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Twee nieuwe 
dental therapists
In de kliniek in Kigali zijn twee nieuwe 
dental therapists aangenomen. Ze zijn 
enthousiast gestart, blij met hun job en 
stellen zich aan ons voor. Elk op zijn 
eigen manier. Op de foto rechts Patrick 
Mahoro en links Eric Habineza.

Het team in Kigali 
wenst alle donateurs 
voor 2020 een jaar 
van melk en honing. 
Deze 2 ingrediënten zijn het beste wat men je in Rwanda kan 
wensen en stamt uit vroegere tijden. Een wens voor vrede, 
geluk en een goede gezondheid ontbreken daarbij niet. Met 
dank voor alle steun.

Bagiraneza bacu mbifulije umwaka mwiza 2020, uzababere uw’Amata n’Ubuki kandi muzawuronkemo 
ibyo mwifuza byose : Amahoro, Umunezero, n’Ubuzima bwiza. Murakoze

Patrick stelt zich voor 
Mijn naam is Patrick Mahoro en ik werk 
sinds kort in de A.D.A. Kliniek in 
Nyarutarama. Ik ben pas afgestudeerd als 
dental therapist bij de universiteit van 
Rwanda, faculteit geneeskunde en 
gezondheidswetenschappen, afdeling 
tandheelkunde. Ik ben de beste student van 
de klas van 2019 met een gemiddelde score 
van 79%. “In Rwanda gaat de puntentelling 
op de scholen in procenten, wat gelijk staat 
met van 1 tot 10 in Nederland.

Als tandheelkundig professional wil ik de 
meest opvallende en beste aanbieder van 
mondzorg zijn. Ik wil tandheelkundige 
diensten verlenen vanuit een alomvattende 
patiëntgerichte benadering. Ik geniet er 
van om een teamspeler te zijn, elke dag 
leer ik hier van iedereen. Mijn intentie is 
om altijd volgens een hoge kwaliteitsnorm 
te behandelen. Ik wil de patiënten de best 
mogelijke kwaliteit van zorg leveren.

Eric stelt zich voor.
De gezondheidszorg in Rwanda heeft zich 
opvallend snel ontwikkeld in de 25 jaar na 
de genocide op de Tutsi’s en 53 jaar na de 
onafhankelijkheid, toch blijven er nog grote 
uitdagingen over. Zo ben ik één van de 450 
opgeleide dental therapists in een land met 
12 miljoen inwoners dat zijn dus 3,78 
dental therapists per 100.000 inwoners.

Ik groeide op in een dorp op het platteland 
in de zuidelijke provincie van het land waar 
de toegang tot de tandheelkunde een 
droom was.We dachten dat die nooit uit 
zou komen. Alleen de traditionele genezers 
en hun medicijnen waren voor ons de 
oplossingen.

Ik ging naar de universiteit met de ambitie 
om de gemeenschap te dienen door het 
verlenen van een goede tandheelkundige 
zorg. Er is door de jaren heen bij de 
beleidsmakers en de regering gelukkig 

meer aandacht gekomen voor de 
tandheelkunde. Ik wil mij in mijn loopbaan 
ontwikkelen als een professional die goede 
diagnoses stelt en op grond daarvan 
beslissingen neemt. Ik wil mij niet alleen 
concentreren op de klacht van dat 
moment, maar met de patiënt samen 
streven naar een mondhygiëne die een 
leven lang mee gaat.

Mijn missie.
Ik wil de bekwaamheid en vaardigheden 
krijgen om een rolmodel te kunnen zijn 
voor mijn collega’s. Ik wil een “dental health 
platform” ontwikkelen waarin collega’s en 
patiënten elkaar kunnen ontmoeten om 
vragen te stellen en te discussiëren. Zo 
kunnen we toch helpen als die patiënten 
geen mogelijkheid hebben om naar een 
health center of een hospitaal toe te 
komen. Ik wil preventieve methodes 
aanmoedigen en mensen in Rwanda de 
informatie verschaff en die nodig is om in 
een vroeg stadium problemen in de mond 
te bestrijden. 

Dank voor de tijd en de aandacht die er is 
voor mij als lid van de FADA/A.D.A. familie, 
ik wil het verschil maken en excellentie 
nastreven.
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Steun
We hopen ook in 2020 op steun van jullie, de donateurs, te kunnen rekenen. Voor de 
mensen op het platteland is het van groot belang dat er een tandheelkundige 
voorziening beschikbaar is. Ze kunnen er van hun kiespijn af komen en krijgen 
bovendien goede voorlichting over hoe ze hun mond het beste kunnen verzorgen.

