noden naar voren kwamen. Binnen deze lijst 

keken we waar Artsen Zonder Vakantie een meerwaarde 

kan betekenen binnen een capaciteitsversterkend traject.

Met het CMA de Dô zullen we vanaf 2019 gedurende drie 

jaar samenwerken binnen twee prioritaire domeinen, met 

name ‘onthaal en opvang van chirurgische spoedgevallen’ 

en ‘preventief onderhoud van biomedische apparatuur’. 

De prioritaire domeinen voor het capaciteitsversterkend 

traject met het CMA de Houndé zijn algemene chirurgie en 

verloskundige en neonatale spoedgevallen.

EEN LOKAAL MEDISCH ADVISEUR VOOR 
BURKINA FASO

Dr. Mathieu Dossou werkte al enige tijd als lokaal medisch 

adviseur voor Artsen Zonder Vakantie in Benin. Sinds 

oktober 2018 besteedt hij 40% van zijn tijd aan Burkina 

Faso. Hij zal mee de samenwerking met de Burkinese 

ziekenhuizen opvolgen en vorm geven. Een lokaal medisch 

adviseur biedt ons de kans om lokale activiteiten uit te 

werken en de contacten uit te bouwen met lokale autori

teiten en andere actoren binnen de gezondheidssector. 

Een voorproefje was de deelname van twee Burkinese 

ziekenhuizen aan een vorming georganiseerd door AMCES 

in Benin over communautaire gezondheidszorg. 
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JENGA MAARIFA:  
opleiding en sensibilisering
In 2018 zette Artsen Zonder Vakantie het project Jenga Maarifa voort in nauwe 
samenwerking met de provincie VlaamsBrabant en met hun financiële steun. 
De opleiding moet een antwoord bieden op de dringende behoefte aan correct 
opgeleide biomedische technici met praktijkervaring. De opleiding ging in 2016 van 
start in Bukavu (ZuidKivu, DR Congo). Ze is opgesplitst in modules en is bestemd 
voor de onderhoudstechnici die in de gezondheidsstructuren werken. De deel
nemers aan het project Jenga Maarifa zijn afkomstig uit Burundi, uit de partner
ziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie in ZuidKivu, en uit de gezondheidszones 
van Memisa in het westen en het centrum van de DR Congo.

JENGA 
MAARIFA 
betekent

KENNIS 
OPBOUWEN 

in het 
Swahili

MODULE, STAGE EN ZOMERCURSUS

In samenwerking met de Franse ngo Humatem werd in februari 

een laatste module van twee weken georganiseerd voor de 

20 deelnemers van het project Jenga Maarifa. De module 

behandelde drie thema’s: de koudeketen, de sterilisatie van 

biomedisch materiaal en beeldvorming. De opleiders waren 

vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie, deskundigen van 

Artsen Zonder Grenzen en lokale experts uit Rwanda. In mei 

volgden de deelnemers een stage van twee weken in acht 

ziekenhuizen in de provincie ZuidKivu om hun verworven 

kennis in de praktijk om te zetten. De technici werden in vier 

groepen verdeeld en begeleid, onder meer door vrijwilligers 

van Artsen Zonder Vakantie. Vervolgens werd er nog een 

vorming van vier weken georganiseerd in de vorm van een 

zomercursus voor 22 technici (geselecteerd uit de 40 deelne

mers aan de zomercursus 2017), die plaatsvond in het HGT van 

Panzi van dokter Mukwege. Onder meer de inventarissen en 

onderhoudsplannen, de elektrische veiligheid, de operatie

verlichting, het elektrisch scalpel en de zuurstofconcentrator 

werden tijdens de zomercursus besproken.

