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Inleiding
In Nepal is de zorg voor kinderen met een oor- of gehoorprobleem slecht ontwikkeld. Nepal is
een jonge democratie, waar de gezondheidszorg nog maar weinig ontwikkeld is. Er is geen
zorgverzekering of ziekenfonds en de zorg, als die al aanwezig is, is alleen bereikbaar voor
mensen die voldoende geld hebben. De aardbeving van 2015 heeft diepe sporen
achtergelaten in de maatschappij. Sporen die nog steeds overal voelbaar zijn.
Het zijn vooral de kinderen die hieronder lijden. Juist in de kinderleeftijd komen veelvuldig
oorproblemen voor en, indien onbehandeld, kunnen die ertoe leiden dat een kind een ernstig
gehoorverlies oploopt en buiten de samenleving valt. Er is in Nepal geen screening op
gehoorproblemen, looporen bestaan te lang omdat medicijnen te duur zijn en de ziekenhuizen
zijn schaars. Hierdoor zijn er veel kinderen, die slecht horen en daardoor niet effectief
kunnen deelnemen aan het onderwijs of door hun gehoorstoornis op een te laag niveau. Het
gehoorverlies kan dus bepalend zijn voor de carrière en toekomst van het kind. Geen of te
lage educatie betekent minder kansen in de maatschappij en dus armoede. Bovendien loopt
een kind met chronische oorproblemen meer kans op levensgevaarlijke complicaties van de
oorontsteking, zoals hersenvliesontsteking, hersenabcessen, maar ook acute doofheid en
evenwichtsstoornissen.
De Stichting Kind en Oor is opgericht om juist bij deze kwetsbare groep, de kinderen, de
diagnostiek en behandeling van oorproblemen te organiseren. Doel is om (gehoor-)schade te
voorkomen door infecties te bestrijden door betere screening en vroege behandeling van
oorproblemen. Dit gebeurt door een lokaal systeem van screening op te zetten en een eerste
behandeling van de oorproblemen te starten. KNO-artsen uit Nederland verzorgen de
training van deze medewerkers en opereren samen met lokale KNO collega’s de patiënten bij
wie alleen medicamenteuze behandeling onvoldoende is. Hierbij staat kennisoverdracht
voorop. Indien nodig worden hoortoestellen aangemeten.
Termijn van een beleidsplan
De Stichting Kind en Oor is een jonge organisatie en heeft om die reden een periode van 5
jaar gekozen om haar plannen te kunnen verwezenlijken. In 5 jaar zullen de benodigde
fondsen voor de projecten gevonden moeten worden om de gestelde doelen te kunnen halen.
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1.

Missie/visie

Slechthorendheid is een belemmering voor persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Door een
slecht gehoor presteren ze slechter op school en dreigt isolatie met alle emotionele gevolgen
van dien. In een arm land als Nepal is goede persoonlijke ontwikkeling door het goed kunnen
volgen van het onderwijs en de daaraan gekoppelde ontwikkeling als individu van cruciaal
belang om te kunnen ontsnappen aan de armoede. Oor infecties worden in Nepal gezien als
iets triviaals en kinderen met gehoorproblemen worden (als het al ontdekt wordt) weggestopt
in dovenschooltjes waar kinderen slechts een erg beperkt toekomstperspectief geboden
krijgen. Bovendien is niet duidelijk wat het precieze probleem bij de dove kinderen is,
aangezien er geen diagnostiek gedaan wordt. Ook is er geen protocollaire screening van het
gehoor bij schoolgaande kinderen. Zorg in Nepal is duur en vaak onbereikbaar. Wanneer
hulp gezocht wordt bij labgdurige oorontstekingen is het vaak al te laat en is onherstelbare
gehoorschade opgetreden.
Stichting Kind en Oor wil een zorgpad opzetten om de kinderen van de scholen in de regio
Chitwan te screenen op het bestaan van oor- en gehoorproblemen. Oorinfecties worden
gediagnosticeerd en behandeld om gehoorverlies te voorkomen of het gehoor te herstellen.
Als er onherstelbaar gehoorverlies is ontstaan worden hoortoestellen aangemeten en
gecontroleerd.
Uiteindelijk is het doel om alle kinderen in de regio Chitwan periodiek te screenen op het
bestaan van oor- en gehoorproblemen en het aantal ernstige oorinfecties drastisch te
verminderen en gehoorschade te voorkomen. Kinderen met bestaande gehoorproblemen zijn
geopereerd of voorzien van hoortoestellen.

