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Een gezondheidswerker trekt zijn 
persoonlijke beschermingspak aan voor 
hij de ‘rode’ hogerisicozone betreedt in 
het ebolacentrum in Bunia, in de provincie 
Ituri, in de Democratische Republiek 
Congo. © JOHN WESSELS



EDITO
Stevenen we af op een samenleving waar ieder voor zich leeft, waar 
de afwijzing van de ander ‘normaal’ wordt, waar racisme wordt 
geliket en getweet, waar muren groeien als onkruid, waar grenzen 
zich verspreiden als een griep? Wordt onze wereld slachtoffer van 
een groeiende onverschilligheid? Die vraag stelden we in 2018. Wij 
antwoordden samen alvast ‘neen’ tegen onverschilligheid; we zijn er 
immers van overtuigd dat voor ieder van ons een andere wereld binnen 
handbereik ligt.

Als medische humanitaire organi-
satie die hulp verleent aan slachtof-
fers van conflicten, natuurrampen of 
epidemieën maken we geen onder-
scheid in wie we helpen, niet in af-
komst, levensovertuiging en politieke 
of religieuze voorkeur. We mogen niet 
aanvaarden dat organisaties die hulp 
bieden daarvoor gestraft worden. We 
leven in een wereld waar humanitaire 
acties almaar meer veroordeeld wor-
den. Op zich is dat niet nieuw, alleen 
komen de beschuldigingen vandaag 
van landen als Italië of Australië. 

Zo kondigde de regering van het ei-
land Nauru, met de steun van Austra-
lië, in oktober aan dat onze psycho-
logische en psychiatrische diensten 
voor migranten en vluchtelingen niet 
meer nodig waren. We moesten on-
middellijk de openluchtgevangenis 
én onze patiënten achterlaten, zon-
der enige geestelijke gezondheids-
zorg. Nochtans bleek uit onze gege-
vens dat de behoefte aan geestelijke 
gezondheidszorg bij deze bevol-
kingsgroepen erg hoog ligt, niet al-
leen in Oceanië, maar overal ter we-
reld. We stellen duidelijk vast dat het 
aantal gevallen van zelfmoord bij mi-
granten en vluchtelingen drastisch 
is gedaald dankzij onze geestelijke 
gezondheidzorg.

In Italië werden we ervan beschul-
digd bij te dragen tot de verspreiding 
van ziektes, omdat we – zogezegd – de 
procedures voor het beheer van me-
disch afval niet zouden nageleefd 
hebben. We weten echter maar al te 
goed dat die ongegronde beschuldi-
gingen er kwamen omdat we de mi-
granten hielpen. De Italiaanse re-

gering wierp immers alle mogelijke 
middelen in de strijd om ons stokken 
in de wielen te steken.

Samenwerken voor de slacht
offers van conflicten
Weigeren om dat discours en de toe-
nemende onverschilligheid te aan-
vaarden, is er ook voor kiezen hulp te 
bieden aan mensen die gebukt gaan 
onder conflicten, zowel in Afghani-
stan of de Centraal-Afrikaanse Repu-
bliek, in Syrië of de Gazastrook, waar 
in 2018 maar liefst 26.000 mensen 
verwond werden door kogels.

De kogelwonden die ons team in 
Gaza kon vaststellen, waren soms zo 
groot als een vuist en hebben voor de 
gewonden gevolgen voor het leven. 
Ze moesten verschillende specifieke 
chirurgische ingrepen ondergaan, 
die in Europa en elders ongezien 
zijn. Dankzij een nauwe samenwer-
king met verschillende universitei-
ten konden onze chirurgen innova-
tieve werkmethoden in vasculaire en 
reconstructieve chirurgie ontwikke-
len. Ik wil dan ook de Amerikaanse 
universiteit in Beiroet bedanken voor 
hun medewerking, maar ook het uni-
versitair ziekenhuis Saint Luc in Brus-
sel. Dankzij hen kregen we immers de 
kans om chirurgen uit universitaire 
opleidingen naar het terrein te stu-
ren, waardoor we ook een antwoord 
konden bieden op minder gebruike-
lijke noden.

Epidemieën bestrijden
Niet onverschillig zijn, dat is er ook 
voor kiezen om de middelen die jul-
lie ons toekennen zoveel mogelijk in 
te zetten om de slachtoffers van epi-
demieën te verzorgen. Dat geldt zo-
wel voor de ebola-epidemie die nog 
steeds woedt in het oosten van de De-
mocratisch Republiek Congo, als voor 
de epidemie van lassakoorts in Nige-
ria. We stellen ook alles in het werk om 
duizenden kinderen te beschermen 
door ze te vaccineren tegen mazelen 
en hen zorgen toe te dienen om on-
dervoeding tegen te gaan. Hetzelfde 

Dr. Bertrand Draguez
Voorzitter van de raad van 
bestuur van het OCB en van 
Artsen Zonder Grenzen België

“ We mogen niet aanvaar-

den dat organisaties die 

hulp bieden daarvoor 
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geldt voor epidemieën van tubercu-
lose en cholera, die blijven voortdu-
ren, zelfs wanneer ik dit schrijf.

Ook het hiv-/aidsvirus, dat eveneens 
slachtoffers blijft maken, laat ons niet 
onverschillig. Patiënten moeten een 
behandeling blijven krijgen, zowel 
waar de ziekte minder voorkomt als 
in spoedeisende situaties, zoals in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 
de veiligheidssituatie onze activitei-
ten bemoeilijkt. We moeten de be-
perking van de internationale finan-
ciering van de strijd tegen hiv/aids 
aanvechten. Er zijn vandaag immers 
een aantal instanties die zich willen 
onttrekken aan de financiering van 
geneesmiddelen of diagnosetests. 
Dat zou betekenen dat de armste lan-
den zelf zouden moeten instaan voor 
de kostprijs van de behandeling, die 
bijzonder hoog blijft. De gevolgen 
zouden in elk geval dramatisch zijn 
aangezien duizenden patiënten, die 
nu door de verschillende ministeries 
van Volksgezondheid en andere orga-
nisaties behandeld worden, geen be-
handeling meer zouden krijgen.

Tot slot stellen onze teams alles in het 
werk om vrouwen te helpen bevallen 
in de best mogelijke omstandigheden, 
zowel in Libanon, als Sierra Leone of 
in afgelegen gebieden van Pakistan. 
Het is vaak in die gezondheidsstruc-
turen dat we ook zorg verlenen aan 
de (veel te) talrijke overlevenden van 
seksueel geweld.

Wij kiezen ervoor om hulp te bieden 
waar de noden het hoogst zijn en om 
de grenzen te verleggen van wat mo-
gelijk is. En we staan gelukkig niet al-
leen in deze strijd. Dankzij jouw en-
gagement weten we zeker dat we 
waarden als menselijkheid, solidari-
teit en empathie kunnen blijven uit-
dragen in onze acties wereldwijd, die 
je in dit jaarverslag van het operatio-
neel centrum in Brussel kan ontdek-
ken. Veel leesplezier!
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1.133.000
VACCINDOSISSEN TOEGEDIEND 

In 1971 werd de eerste afdeling van Artsen Zonder Grenzen opgericht in Frankrijk.  
Het Handvest, dat toen werd opgesteld, is vandaag nog steeds het fundament van onze organisatie.

ONZE PRINCIPES 

Artsen Zonder 
Grenzen verleent hulp aan 

bevolkingsgroepen in nood, aan 
slachtoffers van door de mens 

veroorzaakte of natuurrampen, 
en van oorlogsgeweld. Zij doet dit 

zonder onderscheid te maken 
op basis van ras, religie, 
levensbeschouwing of 

politieke opvatting. 

De medewerkers van 
Artsen Zonder Grenzen 

verbinden zich ertoe de medische 
gedragscodes van hun beroep 

te respecteren, en een volledige 
onafhankelijkheid ten opzichte 
van alle politieke, economische 

of religieuze machten te 
handhaven.

Artsen Zonder Grenzen is 
steeds neutraal en onpartijdig. 

Op grond van de algemeen erkende 
medische ethiek en het recht op 

humanitair hulp, eist Artsen Zonder 
Grenzen volledige vrijheid om 

haar taken uit te voeren.

De medewerkers van Artsen 
Zonder Grenzen kiezen uit vrije 

wil om de risico’s en gevaren van 
hun werk te aanvaarden en eisen 
voor zichzelf of rechthebbenden 
geen enkele andere vergoeding 
dan wat de organisatie hen kan 

bieden. 



497.411
MALARIAPATIËNTEN BEHANDELD  

90.411
BEVALLINGEN BEGELEID,  

WAARVAN 7.166 MET KEIZERSNEDE

55.102
SESSIES GEESTELIJKE 

GEZONDHEIDSZORG AANGEBODEN 

19.520
CHIRURGISCHE INGREPEN  

UITGEVOERD 

6.865
SLACHTOFFERS VAN 
SEKSUEEL GEWELD 

VERZORGD

1.133.000
VACCINDOSISSEN TOEGEDIEND 

1.457
MULTIRESISTENTE 

TUBERCULOSEPATIËNTEN 
BEHANDELD

EEN FOCUS OP ENKELE MEDISCHE ACTIVITEITEN IN 2018
IN 2018 HEBBEN WE...