CONCRETE RESULTATEN

Tijdens de laatste module en de praktische stage konden bijna 

40 biomedische apparaten hersteld worden: zuurstofconcen

trators, multiparametermonitors, elektrische scalpels, echogra

fieapparatuur, microscopen, enzovoort. 126 toestellen konden 

geïdentificeerd, gesorteerd en geïnstalleerd worden in de zieken

huizen van Mubumbano en Ciriri. De technici stonden ook in 

voor het onderhoud van de fotovoltaïsche centrales van Sosame, 

Nyantede en Panzi en installeerden drie generatoren. Dankzij 

de uitwisseling van kennis in een WhatsAppgespreksgroep die 

de technici speciaal hadden opgericht, konden er tussen de 

modules door ook andere herstellingen worden uitgevoerd.

AFSLUITING VAN HET PROJECT

Het project Jenga Maarifa liep in augustus af met een heuse slotceremonie, waarbij de 20 biomedi

sche technici die de hele opleiding hadden gevolgd, hun diploma ontvingen. Zij kunnen nu instaan 

voor het onderhoud, de preventie en de reparatie van de biomedische apparatuur van een ziekenhuis. 

De ceremonie werd voorgezeten door provinciaal minister van Volksgezondheid, dokter Vincent 

Cibanvunya, in aanwezigheid van de hoofdartsen van de zones, de medischdirecteurs, de bestuur

ders van de ziekenhuizen en andere gezondheidsautoriteiten van ZuidKivu. De afgevaardigden van 

Artsen Zonder Vakantie, Humatem en de provincie VlaamsBrabant waren eveneens aanwezig.

SENSIBILISERING IN HET NOORDEN EN HET ZUIDEN

In 2018 organiseerden we twee colloquia onder de noemer 

‘Biomedische uitrusting voor goede zorg. Denk mee met ons!’, 

over de onderhoudsproblematiek van biomedische apparaten 

en het belang van een biomedische onderhoudsstrategie. 

We  benadrukten ook hoe belangrijk het is om het juiste materiaal 

te schenken aan de partners in het Zuiden. Aan het eerste collo

quium namen zowat 70 personen deel. Het vond plaats in juni in 

de gebouwen van de provincie VlaamsBrabant met experts uit 

binnen en buitenland. In augustus organiseerden we over dezelfde 

onderwerpen een tweedaags colloquium in Bukavu. Verschillende 

ngo’s, de besturen van meerdere ziekenhuizen in ZuidKivu, 

de medischdirecteurs, de hoofdartsen van de zones en de lokale 

gezondheidsautoriteiten namen aan het colloquium deel, net als 

de biomedische technici die aan het project Jenga Maarifa deel

namen. Qua sensibilisering nam Artsen Zonder Vakantie deel aan 

verschillende overlegmomenten binnen 4de pijlerorganisaties of 

andere ngo’s en organiseerden we er ook enkelen zelf.

Meer info: www.jenga-maarifa.be

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

VlaamsBrabant is zeer vooruitstrevend op het vlak van gezondheidstechnologie. Onder 

meer op het vlak van medische biotechnologie behoort de provincie tot de wereldtop. 

Voor dit project doet de NoordZuidwerking van de provincie VlaamsBrabant een 

beroep op de expertise van Artsen Zonder Vakantie. Zo investeert ze structureel in de 

capaciteitsversterking van ziekenhuizen in OostCongo en daarbuiten, met het oog op het 

correcte gebruik en onderhoud van biomedische apparatuur.
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Personentransport

Artsen Zonder Vakantie is zich ervan 

bewust dat het hoge aantal vliegreizen 

van vrijwilligers en medewerkers een 

grote ecologische voetafdruk nalaat. 

In 2014 compenseerde Artsen Zonder 

Vakantie daarom voor de eerste maal de 

volledige CO² uitstoot van deze vlieg

reizen. Daarnaast wil Artsen Zonder 

Vakantie waar mogelijk de uitstoot 

beperken. Zo opteren we zo veel mogelijk 

voor langere zendingen en organiseren 

we naast onze klassieke zendingen, capa

citeitsversterkende activiteiten waarbij 

we een beroep doen op lokale expertise. 