In oktober 2019 werden de handen uit de mouwen gestoken om in het 
gezondheidscentrum van Rubaya een tandheelkundige kliniek in te richten. 
Rubaya telt 11.000 inwoners en het Health Center beschikt niet over een 
tandheelkundige voorziening. Daardoor gingen mensen 2 kilometer verderop in 
Oeganda hulp zoeken. Aangezien Oeganda de mensen bij de grens steeds vaker terug 
stuurt ontstond er een nijpende situatie wat betreft de tandheelkundige zorg. 

Reportage uit Rubaya

FADA is making it again!

Op aanvraag van het Ministerie van 
Gezondheid gingen de medewerkers van 
FADA aan de slag om een tandheelkundig 
werkruimte in te richten, Er werd een bezoek 
gebracht aan het Health Center om de stand 
van zaken op te nemen. Waar kan de kliniek 
worden ingericht, hoe solide zijn de muren, 
is er water en elektriciteit voorhanden en 
kan er een dental therapist worden 
aangenomen om de behandelingen uit te 
voeren? Er werd een bouwtekening gemaakt 
en binnen de kortste keren werd met de 
werkzaamheden gestart. Op zaterdag 5 
oktober 2019 konden de eerste patiënten 

behandeld konden worden. De dental 
therapists van fADA werken met een 
drieslag: informeren, bewust maken en 
communiceren. Een duurzame 
tandheelkundige zorg vraagt om goede 
informatie en preventieve activiteiten die 
zoden aan de dijk zetten. Daarom krijgt de 
patiënt bij het bezoek aan de tandarts op 
verschillende momenten informatie, 
adviezen over mondhygiëne en de 
gelegenheid om vragen te stellen. Zo 
worden tandheelkundige problemen niet 
alleen opgelost maar ook voorkomen!

De eerste patiënten in Health Center Rubaya. 
Een bord met instructies voor een goede 
mondhygiëne en instructies voor thuis.

De dental therapist uit het Health Center, 
steriliseert de instrumenten in een snelkookpan 
om te voorkomen dat de patiënten besmet 
worden.

In de stoel vindt er een uitgebreid onderzoek van 
de mond plaats.

Bij binnenkomst in de tandheelkundige kliniek 
volgt de intake. Daar wordt met de patiënt de 
historie over de pijnklachten.

De dental therapists geven in de wachtkamer 
uitgebreid informatie over wat een goede 
mondzorg is .

Ibinyo is in het Kinyarwanda het woord 
voor verminking in de mond bij hele kleine 
kinderen. Deze gewoonte kwam mee met 
de Rwandese vluchtelingen die jarenlang in 
Oeganda hebben geleefd en na de 
genocide en daaropvolgend de komst van 
Kagame en zijn leger in Rwanda zijn 
teruggekeerd. Het is een gewoonte die je 
overal in Rwanda aantreft maar 
voornamelijk in de regionen vlakbij de 
grens met Oeganda. Het is in het Health 
Center van Rubaya dat onze medewerkers 
met deze traditie worden geconfronteerd.

Wat is ibyinyo?
Ibiyinyo word meestal toegepast bij baby’s 
tussen de 4 en 8 maanden oud. Op het 
moment dat bij hen de tandjes doorbreken 
gaat het tandvlees zwellen. Vaak gaat dat 

gepaard met wat koorts en ongenoegen bij 
de baby. Meestal is het ook de periode 
waarbij de baby bij de moeder van de borst 
afgaat. Het kindje is dan extra gevoelig 
voor allerlei infecties en koorts. Men denkt 
dat de zwelling wormen of maden zijn die 
verwijderd moeten worden om de ziekte te 
verdrijven en te voorkomen dat het kindje 
er aan zou overlijden. Meestal is het de 
traditionele genezer of een ouder persoon 
uit de community die de ingreep uitvoert. 
Daarvoor worden ruwe en niet 
gesteriliseerde voorwerpen gebruikt zoals 
haken, messen of fi ets spaken. Door 
hardhandig wrijven van het tandvlees in 
combinatie met bepaalde kruiden vlak 
boven de plek waar de eerste tandjes door 
gaan breken, komt het knopje van de 
melktand vrij waarna het met een scherp 

voorwerp wordt verwijderd. Het is een 
zacht wit propje en zo is de gedachte aan 
een worm of een made ontstaan. De 
consequenties zijn dat deze ingreep vaak 
infecties veroorzaakt. Nog erger is het feit 
dat het kind zijn melktand mist en het kan 
gebeuren dat ook de blijvende kies of tand 
beschadigd of misvormd wordt.

In Rubaya is het bestrijden van deze 
gewoonte van Ibyinyo een onderdeel van de 
“oral health education”. De mensen worden 
voorgelicht over het doorbreken van 
melktandjes en alle andere kennis die nodig 
is om aan deze aanpak een eind te maken. 

Gelukkig zijn daar onze kundige en dental 
therapists die wel beter weten!

Van kwaad tot erger!