“We moeten menselijk zijn. Daar draait het 
om. Het zijn de kleine details die een echt 
verschil kunnen maken.” 

Dokter en ebolaspecialist Hilde De Clercq 
FOTO © CARL THEUNIS

EBOLA-EPIDEMIE IN D.R. CONGO



UITDAGINGEN VOOR ONZE TEAMS BIJ DE TWEEDE 
GROOTSTE EBOLA-UITBRAAK OOIT 
In contexten waar medische zorg of de toegang daartoe ontoereikend 
blijkt – zoals na een natuurramp of bij een aanhoudend conflict – is er 
steeds een verhoogd risico op uitbraak van ziektes onder de bevolking. 
Naast langlopende of terugkerende projecten, zoals ons ziekenhuis 
voor tuberculosepatiënten in Oekraïne, of de behandeling van chroni
sche ziektes in Libanon, reageerden onze teams in 2018 onder andere 
op epidemieën van difterie, waterpokken en mazelen in Bangladesh, 
behandelden we cholerapatiënten in Nigeria en malariapatiënten 
in Burundi en India. De twee ebolauitbraken in D.R. Congo hoorden 
ongetwijfeld bij de grootste uitdagingen voor onze teams in het afgelo
pen jaar.

In 2018 werd de Democratische Re-
publiek Congo getroffen door twee 
uitbraken van ebola. Amper een week 
nadat in de maand juli het einde van 
de ebola-epidemie in de Evenaars-
provincie werd afgekondigd, werd in 

Noord-Kivu een tweede uitbraak offi-
cieel verklaard. Die werd de grootste 
die het land ooit heeft gekend en de 
tweede grootste ooit ter wereld. Te-
gen het einde van het jaar was de uit-
braak nog steeds niet onder controle.

Op 8 mei werd de eerste ebola-uit-
braak uitgeroepen in de Evenaarspro-
vincie, in het noordwesten van de D.R. 
Congo. Artsen Zonder Grenzen on-
dersteunde het Congolese ministerie 
van Volksgezondheid in de handels-
steden Bikoro en Mbandaka en in de 
omliggende gebieden Itipo en Iboko: 
we behandelden patiënten en isoleer-
den en testten vermoedelijke patiën-
ten. Op 24 juli kondigde het ministe-
rie van Volksgezondheid het einde af 
van de epidemie.

Op het einde van epidemie waren:
— 38 patiënten met ebola bevestigd,
— 24 patiënten genezen,
— 14 patiënten overleden,
— 120 vermoedelijke patiënten 

geïsoleerd en getest.

Een week later, op 1 augustus werd 
een tweede ebola-epidemie afgekon-
digd – de tiende al in het land sinds 
40 jaar geleden het virus werd ont-
dekt – in de noordoostelijke provin-
cie Noord-Kivu deze keer. We richtten 
meteen een behandelingscentrum 
op in Mangina, het epicentrum van 
de tweede uitbraak. Naarmate de epi-
demie zich verspreidde, breidden we 
onze respons geleidelijk aan uit. In de 
stad Beni bouwden we een transit-
centrum, dat werd beheerd door het 
ministerie van Volksgezondheid, en 
in Katwa – een wijk in Butembo, een 
stad met ongeveer 1 miljoen inwo-
ners –begonnen we met de oprichting 
van een behandelingscentrum. 
Vanaf het begin van de uitbraak kon-
den we potentiële behandelingen (zie 
hiernaast) aanbieden, onder een bij-
zonder protocol van de Wereldge-
zondheidsorganisatie. We hielpen de 
lokale gezondheidscentra bij het op-
zetten van triagezones en desinfec-
teerden plaatsen waar patiënten wer-
den gemeld. Hierbij werkten we nauw 
samen met andere afdelingen van 
Artsen Zonder Grenzen. Zij namen 
ook de vaccinatie van eerstelijnswer-
kers voor hun rekening, beheerden 
een aantal klinieken - een behande-

NOORD-KIVU

Kivumeer

Edwardmeer

RWANDA

ITURIMANGINA
— ebolacentrum
— max. 68 bedden
— sinds 14 augustus 2018

KATWA
— ebolacentrum
— max. 70 bedden
— in opbouw

BUTEMBO
— ebolacentrum
— max. 96 bedden
— sinds 20 september 2018

BWANA SURA
— transitcentrum
— max. 20 bedden
— in opbouw

BENI
— transitcentrum
— max. 60 bedden
— sinds 15 november 2018

D.R.C.

NOORD-KIVU

Kinshasa

Evenaarsprovincie
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lingscentrum in Butembo en een iso-
latiecentrum in de stad Bunia - en 
begonnen met de bouw van een tran-
sitcentrum in Bwana Sura, in de pro-
vincie Ituri. 

Op 31 december duurde de epidemie 
nog steeds voort en waren tot dusver:
— 600+ bevestigde en vermoedelijke 

patiënten geïdentificeerd,
— 259 patiënten genezen,
— 350 patiënten overleden.

Ondanks onze respons, bleek de epi-
demie uiterst moeilijk te beheersen, 
was de uitbraak aan het einde van 
2018 nog niet onder controle en dien-
den onze teams aan verschillende 
uitdagingen het hoofd te bieden. Met 
nieuwe patiënten in verspreide clus-
ters is het epicentrum meerdere ma-
len verplaatst. De grote mobiliteit van 
de mensen in de regio bemoeilijkte 
de analyse van welke patiënt welke 
anderen had besmet, en waar en 
wanneer. Bovendien is Noord-Kivu 
een conflictgebied. Daardoor hadden 

onze teams niet altijd toegang tot be-
paalde zones of moesten zij hun ac-
tiviteiten soms zelf staken. Ook zijn 
ernstige twijfels gerezen over de geko-
zen aanpak, die niet zou voldoen aan 
de verwachtingen en de behoeften 
van de bevolking. De hulverleners de-
den alle moeite om aan vertrouwen te 

winnen bij de bevolking, wat cruciaal 
is bij het identificeren van nieuwe pa-
tiënten. De ebolarespons in 2019 zal 
aan deze uitdagingen het hoofd moe-
ten bieden.

Veelbelovende geneesmiddelen
Vanaf het begin van de ebola-epi-
demie in Noord-Kivu konden onze 
teams vier potentiële behandelin-
gen aanbieden aan de patiënten: 
Remdesivir, mAb114, REGN-EB3 en 
ZMapp. Er is nog geen wetenschap-
pelijk bewijs dat deze behandelin-
gen efficiënt werken tegen ebola, 
maar deze nieuwe, ongeregistreer-
de geneesmiddelen zouden een 
verschil kunnen maken. 
In afwachting van de resultaten 
van het klinisch onderzoek – dat 
de werkzaamheid en veiligheid zal 
bepalen – werden de medicijnen 

aangeboden onder een ethisch 
protocol. Voor onze teams met de 
behandeling konden starten, zorg-
den ze steeds voor de toestemming 
van de patiënt of een familielid. Ze 
informeerden de patiënt over de 
mogelijke voordelen, maar ook over 
de risico’s die verbonden zijn aan 
wat we nog niet weten over het pro-
duct en de mogelijke neveneffec-
ten ervan. Onze teams benadruk-
ten ook dat zij niet kunnen garan-
deren dat het medicijn effectief zal 
werken. 

Gezondheidswerkers verhuizen een 
patiënt die net is genezen van ebola. 
© JOHN WESSELS
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De Congolese verpleegkundige 
Patient Muhindo Kamavu was 
één van de eersten om te 
reageren op de uitbraak van 
ebola op 1 augustus in Mangina.  
© CARL THEUNIS/AZG

De mensen stierven ter plekke. We moesten zo snel mogelijk helpen

Op 2 augustus kreeg ik een tele-
foontje dat ebola weer was uitge-
broken in D.R. Congo en dat Artsen 
Zonder Grenzen meteen zou reage-
ren. Aangezien ik ervaring heb met 
ebola, vroegen ze of ik bereid was 
om te vertrekken. ‘Natuurlijk’, zei ik. 

‘Ik ben beschikbaar. Laten we me-
teen gaan’. Minder dan 48 uur later 
zat ik op het vliegtuig.

Ons team van vier ervaren verpleeg-
kundigen arriveerde op 4 augus-
tus in het lokaal gezondheidscen-
trum van Mangina, het epicentrum 
van de uitbraak. Toen we aankwa-
men, zagen we dat het centrum 
overweldigd was. We wisten dat we 
snel moesten handelen. De patiën-
ten zaten allemaal samen op één af-
deling van het ziekenhuis en waren 
niet goed geïsoleerd. Medewerkers 
en bezoekers liepen vrij binnen en 
buiten. Binnen stonden er vuilnis-
bakken en medische apparatuur op 
de vloer. Tijdens een ebola-uitbraak 
is dat bijzonder gevaarlijk. Zonder 

een goede hygiëne raakt het virus 
makkelijk verspreid.