Samenwerking met onze 
partners

Artsen Zonder Vakantie wil ook zijn 

partners sensibiliseren en onder

steunen bij onder andere afvalpreventie 

en – verwerking, stockbeheer en het 

terugdringen van ongepast gebruik van 

antibiotica. Deze thema’s komen dan ook 

regelmatig aan bod tijdens de verschil

lende activiteiten.

Duurzamer werken  
in Mechelen

We willen ook duurzamer werken op 

het kantoor in Mechelen. De hiervoor 

opgerichte werkgroep Fair & Eco richtte 

zich in 2018 op twee thema’s: het print

gebruik en het aankoopbeleid. Dankzij 

onze inspanningen slaagden we erin het 

printgebruik te reduceren tot gemiddeld 

32% minder kleurenprints en 10% minder 

zwartwitprints ten opzichte van het 1ste 

trimester van 2018. Ook in 2019 zullen 

we volop inzetten op dit thema. Onze 

ambitie is om te groeien naar een papier

loos kantoor.

Daarnaast namen we ons aankoopbeleid 

onder de loep. We besloten bijvoorbeeld 

volledig om te schakelen naar kraan

tjeswater en kozen resoluut voor verse 

soep in plaats van voorverpakte zakjes.

Sinds eind 2018 is er bij Artsen Zonder 

Vakantie op maandag geen plaats meer 

voor vlees of vis aan tafel. Want een 

dagje per week vegetarisch eten is eigen

lijk goed voor… alles en iedereen! Het is 

dé ideale manier om iets voor je eigen 

gezondheid te doen én voor het klimaat. 

Bovendien zorg je meteen voor een 

betere voedselverdeling in de wereld en 

voor gelukkigere dieren. En dat allemaal 

door één dag in de week anders te eten. 

De wereld veranderen was nog nooit zo 

makkelijk. En lekker! 

Structureel medisch 
materiaal

Vanaf 2018 volgt Artsen Zonder Vakantie 

jaarlijks het aandeel structureel mate

riaal op dat we in de loop van het 

programma aankochten en nog in 

gebruik is. Op deze manier kunnen we 

evalueren of het door ons gekochte 

materiaal betrouwbaar, gebruiksvrien

delijk en aangepast is en of het op een 

juiste manier wordt onderhouden.

In september 2018 liep het project Jenga 

Maarifa af. In samenwerking met de 

provincie VlaamsBrabant organiseerde 

Artsen Zonder Vakantie gedurende twee 

jaar een praktijkgerichte opleiding voor 

onderhoudstechnici van ziekenhuizen in 

OostCongo en Burundi. Zo kunnen zij in 

hun ziekenhuizen instaan voor de juiste 

basisinfrastructuur en voor het correct 

onderhoud van biomedische apparatuur. 

Artsen Zonder Vakantie bekijkt momen

teel de mogelijkheid om dit project uit te 

breiden naar andere partnerlanden.

Verbruiksmateriaal  
en medicatie

Omdat uit een analyse van onze 

Zuidwerking bleek dat het transport van 

goederen de belangrijkste factor in onze 

milieuimpact is, besloten we in 2016 om 

deel te nemen aan het ‘Lean and Green’ 

traject van het Vlaams Instituut voor de 

Logistiek (VIL). Artsen Zonder Vakantie 

ambieert hiermee om over een periode 

van vijf jaar, zijn logistieke CO² voetaf

druk met minstens 20% te verkleinen. 

De twee belangrijkste pijlers om deze 

doelstelling te halen zijn: meer inzetten 

op maritiem transport in plaats van op 

luchtvracht en meer lokaal aankopen 

in onze partnerlanden. Als we kijken 

naar de cijfers voor 2018, dan blijkt dat 

we voor het halen van deze doelstelling 

ruimschoots op schema zitten. 

Net zoals we al doen met de vluchten 

van onze terreinvrijwilligers koos Artsen 

Zonder Vakantie er in 2018 ook voor om 

de resterende uitstoot van het transport 

via luchtvracht (7 ton) te compenseren. 

