
NIEUWS
dec 2015

Na een langdurige periode van 
besprekingen met de Rwandese 
regering opende fADA eindelijk de 
nieuwe tandheelkundige kliniek in het 
districtshospitaal van de regio Gicumbi.

Op 12 maart 2015 kon deze voorziening in 
Byumba van start. De locatie is door fADA 
verbouwd en compleet ingericht. Dit komt 
vooral de hygiënische omstandigheden ten 
goede. Omdat er nu twéé behandelkamers 
zijn, kunnen er meer patiënten terecht 
voor goede tandheelkundige zorg.

Er is geboord, gehamerd, getimmerd en 
geschilderd. Soms bleken de muren niet 
solide genoeg om een operatielamp aan te 
bevestigen. Het vermogen van iedereen om 
met de gegeven situatie zo creatief mogelijk 

Kliniek Byumba draait op volle toeren!

‘Een slecht nieuwsgesprek’ 

Enorme doorbraak voor fADA

De aanloop 

De sprong

Tom van der Colk bezocht in 2014 voor 
de eerste keer de tandheelkundige afde-
ling in het districtshospitaal en schreef 
een niet mis te verstaan rapport over de 
situatie die hij daar aantrof.

Een gebrekkige hygiënische werksituatie, 
te weinig instrumentarium, geen sterilisa
tieruimte; kortom een belabberde situatie. 
Zonder een fatsoenlijke behandelruimte, 
goede apparatuur en onderhoud van het 
instrumentarium is geen behandeling 

‘Het werk achter 
de schermen’

om te gaan werd volop aangesproken. 
Men liet zich dan ook niet kennen; voor elk 
probleem dat zich voordeed werd een oplos
sing gevonden en het resultaat mag er zijn!

Met een bescheiden en gezellige ceremonie, 
in de aanwezigheid van de Nederlandse 

ambassadeur, Leonie de Ceulenaere, werd 
de nieuwe kliniek geopend. Bij de aanblik 
van de nette en praktisch ingerichte ruimtes 
vergaten de medewerkers van fADA al snel 
alle moeilijkheden van de verbouwing.

mogelijk. Maar hoe breng je deze 
schrijnende situatie onder de aandacht bij 
de directie van het ziekenhuis, zodat het in 
vruchtbare aarde valt en een vliegwiel voor 
verandering kan worden? 

Dan blijkt hoe belangrijk de intermenselijke 
verhoudingen zijn. Met de directeur van 
het districtshospitaal is een goed contact 
opgebouwd en een wederzijds vertrouwen 
ontstaan. Het rapport was voor hem wel 
even slikken, maar hij pakte het op. Hij riep 

zijn staf bij elkaar om samen met Tom de 
situatie op de tandheelkundige afdeling 
te bespreken. Deze bijeenkomst zorgde 
voor een doorbraak. De dental therapists, 
de chef de clinique en de onderhouds
monteur van fADA uit Kigali konden aan de 
slag met de verbouwing en de herinrichting 
van de afdeling. Ook kwamen Luc Ooms 
en Roland Vet te hulp om de uit Nederland 
verzamelde apparatuur te installeren.

Er werd een andere, grotere ruimte binnen 
het ziekenhuis als nieuwe tandheelkundige 
kliniek ingericht. In twee behandelkamers 
werd de benodigde gereviseerde tandheel
kundige apparatuur geplaatst; twee behan
delstoelen met ieder een operatielamp, 

een compressor en een afzuiginstallatie. 
Een afgescheiden sterilisatieruimte met 
een autoclaaf en twee wasbakken voor 
instrumentarium zorgen ervoor dat de 
hygiënische omstandigheden drastisch zijn 
verbeterd. Voor het personeel en de admi
nistratie is er een afgescheiden ruimte. Het 
röntgenapparaat staat in een aparte ruim
te en ook het ontwikkelen van röntgenfi lms 
gebeurt nu in een aparte kamer.
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De uitdaging

Het medicijn

‘Een cultuur verandering’

Jij maakt het verschil

De nieuwe kliniek is zodanig ingericht, dat 
het wetenschappelijke hygiëneprotocol 
efficiënt nageleefd kan worden. Het is de 
enige afdeling van het districtshospitaal 
waar dit zo is. Voor de handhaving van de 
hygiëne en het correcte onderhoud van 
het kostbare instrumentarium is de inzet 
van extra kliniek assistentes noodzakelijk. 
De financiële staf van het districtshospi
taal is van de noodzaak van deze extra 
inzet slechts gedeeltelijk overtuigd. Deze 
werkwijze stuit op weerstand bij mensen 
die het altijd ‘anders’ hebben gedaan en 
bij mensen van andere afdelingen die de 
inspanningen binnen de tandheelkunde 
kliniek als overdreven bestempelen.

Omdat schrijven in Rwanda meer status 
verleend waren de twee dental therapists, 
die al meer dan 5 jaar bij het districts
hospitaal in dienst zijn, gewend zich op 
de uitgebreide administratie te storten. 
Hierdoor besteedden ze minder tijd aan 
het behandelen van patiënten.

Er was gebrek aan empathie voor patiënten 
met pijn, maar ook voor patiënten die 
onverrichter zake soms urenlang naar huis 
moesten lopen of uit wanhoop besloten 
om in de wachtkamer te overnachten 
omdat de voettocht terug te zwaar was. 
Langzaam verandert de houding van de 
‘gevestigde orde’ op het platteland met als 
voorbeeld de medewerkers van fADA.

Dit was 2015

De medewerkers en de chef de clinique uit 
Kigali zijn een rolmodel voor de medewer
kers in het districtshospitaal. Ze pakken 
deze rol bewust op. Hun bejegening van 
patiënten, hun betrokkenheid en inzet op 
het werk en de efficiënte organisatie bren

Hier doen we het voor
Hij liep zijn voetjes stuk in zijn kapotte 
rubberen laarsjes en had kiespijn. Om 
hem te helpen is fADA het project op 
het platteland in Bu y mba gestart. Blijf 
ons steunen; in de rurale gebieden is 
de nood hoog.

gen een nieuw elan in de tandheelkundige 
afdeling. Het evenwicht is nog wankel; 
het is bij de medewerkers in Byumba nog 
geen tweede natuur geworden, maar het 
zaadje is gezaaid.  

Deep peace of the quiet earth to you for 2016

fADA heeft met haar interventie in het districtsziekenhuis de toegang van de  
armere plattelandsbevolking tot kwalitatief verantwoorde tandheelkundige zorg  
in het district Gicumbi weten te verbeteren. We zijn trots op wat er nu is en staan  
in de startblokken voor een voorspoedig vervolg in 2016!