Het was duidelijk dat we niet kon-
den wachten tot het ebolacentrum 
operationeel was. De mensen in het 
gezondheidscentrum waren aan 
het sterven, we moesten zo snel 
mogelijk helpen. Ik zou niet zeggen 
dat we bang waren om naar binnen 
te gaan, maar we waren toch een 
beetje nerveus. De werkomstan-
digheden waren onveilig. Het eer-
ste wat we deden was het personeel 
de juiste bescherming geven en hen 
leren hoe ze die moesten gebruiken. 
Daarna hebben we onmiddellijk 
een vast bewegingspatroon opge-
zet voor het personeel en de patiën-
ten in het centrum. Het is van vitaal 
belang dat de juiste protocollen en 
patiëntenstroom zijn uitgetekend 
wanneer je ebola behandelt. Dat 
vermindert het risico op besmet-
ting en maakt het werk veiliger voor 
iedereen. We leerden ook aan de 
medewerkers hoe ze moesten tri-

eren aan de voorkant van het zie-
kenhuis, hoe ze besmette patiënten 
konden identificeren. Verdachte 
ebolapatiënten moeten worden ge-
isoleerd om patiënten en personeel 
van de andere afdelingen niet te 
kunnen besmetten.

Na een paar dagen kwam meer per-
soneel ons team versterken. We 
konden ons nu richten op pati-
entenzorg, terwijl onze logistieke 
teams dag en nacht werkten aan de 
voltooiing van het ebolacentrum, 
dat op een veilige manier voor pa-
tiënten kon zorgen. Het was onge-
looflijk. Na amper een dag zagen 
we een heel nieuw ziekenhuis ver-
schijnen. Maar vooral de groei van 
het personeel verbaasde me. We 
zijn begonnen met vier ervaren ver-
pleegkundigen en hebben er uitein-
delijk 44 opgeleid. Ik ben erg trots 
op hen.
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Wederzijds vertrouwen is de basis van elke ebolarespons

Ik kan niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk wederzijds vertrou-
wen is, dat is echt de basis van elke 
ebolarespons. Het gaat om het op-
bouwen van goede relaties met ge-
zinnen en gemeenschappen. Zon-
der dat vertrouwen zullen nieuwe 
patiënten zich misschien niet ken-
baar maken en wordt het erg moei-
lijk om de keten van besmettingen 
te doorbreken. Zo kunnen families 
van patiënten ons op elk moment 
bellen. We laten hen binnen in het 
ebolacentrum, leiden hen rond en 
laten hen zien hoe we voor hun 
dierbaren zorgen. Als patiënten te 
ziek zijn om te stappen, brengen 
we ze op een brancard naar de be-
zoekerszone. We moeten menselijk 
zijn. Daar draait het om. Het zijn de 

kleine details die een echt verschil 
kunnen maken.

Dat vertrouwen krijgen is vaak 
moeilijk aan het begin van een epi-
demie, wanneer veel mensen ster-
ven in het centrum. Men begint 
gauw te denken dat patiënten bin-
nen worden gedood of in ieder ge-
val worden geholpen om te ster-
ven. En dan zijn er altijd nog de 
geruchten dat westerlingen of an-
dere groepen organen of bloed ste-
len of de ziekte de gemeenschap 
binnen brengen. Sommige men-
sen geloven dat de besmettelijke 
ziekte wordt veroorzaakt door hek-
serij. Dat is niets nieuws. Het beste 
antwoord hierop is een goede ge-
zondheidspromotie. Je gaat naar de 

mensen toe, legt hen uit wat deze 
ziekte is, hoe ze wordt overgedra-
gen, hoe ze kan worden beheerst en 
hoe ze kan worden voorkomen, en 
vooral, je blijft eerlijk en menselijk. 

Om dit goed te krijgen hang je echt 
af van je personeel. Je hebt een 
goede gezondheidspromotor no-
dig en een epidemioloog die ebola 
goed kent. Want het gaat niet alleen 
om gegevens, het gaat om praten 
met mensen en echt geïnteresseerd 
zijn in hen. Geen enkel instrument 
kan dat vervangen. 

Dokter Hilde De Clerck heeft 
meer dan 10 jaar ervaring met 
het bestrijden van ebola. Ook bij 
de uitbraak van ebola in Noord-
Kivu was ze nauw betrokken bij 
onze respons. © CARL THEUNIS/AZG
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“Als chirurg maken operaties en ernstige 
verwondingen deel uit van mijn dagelijk
se routine, ik dacht dus goed voorbereid 
te zijn. Maar daar zag ik wonden die ik niet 
gewend was om in België te zien. Ik kon ze 
maar moeilijk verdragen eerlijk gezegd.”

Dokter Jean-Pierre Saey, chirurg voor Artsen Zonder 
Grenzen  / FOTO © YUNA CHO

VERHITTING VAN HET CONFLICT IN GAZA





ONGEWOON ERNSTIGE SCHOTWONDEN BEHANDELEN 

In conflictgebieden willen onze teams steeds aanwezig zijn om 
slachtoffers aan beide kanten van het geweld medisch bij te staan, als 
de veiligheid dat toelaat. In contexten met een plotse piek van geweld 
bieden we vaak levensreddende basiszorg of chirurgie. Bij langdurige 
conflicten vullen we zo goed mogelijk de hiaten op in het lokale 
gezondheidssysteem dat onder druk is komen te staan. Dat kan gaan 
van het bieden van kraamzorg waar er weinig of geen is, in bijvoor
beeld Afghanistan, tot geestelijke gezondheidszorg voor mensen die 
voor geweld op de vlucht zijn, zoals we afgelopen jaar ook boden in 
Libanon en Irak. In Gaza, Palestina, haastte ons chirurgisch team zich 
om spoedhulp te bieden aan de slachtoffers van een plotse verhitting 
van een langdurig conflict.

Sinds 30 maart worden de wekelijkse 
protesten in Gaza, beter bekend als 
de ‘Mars van de Terugkeer’, brutaal 
onderdrukt door het Israëlische leger. 
Dat schiet met scherp op de proteste-
rende Gazanen, vooral jongemannen, 
waarbij ze mikken op de onderste le-
dematen, en onherstelbare schade 

aanrichten. Het fragiele gezondheids-
systeem van Gaza werd sinds maart 
overweldigd door het grote aantal 
mensen dat terugkeerde van de pro-
testen met complexe schotwonden.

De eerstelijnsrespons werd bij de 
meeste patiënten verzorgd door het 

ministerie van Volksgezondheid dat 
de bloedingen bij patiënten stopte en 
externe fixators aanbracht bij com-
plexere en ernstigere breuken. Half 
mei stuurden wij een chirurgisch 
team – voor vasculaire, orthopedi-
sche en plastische chirurgie – om het 
Al Awda-ziekenhuis in Jabalia, in het 
noorden van Gaza, te ondersteunen. 
Naarmate de nood aan postopera-
tieve nazorg duidelijker werd, ver-
schoof de focus van het team van de 
eerste traumachirurgie – die het aan 
het begin van onze interventie bood 

– naar chirurgische nazorg van pati-
enten. We voegden wondverzorging, 
pijnbestrijding en fysiotherapie toe 
aan onze chirurgische activiteiten. 
Tegen het einde van het jaar werd ge-
start met de eerste lichte reconstruc-
tieve chirurgie voor patiënten met 
ontbrekende delen van het bot.  

Ondanks onze interventie, blijft het 
gezondheidssysteem in Gaza niet op-
gewassen tegen het grote aantal pa-
tiënten met complexe verwondin-

Meerdere operaties nodig
Bijna 90% van de schotwonden 
bevonden zich in de lagere lede-
maten. Onze chirurgen spraken 
van ongewoon ernstige en zeer 
complexe wonden, die een lan-
ge nazorg vereisen. Vaak waren 
grote stukken been weggescho-
ten of de botten verbrijzeld. De 
helft van deze verwondingen 
waren open breuken; bij ande-
re wonden stelden onze teams 
ernstig weefselverlies of grote 
schade vast aan de zenuwen en 
het vasculaire systeem. Slacht-
offers hebben meerdere ope-
raties nodig om hun wonden 
schoon te maken en te sluiten. 
Vele wonden zijn geïnfecteerd, 
waardoor reconstructieve chi-
rurgie, die in ieder geval slechts 
voor een klein aantal mensen 
in Gaza beschikbaar is, wordt 
verhinderd.  

Ik zag er wonden die ik niet gewend was om te zien

Belgisch chirurg Jean-Pierre Saey 
vertrok in juni, slechts twee maan-
den na de start van de ‘Mars van 
de Terugkeer’, naar Gaza voor zijn 
eerste project met Artsen Zonder 
Grenzen.