1.2

Doelstelling

Voorkomen en behandelen voor oor- en gehoorproblemen in Nepal (regio Chitwan).

1.3

Strategie

Om de doelen van de stichting te bereiken zijn een aantal stappen voorzien.
Onderwijs
Begonnen wordt met onderwijs van de gezondheidswerkers in de regio. De zorg in de rurale
gebieden wordt vooral door de health assistants verzorgd, een gezondheidswerker met 2
jaar basistraining. Onderwijs op het gebied van anatomie, pathologie, incidentie en therapie
van oor- en gehoorproblemen wordt verzorgd. Trainingen in audiometrie en het aanpassen
van hoortoestellen zijn noodzakelijk.
Lokale KNO-artsen worden betrokken bij het project en door gezamenlijk poli te doen en te
opereren wordt kennisoverdracht gestimuleerd.
Oprichten polikliniek in health center
Om goed patienten te kunnen beoordelen is een goed functionerende poli-unit noodzakelijk
met stat of the art instrumenten. Op deze poliklinische faciliteit kunnen KNO-artsen uit
Nederland de kinderen goed beoordelen en zo nodig een eerste behandeling inzetten. Lokale
KNO-artsen kunnen gebruik maken van de faciliteit.
Screening
De health assistants worden opgeleid tot Ear Inspectors en gaan in teams de basisscholen
bezoeken en screenen. Initiële diagnostiek en therapie wordt door hen ingezet en zo nodig
worden de kinderen doorverwezen naar het gezondheidscentrum, waar zij gezien worden
door Nederlandse of Nepalese KNO-artsen.
Voorlichting
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Er is weinig kennis over de ernst van oorinfecties en de gevolgen hiervan. De health
assistants geven informatiebijeenkomsten aan de community ter informeren. Ook tijdens de
screening op de scholen staat voorlichting aan kinderen en leerkrachten centraal.
Opzetten audiologische/audiometrische zorg
Het meten van het gehoor en het aanpassen van hoortoestellen is een technologisch
ingewikkeld onderzoek en de health assistants worden opgeleid in het goed verrichten van
het onderzoek. In een later stadium zal het aanpassen van de hoortoestellen aan de orde
komen. Tot slot is het aanmeten van hoortoestellen zinloos zonder een goede nazorg. Dit zal
logistiek opgezet dienen te worden.
Operatieve interventies
Samen met lokale KNO-artsen gaan operaties worden verricht om oorinfecties te bestrijden
en het gehoor te verbeteren. Door samen te opereren kan adequate kennisoverdracht
plaatsvinden. De stichting zal zorg dragen voor diverse kapitaalgoederen, zoals een
operatiemicroscoop en boorsysteem, maar ook zal geprobeerd worden middenoor
implantaten te verschaffen. Middenoorimplantaten zijn noodzakelijk voor een goed gehoor,
maar worden in Nepal niet geplaatst, omdat ze te duur zijn.
Aanvankelijk richt de stichting vooral op de kinderen van het district Chitwan. Andere
initiatieven op projectbasis zijn niet uitgesloten.
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2.

