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Hulp aan patiënten met een liesbreuk in Ghana
Ongeveer een derde van de Ghanese bevolking leeft onder de armoedegrens leeft. Een nog groter
deel van de populatie heeft geen toegang tot medische hulp. Voorheen gold het zogenaamde 'cash
and carry' systeem in Ghana. Een patiënt diende bij elk ziekenhuisbezoek vooraf direct 'cash' te
betalen, een systeem dat in acute situaties allesbehalve werkte en veel doden veroorzaakte. Nu is de
gemiddelde Ghanees verzekerd en heeft rechts op basiszorg (polikliniekbezoeken, medicijnen,
operaties) zonder direct te betalen. In de praktijk blijkt dat de gemiddelde zorgverzekeraar grote
schulden heeft bij het ziekenhuis waardoor patiënten geweigerd worden. Bij de basiszorg zijn HIV
medicatie en 'moeilijkere' operaties niet geincludeerd. Ook al kan men de zorg betalen, dan is het
tekort aan beschikbare artsen een evident probleem. Dit geeft aan dat hulp van buitenaf nog altijd
welkom is, al is het om het vele werk van de lokale artsen te verlichten.
Een relatief goed te verhelpen aandoening is een liesbreuk. In Ghana zijn er tien keer meer
patiënten met een liesbreuk in vergelijking met een gelijkwaardige bevolking in Europa.
Waarschijnlijk zijn er 400,000 mannen in Ghana met een liesbreuk die behandeling behoeft. Terwijl
de gemiddelde patiënt in Nederland vaak binnen een maand gediagnosticeerd en geholpen wordt
middels een operatie, vaak de Lichtensteinprocedure, loopt de gemiddelde Ghanees jaren met een
steeds indrukwekkender groeiende zwelling in de lies zonder toegang tot medische hulp. Naar
schatting wordt slechts een op de vijf Ghanezen met een liesbreuk geholpen. Het zijn vaak relatief
jonge, fitte mannen die door de liesbreuk dusdanig geïnvalideerd zijn dat werken, en dus eten en
drinken voor hun gezin, niet mogelijk is. Voor iemand met een beklemde liesbreuk komt hulp helaas
vaak te laat.

Wetenschappelijke feiten over liesbreuk patiënten in Ghana
Sanders D (2008) A prospective cohort study comparing African and European hernia.Hernia
12:527-529
Prevalentie van liesbreuk in Ghana 7.7%
64% dagelijks hinder van een liesbreuk
16% werkt niet vanwege een liesbreuk
Ohene-Yeboah M (2003) Strangulated external hernias in Kumasi. West AFr J Med 22: 310-313
Grote discrepantie tussen prevalantie en electief herstel
65% wordt acuut geopereerd, waarbij 24% darmresectie en zelfs 6% mortaliteit

Operation Hernia
Operation Hernia is een non-profit organisatie opgericht in 2005 door Andrew Kingsnorth & Chris
Oppong uit Engeland. Operation Hernia is een chirurgisch programma uitgaande van de 'European
Hernia Society' dat professionele en educatieve mogelijkheden biedt aan chirurgen (i.o.) om
liesbreuken te corrigeren in ziekenhuizen in West-Afrika en andere ontwikkelingslanden. Operation
Hernia ondersteunt teams met medische vrijwilligers die liesbreukoperaties uit voeren bij
(voornamelijk) mannen die deze zorg plaatselijk niet kunnen krijgen.
Mission Statement: “Operation Hernia is committed to providing high quality surgery at minimal
costs to patients that otherwise would not receive it.”
OperationHernia.nl is de Nederlandse tak van Operation Hernia die in 2009 is gestart en ieder jaar
een missie organiseert naar ziekenhuizen in Ghana. In 2017 is Stichting Dutch Operation Hernia
opgericht.
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Het doel van Stichting Dutch Operation Hernia
 Operation Hernia zet zich in om liesbreukchirurgie van hoge kwaliteit te bieden tegen
minimale kosten voor patiënten die het anders niet zouden krijgen.
 Opleiden van plaatselijke Ghanese artsen
 Opleiden van Nederlandse chirurgen in opleiding en artsen Internationale Gezondheidszorg
en Tropengeneeskunde (AIGT) in opleiding en hun kennis laten maken met zorg in de
zogenaamde “low resource environment”.
 Jaarlijkse missie in januari van ieder jaar. Missies bestaan uit 12-18 leden
150-200 operaties in 3-4 ziekenhuizen gedurende 1 week.
Het doel, veel liesbreukoperaties uit te voeren, is goed mogelijk omdat men de operatie onder lokale
anesthesie kan uitvoeren en dus relatief 'goedkoop' is en waarbij een langdurige follow-up
postoperatief niet noodzakelijk is om een goede afloop te garanderen.
Sinds 2005 is de organisatie Operation Hernia werkzaam in Takoradi, een stad aan de kust van
Ghana, ongeveer drie uur rijden van Accra, de hoofdstad. Verschillende weken per jaar strijken
internationale chirurgische teams neer met het gemeenschappelijke doel om zoveel mogelijk
liesbreukpatiënten een zo'n goed mogelijke behandeling te geven met de middelen die voorhanden
zijn.
Stichting Dutch Operation Hernia richt zich op Ghana en heeft sinds 2009 jaarlijks teams
gestuurd. Er zijn inmiddels meer dan 1200 patiënten geopereerd in 7 verschillende Ghanese
ziekenhuizen. Zie details van alle missies op de website www.operationhernia.nl

Typerend voor de Stichting Dutch Operation Hernia
 Bevriende chirurgen met passie voor de tropen samen met hun assistenten in opleiding
 Liesbreukchirurgie (correctie volgens Lichtenstein)onder locaal anesthesie
 Hulp en onderwijs aan Ghanese artsen
 Onbezoldigd

Missies 2009-2018
Sinds 2009 is er elk jaar, met uitzondering van 2015, een missie van OperationHernia.nl geweest in
Ghana. In 2015 is er geen volwaardige missie geweest in verband met de Ebola uitbraak in de
landen rondom Ghana.
Waar het team in 2009 bestond uit drie leden bestaat het team de laatste jaren uit minimaal 15 leden.
Zie voor verslagen van de verschillende missies de website: www.operationhernia.nl

Financiële gegevens Stichting Dutch Operation Hernia
Bankrekeningnummer
IBAN: NL52INGB0007860449

Beloningsbeleid
Er worden geen salarissen of vacatiegelden betaald. Onkosten van de reis worden vergoed voor het
deel waar sponsoring voor gevonden kan worden. Er is een verplichte bijdrage voor elk missielid
en sociale activiteiten worden geëxcludeerd van sponsoring.

Fundraising
De meeste materialen worden geschonken door de ziekenhuizen waar de chirurgen werkzaam zijn.
Er zijn sinds enkele jaren sponsorinkomsten van bv Rotary Hilversum en de MRC Foundation. Er
kan via de website gedoneerd worden. Er vinden geen commerciële activiteiten plaats.

Jaarrekening
De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website www.operationhernia.nl na goedkeuring door het bestuur
van Stichting Dutch Operation Hernia.