“Als chirurg maken operaties en 
ernstige verwondingen deel uit 
van mijn dagelijkse routine, ik 
dacht dus goed voorbereid te zijn. 
Maar daar zag ik wonden die ik 

niet gewend was om in België te 
zien. Ik kon ze maar moeilijk ver-
dragen eerlijk gezegd. Ik herin-
ner mij vooral de operatie van een 
17-jarige jongen met een kleine 
kogelwonde in zijn dij. Zowel in 
als rond de wonde waren er zeer 
ernstige complicaties. Ik begreep 
niet goed hoe dat kon gebeurd zijn, 
maar deed alles wat ik kon. Vol-
gens mij dreigt een hele generatie 
verminkt te raken.”

© AZG
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gen. Het gebrek aan capaciteit voor 
reconstructieve chirurgie en het on-
vermogen om botinfecties te voorko-
men – door een gebrek aan gespecia-
liseerde laboratoria om deze infecties 
adequaat te testen – en te behandelen, 
kan leiden tot een golf van uitgestelde 
amputaties. 

Tussen 11 mei en 31 december heb-
ben onze teams in Gaza
— 491 traumapatiënten opgenomen, 
— 276 traumapatiënten geopereerd,
— 606 chirurgische ingrepen 

uitgevoerd,
— 3.843 verbanden vervangen.
— 2.185 fysiotherapiesessies 

De Palestijnse dokter Mohammed Abu 
Mughaiseeb is medisch referent voor 
Artsen Zonder Grenzen in Gaza. Hij 
ziet een onzekere toekomst voor veel 
van zijn patiënten. Velen lopen ook 
na een operatie nog steeds risico op 
medische complicaties en amputatie. 
© ALVA SIMPSON WHITE/AZG

Jongemannen op krukken of in een rolstoel,  
het wordt stilaan een normaal zicht in Gaza

Hoe meer schotwonden we be-
handelen, hoe meer we de com-
plexiteit zien van wat er moet ge-
beuren. Een groot deel van de 
patiënten heeft gespecialiseerde, 
reconstructieve chirurgie nodig. 
Sommige patiënten moeten meer-
dere operaties ondergaan, maar 
dat is momenteel niet mogelijk in 
Gaza. Wat me het meest beang-
stigt, is het risico op infectie. Os-
teomyelitis is een diepe infectie 
van het bot. Als dat onbehandeld 
blijft, kan dat leiden tot amputa-

tie. Deze infecties moeten zo snel 
mogelijk worden behandeld, maar 
zijn niet gemakkelijk te diagnosti-
ceren. Momenteel kunnen we in 
Gaza de botmonsters niet analy-
seren… Overal waar ik rondloop, 
zie ik jonge mannen op krukken 
of in een rolstoel. Het wordt stil-
aan een normaal zicht in Gaza. En 
zo vaak blijven ze glimlachen, om-
dat ze met hun wonde hebben le-
ren leven. Maar als arts weet ik dat 
de prognoses er op lange termijn 
somber uitzien.

Deze achtjarige jongen gaat elke dag 
naar de postoperatieve zorgkliniek 
van Artsen Zonder Grenzen in de 
Gazastrook om de verbanden rond zijn 
externe fixator te laten verversen. Hij 
brak zijn dijbeen in een val tijdens een 
van de wekelijkse demonstraties.  
© ALVA SIMPSON WHITE/AZG
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“We kwamen naar België, op de vlucht voor 
de vreselijke toestand in ons eigen land. 
Maar hier, in Europa, is het even slecht: 
waar kunnen we naartoe? We hebben 
geen toekomst, niets om voor te leven, we 
hebben geen hoop.”

Anonieme getuigenis van een 36-jarige Eritrese 
patiënt in de humanitaire hub  / FOTO © ALBERT MASIAS

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË





ESSENTIËLE ZORG VOOR MIGRANTEN EN 
VLUCHTELINGEN
De impact van psychische problemen is lange tijd zwaar onderschat, 
vooral in de landen en regio’s die we met onze hulpprojecten onder
steunen. Mentale problemen worden meestal niet gediagnosticeerd, 
noch behandeld. En toch komen ze voor in elke samenleving. De 
mogelijke oorzaken kunnen verschillen: seksueel, fysiek of psycho
logisch geweld, conflicten, natuurrampen, armoede, epidemieën, 
ondervoeding, maar ook chronische ziekten waar mensen – soms 
onzichtbaar – zwaar onder lijden.

De geestelijke gezondheid van onder-
voede patiënten heeft bijvoorbeeld 
vaak een positieve of negatieve im-
pact op hun fysieke gezondheid. De 
diagnose van een chronische ziekte, 
zoals hiv/aids of tuberculose, bete-
kent vaak een enorme mentale klap 
voor patiënten. Wie ermee te maken 
krijgt, lijdt daarna onder de fysieke en 
mentale effecten van de ziekte en de 
behandeling, maar krijgt ook te ma-
ken met eventuele stigmatisering en 
verstoting door hun gemeenschap. 
Dat kan tot gevolg hebben dat de pa-
tiënten ook beperkt worden tot hun 
toegang tot behandeling, omdat ze 
zich bijvoorbeeld niet kenbaar dur-
ven maken als patiënt. Geestelijke ge-

zondheid is dus in elke context van 
belang.

Integratie binnen medische zorg
25 jaar geleden begon Artsen Zonder 
Grenzen met psychologische onder-
steuning, toen vooral om de slacht-
offers van natuurrampen bij te staan. 
Na verloop van tijd ging psychologi-

Psycholoog Xavier Guillemin en 
tolk Ibrahim Banaytu tijdens een 
consultatie in de humanitaire hub in 
Brussel. © ALBERT MASIAS/AZG

De humanitaire hub in Brussel:  
een humanitaire respons voor psychische nood
Sinds september 2017 verblijft een 
grote groep migranten en vluch-
telingen in en rond het Maximi-
liaanpark en het Noordstation in 
Brussel. Sindsdien richtte Artsen 
Zonder Grenzen samen met enke-
le andere organisaties  de huma-
nitaire hub op. De hub combineert 
een reeks diensten om de vluchte-
lingen en migranten die in Brussel 
in onzekerheid leven, hulp en ori-
entatie te bieden. Het doel van de 
hub is ervoor te zorgen dat mensen 
gehoord worden en dat er wordt 

voldaan aan de essentiële behoef-
ten die door de Belgische staat niet 
worden ingevuld: medische zor-
gen, geestelijke gezondheidszorg, 
distributie van kleding, het opspo-
ren van familieleden, begeleiding 
naar onderdak en socio-juridische 
bijstand. Artsen Zonder Grenzen 
neemt in de hub de psychologische 
bijstand voor haar rekening. In 
2018 voerden we er 1.430 geestelij-
ke gezondheidszorgconsultaties uit 
bij 448 patiënten.
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sche zorg integraal deel uitmaken van 
andere medische programma’s. Van-
daag bieden onze teams onder meer 
psychosociale ondersteuning voor 
alle slachtoffers, in gelijk welke con-
text, om het risico op langdurige psy-
chologische problemen te verminde-
ren. Die psychosociale zorg is erop 
gericht om patiënten na een trauma 

te begeleiden. Onze psychologen hel-
pen hen om te praten over wat hen is 
overkomen, om hun gevoelens hier-
over te begrijpen en het trauma te 
verwerken. Het uiteindelijke doel is 
om de stress te verlichten. Als aanvul-
ling hierop biedt Artsen Zonder Gren-
zen ook groepstherapie.  
Veel van deze geestelijke gezond-

heidsactiviteiten voeren we uit in 
projecten waar we ontheemden en 
vluchtelingen ondersteunen.

Migranten en vluchtelingen zijn 
vaak getraumatiseerd
Talloze migranten en vluchtelingen 
die in Europa aankomen, hebben in 
hun thuisland of op hun route trau-
matiserende ervaringen opgelopen, 
wat nefaste gevolgen heeft voor hun 
geestelijke gezondheid. Op hun tocht 
kunnen ze aan traumatiserende erva-
ringen worden blootgesteld, zoals fol-
tering, uitbuiting, seksueel geweld, de 
dood of de scheiding van familiele-
den of het verlies van hun hele heb-
ben en houden.

Maar ook de aankomst in Europa kan 
een trauma veroorzaken. Het asielbe-
leid, de ontvangst en een gebrekkige 
integratie in het land waar ze aanko-
men, zoals België, kunnen die psy-
chologische kwetsbaarheid vererge-
ren, nieuwe trauma’s veroorzaken en 
zwaar wegen op de mentale gezond-
heid van de migranten en vluchte-
lingen. Om drama’s te voorkomen, is 
ook hier geestelijke gezondheidszorg 
dus van essentieel belang. 