Huidige situatie

Ongeveer 25% van de kinderen in Nepal heeft chronische oorproblemen en wordt hier niet
aan geholpen. Basisgezondheidszorg is onbereikbaar en hoortoestellen zijn niet voorhanden,
wat veel te duur voor de lokale bevolking. Er is weinig bekendheid met oor- en
gehoorproblemen.
De stichting Kind en Oor is een stichting die nog slechts kort bestaat. In het afgelopen jaar
heeft het accent gelegen op het opzetten van de organisatie in Nederland, inventariseren van
de omvang van de oorproblemen in Nepal en op kennismaken met de lokale organisaties en
gezondheidswerkers. Er zijn netwerken opgezet met health assistants, lokale vrijwilligers en
lokale KNO-artsen. Er zijn goede banden aangehaald met de Community Health Center Nepal
(CHCN) die lokaal de logistieke ondersteuning verzorgt. Ook is het CHCN verantwoordelijk
voor het Community Help Center (CHC), waar een health center in gevestigd is. Dit health
center wordt ondersteund door stichting Medora uit Nederland.
In Nederland heeft de organisatie vorm gekregen door een bestuur te formeren bestaande
uit 3 enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur wordt ondersteund door 3 enthousiaste
ambassadeurs van de stichting, de heer JAH Melis en de Heer en Mevrouw van Berkel, die de
financiële acquisitie organiseren.
In het centrum heeft de stichting Kind en Oor ruimte aangeboden gekregen en wordt een
moderne KNO-unit geplaatst. Er is een begin gemaakt met de opleiding van de eerste Ear
Inspectors en er is een plan opgesteld voor de screening van de basisscholen.

2.1

Activiteiten van de organisatie

In de komende periode van 5 jaar zal het accent liggen op opleiden van gezondheidswerkers.
Om de screening te kunnen opzetten zijn materialen nodig zoals microscopen, audiometers,
otoscopen, voorhoofdslampen e.d. Voor de behandeling worden kosten gemaakt voor de
logistiek van de screening en lokale personeelskosten. Daarnaast is medicatie nodig, maar
zijn ook boorsystemen, middenoorprotheses en operatiesets nodig. Tot slot zal er een
oplossing gevonden moeten worden voor de te dure hoortoestellen voor de Nepalese
kinderen. Activiteiten zijn dan ook gericht op de financiële acquisitie van fondsen om
bovenstaande te bekostigen of om de benodigdheden in natura te verkrijgen. Vervolgens
gaat de stichting het zorgpad oor-en gehoorproblemen organiseren en vormgeven.
Er zijn 3 lopende projecten voorzien, Hear the Teacher (screening van de scholen), Ear
Surgery fort he Children of Chitwan (operatieve ingrepen) en Hearing Aid, Aid for children
with hearing impairment (audiologische zorg met hoortoestellen).
Inmiddels zijn er 3 bezoeken geweest aan Chitwan, Nepal om de organisatie lokaal vorm te
geven. Het eerste bezoek was een oriënterend bezoek om het lokale netwerk te leren kennen
en op te zetten en de omvang van het oorprobleem in te schatten. Tijdens het 2e en 3e bezoek
heeft het accent gelegen op het opstarten van de trainingen van het personeel en de opbouw
van de KNO-poli faciliteit in het health center. De bezoeken werden gedaan door een KNOarts, waarbij het bezoek ook een audioloog en een medisch technicus mee waren. De
audioloog, hr. Habets heeft de audiologische trainingen verzorgd en de heer Schellekens de
installatie van de KNO-unit.
Tijdens de 3 bezoeken zijn 200 schoolkinderen gescreend en 10 hoortoestellen, die door de
stichting waren aangeschaft succesvol aangemeten bij Nepalese schoolkinderen.
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3.

Toekomst

Het zal vele jaren duren voordat de screening van de scholen een dusdanige omvang heeft
gekregen, dat het merendeel van de kinderen in Chitwan periodiek gescreend wordt op ooren gehoorproblemen. Voorlichting over deze problemen zal ook veel tijd vergen.
In de toekomst zal een permanent team van mobiele Ear Inspectors de scholen moeten
screenen en zal er een centraal expertise punt gecreëerd moeten zijn voor KNO-,
audiometrische- en audiologische expertise. Er zal een constant aanbod van hoortoestellen
moeten zijn en van chirurgische hardware. Zonder een constant aanbod kan geen
consequente zorg geboden worden en vallen de patiënten weer terug in de oude situatie.
Uiteindelijk doel is dat het voornaamste deel van het project gedragen en uitgevoerd door
lokale gezondheidswerkers (health assistants en KNO-artsen) en dat de rol van Nederlandse
ondersteuners steeds meer naar de achtergrond gaat Voor de Stichting betekent dit dat in de
toekomst de focus geleidelijk zou kunnen verschuiven van zelf uitvoerende zijn in de zorg
naar het zeker stellen van de financiële basis voor het project.
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4.