Klimaatcompensatie neutraliseert het 

nadelige effect van vliegreizen door te 

investeren in gecertificeerde duurzame 

energieprojecten in ontwikkelings

landen. Deze projecten wekken schone 

energie op en leveren een positieve 

bijdrage aan de lokale bevolking in 

ontwikkelingslanden in de vorm van 

werkgelegenheid, onderwijs en betere 

leefomstandigheden. Als project kozen 

we voor houtovens in Oeganda, als alter

natief voor koken op open vuur. (Meer 

info: www.climateneutralgroup.com/

klimaatprojecten)

Duurzaamheid
Artsen Zonder Vakantie wil duurzaam werken in alle geledingen van de 
organisatie. Om de realisatie van onze duurzaamheidsambities op ecologisch vlak 
mogelijk te maken, werkt Artsen Zonder Vakantie met een duurzaamheidsplan. 
Dit plan toont welke zaken al verwezenlijkt zijn, welke opgaven Artsen Zonder 
Vakantie zelf oppakt en voor welke aspecten de organisatie beroep doet op 
andere actoren met meer expertise. 
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De duurzame aanpak van Artsen Zonder Vakantie 
richt zich op verschillende domeinen: 
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SUCCESVOLLE CAMPAGNES

De campagnes die Artsen Zonder 

Vakantie samen met Memisa en Dokters 

van de Wereld realiseert, zijn een belang

rijk onderdeel van de sensibiliserende 

rol die Artsen Zonder Vakantie sinds 2017 

in België opneemt. Bij sensibilisering is 

bewustwording van de problematiek van 

toegang tot kwaliteitsvolle gezondheids

zorg in SubSaharaAfrika een eerste 

belangrijke stap naar meer solidariteit.

Moedersterfte in DR Congo was dan 

ook het thema van de eerste gezamen

lijke campagne, die we in maart 2018 

lanceerden. Het fictieve verhaal van 

Sanza die moet bevallen maar moeilijk

heden ondervindt om in het ziekenhuis 

te geraken, gaf een inkijk in het leven van 

vele Congolese vrouwen.

Bij de tweede campagne, gelanceerd in 

oktober 2018, lag de focus op de harde 

realiteit waarmee onze partnerzieken

huizen in DR Congo geconfronteerd 

worden: onvoldoende goed opgeleide 

artsen en een tekort aan medicatie, 

stromend water en elektriciteit maken 

medische zorg verlenen niet evident. 

Onder het motto ‘Ondenkbaar in België, 

de realiteit in DR Congo’ confron

teerden we patiënten in een wachtzaal 

in Brussel met deze problematiek. 

Hun reacties gebruikten we in filmpjes 

die we verspreidden via sociale media. 

De campagnes kan je terugvinden op 

de  gezamenlijke website  

gezondheidszorgvooriedereen.be.

Met beide campagnes bereikten we meer 

dan 700.000 personen op sociale media. De 

campagnewebsite gezondheidszorgvoor

iedereen.be telde 12.720 unieke bezoekers. 

UITGEBREIDE PERSAANDACHT

Ook in de media konden beide campagnes 

rekenen op heel wat zichtbaarheid. Bij de 

lancering bundelden we onze krachten 

door gezamenlijke persberichten uit 

te sturen. Zowel Nederlandstalige als 

Franstalige journalisten pikten die pers

berichten uitgebreid op. 

De eerste campagne verscheen in 

gespecialiseerde pers zoals Artsenkrant, 

Congoforum en Journal du Médecin. 

Ook in de pers die zich richt op een breed 

publiek kwamen we goed aan bod. Denk 

hierbij aan Marie Claire, Metro, Gaël, 

Libelle, Het Laatste Nieuws, La Libre, BX1, 

RTL en VRT Radio 1. 