De moeilijkste plek waar ik tot nu toe werkte,  
is ongetwijfeld België 

Xavier Guillemin uit Luik is één 
van onze psychologen in de huma-
nitaire hub:

“We merkten al snel dat buiten 
moeten slapen, zich niet kunnen 
wassen of een onzeker toekomst-
beeld, bijdragen aan de verslech-
tering van de mentale toestand van 
de migranten en vluchtelingen. De 
meeste mensen die we ontvangen, 
lijden aan symptomen van depres-
sie, angst, posttraumatische stress 
of zelfmoordgedachten. 
Ik herinner me vooral een consul-
tatie met een 23-jarige Soedanese 
jongen in het Noordstation van 
Brussel. Hij vertelde me over zijn 
tocht: de oversteek van de Sahara, 
de hel in Libië, de oversteek van de 
Middellandse Zee… om uiteinde-

lijk het Maximiliaan Park in Brussel 
te bereiken. Hij was erg depressief, 
ik was zeer bezorgd over hem. He-
laas was er op dat moment - en ook 
nu nog niet - geen oplossing voor 
mensen in deze situatie. Na een 
paar dagen hoorde ik dat hij hier in 
Brussel in het kanaal was gespron-
gen om een einde te maken aan 
zijn leven. Iemand die zoveel el-
lende heeft doorstaan, zoveel heeft 
meegemaakt, om uiteindelijk hier 
in het kanaal te moeten springen, 
is totaal onaanvaardbaar. 
Ik werkte met Artsen Zonder Gren-
zen in heel veel landen ter wereld. 
De moeilijkste plek waar ik tot nu 
toe werkte, is ongetwijfeld België.” 

In de hub kunnen migranten 
en vluchtelingen terecht voor 
verschillende diensten. Via 
unieke pictogrammen weten 
ze bij welke dienst zij terecht 
kunnen. © ALBERT MASIAS/AZG
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“De meeste behandelingen tegen mul
tiresistente tuberculose zijn verouderd 
en toxisch. Maar in de laatste vijf jaar 
zijn twee nieuwe, orale geneesmiddelen, 
bedaquiline en delamanid, beschikbaar 
geworden voor patiënten. Zij krijgen dus 
weer hoop.”

Dokter Mercedes Tatay, internationaal medisch 
secretaris van Artsen Zonder Grenzen 
FOTO © OKSANA PARAFENIUK

MEDISCHE INNOVATIE





EEN BEHANDELING DIE HET LEVEN VAN PATIËNTEN 
MET MULTIRESISTENTE TUBERCULOSE VERANDERT
Tuberculose (tbc) is ook vandaag nog steeds één van de grootste 
gezondheidscrisissen ter wereld. De ziekte doodt elk jaar meer dan 
anderhalf miljoen mensen en is daarmee de dodelijkste infectieziekte 
ter wereld. Vooral multiresistente tbc is een uitdaging, want zelfs de 
meest efficiënte geneesmiddelen zijn niet tegen deze vorm van de ziek
te opgewassen. De behandeling van multiresistente tbc vereist dan ook 
een andere aanpak, met dagelijkse injecties en een medicijnencocktail 
die gepaard kunnen gaan met vervelende neveneffecten: misselijkheid, 
jeuk, vermoeidheid, tot zelfs onomkeerbare doofheid en psychoses. 
Daarom stoppen veel patiënten met hun behandeling, waardoor ze niet 
genezen en ze de resistente vormen van de ziekte blijven overdragen.

De meeste geneesmiddelen om mul-
tiresistente tbc te behandelen, zijn 
dus verouderd en toxisch. De voor-
bije vijf jaar kregen patiënten die aan 
de resistente vorm van de ziekte lij-
den echter weer hoop. Er werden na-
melijk twee nieuwe geneesmiddelen 
ontwikkeld: bedaquiline en delama-
nid. Beide producten maken de be-
handeling niet alleen efficiënter, maar 
beperken ook de verwoestende im-
pact van de neveneffecten, in het bij-
zonder de onomkeerbare doofheid.  

Alleen heeft het tergend lang geduurd 
voor ze ter beschikking gesteld wer-
den voor de patiënten die ze zo hard 
nodig hebben. In 2018 steunde Art-
sen Zonder Grenzen innovatieve ini-
tiatieven, onder meer in Zuid-Afrika, 
India en Oekraïne, om het dagelijks 
leven van patiënten met resistente 
tbc te verlichten.

Geen injecties meer in ZuidAfrika
In 2018 was Zuid-Afrika het eerste 
land ter wereld dat de orale toedie-

ning van bedaquiline in zijn aanbevo-
len standaardbehandeling tegen re-
sistente tbc integreerde. Zo konden 
de toxische en pijnlijke injecties ge-
leidelijk aan vervangen worden door 
efficiëntere en draaglijkere behan-
delingen, een doelstelling die Artsen 
Zonder Grenzen zich al lang stelde.
De ervaring met bedaquiline in Zuid-
Afrika toont betere behandelings-
resultaten bij personen die aan een 
vorm van multiresistente tbc lijden en 
bewees dat dit geneesmiddel op een 
veilige en efficiënte manier gebruikt 
kan worden in de plaats van het toxi-
sche injectiemiddel. Bovendien is er 
drie keer minder kans op sterfte bij 
patiënten die met het nieuwe genees-
middel behandeld worden.

De teams van Artsen Zonder Gren-
zen in Zuid-Afrika zijn altijd in de 
weer om de nieuwe geneesmiddelen 
toegankelijk te maken voor patiënten 
met resistente tbc, dankzij onze pro-
jecten in Khayelitsha, een sloppen-

In het laboratorium in Zjythomyr 
bereidt laboratoriumassistent 
Natalia Turovska monsters van 
tuberculosepatiënten voor ter 
onderzoek. © OKSANA PARAFENIUK
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wijk dicht bij Kaapstad, en in Eshowe, 
in de oostelijke provincie KwaZoe-
loe-Natal. Ook nam Zuid-Afrika deel 
aan een klinische test met verschil-
lende landen om een korter, minder 
toxisch en efficiënter therapeutisch 
schema tegen multiresistente tbc op 
te stellen. In mei lanceerden we de 
test in Khayelitsha, met 28 deelne-
mende patiënten tegen eind 2018.

Proefproject in Oekraïne
Volgens de Wereldgezondheidsorga-
nisatie is Oekraïne één van de 20 lan-
den ter wereld met het hoogste aantal 
patiënten met resistente tbc. Boven-
dien slaat amper iets meer dan 50% 
van de behandelingen in Oekraïne 
ook effectief aan.

In 2018 lanceerden we, samen met het 
ministerie van Volksgezondheid, een 
proefproject om de behandeling van 
resistente tbc te verbeteren in Zjyto-
myr, een stad in het noordwesten van 
het land. Het programma moet de pa-
tiënten betere behandelingsopties 
bieden, meer bepaald een kortere be-
handeling van 9 tot 12 maanden, in 
plaats van 18 tot 20 maanden. 

Het is één van de eerste projecten 
in het land dat patiënten behandelt 

met nieuwe en uiterst efficiënte ge-
neesmiddelen tegen tuberculose, be-
daquiline en delamanid. Bovendien 
levert het project diensten voor gees-
telijke gezondheidszorg en psychoso-
ciale bijstand, die in Oekraïne vaak 
ontoegankelijk zijn voor patiënten 
met tuberculose. Deze steun helpt 
de patiënten om de uitdagingen te 
boven te komen waarmee ze gecon-
fronteerd worden, zowel in het zie-
kenhuis als daarbuiten, om te garan-
deren dat ze hun behandeling met 
succes afronden.

Alle nieuwe patiënten die in 2019 aan 
het proefproject in Zjytomyr deel-
nemen, zullen enkel nog de nieuwe 

orale geneesmiddelen toegediend 
krijgen. We doen er alles aan opdat 
die richtlijnen zo snel mogelijk de 
norm worden in heel het land. Boven-
dien bouwen we een nieuw laborato-
rium in het ziekenhuis, dat – als eer-
ste in het land – snel de verschillende 
resistente vormen van tbc zal kunnen 
vaststellen. Zo kunnen patiënten zo 
snel mogelijk de meest geschikte be-
handeling krijgen.

Oksana startte haar behandeling 
met de nieuwe geneesmiddelen in 
augustus 2018. Ze moet twee jaar 
lang in behandeling blijven.  
© OKSANA PARAFENIUK

De 39jarige Oksana heeft een vorm tuberculose die 
resistent is voor de klassieke geneesmiddelen

Eerst aarzelde ze om deel te nemen 
aan het proefproject van Zjytomyr, 
maar uiteindelijk besloot ze deel te 
nemen aan het programma. 

“Sommige mensen zeiden dat het 
een experiment was en probeer-
den me te overtuigen om niet aan 
het programma deel te nemen. 

Maar het is mijn leven en mijn be-
slissing. Ik heb naar iedereen ge-
luisterd en heb twee weken nage-
dacht. Daarna heb ik besloten om 
me te laten behandelen met deze 
nieuwe geneesmiddelen, die me 
tenminste een kans op genezing 
bieden.”
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WAAR WERKT ARTSEN ZONDER GRENZEN?

