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Sint-Vincentiusziekenhuis naar Kasongo-Lunda in Congo - 22/10/2013
Deinze - Op dinsdag 29 oktober
2013 vertrekt een medischverpleegkundige missie vanuit het
Sint-Vincentiusziekenhuis van
Deinze naar het partnerziekenhuis in
Congo, waar zij nu al acht jaar mee
samenwerken.
Johan Van Lauwe: ‘Onze structurele
samenwerking is reeds acht jaar
bezig en we hebben altijd de
bedoeling gehad om ook eens een
medisch luik te voorzien. Er was
bovendien al een tijdje de vraag dat
er ook vanuit de directie van ons ziekenhuis een bezoek zou worden gebracht aan KasongoLunda en we willen dit absoluut realiseren voor dat de laatste blanke zuster het ziekenhuis
verlaat. Zuster Ria is reeds 27 jaar werkzaam in Congo. Met dit bezoek waar zowel de
hoofdgeneesheer als de algemeen directeur aan deelnemen kunnen we dit zeker realiseren.’
Leden van de missie zijn: dr. Luc Stevens (hoofdgeneesheer en oogarts), dr. Eva Verschueren
(gynaecoloog), Johan Vanlauwe (master in de verpleegkunde en verantwoordelijke van de
werkgroep ziekenhuis voor ziekenhuis), Sabine Van de Vyver (hoofdvroedvrouw), Annelies
Lippens (master in de verpleegkundige, tropische geneeskunde) en Frank Lippens (algemeen
directeur).
De missie omvat drie luiken.
Medisch
De leden van de missie doen consultatie oftalmologie en oogheelkunde (cataract) en vormen
een verantwoordelijke arts en verpleegkundigen ter plekke. Daarnaast zijn er ook consultaties
gynaecologie en verloskunde, heelkunde en vorming voor echografie.
Verpleegkundig
Dit is het omvangrijkste luik. Het bestaat uit de vorming van verpleegkundigen en
vroedvrouwen van het ziekenhuis en uit de regio en van studenten verpleegkunde.
De groep zal het project “Moasi Makasi(sterke vrouw)” evalueren en verder uitwerken met het
oog op het verkrijgen van subsidiëring en sponsoring. Het gaat hier om schouder-aan-schouder
trainingen die georganiseerd worden voor vroedvrouwen en verpleegkundigen die werkzaam
zijn in het ziekenhuis van Kasongo-Lunda en in de postes de santé, zodat zij op hun beurt
workshops kunnen inrichten voor collega’s en de bevolking in het algemeen. Ook de afspraken
en realisaties van vorige missies zullen worden geëvalueerd.
De verpleegkundigen zullen ook de kwaliteit van de wondzorg voor heelkundepatiënten
observeren en verbeteren en tenslotte diverse andere noden inventariseren met het oog op het
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opzetten van nieuwe projecten.
Ziekenhuisorganisatie
De deelnemers aan de missie zullen personen, strategische gebeurtenissen, voorwerpen, noden
of realisaties op foto en film vastleggen. De bedoeling hiervan is feedback te geven,
sensibiliseringscampagnes op te zetten en passende hulp te kunnen voorzien op toekomstige
missies.
Zij willen ook inzicht verwerven in de organisatiestructuur en het personeelsbeleid van het
partnerziekenhuis.
De groep komt terug op donderdag 14 november.

Eddy Lefevre
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