Organisatie

Stichting Kind en Oor
Bosscheweg 71
5056KB Berkel-Enschot
Telefoon: 06-41553642
Website:
Mail:

www.kindenoor.nl
contact@kindenoor.nl

KvK: 66486491
Opgericht: 22 juni 2016
ANBI status wordt aangevraagd

4.1

Bestuur

Dr. Arvid Kropveld, KNO-arts en voorzitter
Verantwoordelijk voor de organisatie van de projecten en het opzetten van de lokale
structuur in Nepal. Fondsenwerving.
Dr. Tom Godthelp, KNO-arts en penningmeester
Verantwoordelijk voor de financiële structuur van de stichting. Fondsenwerving.
Hr. Carlo Habets, audioloog, bestuurslid.
Verantwoordelijk voor het opzetten en ondersteunen van de audiologische en audiometrische
zorg.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

4.2

Werknemers

Er is 1 health assistant aangenomen om opgeleid te worden tot Ear Inspector, Mw. Pooja Giri
De personeelskosten van 1 lokale medewerker (health assistant) zijn ongeveer 2.000 euro
per persoon/jaar. Daarnaast zullen kosten er ondersteuning nodig zijn, zoals voor vervoer.
Ambassadeurs van de Stichting:
Dhr. JAH Melis
Dhr. Van Berkel
Mevr. van Berkel
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5.

Financiën

De 3 lopende projecten worden hieronder vermeld met de bijbehorende kostenraming.
Hear the Teacher
•
•
•
•
•
•
•
•

Apparatuur tbv gehoorscreening:
Aanschaf unit tbv spreekkamer KNO:
Lokale verbouwing ruimte:
Inrichtingskosten spreekkamer:
Audiometrie apparatuur:
Aanschaf medicijnen:
Website:
Personeel Nepal

7.500,15.000,5.000,2.500,10.000,5.000,2.500,8.000,-

Totaal:

55.500,-

Begroting Deelproject “Ear Surgery for the Children of Chitwan”:
•
•
•
•

Boorsysteem
Instrumentensets a 5.000,Kosten ziekenhuis (300,- per patient)
Middenoorprothesen (per stuk 300,-)

10.000,15.000,9.000,9.000,-

Totaal:

43.000,-

Begroting Deelproject “Hearing Aid”:
•
•
•
•

Aankoop hoortoestellen
Accessoires (batterijen/onderhoud)
Hi-pro Box
Nazorg

15.000,3.000,1.500,5.000,-

Totaal:

24.500,-

Vermogen van de stichting
Op dit moment heeft de stichting nog geen eigen vermogen. De verkregen gelden worden
volledig gebruikt voor het opzetten van de lokale projecten.
Het werven van gelden
Inkomsten worden voorzien uit diverse fondsen, acquisitie onder eigen netwerken en via
serviceclubs. De stichting ontvangt geen subsidie.
Via fondsen is geld verkregen voor de aanschaf van KNO-instrumenten en dat is gebruikt om
de opbouw en inrichting van de KNO-poli in het health center mogelijk te maken. Resterende
gelden zijn gebruikt om 3 bezoeken naar Nepal mogelijk te maken.
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Bijlage

Gehooronderzoek door miss Pooja Giri

Training audiometrie door Carlo Habets aan miss Puja Kandel

Training oor onderzoek health assistants
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Nieuwe KNO-unit van de stichting in het Community Help Center

Screening schoolklasje Chitwan
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Diploma audiometrie voor 3 health assistants!
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