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IN EEN OOGOPSLAG 
MET ORTHOPEDIE EEN GLIMLACHEND KIND 

De Stichting streeft naar verbetering van de gezondheid speciaal op het gebied van 
orthopedie voor kinderen met ernstige misvormingen. Om dit te verwezenlijken is een 
specialistisch centrum voor orthopedie ontwikkeld als onderdeel van het St. John of God 
Hospital in Duayaw Nkwanta. Naast het uitvoeren van de dringend noodzakelijke 
orthopedische behandelingen, fungeert dit centrum tevens als eerste nationaal 
trainingscentrum voor orthopeden, fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers. 
Het uiteindelijke doel is het orthopedisch centrum zodanig toe te rusten dat het een 
duurzame en zelfredzame organisatie wordt.  

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen onze Stichting, het ziekenhuis in Ghana 
en het MUMC+ in Maastricht. 
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 WERKBEZOEK AAN DUAYAW 
NKWANTA – JANUARI 2022 
WIEL WIJNEN - IS BESTUURSLID VAN DE STICHTING SJHG EN WERKZAAM ALS 
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST BIJ DE ORTHOPEDIE IN HET MUMC+ 

 

In de twee weken die ik naar Ghana ben geweest heb ik deels lesgegeven 
aan de opleiding tot Trauma and Orthopedic Technician (TOT) aan het St. 
John of God College en de rest van de tijd heb ik meegewerkt in het St. 
John of God Hospital.   

In Ghana gebeuren ontzettend veel verkeersongelukken die heel veel 
slachtoffers eisen. De ongeveer 60 orthopeden en traumachirurgen die 
Ghana rijk is kunnen deze aantallen patiënten niet aan. Het uitbreiden 
van het aantal orthopedisch chirurgen gaat slechts langzaam. Onze 
Stichting draagt hier een belangrijke steen aan bij door de opleiding van 
twee artsen tot orthopedisch chirurg te financieren. Om het “practitioner 
gap” te overbruggen, leidt men aan het St. John of God College in Duayaw 
Nkwanta mensen op tot TOT. In deze driejarige opleiding leren studenten 
naast theorie vooral ook praktische zaken zoals o.a. het aanleggen van 
gipsverbanden, fracturen conservatief behandelen maar ook maken van 
orthesen en prothesen.  

Twee grote koffers volgepakt met gereedschap, instrumentarium, 
gipsverbandmateriaal, onderbeenprothesen, snoep, ballonnen en 
knuffels voor de kinderen gaan mee op reis.  

Op de compound van het ziekenhuis worden we ondergebracht in het  
Maastricht House. Op onze eerste werkdag wordt gestart met de grote 
visite op de afdeling orthopedie. 

De afdelingen liggen weer vol met ernstige traumatologie: patiënten met 
bekkenbreuken en beenbreuken worden hier niet-operatief behandeld. 
Sommigen liggen in tractie, anderen worden met gips of met een externe 
fixateur behandeld. 

Elke keer als we hier zijn word ik wel geraakt door een kind dat hier 
behandeld wordt. Nu ligt hier Georgina van 11 jaar die helaas veel te laat 
gekomen is met een bacteriële ontsteking van haar heup. Zij ligt met haar 
been in tractie om er vooralsnog voor te zorgen dat als de heup als gevolg 
van de ontsteking verstijft, dit in de meest gunstige positie gaat 
plaatsvinden. 

Woensdagmorgen is het grote klompvoetenspreekuur. Als ik bij de poli 
aankom zijn de moeders druk bezig met het afhalen van de gipsjes en 
met de kinderen in bad te doen. De kleine kinderen worden met gips en 
al in een badje gezet. De moeders knijpen het gips wat fijn en als 
vervolgens het gips goed doordenkt is met water, wikkelen ze het 
gipsverband zelf weer van de beentjes af. Voor de moeders en kinderen  
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is de behandeling zonder gipszaag een stuk minder traumatisch, maar 
het badje lijkt voor hen ook wel het hoogtepunt van de week te zijn. 

