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EEN HEEL SPECIAAL JAAR
In 2021 vierden we samen het 40-jarig bestaan
van onze organisatie in het stadhuis in Mechelen, onze thuisbasis.
We zijn terecht fier en blij met onze realisaties:
vier decennia van engagement van een groeiend aantal enthousiaste vrijwilligers, stafmedewerkers en experten - hier en in Afrika - en een
mooi palmares van projecten, activiteiten en
zendingen.

De STRATEGIE 2030 heeft 2 duidelijke objectieven die primeren:
1° de focus blijft de PATIENT, de behandeling en
de genezing en ook de preventieve zorg,
2° het actieterrein is vooral het REFERENTIEZIEKENHUIS en vanuit dat centrum worden de hele
regio, het district en de ‘’zones de santé‘’ bij de
planning betrokken, met andere woorden het
lokaal netwerk.

Deze viering is geen nostalgische terugblik naar
de start in 1981 en de geschiedenis van Artsen
Zonder Vakantie. Integendeel: Artsen Zonder
Vakantie blijft UNIEK en met veel vertrouwen kijken we dan ook naar de toekomst van onze ngo.
Als richtsnoer voor de toekomst hebben het
bestuur en de nieuwe staf in Mechelen een
weloverwogen STRATEGIE 2030 uitgewerkt.
Dit plan is zeer ambitieus en dat mag ook. De
mondiale uitdagingen bij de realisatie van een
kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen
blijven dan ook enorm.

Ik onderschrijf deze objectieven van harte.
Daarom wil ik een persoonlijk appel doen aan
iedereen die een hart heeft voor Artsen Zonder
Vakantie en Afrika. Laat ons verder samenwerken aan een grensoverschrijdende internationale solidariteit voor de kostbare gezondheid
van de bevolking in Afrika, hun legitiem recht.

Frans De Weer
Chirurg, vrijwilliger van
het eerste uur en erevoorzitter
van Artsen Zonder Vakantie

WIE ZIJN WIJ?
Artsen Zonder Vakantie is een erkende NGO en een dynamisch netwerk van zorgprofessionals in België en in Afrika,
die zich samen inzetten voor toegankelijke, kwaliteitsvolle
en veerkrachtige gezondheidszorg, een recht voor iedereen.
Wij zijn trots op meer dan 40 jaar inzet, kennis en samenwerking. Onze kracht ligt in de inzet van de talrijke zorgprofessionals en andere vrijwilligers. Samen met een team van gespecialiseerde medewerkers op het vlak van internationale
samenwerking, vormen wij een ecosysteem.
Zo werken we samen aan activiteiten die zinvol en duurzaam
zijn, en die eenheid en betrokkenheid bieden, die verbindend
en verrijkend zijn, zowel in België als in Afrika.
Zo kunnen ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich
ontplooien. Zo krijgen patiënten de beste zorg.

3

4 HOOGTEPUNTEN VAN 2021

4 HOOGTEPUNTEN
VAN

2021
1
De protocollen voor
de opname van
pediatrische urgenties

2
Opleiding in
de basischirurgie

3
Onderhoud van
biomedische
apparatuur

4
Onze digitale
footprint
4

1

1

De protocollen
voor de opname van
pediatrische urgenties
in Zuid-Kivu

Voor de ontwikkeling en standaardisering
van pediatrische protocollen heeft dr. Zozo
van het provinciaal directoraat van Zuid-Kivu in DR Congo sinds 2013 kunnen rekenen
op een nauwe samenwerking met Artsen
Zonder Vakantie. Samen met de verantwoordelijken van de werkgroep pediatrie, Dr. D.
Beghin en Dr. P. Peeters - heeft hij gezocht
naar de meest efficiënte aanpak. De invoering van deze protocollen heeft geleid tot een
paradigmaverschuiving onder gezondheidswerkers: zij weten nu precies wat zij moeten
doen wanneer een kind dat in levensgevaar
verkeert in hun gezondheidscentrum of ziekenhuis wordt binnengebracht. Het is de
bedoeling om, bij opname, het zieke kind
binnen 15 minuten te behandelen, zodat de
urgentie meteen kan worden aangepakt en
zo levens kunnen worden gered. De eerste
48 uur in het ziekenhuis zijn kritiek voor de
4 belangrijkste spoedeisende pathologieën:
ademhaling, hart, neurologie en ernstige de-

hydratatie. Intussen worden de protocollen
in de gehele provincie Zuid-Kivu uitgerold.
En dit helpt om het sterftecijfer van jonge
kinderen binnen 48 uur na aankomst in het
ziekenhuis te verlagen. Sinds 2021 probeert
de provincie de protocollen op nationaal niveau goedgekeurd te krijgen, zodat kinderartsen uit Zuid-Kivu gezondheidswerkers
in andere provincies van het land kunnen
opleiden. Het bezoek van Dr. Zozo in september jongstleden, was voor de werkgroep
pediatrie een gelegenheid om voor het eerst
«live» bijeen te komen sinds het begin van
de covid pandemie. Op de agenda stond een
gesprek met Dr. Zozo over hoe de werkgroep
de oriëntatie op het gebied van de volksgezondheid in haar werkzaamheden kan integreren.
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De basischirurgie-opleiding in
Burundi, een ambitieuze activiteit
in het kader van het door de
Europese Unie gefinancierde
Twiteho Amagara programma
In Burundi, zijn er weinig chirurgen. In de provincies worden
ziekenhuizen geacht een aanvullend pakket van activiteiten
aan te bieden, waaronder chirurgie. De artsen die er praktiseren zijn geen chirurgen, hebben niet voldoende vaardigheden en de ziekenhuizen zijn niet voldoende uitgerust of georganiseerd. Artsen Zonder Vakantie heeft vele jaren ervaring
met de uitvoering van basischirurgie en biedt een aanpak
die zich reeds bewezen heeft, met name in de ziekenhuizen
van Ijenda en Muyinga. Daarom werd in 2021 een synergie
gecreëerd tussen het door de EU gefinancierde programma
Twiteho Amagara en het PAORC-programma van de Belgische bilaterale samenwerking om chirurgische expertise te
verstrekken aan elk van de 25 districtziekenhuizen in Burundi. In elk ziekenhuis worden een huisarts, een anesthesist en
een operatieverpleegkundige opgeleid. Om goede resultaten
te bereiken, is het van essentieel belang multidisciplinaire
teams te vormen. Het begint met een opleiding toegepaste
pedagogie, een harmonisatie van de verschillende thema’s
die behandeld worden en de uitwerking en validatie van een
handleiding voor trainers. De theoretische vorming wordt

