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Drie nieuwe uitdagingen op 
het platteland 

Byumba- Manyagiro-Rutare

FADA is aan het werk in het district Gicumbi met name in het districts hospitaal 
in Byumba en in 2 gezondheidscentra: Manyagiro en Rutare. Met het project op 
het platteland van Rwanda werd een nieuwe fase ingeluid en zijn de afgelopen 
jaar heel wat meters gemaakt. De opleidingskliniek staat in Kigali, de hoofdstad 
van Rwanda. Deze stad is in luttele jaren tijd uitgegroeid als een stad met goede 
infrastructurele voorzieningen. Het platteland is een heel ander verhaal. 

wat is het meest eff ectief als het om de 
behandelingen gaat?

FADA realiseert zich dat het er op aan komt 
zijn focus op “het delen en vermeerderen 
van kennis” helder voor ogen te houden 
en zich niet af te laten leiden door de 
infrastructurele problematiek die het land 
zelf zal moeten oplossen. Het komt er 
op aan om zo goed mogelijk om te gaan 
met de beperkte middelen die er zijn. 
Alleen met dat voor ogen kan fADA zijn 
slagkracht behouden. Onderwijs en kennis 
delen blijft de belangrijkste stap naar een 
onafhankelijke toekomst waardoor de 
mensen in het land zelf het heft in handen 
kunnen nemen.

Noheli Nziza n’Umwaka Mushya Muhire 2017
Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar

Zowel in het districtsziekenhuis als in de 
gezondheidscentra ontbreekt het aan 
een goede elektriciteitsvoorziening en 
als er al stroom is, kampt men vaak met 
instabiliteit of regelmatig terugkerende 
onderbrekingen. Ook de geografi e 
speelt een rol: het districtsziekenhuis en 
de gezondheidscentra liggen op hoge 
heuvelruggen meer dan 2000 m boven 
zeeniveau en daar is men afhankelijk 
van regenwater – want er is geen 
waterleiding. Kortom: de infrastructurele 
voorzieningen zijn van een ander niveau 
dan die in de hoofdstad. De beperkte 
middelen dwingen ons tot hernieuwde 
overwegingen m.b.t. de doelen die we ons 
in deze plattelandsomgeving stellen. Hoe 
gaan we de opleiding hier vorm geven en 

De medewerkers van de fADA kliniek 
in Kigali en de medewerkers van de 
gezondheidscentra hebben afgelopen 
jaar vele initiatieven ontwikkeld om de 
tandheelkundige zorg op het platteland 
te verbeteren. Ze weten het werk in de 
basale omstandigheden goed vorm te 
geven en gaan niet snel bij de pakken 
neerzitten. Deze enthousiaste jonge 
mensen dragen het project en weten 
waarvoor ze het doen: met een goede 
tandheelkundige zorg een bijdrage 
leveren aan de ontwikkelingen in hun land. 
FADA is vooral hen veel dank verschuldigd.

Veel dank 
verschuldigd

Dit was 2016

Byumba 

There is a crack 
in everything 
that’s how the 
light gets in
Werken in een ontwikkelingsgebied 
confronteert fADA regelmatig met 
onverwachte problemen. Niet iets om 
van te schrikken maar de zoveelste 
uitdaging om de problemen te lijf te 
gaan en andere wegen te zoeken om 
ons doel te bereiken. 

De weg naar de opening van de 
nieuwe kliniek in het districtshospitaal 
Byumba was lastig en het blijft een 
zorgenkindje. De constante instabiliteit 
van de elektriciteitsvoorziening zorgt 
voor schade aan de tandheelkundige 
apparatuur waardoor verdere, relatief dure 
investeringen stil komen te liggen. Het 
röntgenapparaat wat broodnodig is voor 
een goede diagnostiek is voorlopig niet 
aangesloten op het net. De lang beloofde 
generator die dit probleem voor het 
grootste deel kan ondervangen is door het 
ziekenhuis nog steeds niet geïnstalleerd. »
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  Rutare

Manyagiro

Als het rolmodel werkt
In het gezondheidscentrum van 
Manyagiro werkt Pascal, dental 
therapist opgeleid in de fADA kliniek. 

Hij blijkt in de praktijk bij de bejegening 
van de patiënten de gewenste attitude 
uit te dragen. Het is een onderwerp waar 
tijdens de opleiding door fADA consequent 
aandacht aan wordt besteed. Mede 
door Pascal’s uitstraling is in de lokale 
gemeenschap al snel bekend geworden dat 
er in het gezondheidscentrum een nieuwe 
tandheelkundige afdeling is. Met als gevolg 
dat het aantal patiënten in 3 maanden 
tijd is verdubbeld. We zijn terecht trots op 

hem! De omstandigheden waarin hij zijn 
werk moet doen zijn niet optimaal, maar hij 
doet het met enorme inzet, is enthousiast 
en levert kwalitatief goed werk af. 