Het spreekuur begint vroeg in de ochtend en loopt vaak uit tot na de 
lunchpauze diep in de middag. 

Worden in Nederland jaarlijks zo’n 200 kinderen geboren met een 
klompvoet. Op drukke dagen in ons ziekenhuis in Ghana lijkt het net of 
dit aantal hier in een aantal weken langs komt. 

Bij de behandeling worden de pezen, spieren en kapsels van de 
klompvoetjes wekelijks voorzichtig opgerekt en vervolgens worden de 
voetjes ingegipst. De gecorrigeerde voetjes worden na een aantal weken 
in een brace geplaatst die nog een lange tijd gedragen moet worden.  

Het mooie van deze behandeling is dat Stephen en James, de 
fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers van het ziekenhuis, 
wier opleiding wij als stichting ondersteunden, de behandeling zelf 
kunnen uitvoeren. 

Het is opvallend dat er in het ziekenhuis dagelijks meerdere nieuwe 
traumatologie-patiënten behandeld moeten worden. Zo heb ik met 
Stephen deze week meerdere patiënten met gebroken onderbeen dit 
met afhangend been kunnen reponeren en ingipsen. Twee jongens die 
onafhankelijk van elkaar een motorongeval hebben gehad, hebben 
minder geluk gehad. Beiden hebben een onderbeenamputatie 
ondergaan. 

OPLEIDING 

De school ligt op zo’n 3 km van het ziekenhuis langs de grote weg naar 
Kumasi. De eerste groep leerlingen is inmiddels bezig aan hun laatste 
jaar. Moesten we twee jaar geleden nog met chinees gips en verband 
werken, deze keer hebben we de beschikking over een grote lading 
“goede kwaliteit” gipsverband uit Duitsland. Na herhaling van wat 
theorie zijn we overgegaan op het praktijkonderwijs. 

Als ik dan zie hoe handig de meesten zijn in het aanleggen van 
gipsverbanden en de inzichten die ze hebben in de fractuurbehandeling, 
denk ik dat zij in de toekomst in een land met 30 miljoen inwoners en 
slechts een handjevol orthopedisch chirurgen/traumatologen best een 
verschil kunnen maken binnen de behandeling van traumapatiënten.   

Na twee weken zit mijn werk er alweer op. Ik ben blij dat ik weer een 
bijdrage heb mogen leveren aan een stukje kennisoverdracht aan de 
studenten op school en de collega’s in het St John of God Hospital. 

En dit is allemaal mogelijk gemaakt met dank aan jullie donoren! 
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 DE DIABETESKLINIEK 
LAYLA BLOMBERG – PRAKTIJK ‘OP GOEDE VOET’ 

In 2005 werd ik als medisch pedicure gevraagd om een 
spreekuur op te zetten voor de diabetespatiënten in 
het St. John’s Hospitaal. Bepakt en bezakt vertrokken 
Marjon van Eijsden en ik naar Ghana. 

Voetverzorging zoals wij die in Nederland kennen bleek 
niet noodzakelijk. Zij verzorgen hun voeten uitstekend. 
Maar het diabetesprobleem is er wel. 

De neuropathie [gevoelloosheid] en de 
vaatvernauwing [etalagebenen] in de benen en de 
voeten zijn doorgaans het grootste probleem. 

Het gevolg is dat eventuele wondjes aan de voet slecht 
of niet genezen, omdat er te weinig bloeddoorstroming 
is. Vaak wordt er te laat gereageerd omdat men geen 
of verminderd gevoel in de voet heeft en het seintje 
naar de hersenen te laat binnenkomt. 

Daarom werken we met de Simm's Classificatie. Dit is 
een test om te kijken hoe groot het gevaar voor een 
ulcus [diabeteswondje] is. Deze test wordt uitgevoerd 
met het monofilament en de stemvork. Zo kun je 
bepalen hoeveel gevoel er nog in de voet zit. Met de 
doppler wordt de bloedcirculatie bepaald, die weer 
bepalend is voor de genezing van de wondjes. 