gespreid over 2 weken voor verpleegkundigen en 4 weken
voor artsen. Daarna volgt 5 maanden praktische opleiding in
situ, met name, in een districtsziekenhuis met dezelfde werkomgeving als het ziekenhuis waar ze werkzaam zijn. Bovendien wordt elk ziekenhuis uitgerust met een technisch platform om deze nieuwe vaardigheden te kunnen toepassen. De
opleidingen worden gegeven door het Nationaal Instituut
voor de Volksgezondheid, zodat deze gecertificeerd kunnen
worden. Het lijdt geen twijfel dat dit programma zal bijdragen tot een vermindering van het aantal vermijdbare sterfgevallen, vervolggevallen en handicaps die verband houden
met trauma’s of verloskundige noodsituaties.
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Onderhoud van biomedische
apparatuur in het hart van
goed ziekenhuismanagement

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is zeker 40% van
de medische apparatuur in Sub-Sahara Afrika onbruikbaar.
70-90% van de apparatuur is zelfs nooit in gebruik geweest.
80% van deze biomedische apparatuur is afkomstig van
schenkingen of buitenlandse financiering.
Slechts één derde van de problemen met apparatuur vereist
de tussenkomst van gespecialiseerde technici, een ander derde is te wijten aan fouten van de gebruiker of de installateur,
en een laatste derde vereist slechts eenvoudige reparaties
die door het eigen personeel van de zorginstelling kunnen
worden uitgevoerd.

Daarom versterkt Artsen Zonder Vakantie, in samenwerking
met Humatem, ULB Cooperation, en met de steun van DGD,
Enabel en het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken,
de vaardigheden van de technici door de organisatie van
vormingen. Het beheer van de apparatuur vormt de kern van
een goede ziekenhuisorganisatie, met een onbetwistbare
financiële return en een impact op de kwaliteit van de zorg.
In 2021 werden in Benin, Burkina Faso, Burundi en de
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Democratische Republiek Congo meer dan 41 opleidingssessies gegeven aan 189 technici voor biomedisch onderhoud
alsook aan 610 gebruikers van apparatuur. Zij zorgen ervoor
dat de apparatuur in goede staat is, dat zij wordt onderhouden en correct wordt gebruikt, en dat zij wordt gerepareerd
indien nodig.
De technici vormen een netwerk waardoor ze elkaar door uitwisseling en voortdurende bijscholing ondersteunen. De verbeterde technische diensten hebben een positieve impact op
de toename van de patiënten en een afname van het aantal
sterftes dat vermeden kan worden waardoor het vertrouwen
van de bevolking in het gezondgeidssysteem stijgt.

4

Onze digitale
footprint

4

In 2021 zetten wij verdere stappen in het digitalisatieproces
van onze externe en interne communicatie. Zo lanceerden
wij in de zomer onze nieuwe website. Bij de ontwikkeling
ervan stond de gebruiksvriendelijkheid, zowel qua structuur,
opbouw als laadsnelheid centraal. We zijn bewust gegaan
voor een visueel sterke site met pakkende beelden en quotes
vanop het terrein. De getuigenissen van mensen staan hier
centraal: zij zorgen voor geloofwaardigheid en authenticiteit
en dragen bij tot de kracht van ons verhaal en de impact die
we samen willen bereiken.
Niet alleen wat externe communicatie betreft werd de digitale kaart getrokken. Artsen Zonder Vakantie organiseerde
in het begin van het jaar een aantal online sessies met alle
relevante stakeholders waar samen werd nagedacht over
de toekomst van de organisatie. De uitwisseling van ideeën
tijdens deze online denkdagen leverden ook de input, die
geleid heeft tot de formulering van onze nieuwe strategie
(zie verder op pagina 25).
Tegelijkertijd zetten wij meer dan ooit in op onze social media tools, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn in om onze

boodschap op laagdrempelige manier te verspreiden, mensen, bedrijven en organisaties naar de site te loodsen en zo
aan te zetten tot actie. Dit leidde tot een groei van het aantal
online fans en een substantiële toename van hun betrokkenheid en interactie Ook ons online actieplatform werd vorig
jaar regelmatig ingezet om onze acties via crowd funding te
ondersteunen.

ONS VOLGEN,
DAT IS ONS
STEUNEN!
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40STE VERJAARDAG

40 verhalen

In 2021 vierde Artsen Zonder Vakantie
haar 40ste verjaardag. Onze organisatie
groeide uit een spontaan vrijwilligersinitiatief en heeft zich ondertussen aangepast aan de veranderende mondiale
context. De passie en het engagement
van iedereen die bij Artsen Zonder Vakantie betrokken is, is daarentegen
sterker dan ooit.