MAURITANIË P 35 

NIGERIA P 36 

BOSNIË & SERVIË P 30 
ITALIË P 30 

GUINEE P 35 
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BELGIË P 29 

HAÏTI P 28 

VENEZUELA P 28 



AFGHANISTAN P 48
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NAURU P 54
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BELGIË P 29 
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HAÏTI
Internat. personeel: 37
Lokaal personeel: 993
Budget in €: 12.752.581 

In 2018 wijzigden de veiligheids
omstandigheden voor de Haïti
aanse bevolking voortdurend en 
bleef de situatie sociaalecono
misch erg moeilijk. Ook in 2018 
bood Artsen Zonder Grenzen ge
varieerde gespecialiseerde hulp 
in de hoofdstad PortauPrince en 
in PortàPiment om in te spelen 
op de nog steeds zeer hoge noden 
in dit land. 

In de gemeente Tabarre, bij Port-
au-Prince, beheerde Artsen Zonder 
Grenzen (AZG) het ziekenhuis Nap 
Kembe, dat gespecialiseerd is in chi-
rurgie voor traumaslachtoffers. Het 
team voerde tijdens het jaar 3.238 chi-
rurgische ingrepen uit en 1.367 pati-
enten werden gehospitaliseerd.
In overeenstemming met de terug-
trekkingsstrategie voor dit project 
heeft het team de activiteiten afge-
bouwd en inspanningen geleverd 
voor een mogelijke overdracht van 
het project aan een andere speler. De 
activiteiten in Tabarre werden hier-
voor eerst op een constant niveau ge-
houden en later tijdens het jaar af-
gebouwd. Het ziekenhuis in Tabarre 
heeft dan verder dienst gedaan als 
doorverwijsziekenhuis. Er werden en-
kel patiënten opgenomen die werden 
doorgestuurd vanuit andere structu-
ren, en niet meer via de spoeddienst. 
Gedurende het hele jaar is het zie-
kenhuis blijven functioneren als op-
leidings- en specialisatieziekenhuis, 
in samenwerking met de faculteit ge-
neeskunde van Port-au-Prince. Eind 
december 2018 heeft het Haïtiaanse 
ministerie van Volksgezondheid laten 
weten dat het geïnteresseerd was om 
de structuur over te nemen. 

Spoed en stabilisatiecentrum in 
Martissant
In Martissant, een sloppenwijk van 
de hoofdstad, is AZG actief gebleven 
in zijn spoed- en stabilisatiecentrum 
waar rond de klok spoeddiensten 
worden aangeboden. 
In 2018 werden 27.794 patiënten in 
het centrum behandeld.  

Eerstelijnszorg buiten de 
hoofdstad
In het zuidwesten van het eiland 
verstrekt AZG eerstelijnszorg in sa-
menwerking met het ministerie van 
Volksgezondheid, met de nadruk op 
moeder- en kindzorg en waterover-
draagbare ziekten. AZG werkt sinds 
2016 in Port-à-Piment en biedt sinds 
2018 ondersteuning aan de gezond-
heidsstructuren van Côteaux en 
Chardonnières. Doorheen het jaar 
hebben er in Port-à-Piment 25.500 
consultaties en 624 bevallingen 
plaatsgevonden.

VENEZUELA
Internat. personeel: 13
Lokaal personeel: 94
Budget in €: 3.282.992 

In 2018 zorgde de verergering 
van de politieke en economische 
crisis in Venezuela voor een aan
zienlijke daling van de levens
standaard. Honderdduizenden 
Venezolanen moesten noodge
dwongen naar andere landen in 
ZuidAmerika wegvluchten.

Voorbereiding op noodsituaties
In Venezuela bood Artsen Zonder 
Grenzen (AZG) medische en psy-
chologische ondersteuning aan de 
slachtoffers van de overstromingen 
van Caicara del Orinoco en Churu-
guara. Meerdere ziekenhuizen in het 
land kregen hulp, zodat ze voorbereid 
waren op eventuele noodsituaties. 
Daarnaast bood AZG hulp voor de 
uitrusting van spoedafdelingen, 
werd medisch personeel opgeleid 
om een massale toestroom van ge-
wonden aan te kunnen en werd psy-
chologische ondersteuning gebo-
den aan de groepen en vrijwilligers 
die aan de reddingsoperaties hebben 
meegewerkt.  

Strijd tegen malaria
In Maracaibo had AZG een project 
voor medische zorg en psychologi-
sche ondersteuning van jongeren. 
Het project moest echter in maart 
2018 de deuren sluiten omdat de on-
derhandelingen voor het vernieuwen 
van het akkoord met de autoritei-
ten van de deelstaat Zulia niets had-
den opgeleverd. AZG blijft wel on-
dersteuning bieden aan het nationaal 
programma voor de strijd tegen ma-
laria in het mijngebied Sifontes, de 
regio met het grootste aantal malari-
agevallen in het land. Deze activitei-
ten zijn onder meer diagnosestellin-
gen, behandelingen en initiatieven 
voor gezondheidsbevordering en pre-
ventie om de drager van de ziekte te 
controleren. 
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Activiteiten in Brazilië
In 2018 startte AZG ook activiteiten 
aan de andere kant van de grens, in 
de Braziliaanse stad Boa Vista waar 
tal van Venezolanen naartoe gevlucht 
zijn. AZG heeft er activiteiten rond 
mentale gezondheidszorg en biedt 
oplossingen voor een betere toegang 
tot gezondheidszorg voor vluchtelin-
gen op een moment dat de lokale ge-
zondheidsstructuren overbevraagd 
worden door de sterke toename van 
het aantal patiënten. AZG werkt ook 
mee aan het verbeteren van de toe-
gang tot water- en sanitaire installa-
ties in de kampen waar deze mensen 
wonen. 

BELGIË
Internat. personeel: 0 
Lokaal personeel: 9
Budget in €: 1.049.385

Ook in 2018 bood Artsen Zonder 
Grenzen psychologische zorg 
en psychosociale ondersteuning 
aan migranten en vluchtelin-
gen die in België verblijven. Heel 
wat vluchtelingen en migranten 
hebben in hun land van herkomst 
en tijdens hun tocht naar Europa 
schokkende dingen meegemaakt. 
Daarnaast verhogen de ontoe-
reikende beleidsmaatregelen 
op het vlak van asiel, onthaal en 
integratie in de bestemmingslan-
den (zoals België) hun psycholo-
gische kwetsbaarheid en dragen 
ze vaak bij tot een verslechtering 
van de mentale gezondheid van de 
migranten. 

Project in Wallonië en in 
Vlaanderen
In Charleroi, Morlanwelz en Roese-
lare biedt Artsen Zonder Grenzen 
(AZG) asielzoekers collectieve en in-
dividuele psychologische ondersteu-

ning. Die omvat een grondige scree-
ning van de mentale gezondheid 
van de asielzoeker, psycho-educa-
tie, opvolgingssessies en vrijetijds-
activiteiten. Onze teams werken ook 
met migranten wiens asielaanvraag 
is afgewezen of die geen asiel heb-
ben aangevraagd. Vaak leven zij in 
grote onzekerheid met betrekking tot 
hun statuut, wat hun psychologische 
nood nog vergroot. 

Humanitaire hub in Brussel
Sinds september 2017 werkt AZG in 
Brussel met zes andere organisaties 
samen binnen een ‘humanitaire hub’. 
AZG leidt dit project mee en verstrekt 
er mentale gezondheidszorg. In 2018 
waren er 1.430 individuele consulta-
ties voor 448 patiënten, vooral man-
nen uit Soedan, Ethiopië en Eritrea. 

Wil je meer informatie over dit 
project? Lees dan ons dossier op 
pagina 18-21.

Een jonge migrant bekijkt de kaart van 
Europa in de humanitaire hub in Brussel.  
© ALBERT MASIAS/AZG
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ITALIË
Internat. personeel: 6
Lokaal personeel: 72
Budget in €: 4.691.983 

In 2018 is het aantal nieuwe mi
granten en vluchtelingen in Italië 
aanzienlijk gedaald. Niettemin 
bereikten nog steeds 20.000 men
sen de Italiaanse kusten. Tal van 
hen waren getraumatiseerd door 
de tocht op zee en de zware om
standigheden in Libië. Onder het 
vijandige klimaat dat door de Ita
liaanse autoriteiten werd gecre
eerd om de reddingsoperaties op 
de Middellandse Zee te stoppen, 
is Artsen Zonder Grenzen me
dische en psychologische hulp 
blijven bieden aan de migranten 
en vluchtelingen op Italiaanse bo
dem. Dit omvatte ook gespeciali
seerde zorg voor slachtoffers van 
foltering. 