   
  

 
Alle patiëntgegevens worden opgeslagen in een computersysteem. Het hangt af van de resultaten van de Simm’s test hoe vaak de patiënt 
op controle moet komen. Meestal 1x in de 3 maanden. Zo blijft alles onder controle. De patiënt krijgt ook een wijze les mee. Zelfcontrole 
van de voet en het been is van groot belang. Bij klachten moeten de patiënten zich onmiddellijk melden in het hospitaal. Daar kunnen zij ook 
gezien worden bij de internist, die ook zorgt voor verdere controle en de stand van zaken van de diabetespatiënt. Preventie staat hoog in 
het vaandel. Zo kun je erger voorkomen. 

Graag wil ik ook dankzeggen aan iedereen die mij in mijn praktijk voor het St John’s Hospital gesponsord heeft. Daarom heb ik nu voor de 
Kerst een mooi pakket kunnen versturen met daarin een laptop en diabetestestmaterialen. Zoals glucosemeters, teststrips, prikpennen, 
lancets, bloeddrukmeters en monofilamenten. 

Hiervoor mijn welgemeende hartelijke dank!  
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OTHOPEDIE MUMC+ IN GHANA 
DR. HELEEN STAAL - ORTHOPAEDISCH CHIRURG, MD MUMC+ 

  
  

 

Ondanks de nasleep van Covid is het in 2022 toch gelukt om een tweetal missies te organiseren vanuit de afdeling orthopedie naar het St. John 
in Ghana. In januari was Wiel Wijnen ter plaatste om les te geven op de opleiding voor de praktijk ondersteuners en fysiotherapeuten. In het 
voorjaar was er een missie voor wetenschappelijk onderzoek.  Emil van de Par, geneeskunde student en Niels Jansen, tropenarts in opleiding, 
waren ter plaatste om onderzoek te doen naar "zij wind" deformiteit. Een aandoening bij kinderen waarbij aan de ene zijde een O-been en aan 
de andere kant een X-been is ontstaan. Met dank aan de stichting is het mogelijk dit onderzoek te doen. Uit de eerste resultaten lijkt het erop 
dat een vitaminegebrek mede oorzaak is van deze ziekte. Alle kinderen met deze aandoening krijgen nu extra vitaminen. 

Naast onderzoek heeft Emil net als Wiel ook les kunnen geven aan de studenten van de opleiding tot Trauma and Orthopedic Technician (TOT) 
op de opleidingsschool in het St. John of God Hospital. Er zijn ontzettend veel traumatologie patiënten in Ghana tussen 1991-2014, 329.535 
mensen alleen al t.g.v. ongelukken op de weg zijn overleden of gewond. In Ghana werken maar 60 orthopeden of traumachirurgen die deze 
patiënten kunnen behandelen.  Het uitbreiden van het aantal orthopedisch chirurgen gaat langzaam, daarom worden erin het St. John of God 
College in Duayaw Nkwanta mensen opgeleid tot Trauma and Orthopedic Technician. Een drie-jarige opleiding die deels is opgebouwd met 
modules van de fysiotherapieopleiding, maar waarin studenten ook  leren om gipsverbanden aan te leggen, fracturen conservatief te 
behandelen en leren orthesen en prothesen te maken. Het eerste cohort, bestaande uit 20 studenten, zal dit jaar afstuderen. 

We danken de stichting en de donateurs voor het ondersteunen van dit belangrijke werk.  
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ACTIVITEITEN 2022 
DR. MARJON VAN EIJSDEN-BESSELING – VOORZITTER SJHG 

  
  

  

Het was fijn dat we dit jaar, na een covid-stilte van twee jaar, als bestuursleden weer “live” konden preken in de vastentijd. Dit gebeurde in de 
Teresiakerk, de Sint-Anna-/Lambertuskerk en Sint-Jozefkerk (helaas hier voor de laatste keer vanwege het feit dat deze kerk een andere 
bestemming krijgt). De mooie opbrengst van onze vastenpreken kwam geheel ten goede aan ons ziekenhuis in Duayaw Nkwanta. 