40 jaar actief voor meer dan 40 partnerziekenhuizen in
Afrika. Daarom lanceerden wij onze campagne van 40
verhalen. We gaven het woord aan vrijwilligers, partners in
België en Afrika, stakeholders, donateurs, werknemers en
ex-werknemers, bestuurders en ex-bestuurders. Zo schilderden we een inspirerend en kleurrijk portret van Artsen
Zonder Vakantie in de loop van 40 jaar. We verspreidden
deze verhalen via sociale media en nieuwsbrieven aan onze
achterban.

Feest 40 jaar
Feestvieren was in 2021 niet eenvoudig. Nochtans voelden
we allen de behoefte om elkaar weer te ontmoeten, om verhalen en ervaringen uit te wisselen, om het glas te heffen
op 40 jaar engagement en inzet.
Corona maakte het extreem moeilijk om ver vooruit te plannen. Uiteindelijk konden we elkaar - tussen 2 golven door
- ontmoeten op zondag 21 november. De feestdag startte
met een bezoek aan ons nieuwe kantoor en een stadswandeling door Mechelen. Na een kort intermezzo via
onze expositie in de Sint-Romboutstoren (zie verder) en
een groepsfoto op de Grote Markt, werden de gasten –
uiteraard corona-proof – ontvangen in de historische

Keldermanszaal van het Mechelse Stadhuis. We zetten
onze erevoorzitter en stichter, dr. Frans De Weer, in de
bloemetjes en klonken op 40 jaar inzet en engagement.
Directeur Stefaan Bonte, en voorzitter Krista Vandenborre
blikten vooruit op een toekomst waar fysieke ontmoeting
en uitwisseling tussen onze expert-vrijwilligers en onze
partnerziekenhuizen weer tot ‘het nieuwe normaal’ behoort.

Expo
In het kader van ons feestjaar hielden we in de SintRomboutkathedraal een mini-expo. Naast tal van foto’s en
beeldmateriaal exposeerden we enkele iconische voorwerpen van een aantal expert-vrijwilligers. Bezoekers konden
via hun smartphone ook een tiental audiofragmenten beluisteren. De tentoonstelling werd niet alleen geapprecieerd door onze achterban, maar ook door de vele bezoekers
van de Sint-Romboutstoren. Via het gastenboek ontvingen
we spontane felicitaties van over de hele wereld!

WIL U DE PODCASTS BELUISTEREN?
Scan dan hier met uw smartphone de QR-code

8

9

GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

Documentaire ‘Solidariteit geneest’
Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa
bundelen hun krachten om de internationale solidariteit
rond kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te vergroten. Onze jaarlijkse campagne stond dit jaar in het teken
van de documentaire ‘Solidariteit geneest’. We zoomden
in op Congolese gezondheidswerkers, lokale organisaties
en gemeenschappen. Door hun nauwe betrokkenheid en
expertise zijn ze het best geplaatst om de obstakels binnen het
gezondheidssysteem bloot te leggen en actie te ondernemen. Zij zijn de stuwende kracht achter verandering. Hun
dagelijkse activiteiten zorgen er dan ook voor dat de gezondheidszorg toegankelijker wordt en dat patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben.
Artsen Zonder Vakantie zette het netwerk van ziekenhuistechnici in DR Congo in de kijker. Zij zijn een vaak vergeten
maar belangrijke schakel binnen het gezondheidssysteem.
Zonder goedwerkende apparatuur is kwaliteitsvolle gezondheidszorg onmogelijk.

Deze campagne kwam tot stand met de steun van
de Belgische ontwikkelingssamenwerking

(HER)BEKIJK DE
DOCUMENTAIRE HIER
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We verspreidden de documentaire in drie korte video’s
via onze sociale media en nieuwsbrief, en organiseerden
docu-talks in Mechelen en Brussel.

generatie (para)medische professionals warm voor internationale solidariteit in de gezondheidszorg, en voor Artsen
Zonder Vakantie!

Vormingen voor het
Artsen Zonder Vakantie-netwerk

Winnaar wedstrijd
Mechelen Mondiaal

Zoals de voorbije jaren bieden we ons netwerk graag vormingen aan die een ondersteuning kunnen zijn voor hun werk
op het terrein, als hier in België. In tijden waar corona fysieke bijeenkomsten quasi onmogelijk maakte waren de online
vormingen het ideale moment voor expert-vrijwilligers om
met elkaar opnieuw in contact te treden.

Elk jaar schrijft de mondiale raad van Mechelen een wedstrijd
uit voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit jaar prees Artsen Zonder Vakantie zich één van de twee gelukkige winnaars. Dankzij de
financiering konden we een samenwerking aangaan met de
Burkinabese organisatie Keoogo. Deze organisatie ontfermt
zich over straatkinderen en jonge alleenstaande moeders in
de buitenwijken van Ouagadougou. Ze bieden de straatkinderen en jonge moeders medische en psychologische ondersteuning in hun medisch centrum. Artsen Zonder Vakantie
versterkt de competenties van het zorgpersoneel van het
medisch centrum van Keoogo.

Toekomstige (para)medische
professionals sensibiliseren
Ondanks dat corona het moeilijk maakte sensibiliseringsactiviteiten te organiseren, konden we ons verhaal toch
naar buiten brengen
tijdens lezingen bij
het Instituut voor Tropische Geneeskunde,
VIVES hogeschool en
met een stand op het
event ‘Health Science
Crossing Borders’ van
de UGent. Zo maakten we de nieuwe
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ONZE AANPAK

3 ACTIE

DOMEINEN
Artsen Zonder Vakantie
ondersteunt haar partnerziekenhuizen op 3 niveaus:

1
MEDISCH
Kennis en competenties bij
het (para)medische personeel
versterken.

2
MATERIAAL
Technische en ondersteunende
diensten versterken.

3
ORGANISATORISCH
De interne organisatie en
hygiëne van het ziekenhuis
verbeteren.

1

Op 25 jaar tijd daalde het
sterftecijfer bij onze patiënten
van 20 naar 4 %. Dat zegt genoeg.

