Hart voor een Kinderhart.

Beleidsplan 2021
Doel:
1.
Dit beleidsplan verstrekt informatie over de manier waarop de
Stichting “Hart voor een Kinderhart” (HvKH) in 2021 kinderen uit OostAfrika cardiologische zorg wil bieden.
Voor een meer speci ieke beschrijving van de doelstelling van de stichting
wordt verwezen naar het jaarverslag 2020
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:
In het beleidsplan 2020 werd al melding gemaakt dat het bestuur heeft
besloten om de cardiologische activiteiten in Kenia te beëindigen.
De reden hiervoor is dat de registratie van dr Pieter Stolwijk als cardioloog
is beëindigd.
Activiteiten:
Vanwege de corona beperkingen is het helaas een summier beleidsplan
geworden, maar zodra er mogelijkheden zijn, zal het bestuur haar laatste
plannen proberen te verwezenlijken.
1: Operatie programma
Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat er door de huidige corona beperkingen
een hartoperatie-programma mogelijk is. Het is daarom helaas niet
haalbaar om dit in ons jaarplan 2021 op te nemen.
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2: Controles
De controles van de geopereerde patiënten zullen hopelijk in de loop van dit
jaar verricht kunnen worden door een Italiaanse collega, die samenwerkt
met Amici de Ndugu Zangu.
Helaas is Nicolas Nickson overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, zodat
Abdi Kinotti momenteel de dagelijkse cardiologische zorg waarneemt.

Gelukkig kan dr. Pieter Stolwijk op afstand via whatsApp en e-mail
ondersteuning geven.
3: Opleiding van Kenianen.
Met de overplaatsing van Nicolas Nickson en de nog steeds geldende
beperkingen is er geen mogelijkheid om dit jaar mensen op te leiden.
Op dit moment worden er in het Ampath Hospital geen echo-cursussen
gegeven.
4: Whatts app groep.
De whatsapp functioneert gelukkig wel en stimuleert patiënten om het in
deze moeilijke tijd vol te houden. Regelmatig helpen de patiënten elkaar ,
bijvoorbeeld door het geven van donaties om medicijnen te kunnen kopen.
Abdi speelt een belangrijke rol als het gaat om controles van de INR
waarden en het trouw slikken van bloedverdunners.
5: Echo-apparaat.
Vorig jaar heeft de Stichting HveKH een goede tweedehands Philips
portable echoapparaat gekocht met de bedoeling deze naar Ndugu Zangu te
brengen als vervanging van het Italiaanse apparaat wat kapot gegaan is.
Helaas is dit er door de reisbeperkingen nog niet van gekomen.
Zodra het verantwoord is zal dr. Stolwijk dit echo apparaat naar Kenia
brengen en zorg dragen voor training en plaatselijke back up door de locale
Philips vestiging in Nairobi.
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6: Afronding en opheffen van de Stichting Hart voor een Kinderhart.
Door het stil komen te liggen van alle activiteiten in 2020 heeft het bestuur
de ophef ing van de Stichting uitgesteld naar 2021.
Na de overdracht van het echo apparaat zal het bestuur in de loop van dit
jaar de Stichting Hart voor een Kinderhart opheffen.

