Hart voor een Kinderhart .

Beleidsplan 2017
Doel:
Dit beleidsplan verstrekt informatie over de manier waarop de Stichting
“Hart voor een Kinderhart” in 2017 kinderen uit Oost Afrika cardiologische
zorg wil bieden.
Voor een meer speciGieke beschrijving van de doelstelling van de stichting
wordt verwezen naar het jaarverslag 2016
Activiteiten:
1.
Wij streven ernaar om in 2017, in samenwerking met de Italiaanse
organisatie Amici di Ndugu Zangu ONLUS minstens 20 kinderen of jong
volwassenen een noodzakelijke hartoperatie te doen ondergaan en de
benodigde zorg hiervoor te krijgen.
De deGinitieve selectie van de patiënten wordt gedaan door de
Italiaanse hartchirurgen, in direct overleg met de meewerkende cardiologen
en de medewerkers van Ndugu Zangu.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt ook bij deze organisaties.
De operaties worden gratis uitgevoerd door een buitenlands specialisten
team in nauwe samenwerking met de Keniaanse staf van het
universiteits ziekenhuis in Nairobi.
Behalve het mogelijk maken van de hartoperaties wil de stichting
ook een bijdrage leveren aan de bijkomende kosten en de nazorg van de
geopereerde patiënten, zoals huisvesting tijdens de operatie periode,
transport en medicatie.
2.
Wat betreft de nazorg van de geopereerde patiënten willen wij ook dit
jaar weer polikliniek houden op diverse plaatsen, namelijk in Ndugu Zangu
in Oldonyiro, in Meru, waar we nu in het Milimani Hospital een goede
locatie gevonden hebben en in het Flora Hostel in Nairobi.
3.
Wij willen de postoperatieve groepen, die onder leiding staan van
Abdi Kinotti en Stella Wangari (één van de patiënten met een nieuwe
hartklep), verder uitbreiden. Het is van groot belang dat geopereerde
patiënten zich verenigen in groepen waarin zij elkaar stimuleren om trouw

hun medicatie in te nemen en regelmatig hun stollingswaarde te laten
controleren.
4.
In Ndugu Zangu is Abdi Kinotti verantwoordelijk voor de zorg van de
hartpatiënten. Behalve de organisatie van het operatie programma houdt
dit ook de pre- en postoperatieve zorg in, waaronder de
verantwoordelijkheid voor de medicatie en de trombosedienst.
Ter afronding van zijn echocardiograGie opleiding willen we onderzoeken of
hij dit jaar zijn echocardiograGie examen kan doen.
5.
De goede relatie met Dr. Maina, kindercardioloog In Nairobi moet
voortgezet worden. Hij doet momenteel al een belangrijk deel van de
screening van de patienten, die voor operatie in aanmerking komen.
Tijdens de operatie programma’s wordt veel aandacht gegeven aan de
opleiding van chirurgische assistenten en medisch en paramedisch
personeel.

Publiciteit en Fondswerving:
1.
De succesvolle fundraising op het Picasso college in Zoetermeer
vraagt om herhaling en uitbreiding naar andere scholen.
2.

Het actualiseren en promoten van de website.

3.
Het ontwikkelen van andere vormen van fondswerving en publiciteit
met behulp van de sociale media.
4.
Voortzetting van bestaande relaties en zo mogelijke uitbreiding van
contacten met andere organisaties, die onze doelstelling ondersteunen.