MEDISCH

Kennis en competenties bij
het (para)medische personeel
versterken.
Artsen Zonder Vakantie werkt nauw samen
met de artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen van de partnerziekenhuizen om
hun verworven kennis te versterken en hen
op te leiden met betrekking tot nieuwe behandelingstechnieken en -methoden. Het
is immers essentieel dat gezondheidsmedewerkers de kans krijgen hun medische
kennis en vaardigheden te actualiseren
en zich bij te scholen. Alleen zo kunnen zij
kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden, bij
patiënten de juiste diagnose stellen, de gepaste behandeling voorzien of hen opereren. Vervolgens kunnen zij die kennis op hun
beurt aan hun eigen collega’s doorgeven.

Dr. Catherine Akele
ZIEKENHUISDIRECTRICE

Pediatrisch ziekenhuis
Kalembe Lembe in Kinshasa

Het pediatrisch ziekenhuis Kalembe Lembe in Kinshasa is al
zestien jaar partner van Artsen Zonder Vakantie. Het is wellicht
het enige ziekenhuis, dat zich enkel focust op kinderen, vertelt
ziekenhuisdirectrice Catherine Akele met trots.
Ze kent het 53-jaar oude ziekenhuis door en door. Halverwege
de jaren tachtig werd ze daar als huisarts aangesteld. Ze keerde er
terug na haar specialisatie in pediatrie en neonatologie in Frankrijk, waar ze negen jaar verbleef met haar man, tevens dokter en
chirurg. “Het Rode Kruis bracht ons in contact met Artsen Zonder
Vakantie, waar we nu al zestien jaar mee samenwerken.
Onze naamsbekendheid en de kwaliteit die we kunnen bieden
hebben we onder andere te danken aan alle opleidingen die we
doorheen de jaren mochten ontvangen. Het sterftecijfer van de
patiënten in ons ziekenhuis is de voorbije 25 jaar gedaald van
20 naar 4%. Dat zegt genoeg.”

Vormingen neonatologie
Elk jaar zien een dertigtal dokters en een honderdtal verpleegkundigen meer dan 15 000 kinderen passeren op consultatie. De meesten kunnen meteen geholpen worden en mogen terug naar huis.
Een groot deel wordt gehospitaliseerd en moet langer blijven.

“De voornaamste problemen die we zien bij jonge kinderen zijn
malaria, luchtwegeninfecties en diarree.”
“Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen gebeurde in 2005 met
de hulp van pediater Patrick Peeters. Hij hielp ons de hele werking
op punt te stellen om intensieve zorgen te kunnen verlenen. Iets
wat we niet hadden. Zowel op materieel vlak als op gebied van opleidingen voor het personeel. Op de dienst neonatologie kreeg de
verpleging verschillende vormingen die veel hebben veranderd.
Dat ging van monitoring, over voeding, pijnbestrijding tot hartreanimatie. Op chirurgisch vlak leerden onze dokters door Professor Greta Dereymaeker klompvoeten behandelen. Onze dokters
geven die kennis nu nog steeds door aan afgestudeerden die bij
ons stage lopen.”

Focus op verbetering
“We zijn heel tevreden met de steun die we tot nu toe hebben
ontvangen en hopen dat de samenwerking blijft duren.
Dankzij de capaciteitsversterkende trajecten is onze samenwerking geëvolueerd en beter geworden. Er wordt samen nagedacht
in functie van wat wij nodig hebben. Dankzij die manier van werken, zijn we ook beter in staat om onszelf in vraag te blijven stellen
en te focussen op wat beter kan. Daarom willen we in de toekomst
nog meer gaan inzetten op onze chirurgie, zodat deze topkwaliteit
wordt.”

Luister hier naar de podcast
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We versterken
het vertrouwen van
patiënten in de ziekenhuiszorg, mede door
goed functionerende
apparatuur.

MATERIAAL

Technische en
ondersteunende
diensten verstevigen
Artsen Zonder Vakantie rust
haar partnerziekenhuizen uit
met geschikt materiaal, op
basis van de reële behoeften.
Daarnaast leiden we technici
op voor het onderhoud en de
reparatie van biomedische
apparatuur. Goed functionerende medische apparatuur
is immers hoogst noodzakelijk om patiënten in een ziekenhuis optimaal te verzorgen.

Kennis opbouwen
Al negen jaar werkt Isidore als elektromechanieker in het Algemene Referentieziekenhuis Dr. Rau de Ciriri in Bukavu, OostCongo. Artsen Zonder Vakantie steunt al dertig jaar projecten in
dit ziekenhuis. Zo organiseerden we onder andere een twee jaar
durende opleiding, samen met de provincie Vlaams-Brabant onder de naam Jenga Maarifa, wat ‘kennis opbouwen’ in het Swahili
betekent. Via deze opleiding konden een twintigtal techniekers
uit DR Congo en Burundi zich specialiseren in biomedische technieken, waaronder Isidore Murhula.

Manusje-van-alles

Isidore Murhula Bazibuhe

EXPERT IN DE BIOMEDISCHE TECHNIEK
Algemene Referentieziekenhuis
Dr. Rau de Ciriri, Bukavu, Oost-Congo

Isidore Murhula Bazibuhe volgde
twee jaar de opleiding tot biomedisch technieker via het project Jenga
Maarifa van Artsen Zonder Vakantie
in DR Congo. “Ondertussen repareren
we medische toestellen, werken we
pannes weg, geven we zelf opleidingen en versterken we het vertrouwen
van patiënten in de zorgverlening
van het ziekenhuis.”

