Hart voor een Kinderhart .

Beleidsplan 2018
Doel:
Dit beleidsplan verstrekt informatie over de manier waarop de Stichting
“Hart voor een Kinderhart” in 2018 kinderen uit Oost Afrika cardiologische
zorg wil bieden.
Voor een meer speciGieke beschrijving van de doelstelling van de stichting
wordt verwezen naar het jaarverslag 2017
Activiteiten:
1.
Wij streven ernaar om in 2018, in samenwerking met de Italiaanse
organisatie Amici di Ndugu Zangu ONLUS, de hartoperaties bij kinderen en
jong volwassenen te kunnen hervatten. In 2017 bleek dit niet mogelijk door
een kapotte hartlongmachine in het Kenyatta Hospital in Nairobi en het zich
terugtrekken van de Italiaanse hartchirurg Dr. Federica de Lezzi.
Inmiddels hebben we contact gelegd met het “Salam Centre for Cardiac
Surgery” in Khartoum, waar in 2010 en 2011 ook patiënten naar verwezen
zijn met heel goed resultaat. Destijds moesten we ermee stoppen vanwege
de oorlog met Zuid Soedan. Momenteel is het veilig en biedt het een goede
mogelijkheid om patienten te verwijzen.
Het “Salam Centre” is een Italiaanse N.G.O. die operaties gratis aanbiedt
voor patiënten uit geheel Afrika.
We hebben 6 patiënten voor operatie verwezen, waarvan we zojuist bericht
kregen dat ze in principe voor operatie geaccepteerd zijn. Aanvullend
onderzoek, zoals laboratorium onderzoek is nog wel nodig. De kosten van
de vlucht, het verkrijgen van een visum en begeleiding door een staGlid van
Ndugu Zangu, zijn kosten die door ons gedragen worden.
Dr. Stolwijk heeft de patiënten geselecteerd, in nauw overleg met de
plaatselijke staf van Ndugu Zangu, die de verdere voorbereiding van dit
programma voor hun rekening neemt.
Voor kleinere hartoperaties bij jonge kinderen, waarvoor geen hart-long
machine nodig is, willen we onderzoeken of deze hartoperaties in het
Kenyatta Hospital in Nairobi verricht kunnen worden door Keniaanse
chirurgen.

2.
Behalve hervatting van het operatie programma blijft controle van de
geopereerde patiënten een belangrijk punt. Ook dit jaar willen we weer
polikliniek houden op meerdere plaatsen, namelijk in Ndugu Zangu in
Oldonyiro, in Meru en in Nairobi.
3. De what’s app groep van Stella Wangari en Abdi Kinotti functioneert
goed. Vooral voor de bloedverdunning controle, inname van medicatie en
poliklinische controle is dit een stimulans. We willen uitbreiding hiervan
stimuleren.
4.
Abdi Kinotti heeft zijn laatste echo stage achter de rug en kreeg een
goede beoordeling met een certiGicaat voor echocardiograGie dat hij in staat
is om zelfstandig echo’s te maken en te beoordelen.
Wij willen hem stimuleren om dit jaar zijn kwaliteiten vaker te gaan
gebruiken bij controles en ook bij nieuwe patiënten.

5.

In samenwerking met Amici de Ndugu Zangu willen we starten met
een pilot studie om schoolkinderen te screenen op antistoffen tegen
streptokokken infecties. Dit kan een belangrijke indicatie zijn voor risico op
reumatische hartziekte. Deze streptococcen infecties kunnen dan
voorkomen worden door te starten met een maandelijkse penicilline
injectie.

Publiciteit en Fondswerving:
1. Indien de verwijzing naar het “Salam Centre” in Khartoum goed
verloopt, is er voldoende basis om de fundraising op bijvoorbeeld scholen te
intensiveren.
2.

Onderhouden en actualiseren van de website.

3.
Voortzetting van bestaande relaties en zo mogelijke uitbreiding van
contacten met andere organisaties, die onze doelstelling ondersteunen.