Bij de lancering van de tweede campagne 

in oktober konden we opnieuw 

rekenen op heel wat aandacht in de 

Nederlandstalige en Franstalige pers, met 

items in onder meer Artsenkrant, Journal 

du Médecin, VRT Radio 1, Kerknet, BX1, Mo 

magazine, Congoforum en Pub.be.

Uiteraard kwam Artsen Zonder Vakantie 

ook met andere items aan bod in de 

media (zie verder).

VRIJWILLIGERS VERSTERKEN

Naast sensibilisering via campagnes 

vindt Artsen Zonder Vakantie het 

versterken van de competenties van 

haar vrijwilligers heel belangrijk. Via 

vormingen over onder andere intercultu

raliteit en de evolutie van ontwikkelings

samenwerking, verdiepen we de kennis 

en competenties van onze vrijwilligers. 

Zo staan ze nog sterker bij het realiseren 

van hun vrijwilligerswerk op het terrein 

en hier in België.

Ook op de jaarlijkse Vrijwilligersdag 

is vorming een belangrijk luik. De 185 

aanwezigen lieten zich tijdens de 

plenaire sessie en tijdens de interac

tieve themacafés inspireren door een 

boeiende mix aan sprekers. Tijdens de 

themacafés kwamen onder meer de 

samenwerking met Memisa, ziekenhuis

hygiëne bij de Afrikaanse partner en de 

evolutie binnen de ontwikkelingssamen

werking aan bod.

SENSIBILISERING MEDISCH 
MATERIAAL

Een ander belangrijk luik binnen Artsen 

Zonder Vakantie is de sensibilisering 

over het goed schenken van medisch 

materiaal. Volgens de WHO is 7090% 

van al het geschonken medisch mate

riaal niet operationeel. Vaak is het 

materiaal defect, is het niet aangepast 

aan de lokale context, zijn er geen 

vervangstukken te vinden en zijn er geen 

techniekers voor de installatie en het 

onderhoud ervan. Voor Artsen Zonder 

Vakantie is het één van de speerpunten 

om andere organisaties en de Belgische 

ziekenhuizen hierover te sensibili

seren. Aan de hand van een educatieve 

tentoonstelling, videomateriaal en een 

handleiding brengen we het debat op 

gang over de zin en de onzin van het 

verschepen van medisch materiaal naar 

het Zuiden. Zo trachten we bij te dragen 

aan positieve acties die werkelijk een 

verschil maken. 

FOCUS OP FRANSTALIG BELGIË

In 2018 was een van de prioriteiten van 

Artsen Zonder Vakantie het intensiveren 

en professionaliseren van de communi

catie naar het Franstalige publiek, om 

de organisatie ook in Franstalig België 

meer bekendheid te geven. Daarom 

werd in april een nieuwe Franstalige 

medewerker aangeworven op de afde

ling Communicatie, Sensibilisering en 

Fondsenwerving.

Die beslissing leverde meteen al mooie 

resultaten op, zowel op het vlak van 

zichtbaarheid in de media als op het 

vlak van fondsenwerving. Zo zijn er 

dankzij de uitbreiding van het adres

boekje met Franstalige perscontacten in 

2018 diverse items over Artsen Zonder 

Vakantie in de pers verschenen. 

In de regio’s Luik en WaalsBrabant 

begonnen we in mei met een deuraan

deurcampagne om nieuwe donateurs te 

Communicatie, fondsenwerving 
en sensibilisering

Voor het eerst kwam Artsen Zonder Vakantie in 2018 naar buiten met een 
sensibiliserende campagne, in samenwerking met Memisa en Dokters van 
de Wereld. Deze en andere acties leverden heel wat mediaaandacht op, niet 
in het minst in Franstalig België, dankzij de aanwerving van een Franstalige 
communicatiemedewerker.
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werven. In totaal zijn er in 2018 zo’n 2.000 nieuwe maandelijkse donateurs 

bijgekomen. Gemiddeld schenken zij iets meer dan 12 euro per maand. 

MEER MEDIA

Ook los van de sensibiliseringscampagne verscheen Artsen Zonder Vakantie 

in 2018 weer uitvoerig in kranten, magazines en onlinepublicaties, evenals op 

radio en televisie.