Isidore: “Wij kregen al jaren medische apparatuur maar als deze
in panne viel, konden we dit soms niet herstellen. Ik studeerde
elektromechanica maar kende niets van medische apparatuur
toen ik hier begon. Wij waren polyvalente techniekers die allerlei
herstellingen deden op het gebied van elektriciteit en loodgieterij. Dankzij de Jenga Maarifa opleiding van Artsen Zonder Vakantie
zijn we ondertussen gespecialiseerd in biomedische techniek en
geven we deze kennis op onze beurt weer door.”

Correct bedienen
Isidore ondervindt nog steeds de resultaten van zijn bijscholing. “We hebben het aantal pannes enorm teruggedrongen. Momenteel werkt zo’n 94% van de toestellen die we gebruiken.

Vroeger moesten buitenlandse techniekers dat komen oplossen
maar dat hoeft nu niet meer. We hadden bijvoorbeeld zuurstofapparaten waar blijkbaar meer lucht doorkwam dan zuurstof maar
dat wisten we niet. Nu weten we hoe we de toestellen moeten gebruiken, herstellen en onderhouden. We kunnen de dokters ook
haarfijn uitleggen hoe zij de apparatuur correct moeten bedienen.
Zoiets komt de patiënten enorm ten goede.”

Vormingscentrum
Ook de samenwerking met het personeel is veranderd. “Voordien
werden we beschouwd als klusjesmannen die in het ziekenhuis
werkten. Nu begrijpt iedereen dat wij net als verpleegkundigen
en artsen noodzakelijk zijn om oplossingen te bieden wanneer
iemand ziek is.”
“Patiënten bezoeken het ziekenhuis frequenter. Vroeger bleven
ze soms weg omdat ze merkten dat we hen niet altijd konden
helpen door de falende apparatuur. Het vertrouwen is ondertussen
ontzettend gegroeid.” Daarnaast is het ziekenhuis momenteel een
nationaal vormingscentrum waar techniekers vanuit het hele land
opleidingen komen volgen. Isidore leidde de voorbije jaren zo’n
vijftigtal mensen op. “De technologie evolueert elke dag. Ik hoop
dat Artsen Zonder Vakantie opleidingen kan blijven faciliteren want
de resultaten die we daardoor boeken zijn bijzonder positief.”

Luister hier naar de podcast
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ONZE AANPAK

3 ORGANISATORISCH

Ik werkte toen in de
operatiekamer en had
het geluk veel vormingen te genieten. Ik heb
ontzettend veel bijgeleerd.

De organisatie en
hygiëne van het
ziekenhuis verbeteren
Artsen Zonder Vakantie werkt
samen met de partnerziekenhuizen aan de organisatie van
de diensten, de archivering van
medische patiëntendossiers, het
voorraadbeheer van de apotheek,
de invoering van protocollen en
procedures en de ziekenhuishygiëne. Om de patiënten goed te
kunnen behandelen, moet de interne organisatie ook goed zijn.

Expert in ziekenhuis
hygiëne geeft kennis
door

Christian Balolebwami
EXPERT IN ZIEKENHUISHYGIËNE

Werkzaam in verschillende ziekenhuizen
in DR Congo en Burundi.

Christian Balolebwami volgde vele
vormingen via Artsen Zonder Vakantie en geeft nu op zijn beurt die
kennis door aan verschillende ziekenhuizen in DR Congo en Burundi.
“De problemen op het terrein zijn
groot. Maar met een beperkt budget weet Artsen Zonder Vakantie
grote resultaten te boeken.”

Veel bijgeleerd
Als net afgestudeerde verpleger kwam Christian Balolebwami
in 2005 in contact met de eerste vrijwilligers van Artsen Zonder
Vakantie die in het hospitaal van Ciriri in Zuid-Kivu, Congo werkten. Ik werkte toen in de operatiekamer en had het geluk veel
vormingen te genieten. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd.”
Ondertussen volgde hij cursussen volksgezondheid in Bukavu
en Rwanda, waar hij een bachelordiploma in beheer en planning
van gezondheidsprogramma’s behaalde. Vijf jaar later volgde
Balolebwami publieke gezondheidszorg in Bukavu en werd hij
aangesteld om alle zendingen van Artsen Zonder Vakantie in de elf
zones waar zij verantwoordelijk voor waren, op te volgen. Daarna
volgde hij nog een observatiestage in Doornik in België.

Beperkte hygiëne
“Tijdens die eerste zendingen viel het op hoeveel moeilijkheden
de Belgische expert-vrijwilligers ondervonden tijdens hun werk
door een gebrek aan ziekenhuishygiëne. Het afval werd niet gesorteerd. Het lag zelfs op de binnenkoer van het ziekenhuis. Daardoor
ben ik me meer gaan toeleggen op hygiëne en

ziekenhuismanagement.” Als expert-vrijwilliger reisde Christian
verschillende jaren de regio rond en leidde o.a. technici op rond
sterilisatie van instrumenten in het kader van Jenga Maarifa.

Water- en afvalbeheer
Voor hem betekent het werk van Artsen Zonder Vakantie enorm
veel. “Met een relatief beperkt budget is de impact groot. Als
supervisor leerde ik hoe we de resultaten van de zorgverlening
mathematisch konden analyseren door zowel de kwalitatieve als
de kwantitatieve indicatoren te evalueren.
Zo kon ik de ziekenhuizen gepast ondersteunen. Daarnaast boekten partnerziekenhuizen dankzij de jarenlange kennisuitwisseling
betere resultaten. Momenteel zijn bepaalde ziekenhuizen zelfs
referenties op het gebied van kwaliteit en zijn ze opleidingscentra
voor anderen hospitalen in de provincie.
De ziekenhuishygiëne is absoluut verbeterd, maar het blijft een
grote uitdaging, vooral in DR Congo. Ik blijf mijn kennis mee verder verspreiden zodat die evolutie zich verder blijft ontwikkelen.”

