Hart voor een Kinderhart .

Beleidsplan 2020
Doel:
1.
Dit beleidsplan verstrekt informatie over de manier waarop de
Stichting “Hart voor een Kinderhart” (HvKH) in 2020 kinderen uit OostAfrika cardiologische zorg wil bieden.
Voor een meer speciHieke beschrijving van de doelstelling van de stichting
wordt verwezen naar het jaarverslag 2019
2.
Naast de directe behandeling van kansarme kinderen en jong
volwassenen met een hartprobleem, stelt de Stichting HvKH zich ook ten
doel om Kenianen op te leiden om op termijn de cardiologische zorg over te
kunnen nemen.
Beëindiging activiteiten van de stichting Hart voor een Kinderhart:
1. Met het beëindigen van zijn registratie als cardioloog in 2019 heeft
Dr. Pieter Stolwijk besloten om zijn cardiologische activiteiten in Kenia in
2020 te beëindigen en over te dragen aan Keniaanse en Italiaanse collega’s.
2. Het bestuur streeft ernaar om in 2020 nog 1 maal een hartoperatie
programma in het “Salam Centre “ in Khartoem(Soedan) te ondersteunen.
In totaal zullen er dan bijna 100 kinderen en jong volwassenen, mede door
de steun van de stichting Hart voor een Kinderhart, zijn geopereerd.
Activiteiten:
1: Operatie programma:
Het laatste hartoperatie programma dateert uit begin 2019. De politieke
situatie in Soedan is daarna zodanig instabiel geweest dat een nieuw
programma niet verantwoord was. Momenteel lijkt de situatie zich te
stabiliseren, zodat we hopen dat een volgend hartoperatie programma in dit
jaar gerealiseerd kan worden.
2: Controles
- Behalve de hartoperaties is regelmatige controle van de geopereerde
patiënten op de polikliniek erg belangrijk.

- Een deel van de controles wordt nu overgenomen door Nicolas Nickson,
een Keniaanse basisarts en Abdi Kinotti, onze coördinator en
echocardiograHist.
- Een aantal Italiaanse cardiologen heeft toegezegd 1 of 2 maal per jaar op
bezoek te komen om de geopereerde patiënten te controleren.
3: Opleiding van Kenianen
- Nicolas Nickson is een basisarts, die nu fulltime in Ndugu Zangu werkzaam
is. Hij is erg geinteresseerd in cardiologie, reden waarom het bestuur hem
een echo-stage in het Ampath Hospital wil aanbieden. Hetzelfde ziekenhuis,
waar Abdi Kinotti zijn training gedaan heeft.
Door Nicolas Nickson verder cardiologisch te scholen kan hij op termijn,
samen met Abdi, steeds meer cardiologische taken overnemen.
- Via app en e-mail contact kan Dr. Pieter Stolwijk, op afstand de
behandeling van patiënten ondersteunen.
4: Whatsapp groep.
- De whatsapp groep van Stella Whangari is voor de patiënten erg belangrijk
en verdient blijvende aandacht en ondersteuning.
5: Echo-apparaat
- Tijdens het laatste bezoek van Dr. Pieter Stolwijk is het oude Italiaanse
echo-apparaat na 10 jaar trouwe dienst kapot gegaan.
- Gelukkig was het eenvoudige mobiele Philips apparaat als tijdelijke
oplossing beschikbaar. Dit apparaat heeft echter te weinig functies om op
lange termijn gebruikt te worden.
- Op dit moment is het bestuur in gesprek met Philips over de aanschaf van
een goede tweedehands portable machine, waarmee betere en adequate
zorg geleverd kan worden.
6:Afronding en ophefFing van de Stichting Hart voor een Kinderhart
- Met het beeindigen van de werkzaamheden van Dr. Pieter Stolwijk in
Kenia, wil het bestuur, de Stichting en de website HvKH in de loop van het
jaar 2020 gaan opheffen.
- De activiteiten, die dit jaar gepland staan en de aanschaf van het echoapparaat kunnen nog geHinancierd worden uit de Hinanciele reserve.