Zo verscheen het project Jenga Maarifa in de Artsenkrant en in het magazine 

Verband van het Vlaamse Kruis. Margriet Hermans lanceerde een nieuw 

praatprogramma op Eclips TV en nodigde twee terreinvrijwilligers uit, 

pediater Sabine Bleyaert en gynaecoloog Frieda Vankelecom, om over hun 

engagement voor Artsen Zonder Vakantie te praten.

Kerk en Leven, dat wekelijks op meer dan een half miljoen exemplaren 

verschijnt, had uitgebreide interviews met OKverpleegkundige Linda 

Vanrietvelde over haar vrijwilligerswerk en met Lieven D’haese, verantwoor

delijke techniek, materiaal en organisatie van Artsen Zonder Vakantie.

Tijdens de zomervakantie bracht Le Soir zowel in de krant als online een 

interview met pediater Diane Stroobant en met pediatrisch verpleegkundige 

Cathérine Struyf. Ook het 18 uur journaal van televisiezender BX1 bracht een 

interview met Cathérine Struyf, terwijl pediater Patrick Peeters geïnterviewd 

werd door RTBF radio.

KnackWeekend.be interviewde gynaecoloog Angelica Meersch en regio

nale televisiezender RTV liet anesthesist Herbert Cooreman aan het woord. 

We kunnen dus terugblikken op een mooi mediajaar.

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

Fondsenwerving en verbindt zich er als dusdanig toe om een strikte deontologi

sche code te respecteren. Deze code bepaalt dat alle schenkers, medewerkers en 

personeelsleden recht op informatie hebben onder de vorm van transparante en 

uitgebreide informatie. Meer informatie op www.azv.be.
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OP

RESULTATENREKENING BUDGET 2019 2018 2017

TOTAAL�INKOMSTEN 4.529.752 3.970.968 3.995.044

Giften 2.771.558 2.657.416 2.577.453

Subsidies 1.747.584 1.306.002 1.404.416

Diverse�opbrengsten 10.610 7.550 13.175

TOTAAL�UITGAVEN 4.718.352 3.766.190 3.990.282

Zuidwerking 3.173.743 2.252.374 2.530.638

Sensibilisering�en�vrijwilligerswerking 110.856 73.575 66.172

Algemene�Werkingskosten 475.072 498.117 539.788

Fondsenwerving 350.137 313.008 344.239

Externe�communicatie 119.390 132.188 156.060

Afschrijvingen 472.154 478.020 341.065

Diverse�kosten 17.000 18.908 12.320

OPERATIONEEL�RESULTAAT -188.600 204.778 4.762

Kosten�kantoorgebouw 75.637 0 0

RESULTAAT -264.237 204.778 4.762

BALANS 2018 2017

ACTIVA 3.541.234 3.723.374

Vaste�activa 844.428 853.382

Vlottende�activa 2.696.806 2.869.992

PASSIVA 3.541.234 3.723.374

Eigen�vermogen 2.642.919 2.438.140

Schulden 898.315 1.285.234

Balans en 
resultatenrekening 2018

De kerncijfers van de balans en resultatenrekening (op 31/12/2018)
De totale opbrengsten voor 2018 bedragen € 3.970.968.
De totale kosten voor 2018 bedragen € 3.766.190.
Artsen Zonder Vakantie sluit het boekjaar 2018 af met een positief resultaat van € 204.778 
of ruim € 469.374 beter dan gebudgetteerd (min € 264.596).

BALANS

Het balanstotaal 2018 bedraagt € 3.541.234 ten opzichte van 

€ 3.723.374 vorig jaar.

ACTIVA
De vaste activa bedragen € 844.428 ten opzichte van € 853.382 

vorig jaar. 

Deze lichte daling is te wijten aan minder straatwervingscam

pagnes.

PASSIVA
Het eigen vermogen bedraagt € 2.642.919. 

