WfWF in Nepal in november/december 2019
Na een laatste intensieve POP (Pelvic Organ Prolapse) training op 25 november in Kathmandu
van het gehele Nederlands-Nepalese team zijn we afgereisd naar Gorkha voor een 2 weken
durend gynocamp aldaar. Gorkha is een district in Nepal waar de gevolgen van de immense
aardbeving van april 2015 overal nog zichtbaar zijn. Het landschap kleurt grijs/blauw van de
aluminium golfplaten daken en huizen. De wegen zijn ondanks de lange natte zomer 2019
redelijk begaanbaar, alleen hier en daar nog forse landslides tgv de voortdurende instabiliteit.
De Gaun Palika’s (gemeentes) zijn ook in
Gorkha in korte tijd na de bestuurlijke
herindeling in Nepal in 2017 gerealiseerd:
we maken kennis met zeer betrokken
bestuurders die actief participeren in onze
veldkampen.
Niet alleen financieel (de lokale overheid
draagt hier ca 10% bij in de kosten van het
gynocamp!) maar ook inhoudelijk.

De door de Nepalese regering ingestelde screeningskampen op baarmoederhalskanker zijn
door de lokale overheid toegevoegd aan het WfWF gynocamp. Een naadloze samenwerking
blijkt dus gewoon mogelijk!
Als voorbereiding op deze veldkampen zijn in
oktober community trainingen olv onze
Nepalese vertegenwoordiger Bishwa en
Bhesh (SoDeSi Nepal) gehouden en deze
blijken zeer succesvol geweest: te zijn: alle
healthworkers uit de bezochte gebieden
hebben het geplande onderwijs (zowel
theoretisch als praktisch) intensief gevolgd.
In een 2tal plaatsen in dit gebied in Gorkha
zijn we de eerste artsen die hier ooit geweest
zijn……

In totaal zijn meer dan 1000 vrouwen naar onze gynocamps gekomen; waarvan 35-40% met
een POP2 of meer. Dat wil zeggen: een matige tot zeer ernstige POP.
Ook hebben we huisbezoeken afgelegd met als achtergrondvraag waarom komt iemand niet
naar het gynocamp? Het antwoord bleek in enkele gevallen onthutsend: de POP is zodanig
ernstig dat het niet mogelijk is om de afstand naar het lokale gynocamp te overbruggen…..
Vanuit Gorkha district zijn 25 vrouwen met een POP 3 of 4 verwezen voor operatieve
behandeling naar het Man Mohan Teaching Hospital waar 2 WfWF gynaecologen de lokale
gynaecologen konden ondersteunen bij het uitvoeren van de operaties. In veel gevallen is de
operatie al uitgevoerd en een aantal vrouwen zal de komende tijd geopereerd worden door
het Nepalese team dat nu goed is staat is om deze operaties ook zonder onze directe
aanwezigheid uit te voeren.
In de week ervoor zijn er ook nog eens 30 vrouwen in Scheer Memorial geopereerd aan een
ernstige POP. Deze vrouwen zijn afkomstig uit de Terai, het in het zuiden van Nepal gelegen
gebied waar POP ook veel voorkomt. In deze regio heeft COSAN (een Nepalese NGO) een
gynocamp gehouden, waarvoor wij samen met de gynaecologen uit Scheer Memorial de
operaties konden uitvoeren.
Steeds meer samenwerking op meerdere fronten!
Een heel tevreden, betrokken en enthousiast team is op 8 december weer veilig in NL
teruggekomen. En iedereen wil weer terug naar Nepal in de komende jaren…..

Wilt u meer weten over Pelvic Organ Prolapse?
Op onze Engelstalige website vindt u alles wat u zou willen weten over POP. Maar ook al ons
werk vanaf 2002 heeft hier een plaats gekregen. We willen graag met u in gesprek en nodigen
u van harte uit om te reageren!

stichting Vrouwen voor Vrouwen
wenst u hele fijne feestdagen!