Lees het verhaal
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EINDEVALUATIE VAN HET DGD PROGRAMMA
DIRECTORAAT GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

Het jaar 2021 valt samen met het einde van het gezamenlijke programma
2017-2021 van Memisa en Artsen Zonder
Vakantie, dat medegefinancierd wordt
door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Daarom werden in het
vierde kwartaal van het jaar externe
eindevaluaties uitgevoerd in Benin,
Burundi en de Democratische Republiek
Congo. De evaluatie in België is begin
2022 van start gegaan. De evaluatoren
controleren op onafhankelijke basis de
resultaten van het programma op vlak
van outputs en resultaten, maar beoordelen ook de prestaties aan de hand van
de 6 criteria van de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling), met name relevantie, coherentie, doeltreffendheid, efficiëntie,
impact en duurzaamheid.
De conclusies van de evaluaties van
Artsen Zonder Vakantie zijn eenduidig:

met het totale budget en de complexe
context van de uitvoering was het programma in staat de resultaten en de
impact te maximaliseren. De aanbevelingen van de tussentijdse evaluaties
van 2019 zijn grotendeels uitgevoerd.
De relevantie en de samenhang van het
programma werden als zeer positief geëvalueerd, aangezien het volledig beantwoordt aan de groeiende behoeften van
de patiënten, aangepast is aan de behoeften van de ondersteunde gezondheidswerkers en ook afgestemd is op
de prioriteiten inzake volksgezondheid
van elk land.
De doeltreffendheid van de interventies
wordt positief beoordeeld, aangezien
de meeste ziekenhuizen vooruitgang
hebben geboekt dankzij de capaciteitsversterkende trajecten. De evaluatoren
waren geboeid door de opname van een

component geestelijke gezondheid, die
deel uitmaakt van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030
en die niet vaak door andere partners
wordt opgenomen. De efficiëntie wordt
erkend in het delen van kantoren en
het inschakelen van Afrikaanse, naast
Belgische expert-vrijwilligers.
Het effect op de betere beschikbaarheid
en kwaliteit van de zorg met en op het
aantal geredde levens en de levenskwaliteit van de bevolking is reëel. In Burundi is een aanzienlijk bijkomend effect
geconstateerd door de invoering van
een nationale opleiding in de basischirurgie voor ziekenhuizen, die door nationale actoren wordt geleid samen met
Artsen Zonder Vakantie. Bovendien kon
het programma worden aangepast aan
de Covid-19-crisis door gebruik te maken
van uitwisselingen tussen ziekenhuizen,

plaatselijke expert-vrijwilligers voor de
opleidingen en meer ondersteuning op
het vlak van ziekenhuishygiëne.
De slotaanbevelingen beogen een versterking van de samenwerking met
de gezondheidsautoriteiten en andere actoren die een sleutelrol spelen,
het uitbreiden van partnerschappen
en een herziening van de samenwerkingsovereenkomsten, het opvoeren
van de inspanningen met het oog op
de versterking van het leiderschap, het
management en de organisatie van
het ziekenhuispersoneel, versterking
van de genderbenadering, versterking
van het monitoring en evaluatiekader,
(het verder verfijnen van de aanpak
van capaciteitsversterking, het beter
documenteren en aanvullen van de
veranderingstheorie aan de hand van
een actie-onderzoekskader.

Deze aanbevelingen bevestigen de richting die is ingeslagen bij de strategie
2030 van Artsen Zonder Vakantie, en
meer in het bijzonder voor het nieuwe
gezamenlijke programma Memisa- Keten van Hoop- Artsen Zonder Vakantie,
medegefinancierd door DGD (Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp) voor de periode van 2022 tot 2026 in België, Benin,
Burundi en DR Congo.
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ONZE ACTIES IN CIJFERS
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ONZE ACTIES IN CIJFERS
In meer dan 40 jaar van inzet, knowhow en samenwerking heeft Artsen
Zonder Vakantie 3000 in situ vormingsopdrachten georganiseerd.

In 2021
4
42
50
568
195
368
248

Actief in regio’s: Europa, West- Afrika,
Centraal- Afrika en Oost- Afrika

partnerziekenhuizen waarmee wij samenwerken
personeelsleden

experts-vrijwilligers

West–Afrika
Kantoor Bénin

capaciteitsversterkende activiteiten
Centraal–Afrika
Kantoor DR Congo

activiteiten voor aankoop van materiaal
expert-vrijwilligers ingezet
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Oost–Afrika
Kantoor Burundi
Europa
Kantoor België
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FINANCIËLE
RESULTATEN 2021
Besteding van de middelen
Zoals elk jaar, trachten we met onze middelen de grootst mogelijke impact te hebben op onze werking. In 2021 werd meer
dan 2,7 miljoen euro direct gespendeerd aan de projecten
die lopen in de meer dan 40 partnerziekenhuizen.
Zo werd het grootste budget besteed in Burundi (45%) en
Congo (32%), gevolgd door Benin (13%), Rwanda (3%), Burkina
Faso (2%), Guinee (1%) en werd 4% besteed aan sensibilisering in België. Niet alle ontvangen middelen werden echter
uitgegeven in 2021: een deel hiervan werd overgezet naar
2022 en zal dan pas besteed worden. Een belangrijke reden
hiervoor was de aanhoudende invloed van de covid-pandemie wat activiteiten met onze teams op het terrein in zekere
mate vertraagd of verstoord heeft.