De post diverse schulden bevat een provisie “investeringsplan 

voor de technische en biomedische uitrusting van de partner

ziekenhuizen” voor een totaal bedrag van € 511.050.

RESULTATENREKENING

Het boekjaar sluit af met positief resultaat van € 204.778. 

De totale inkomsten bedragen € 3.970.968 en dit is 99% van wat 

was gebudgetteerd.

De totale kosten voor de Zuidwerking bedragen € 2.252.374 of 

13% lager dan begroot. Dit komt door de gespannen situatie 

in DR Congo (Kinshasa) en Burundi waar een aantal zendingen 

werden geschrapt. Samen met de investeringen in biomedische 

apparatuur in onze partnerziekenhuizen voor een bedrag van 

€ 290.991, die mede gefinancierd werden dankzij de hoger

genoemde provisie voor het investeringsplan, brengt dit het 

algemene totaal van de werking van Artsen Zonder Vakantie in 

het Zuiden op € 2.543.365.

De uitgaven voor zowel fondsenwerving als communicatie 

waren lager dan voorzien (resp. € 54.948 en € 87.443 minder). 

Bepaalde acties die gebudgetteerd werden, waren niet langer 

opportuun, andere kosten vielen lager uit dan begroot.

De algemene werkingskosten bedragen € 498.117 en zijn net 

binnen budget (€ 508.244). Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een 

lagere kost voor het ICT gebeuren en de post verzekeringen.

De afschrijvingen (€ 478.020) bleven binnen budget.
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CAPACITEITSVERSTERKENDE TRAJECTEN 2.0

Aangezien in 2018 bij heel wat partnerziekenhuizen het traject 

voor capaciteitsversterking ten einde liep, zullen er in 2019 

verschillende nieuwe trajecten opgestart worden. Bij maar 

liefst tien partnerziekenhuizen staan nieuwe capaciteitsver

sterkende trajecten in de steigers. Elk traject vertrekt van de 

noden die het partnerziekenhuis bij zichzelf vaststelt, een erg 

gewaardeerde aanpak. 

NIEUWE SAMENWERKINGEN IN BURUNDI

Niet alleen van onze partners krijgen we waardering voor die 

werkwijze, de Europese Unie ziet in Artsen Zonder Vakantie een 

betrouwbare partner voor een groots project: eind vorig jaar 

werd ons gezamenlijke EUprogramma voor Burundi goedge

keurd. Samen met Enabel, Memisa en Louvain Coopération 

werken we aan een betere toegang tot kwaliteitsvolle gezond

heidszorg voor de Burundese bevolking. Artsen Zonder Vakantie 

zal onder andere werken aan het verbeteren van het systeem 

van referentie en contrareferentie, integratie van de mentale 

gezondheidszorg, preventief onderhoud van biomedisch mate

riaal en een nationale aanpak rond het probleem van fistels. 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE MEERJARENPROGRAMMA 

In 2019 zijn we precies halverwege in het uitvoeren van 

ons huidige vijfjarenprogramma, dat startte in 2017 en 

afloopt in 2021. Net zoals alle ngo’s die bij de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking (DGD) een vijfjarenprogramma 

hebben, zal Artsen Zonder Vakantie samen met Memisa een 

tussentijdse evaluatie laten uitvoeren om na te gaan wat goed 

loopt en wat beter kan. Op het einde van het programma, in 

2021, is een eindevaluatie van het programma gepland waarin 

de behaalde resultaten op het terrein worden geëvalueerd. 

MATERIALITEITSANALYSE

Hoe kunnen we onze werking beter afstemmen op de duur

zame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties? 

Wat is de maatschappelijke impact van onze activiteiten? 

Op deze vragen wil Artsen Zonder Vakantie graag een antwoord 

vinden. In 2019 zullen we daarom samen met True Price 

een materialiteitsanalyse van onze werking uitvoeren. We 

ontvingen hiervoor subsidies van het Federaal Instituut voor 

Duurzame Ontwikkeling. De materialiteitsanalyse moet ons 

helpen om strategische keuzes te maken die onze maatschap

pelijke impact vergroten. 