Er werd basisnoodhulp in de vorm 
van psychologische ondersteuning 
geboden aan de asielzoekers die na 
een schipbreuk tijdens de overtocht 
van de Middellandse Zee aankomen 
in de verschillende havens van het 
zuiden van het land. 
In Catania (Sicilië) leidde Artsen Zon-
der Grenzen (AZG) een kliniek voor 
asielzoekers die nog verzorging nodig 
hadden na hun ontslag uit het zieken-
huis. Het project sloot eind 2018 zijn 
deuren als gevolg van de sterke daling 
van het aantal mensen en dus ook pa-
tiënten dat in Italië aankomt. 
In de provincie Trapani, ook in Sicilië, 
boden psychologen van AZG psycho-
logische bijstand aan de asielzoekers 
in de onthaalcentra van de provincie. 
Deze activiteiten werden eind 2018 
overgedragen.
In Turijn en Palermo heeft AZG voor 
ruim 800 mensen een doorverwijzing 
naar de publieke gezondheidsstruc-
turen voorgesteld. Daarnaast werd, 
vooral in Rome en bij de noordelijke 
grens van Italië, basismateriaal zoals 
dekens en tenten ter beschikking ge-
steld van de migranten en vluchte-
lingen die buiten de officiële circuits 
leven. 

Interventie in de hoofdstad 
In de omgeving van de hoofdstad 
Rome verstrekten mobiele teams ver-
zorging aan de migranten die in de 
geïmproviseerde kampen vaak in er-
barmelijke omstandigheden leven. 
Onze teams, die er hand in hand sa-
menwerken met een netwerk van 
middenveldorganisaties, verzorg-
den 1.681 medische consultaties en 
662 psychosociale interventies. Daar-
naast werd specifieke psychosociale 
bijstand verleend aan niet-begeleide 
minderjarigen die in de onthaalcen-
tra van Rome verblijven. 
Voor het derde jaar op rij leidde AZG 
er in samenwerking met onze part-
ners Medici Contro la Tortura en 
ASGI het revalidatiecentrum voor 
slachtoffers van marteling. Deze 
mensen krijgen er medische en psy-
chosociale zorg, evenals sociale en ju-
ridische hulp. 

Internat. personeel: 11
Lokaal personeel: 50
Budget in €: 2.034.276 

In 2018 trachtten duizenden mi
granten en vluchtelingen de Bal
kan over te steken op weg naar 
andere bestemmingen in Europa. 

Interventie in Bosnië
Tijdens de eerste maanden van 2018 
was er een stijging van het aantal 
mensen dat Bosnië-Herzegovina be-
reikte met het oog op een verdere 
doorreis naar Kroatië. In de zomer 
van 2018 waagden duizenden mi-
granten een poging om de grens over 
te steken. Er leefden ongeveer 5.000 
mensen in de geïmproviseerde kam-
pen bij de grenssteden Velika Kladuša 
en Bihac. 
Artsen Zonder Grenzen (AZG) leverde 
er medische bijstand in samenwer-
king met de Bosnische medische au-
toriteiten. Daarnaast ondersteunde 
AZG bewegingen uit het middenveld 
die zich inzetten voor een verbete-
ring van de leefomstandigheden van 
de migranten (douches, kleding, was-
middelen). Tijdens de zeven maan-
den dat AZG actief was in dit land, 
verzorgden onze teams 4.974 medi-
sche consultaties. 
Daarnaast meldden tal van patiënten 
aan onze teams dat ze aan de gren-
zen het slachtoffer waren geworden 
van geweldplegingen of van een bui-
tensporig gebruik van geweld door de 
ordediensten. We blijven het geweld 
tegenover migranten veroordelen en 
ondersteunen de groeperingen uit 
het middenveld die dergelijke inci-
denten opvolgen en rapporteren. 

Project in Servië
In de Servische hoofdstad Belgrado 
beheert AZG nog steeds een kliniek 
gespecialiseerd in mentale gezond-
heidszorg voor migranten. Daarnaast 
werden er activiteiten opgezet in de 
tijdelijke kampen. Hiermee wil AZG 
de migranten bereiken die tijdens 
hun doorreis een onderkomen zoch-
ten buiten de onthaalcentra in de 
grenssteden Sid en Subotica.

BOSNIË EN SERVIË 
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GRIEKENLAND
Internat. personeel: 24
Lokaal personeel: 120
Budget in €: 6.137.544

Het eiland Lesbos was in 2015 één 
van de belangrijkste transitplaat
sen voor ruim een miljoen mi
granten en vluchtelingen die zich 
gewaagd hadden aan de gevaar
lijke oversteek van de Egeïsche 
Zee tussen Turkije en Griekenland.  
Na de ondertekening van het ak
koord tussen Europa en Turkije 
hebben de landen van NoordEu
ropa in maart 2016 hun grenzen 
gesloten. Het aantal mensen dat 
via Turkije naar Europa komt, is 
sindsdien sterk gedaald: van dui
zenden tot enkele honderden per 
maand. Daarmee is Lesbos geëvo
lueerd van transitplaats tot open
lucht detentiecentrum.

Diversiteit van de zorgverlening 
op Lesbos
Sinds 2016 leidt Artsen Zonder Gren-

zen (AZG) een kliniek op het eiland 
Lesbos. In 2018 was het aantal nieuw-
komers op het eiland beperkt maar 
regelmatig, terwijl de transfers naar 
het vasteland nog steeds traag en on-
regelmatig verliepen. In september 
2018 zaten ruim 9.000 migranten en 
vluchtelingen geblokkeerd op Lesbos. 
In haar kliniek biedt AZG eerstelijns-
zorg, reproductieve gezondheids-
zorg en geestelijke gezondheidszorg. 
Naast het kamp van Moria opende 
AZG in 2017 een bijkomende kliniek 
voor een betere zorgtoegang voor 
jongeren onder de 16 jaar, zwangere 
vrouwen en overlevenden van seksu-
eel geweld. In 2018 kwamen er ruim 
11.700 kinderen op consultatie. 
AZG leidt ook een centrum in Myti-
lini. Dit is gespecialiseerd in de be-
handeling van ernstige mentale ge-
zondheidsproblemen als gevolg van 
trauma’s en geweld in het land van 
oorsprong en/of tijdens de tocht naar 
Griekenland. Tal van patiënten mel-
den daarnaast dat de onzekere en on-

menselijke omstandigheden in Moria 
hun situatie nog verergeren en soms 
aan de basis liggen van een gevoel 
van absolute wanhoop. In 2018 wer-
den 206 patiënten opgenomen in de 
kliniek van Mytilini. 

Slachtoffers van foltering in 
Athene
In de Griekse hoofdstad leidt AZG een 
kliniek die geïntegreerde zorg biedt 
aan slachtoffers van foltering. De kli-
niek hanteert een multidisciplinaire 
aanpak met medische en psychologi-
sche zorg en sociale en juridische bij-
stand. In deze omgeving werden 324 
slachtoffers van foltering opgevangen. 

Kinderarts Carola Buscemi 
onderzoekt een drie maand oude 
tweeling uit Afghanistan. De twee 
baby’s leven met hun familie 
in een tent aan de rand van het 
vluchtelingenkamp in Moria, op het 
Griekse eiland Lesbos.  
© ANNA PANTELIA/AZG
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Enkele medewerkers voor de 
ingang van het ziekenhuis in 
Donka, een wijk in de Guine
se hoofdstad Conakry. Het zie
kenhuis biedt in samenwerking 
het Guinese ministerie van 
Volksgezondheid een gratis en 
kwalitatieve behandeling voor 
mensen met hiv. © ALBERT MASIAS/AZG



OEKRAÏNE
Internat. personeel: 13
Lokaal personeel: 41
Budget in €: 2.610.985 

In de zones in de buurt van de 
frontlinies in het oosten van Oek
raïne blijft de toegang tot gezond
heidszorg beperkt. Het conflict 
dat in 2014 is uitgebarsten, be
schadigde structuren, verstoorde 
de diensten en bemoeilijkte de 
financiële situatie. 

In samenwerking met het ministerie 
van Volksgezondheid startte Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) in 2018 een 
project voor de behandeling van de 
resistente vorm van tuberculose (tbc) 
in het ziekenhuis van Zhytomyr. Dit 
is een van de eerste projecten in het 
land waarbij patiënten worden be-
handeld met de nieuwe en bijzonder 
efficiënte orale medicijnen bedaqui-
line en delamanid. Het project biedt 
de mogelijkheid om patiënten ambu-
lant op te volgen en organiseert ook 
diensten gericht op mentale gezond-
heid en sociale ondersteuning, wat in 
Oekraïne vaak ontbreekt. Daarnaast 
versterkte AZG zijn pleidooi voor een 
ruimere toegang tot bedaquiline en 
delamanid in het hele land. 

Meer informatie over dit project lees je 
in onze focus op pagina 22-25.

SIERRA LEONE
Internat. personeel: 62
Lokaal personeel: 311
Budget in €: 12.686.625 

De moeder en kindsterfte blijft 
erg hoog in Sierra Leone. Het ge
zondheidssysteem is nog steeds 
verzwakt door de ebolaepidemie 
die het land tussen 2014 en 2016 
trof en bijna 10% van het medisch 
personeel heeft gedood. 

