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Nieuwsbrief Juli 2016 
 
Revalidatie 
Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku 
geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de 
maatschappij te helpen. Zijn uitvoerige verslag vindt u op: 
http://www.vriendenvanbawku.nl/uploads/566/Reisverslagen/2016-01-HansSlootman.pdf 
 

Situatie 
Het Bawku Presbyterian Hospital heeft een afdeling orthopedie en fysiotherapie.  
Patiënten die hier worden opgenomen hebben meestal letsels van ledematen door ongelukken 
(verkeer of vallen) of misvormingen zoals klompvoeten.  
Revalidatie is er nog niet. Voor mensen met een blijvende lichamelijke beperking bestaat      geen 
programma, met uitzondering van Cerebral Palsy (spastische kinderen)  
Volwassen patiënten met een beroerte, traumatisch hersenletsel of neurologische aandoeningen 
komen niet in dit ziekenhuis. Patiënten met een amputatie kunnen in Noord Ghana geen prothese 
krijgen. Patiënten met een dwarslaesie overlijden meestal. 
 

 
 
De orthopedieafdeling is meteen capaciteit van 40 bedden constant bezet.  
De opnameduur is 1-2 weken en Dr. Abel Tunni is de orthopedisch chirurg. De operaties die hier 
het meeste worden uitgevoerd betreffen traumatologie. Daarnaast worden correcties van misvor-
mingen, gewrichtsreconstructies en gewrichtsimplantaten van heupen en knieën uitgevoerd. Voor 
operaties aan de wervelkolom komt 1 x per jaar een neurochirurg uit Tamale.  
Met het oog op het grote aantal wervelfracturen door verkeersongevallen en val-accidenten wil Dr. 
Tunni graag een aanvullende opleiding wervelkolomchirurgie doen. 
 
 

http://www.vriendenvanbawku.nl/uploads/566/Reisverslagen/2016-01-HansSlootman.pdf
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Conclusie  
De afdeling ortho/fysio van het Bawku Presbyterian Hospital draait goed. Letsels en kinderen met 
misvormingen worden geopereerd en prima nabehandeld. Ook mensen met rugklachten komen 
hier veel. Helaas is er nog geen revalidatiemogelijkheid beschikbaar.   
Neurologische patiënten worden hier niet opgenomen. Maar patiënten met amputaties kunnen hier 
geen prothese krijgen en dwarslaesie patiënten overlijden meestal. Samenwerking met regionale 
Community Based Rehabilitation netwerken is goed. Wij willen ons richten op amputatie en dwars-
laesie die niet zijn ontwikkeld. 

 

 Amputatie 

 Opzet van een prothesemakerij in Bawku voor heel noord Ghana voor 1000 protheses per jaar. 

 
 Dwarslaesie 

 Opzetten van een dwarslaesie-unit  

 Regelen Spine surgery scholarship voor dr Tunni  

 Opleiden dwarslaesie team. (liefst door andere Afrikaanse landen) 

 Opzetten rolstoel werkplaats/fabriekje.  

 
Hans Versloot neemt het voortouw om deze doelen, samen met Vrienden van Bawku en het  
ziekenhuis, te helpen verwezenlijken. 
 

Verloskamer 
Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse om-
standigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats. 
De verwachting is dat de het nieuwe complex in het najaar operationeel zal zijn.  
De datum van de officiële opening is nog niet bekend. Onze stichting heeft het grootste gedeelte 
van kosten voor haar rekening genomen, daarbij ondersteund door Wilde Ganzen. Voor de aankoop 
van verlosbedden kregen wij € 5.000 van de Stichting voor belangenbehartiging van het (zeer) klei-
ne kind. Wij zijn onze sponsoren en donateurs dankbaar voor hun bijdragen.  
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Uitzendingen 
In oktober worden kinderarts Dirk Jan Pot samen met diëtiste Saskia van Bennekom en tandarts 
Alex van der Horst naar Bawku uitgezonden.  
In november gaan Nicoline Jansen, gynaecoloog, Jan Kroeze, chirurg en Carolien Vervoort, OK-
assistente. Voor Nicolien is het de eerste uitzending. Wij zijn blij dat wij weer een actieve gynaeco-
loog voor onze stichting hebben kunnen aantrekken. 
 

 
 
Donaties 
De Stichting is voor haar activiteiten niet alleen afhankelijk van de vrijwilligers die uitgezonden willen 
worden, maar ook van donateurs die dat financieel mogelijk kunnen maken. 
Met een jaarlijkse donatie van minimaal € 50 gedurende 5 jaar zijn wij heel blij, terwijl er voor de ge-
ver zelfs een voordeel aan vast kan zitten in de vorm van een verlaging van de Inkomstenbelasting. 
Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een overeenkomst met onze Stichting  
sluiten. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van onze website 
 
http://www.vriendenvanbawku.nl/uploads/566/OPS2016.pdf 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr. M.A. (Ries) Schouten 
Voorzitter Stichting Vrienden van Bawku 
   
IBAN: NL 06 INGB 000 506 1469  Stichting Vrienden van Bawku, Veenendaal 
De stichting Vrienden van Bawku heeft de ANBI status. 
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