VERHUIS HOOFDKANTOOR

De dagen van het Mechelse gebouw waar Artsen Zonder 

Vakantie nu nog gevestigd is, zijn geteld: het gebouw wordt 

gesloopt om de heraanleg van het Rode Kruisplein mogelijk te 

maken. Gelukkig is de zoektocht naar een nieuw kantoor tijdig 

begonnen en goed afgelopen: in het najaar verhuizen we naar 

de Zwartzustersvest 21 in Mechelen. 

Blik vooruit 2019
Niet alleen de verhuis naar een nieuw kantoor in Mechelen belooft van 2019 een 
bewogen jaar te maken. Ook voor tien nieuwe trajecten met partnerziekenhuizen, 
een externe tussentijdse evaluatie en een nieuw samenwerkingsverband in 
Burundi zullen we onze mouwen mogen opstropen. 
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Algemeen beheer Sponsors

Raad van Bestuur

Sabine Bleyaert

Diederik Blockmans

Sabine Custers 

Christiane Franck 

Hugo Prims

Krista Vandenborre

Directeur ad interim

Krista Vandenborre

Algemene Vergadering

Sabine Bleyaert

Diederik Blockmans

JeanVictor Blondiau

Françoise Castermans

Sabine Custers 

Frank De Paepe 

Frans De Weer

Christiane Franck

Jan Goossens

Michel Hoogmartens

Pierre Kiakulanda

Yves Kluyskens

Aldegonda Martens

Werner Mathieu

Carole Meersschaert

Reginald Moreels

Bruno Mortelmans

Gustave Nzuzi

Patrick 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 Vrancken

Dirk Weets

Erevoorzitter

Frans De Weer

Commissaris-revisor

Vyvey & Co bedrijfsrevisor

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

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

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

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

instanties die ons steunden in het voorbije jaar. 

BESTUURSORGANEN* BEDANKT�VOOR�UW�ONMISBARE�STEUN!

Gemeente Kontich

Gemeente Lubbeek 

Gemeente Schilde

Stad Mechelen

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting

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

fondsen, serviceclubs en collegaartsen.

*�Samenstelling�op�27�april�2019 ©
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+
Sterker lokaal gezondheidssysteem 

Betere medische zorg

1
Kennis en kunde van het lokaal

(para)medisch personeel is verbeterd  

3
De organisatie van het

 partnerziekenhuis is verbeterd  

2
Werking van technische en onder-

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

CONTEXT
CAPACITEITSVERSTERKING

 ARTSEN ZONDER VAKANTIE

ACTIVITEITEN
OP DE DRIE 
DOMEINEN

RESULTAAT
VOOR DE 
PARTNER-

ZIEKENHUIZEN

RESULTAAT 
VOOR DE 

BEVOLKING

On-the-job training door 
terreinvrijwilligers of door lokale 

experten

Coaching

Theoretische vormingen

Lokale stages

Ondersteuning met 
geneesmiddelen en medische 

verbruiksgoederen

Begeleiding bij opmaak van 
protocollen en procedures

Aankoop biomedische apparatuur

Vorming preventief onderhoud en 
gebruik biomedische apparatuur

Referentiewerken voorzien

Kennisuitwisseling tussen lokale 
partnerziekenhuizen

Tekort aan voldoende 
gekwalificeerd (para)medisch 

personeel 

De capaciteiten van het 
(para)medisch personeel versterken 

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

De organisationele capaciteiten bij de 
partnerziekenhuizen versterken (ziekenhuishygiëne, 

ziekenhuismanagement, stockbeheer)

1

2

3

Onvoldoende aangepast 
structureel medisch materiaal

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

Ondersteunende diensten 
onvoldoende uitgebouwd 

Ontoereikende interne organisatie 
van de ziekenhuizen 
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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