Het materiaal waarmee hij moet werken 
is niet om over naar huis te schrijven. 
Gezondheidscentra  worden centraal 
van medische materialen voorzien, zoals 
injectienaalden en verdovingsvloeistoffen. 
De overheid probeert zo goedkoop 
mogelijk in te kopen, wat betekent dat 
het gezondheidscentrum in Manyagiro 
voorzien wordt van injectienaalden van een 
Chinees fabricaat. Deze naalden zijn niet 
zo goed en kunnen bij een onverwachte 
beweging van de patiënt afbreken. Als 
de verdovingsvloeistof in een bloedvat 
gespoten wordt en in de circulatie terecht 
komt, kan de patiënt onwel worden. 
Daarom moet dit tijdens het toedienen van 
een verdoving gecontroleerd worden. fADA 
heeft voor Manyagiro de verdovingsspuiten 
geleverd waarmee deze controle 
uitgevoerd kan worden. Helaas passen de 
beschikbare injectienaalden niet goed in 

De uitdaging 
voor Placide 
Rutare ligt op een hoogte van 2000 m, 
net als Manyagiro en Byumba op een 
heuvelrug. In het gezondheidscentrum 
van Rutare werkt Placide. Sinds februari 
2016 is hier een grote vooruitgang 
geboekt. 

De behandelstoel in het gezondheids
centrum was helemaal kapot, niets in de 
kliniek functioneerde en alles was rood 
van het stof. De hygiëne was zeer slecht, 
de weinige instrumenten lagen in een 
vochtige doos te roesten en waren niet 
gesteriliseerd. De monteur van de fADA 
kliniek, heeft de behandelstoel weer aan 
de praat gekregen. Placide is tevreden; 
nu kan de stoel op en neer, de leuning 
beweegt en er is zelfs een ultrasoon 
tandsteen verwijderapparaat geïnstalleerd. 
Eén deur verder is er een grote wasbak om 
instrumenten te reinigen en te drogen. Het 

gezondheidscentrum heeft zelf waterleiding 
aangelegd en een eenvoudige operatielamp 
naast de behandelstoel geplaatst. Alle 
ruimtes, zijn netjes wit geschilderd en van 
goede verlichting voorzien. Een verademing 
voor Placide om in deze nieuwe omgeving 
zijn werk te doen. Ter vervanging van 
Placide die 2 maanden lang weg was om 
een “fADA opleiding” te volgen in het 
districtshospitaal in Byumba is er tijdelijk 
een tweede dental therapist aangesteld. 
Sinds november 2016 staat de autoclaaf 
in Rutare. Placide leert er mee te werken: 
hoe gebruik je de autoclaaf zonder dat de 
instrumenten beschadigd raken? Als hij dat 

onder de knie heeft, krijgt hij een nieuwe set 
instrumenten van fADA. Hij wordt nu door 
de dental therapists van de fADA kliniek 
bijgeschoold in het handhaven van goede 
hygiëne tijdens de behandelingen. Hij was 
gewend om met zijn handschoenen tijdens 
de behandeling instrumenten en andere 
voorwerpen aan te raken. Nu pakt hij het op 
een andere manier aan. Met aanwijzingen 
van Tom van der Colk heeft hij ook al snel 
geleerd hoe hij het beste kan verdoven.Hij 
geniet van alles wat hij leert en wij genieten 
van de vorderingen die hij maakt!

» Tijdens het laatste gesprek met de 
directie van het ziekenhuis is beloofd  
dat de generator in de maand december 
wordt geleverd.

Ondertussen wordt veel aandacht besteed 
aan de efficiënte handhaving van de 
hygiëne en het correcte onderhoud van de 
kostbare instrumenten. Ook de opleiding 

van de 2 aanwezige dental therapists wordt 
voortgezet. Er ligt genoeg werk voor fADA 
en we blijven in afwachting van een mooi 
kerstcadeau: een generator!

deze spuiten, waardoor de controle toch 
onmogelijk is. Voor Pascal dus een hele 
toer om een goede verdoving te geven. Om 
complicaties te vermijden, heeft Tom van 
der Colk een speciaal onderwijs hoofdstuk 
geschreven over het geven van verdoving 
op een speciale pijnloze wijze. Daardoor 
kan bij een onverwachte bewegingen van 
de patiënt een naaldbreuk voorkomen 
worden. Pascal heeft deze techniek 
samen met Tom geoefend en had het al 
snel onder de knie. Hij bewijst een goede 
leerling te zijn.

Manyagiro “stad”

Tom en Pascal tijdens de  
les in verdovingstechniek

Het oude kabinet