Artsen Zonder Vakantie vindt transparantie naar
de schenkers toe essentieel. We geven hier een
overzicht van de middelen die we in 2021 hebben
ontvangen en hoe we deze besteed hebben.

Inkomsten uit subsidies en giften
In 2021 beschikte Artsen Zonder Vakantie over een
totaalbudget van bijna 4,5 miljoen €, waarvan zo’n
46% inkomsten uit subsidies zijn. De subsidies van
de Belgische overheid en de Europese Unie nemen
hierin het grootste aandeel. Aan beide subsidiedossiers is een uitgebreid meerjarenprogramma gekoppeld. Net als voorgaande jaren bestaat onze andere
belangrijke bron van inkomsten (53%) uit giften en
legaten. Hiervoor konden we in 2021 opnieuw rekenen op onze sterke achterban van meer dan 17.000
donateurs en kregen we ook opnieuw steun van
verschillende fondsen, ondernemingen en verenigingen.

47%

INKOMSTEN PER BRON

1%
4%
2%

46%

Subsidies
Giften van privé
Giften van stichtingen
Legaten
Andere inkomsten

Naast de directe projecten, werd zo’n 17% van de middelen
besteed aan het werven van nieuwe fondsen, 6% aan externe communicatie en 14% aan de algemene werking van de
organisatie zowel in Afrika als in België.
Samen met de Belgische overheid volgen we binnen onze
organisatie nauwgezet de ratio’s op die de verhouding van
de kosten van fondsenwerving respectievelijk algemene
werking afzetten tegenover de inkomsten. Voor 2021 zitten
beide ratio’s onder de wettelijk toegelaten grens van respectievelijk 30% voor de fondsenwerving (29%) en 20% voor de
algemene werking (18%).

BESTEDING PER LAND

13%
4%

32%

3%
2%
1%

45%

Burundi
DR Congo
Benin
België
Rwanda
Birkina Faso
Guinee

Artsen Zonder Vakantie maakt deel uit van de koepelbeweging
11.11.11 en van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).
We bedanken al onze privéschenkers en alle partners.
Een volledig overzicht van de financiële resultaten vindt u op
www.azv.be/over-ons/transparante-cijfers/
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VISIE
Artsen Zonder Vakantie versterkt de
capaciteit en de vaardigheden van
zijn partners in sub-Sahara Afrika
en draagt op die manier actief bij
aan toegankelijke en kwaliteitsvolle
gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen

MISSIE
Artsen Zonder Vakantie is er van overtuigd dat medische partners kunnen
zorgen voor duurzame, toegankelijke
en kwaliteitsvolle gezondheidszorgen
voor hun eigen gemeenschap. Uitwisseling van (para) medische expertise
en organisatorische, technische en materiële ondersteuning zorgen ervoor
dat onze partners in sub-Sahara Afrika
beter hun taak in het gezondgeidssysteem kunnen opnemen. Wij slagen in
deze opdracht mede door de inzet van
onze vrijwilligers en de samenwerking
met andere actoren.
Onze partnerschappen zijn gebaseerd
op een respectvolle dialoog en een
kennisuitwisseling rekening houdend
met de context en de betrekkingen op
lange termijn.

WAARDEN
INTEGRITEIT : Wij behandelen de anderen met respect, door toepassing
van het gelijkheidsbeginsel en zonder enige vorm van discriminatie.
SOLIDARITEIT : Wij creëren solidaire banden tussen de mensen.
Om een band sterk te kunnen maken zijn er « echte » mensen en ‘echte’
verhalen nodig.
EXELLENTIE : Wij streven naar voortdurende verbetering van onze
projecten, kennis, ervaringen en relaties met onze belanghebbenden.
VERANTWOORDELIJKHEID: Wij nemen initiatieven en spreken
standpunten uit, en nemen daarvoor de verantwoordelijkheid.
DUURZAAMHEID: Wij onderhouden duurzame relaties met onze
medewerkers, deskundigen, partners en donateurs.

INTEGRITEIT
Integriteit is voor onze organisatie een prioriteit. Zo heeft Artsen Zonder Vakantie het
Integriteitshandvest voor NGO’s mee ondertekend en werd in dit kader in 2021 het integriteitsbeleid van de organisatie uitgewerkt. In 2021 werd één inbreuk vastgesteld en
behandeld volgens de interne procedures.

STRATEGIE 2030 :
SAMEN VOOR TEVREDEN PATIËNTEN
De wereldgezondheid en de internationale samenwerking worden
geconfronteerd met grote en complexe uitdagingen. Dit is eens te
meer gebleken sinds de Covid-19 pandemie. Deze context, waarin
alles in een snel tempo verandert, dwingt ons na te denken over hoe
we ons moeten aanpassen om wendbaar te blijven. In 2021 hebben
wij de grondslagen voor de toekomst van onze organisatie gelegd
via een breed participatief proces met expert-vrijwilligers, de Raad
van Bestuur, leden van de Algemene Vergadering, personeel, en
vertegenwoordigers van partnerziekenhuizen in Afrika. De ambitie
van de nieuwe strategie is om voort te bouwen op onze 40-jarige
ervaring in de gezondheidszorg. Wij zijn ervan overtuigd dat het
unieke ecosysteem van Artsen Zonder Vakantie nog steeds een
enorme toegevoegde waarde heeft om ziekenhuizen te helpen
groeien. Wij evolueren naar een meer geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak om te blijven bijdragen aan een wereldwijde,
toegankelijke, kwaliteitsvolle en veerkrachtige gezondheidszorg.
Voor Artsen Zonder Vakantie, komt de patiënt op de eerste plaats.
Wij concentreren onze aandacht op de reële behoeften inzake
ziekenhuiszorgen voor de gehele bevolking van een bepaalde regio.
We kijken verder dan het ziekenhuis alleen; het is de bedoeling om
op een duurzame manier een zo groot mogelijke impact te creëren.