Onze orthopeed uit Ghana, Prosper Moh, die zijn hele werkzame leven heeft ingezet voor zijn ziekenhuis, gaat binnenkort met pensioen. Op 
13 november vierde hij zijn 60ste verjaardag, waar wij aandacht aan besteed hebben. Gelukkig wordt zijn contract nog twee jaar verlengd om 
een goede overlap te creëren met de twee jonge Ghanese orthopeden die in het laatste jaar van hun opleiding zijn in Uganda en welke opleiding 
wij financieel ondersteunen. Binnenkort starten zij als volwaardige orthopeden in ons ziekenhuis, waarvoor ze een (minstens) 6-jarig contract 
hebben getekend. Daarnaast is de brug met het MUMC+ alhier weer open en gaan 1 à 2 orthopeden van hier weer tweemaal per jaar zo’n 2 
weken naar Ghana om te helpen opereren.  

Vanuit de orthopedische instrumentmakerij is er een continue vraag naar protheses, alle mogelijke braces en beenbeugels. Als bestuur staan 
we in nauw contact met de administrator van het ziekenhuis, momenteel sister Faustina Anakwa. Zij schat samen met de orthopedische 
instrumentmakerij in welke voorzieningen er op de korte termijn het meest nodig zijn. De afdeling fysiotherapie heeft behoefte aan apparatuur 
om patiënten te kunnen revalideren, zoals een loopband, spierversterkende apparatuur. 

Helaas moeten we ook melden dat op 18 februari jl de Nederlandse orthopeed, Paul Rompa, is gestorven. Hij heeft 25 jaar lang belangeloos 
(tot ver na zijn pensioen) tweemaal per jaar in 2 ziekenhuizen in Ghana, waaronder ons ziekenhuis, duizenden kinderen op de been geholpen. 
We hebben op waardige wijze op 24 februari afscheid van hem mogen nemen. Er was een indrukwekkend persoonlijk schrijven van de 
orthopeed Prosper Moh ter plaatse. Het gemis van hem is groot! Het ziekenhuis en wij treuren om hem. 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 2023 

 De eerder geplande “African night” in het voorjaar in Maastricht, waarvan de opbrengst uit de verkoop van o.a. schilderijen en 
(Afrikaans) voedsel ten goede zal komen aan ons ziekenhuis.  

 Werkbezoeken door bestuursleden aan het ziekenhuis en opleidingscentrum in Ghana. 
 Orthopedische instrumentmakerij voorzien van orthopedische materialen zoals protheses, braces e.d. (door transport vanuit 

Nederland of bestellen op locatie via de administrator van het ziekenhuis). 
 Bijscholing van Ghanese orthopedische instrumentmaker(s) in Nederland 
 Afdeling fysiotherapie voorzien van apparatuur zoals nieuwe loopband, apparatuur om spieren te versterken 
 Onderhouden van diabetes programma online en tijdens werkbezoek op locatie. 
 Beoordeling en eventuele honorering van door het ziekenhuis aangedragen wensen en behoeften.  



| 7 | 
 
 

 

 
 
 
 
STRUCTUUR VAN DE STICHTING  

 
 
STICHTING ST. JOHN HOSPITAL GHANA 

 
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door 
enthousiaste vrijwilligers, ieder met een eigen taak. Daar 
waar nodig wordt het bestuur ondersteund door experts. 

 

 
De stichting is ANBI gecerticeerd  

 

 
Adres.   Verwerhoek 10B   6211 KS, Maastricht 
Tel.         +31 621 255 462   
E-mail.   contact@orthopedieghana.nl 
Web.      www.orthopedieghana.nl 
KvK.        41078076  
RSINnr.  804366950  
Rekeningnummer. NL46 INGB 0004 0086 87  
BIC.         ING NL2A  
 
We werken volgens de richtlijnen van de AVG. 
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