25

STRATEGIE 2030

Het referentieziekenhuis is en blijft de
biotoop van Artsen Zonder Vakantie.
Wij doen ziekenhuizen groeien: het
verplegend personeel wordt opgeleid
en kan zich verder ontwikkelen, de
biomedische apparatuur wordt onderhouden en correct gebruikt, de gebouwen zijn schoon. Een ziekenhuis kan
echter goed functioneren, maar de
bedden blijven leeg. Dit is een situatie
die wij willen en moeten vermijden.
Het ziekenhuis speelt een cruciale rol
in het gezondgeidssysteem: het moet
het voortouw nemen ten opzichte
van de hele bevolking van de regio,
het dient te luisteren naar de patiënten, een visie te ontwikkelen, zijn
diensten bekend te maken, een adequate doorverwijzing met de gezondheidscentra te organiseren, proactief
samen te werken met de plaatselijke
gezondheidsautoriteiten, onderzoek
te stimuleren en contacten te onderhouden met andere ziekenhuizen om
van elkaar te leren. Artsen Zonder Vakantie richt zich nu ook op deze rol
van het ziekenhuis in zijn omgeving.

Wij werken op aanvraag van de
referentieziekenhuizen: wij bouwen
samen, op een systematische en
geplande manier op basis van duurzame samenwerking. Bovendien werken wij rond specifieke thema’s met
verschillende actoren, wat voor een
grotere impact kan zorgen. Het kan
bijvoorbeeld gaan om de ontwikkeling
van protocollen voor pediatrische urgenties of om de ontwikkeling van een
nationale aanpak ter verbetering van
de basischirurgie.
Al meer dan 40 jaar bezoeken experts
ziekenhuizen en geven zij er praktische medische of technische opleiding aan het personeel. Wij staan
tussen het zorgpersoneel en leren van
elkaar aan het bed van de patiënt. Er
is een echt netwerk van ziekenhuistechnici gevormd die een cruciale rol
spelen bij de aankoop, het onderhoud
en het gebruik van biomedische apparatuur. En het loont! Kleine inspanningen maken een groot verschil. Wij
verbeteren het ziekenhuisbeheer, de

organisatie van de patiëntenstroom,
het beheer van de medische dossiers,
de rondgang op de afdelingen, de ziekenhuishygiëne, enz. Deze elementen zijn van essentieel belang voor de
goede werking van het ziekenhuis.
Bovendien zijn wij geïntegreerd en
patiëntgericht.
Intussen is het netwerk van Artsen
zonder Vakantie uitgebreid met Afrikaanse zorgprofessionals en wordt
gewerkt aan een internationale netwerkorganisatie. De vrijwillige inzet
van Artsen zonder Vakantie wordt
steeds belangrijker. Samen kunnen
zorgprofessionals van over de hele
wereld oplossingen vinden voor de
enorme uitdagingen in de gezondheidszorg. De medewerkers van Artsen Zonder Vakantie begeleiden het
netwerk in de goede richting, spelen
een omkaderende en coördinerende rol, organiseren werkgroepen en
houden toezicht op de inzet van de
experts-vrijwilligers. Zo vormen we
een ecosysteem en werken we samen

aan zinvolle en duurzame activiteiten
die eenheid en betrokkenheid bieden,
en die verbindend en verrijkend zijn,
zowel in België als in Afrika.
Samenwerking met andere actoren
en innovatie zijn van het allergrootste belang om onze impact op het
terrein te vergroten: van de digitalisering van de gezondheidszorg tot de
oprichting van een innovatiefonds,
van gericht actie-onderzoek tot de
certificering van onze opleidingen
en de netwerkvorming tussen ziekenhuizen. Dit alles stelt ons in staat
creatieve en flexibele oplossingen te
bieden in een complex en snel veranderend tijdperk.
Zo werken we aan een toegankelijke,
kwaliteitsvolle en veerkrachtige gezondheidszorg. Omdat het een recht
is voor iedereen.

VOORUITBLIK 2022
Een nieuwe jaar geeft opnieuw hoop! Ook al blijft
de context met Covid-19 nog steeds een hele uitdaging, we gaan terug van start met de zendingen op
het terrein. Mits een goede voorbereiding, de nodige voorzorgen en een constante analyse van de
situatie in elk land, zullen we trachten om de noden
op het terrein aan vormingen door terreinvrijwilligers te beantwoorden.
We zetten onze nieuwe strategie om in de praktijk.
Dit doen we met een heus veranderingstraject “HORIZON 2030”. Het wordt een boeiend en leerrijk proces dat we samen stap voor stap zullen doorlopen.
De Belgische overheid heeft een nieuw programma voor de komende vijf jaar goedgekeurd. Dit is
opnieuw een belangrijke erkenning voor het werk
van Artsen Zonder Vakantie. We kregen een heel
positieve beoordeling van ons dossier en dat toont
aan dat we best trots mogen zijn!

2022
We kijken uit naar een veelbelovend jaar!

Krista Vandenborre,
voorzitter
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Stefaan Bonte,
Directeur
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Doe een gift of steun een actie
Doneren kan ook via rekeningnummer:
BE 73 7331 0001 0060. Giften vanaf 40
euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Artsen Zonder Vakantie onderschrijft
de ethische code van de VEF. Dit houdt
in dat de schenkers, medewerkers en
personeelsleden tenminste jaarlijks op
de hoogte gebracht worden van wat met
de verworven fondsen gedaan werd.
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