Nieuw ziekenhuis in Kenema
In het district Kenema biedt Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) ondersteu-
ning aan 13 gezondheidscentra. Onze 
teams staan er in voor de supervisie 
en voor de klinische opleiding van 
het verzorgend personeel. Ze leveren 
hulp bij de doorverwijzingen van pa-
tiënten en vullen belangrijke leemtes 
in de beschikbaarheid van essentiële 
geneesmiddelen in. AZG leidt ook en-
kele activiteiten binnen de gemeen-
schap alsook sessies voor het bevor-
deren van de gezondheid. 
Aan de bouw van het ziekenhuis van 
AZG in de stad Hanga, ook in het dis-
trict Kenema, werd heel 2018 voort-
gewerkt. Dit ziekenhuis zal een ruim 
aanbod pediatrische zorg aanbieden, 
met onder meer een spoedafdeling, 
een eenheid intensieve zorgen, een 
behandelingscentrum voor acute on-

dervoeding, een volledige kinderaf-
deling, een zone voor patiënten die in 
afzondering moeten verblijven, een 
labo en een bloedbank. Op langere 
termijn is voor het ziekenhuis ook 
een materniteit en een afdeling radio-
logie gepland. 

Opleiding van het personeel
Tijdens de bouw van het ziekenhuis 
heeft AZG een deel van het toekom-
stige medische personeel opgeleid via 
zijn medische academie. Deze werd 
in 2016 opgericht om medisch en pa-
ramedisch personeel te vormen in 
omgevingen met een tekort aan goed 
geschoold gezondheidspersoneel. 
In 2018 werden in Kenema 160 ge-
zondheidswerkers opgeleid. Daar-
naast startten 50 mensen (25 ver-
pleegkundigen en 25 vroedvrouwen) 
een opleiding van 24 maanden in 
Ghana. Zij keren later naar Kenema 
terug om in het ziekenhuis van AZG 
aan de slag te gaan. Dit is een proef-
project voor de ontwikkeling van de 
nodige opleidingstools voor andere 
omgevingen zoals de Centraal-Afri-
kaanse Republiek, de Democratische 
Republiek Congo of Zuid-Soedan. 

Verpleegkundige Olena Mark-
ova neemt een gehoortest af 
bij de 78-jarige tuberculose-
patiënt Lidiia Andriienko in 
het ziekenhuis in Zjytomyr.  
© OKSANA PARAFENIUK 
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MAURETANIË
Internat. personeel: 20
Lokaal personeel: 251
Budget in €: 4.344.195 

Tot december 2018 bood Art
sen Zonder Grenzen medische 
spoedzorg aan de 50.000 Mali
nese vluchtelingen in het vluchte
lingenkamp van Mbera en aan de 
gastgemeenschap in deze grens
regio. Het project loopt ondertus
sen zes jaar en de activiteiten er
van konden worden overgedragen 
aan de NGO ALIMA. 

Hiertoe werd het gezondheidscen-
trum van Artsen Zonder Grenzen 
(AZG) in het vluchtelingenkamp 
van Mbera omgevormd tot een cen-
trum gespecialiseerd in reproduc-
tieve gezondheid en pediatrische 
zorg. Tegelijkertijd werden de alge-
mene ambulante zorg en de zorg voor 
niet-overdraagbare chronische aan-
doeningen (diabetes, hoge bloed-
druk) overgedragen aan de publieke 
gezondheidscentra die worden on-
dersteund door het Hoog Commissa-
riaat voor de Vluchtelingen.
De chirurgische capaciteit die door 
AZG was ontwikkeld in een privé-ge-
zondheidscentrum van Bassikounou 
werd eveneens overgedragen aan 
het ministerie van Volksgezondheid. 
Hiertoe had AZG het personeel opge-
leid, een ruimte voor postoperatieve 
zorg gebouwd en erop toegezien dat 
het Mauritaanse ministerie van Volks-
gezondheid het juiste personeel aan 
dit centrum toewees. De medewer-
kers van AZG verzorgden 160 chirur-
gische interventies tussen januari en 
november 2018, het moment waarop 
deze activiteit werd doorgegeven. 
Tussen 2013 en het einde van het pro-
ject in 2018 werden in de gezond-
heidsstructuur van AZG in  Mbéra 
ruim 8.700 patiënten gehospitaliseerd. 

GUINEE
Internat. personeel: 37
Lokaal personeel: 263
Budget in €: 8.494.272

Guinee is een land met een lage 
hivprevalentie, het nationale ge
middelde bedraagt 1,5%. Ook het 
aantal hivpatiënten in behande
ling een van de laagste ter wereld. 

In de hoofdstad Conakry heeft Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) in 2018 zijn 
hiv-projecten voortgezet. In de kli-
niek van AZG in Donka verstrekken 
onze teams gespecialiseerde behan-
delingen voor ernstig zieke patiën-
ten voor wie een hospitalisatie nood-
zakelijk is. Daarnaast ondersteunt 
AZG acht gezondheidscentra bij het 
opsporen, behandelen en opvol-
gen van stabiele patiënten. Een van 
de belangrijkste elementen voor het 
project is de therapietrouw van sta-
biele patiënten. In 2018 implemen-
teerde AZG een nieuw model voor 
de toegang tot antiretrovirale mid-
delen: patiënten ontvangen om de 
zes maanden hun voorraad medicij-
nen in hun gezondheidscentrum in 
plaats van elke maand. Dit verlicht 
aanzienlijk hun dagelijkse bestaan en 
zorgt voor bijkomende responsabi-
lisering. Ruim 7.000 mensen kregen 
zo halfjaarlijks een voorraad medicij-
nen. In 2018 ontvingen 11.409 men-
sen binnen het project van AZG een 
eerstelijnsbehandeling met antiretro-
virale middelen, en 1.025 mensen een 
tweedelijnsbehandeling.

Malaria, ondervoeding en 
 gemeenschapsgerichte zorg
modellen in Kouroussa
In Kouroussa, een prefectuur op 550 
km van Conakry met ruim 300.000 in-
woners, ligt het aantal gevallen van 
malaria en ondervoeding (die vaak 
met elkaar in verband staan) bijzon-
der hoog bij de kinderen jonger dan 5 
jaar. De bevolking van Kouroussa lijdt 
onder een gebrekkige toegang tot ge-
zondheidszorg als gevolg van allerlei 
belemmeringen, i.e. niet alleen het 
gebrek aan financiële middelen, maar 
ook gewoon het gebrek aan goed wer-
kende gezondheidscentra. 
Om deze hindernissen weg te nemen, 
lanceerde AZG in 2017 een gemeen-
schapsgericht project voor het beter 
opsporen van ziekten en om de toe-
gang tot gezondheidszorg voor kinde-
ren te verbeteren. AZG leidde hiervoor 
binnen de gemeenschap 120 zorgver-
leners op om eenvoudige vormen van 
ziekten zoals malaria, diarree en on-
dervoeding te kunnen diagnosticeren 
en te behandelen. Daarnaast kregen 
de zorgverleners de nodige oplei-
ding om te kunnen beoordelen welke 
de ernstige gevallen zijn die ze naar 
andere structuren moeten doorver-
wijzen. Verder ondersteunt AZG het 
ziekenhuis van Kouroussa voor de 
medische zorg voor kinderen jonger 
dan 16 jaar, en voor 9 gezondheids-
centra in de zone. In 2018 nam AZG 
binnen de gemeenschap 14.812 con-
sultaties voor zijn rekening, werden 
er 8.819 gevallen van malaria gedi-
agnosticeerd bij kinderen en werd 
hiervan 90% rechtstreeks binnen de 
gemeenschap behandeld. In de ge-
zondheidscentra die door AZG wor-
den ondersteund vonden 12.619 ma-
laria-gerelateerde consultaties plaats, 
en in het kader van dit programma 
werden 1.855 patiënten met een ern-
stige vorm van malaria behandeld.
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NIGERIA
Internat. personeel: 35
Lokaal personeel: 284
Budget in €: 8.350.733 

Het conflict in het noordoosten 
van Nigeria bleef ook in 2018 in 
alle hevigheid aanhouden. Al bijna 
een decennium wordt de bevol
king van deze regio gegijzeld door 
vreselijke conflicten tussen mili
tairen en gewapende oppositiele
den. Duizenden mensen werden 
gedood of zijn overleden door 
ondervoeding of andere ziekten 
(zoals malaria) die perfect behan
delbaar zijn, maar verwoestende 
gevolgen hebben omdat de nodige 
gezondheidsdiensten ontbreken. 

Op een totale bevolking van zes mil-
joen inwoners in het noordoosten van 
Nigeria zijn naar schatting 1,3 mil-
joen mensen in de deelstaat Borno 
ontheemd. Volgens de VN-vluchtelin-
genorganisatie moesten in het laatste 
kwartaal van 2018 bijna 230.000 ex-
tra mensen noodgedwongen door het 
geweld hun woning verlaten. 
Bovendien kunnen de humanitaire 
organisaties bijna 800.000 mensen 
niet bereiken, omdat ze zich in ge-
bieden bevinden die gecontroleerd 
worden door gewapende oppositie-
groepen en waar humanitaire bij-
stand onmogelijk is. Die humanitaire 
hulp is geconcentreerd in Maidiguri, 
de hoofdstad van de deelstaat Borno 
waar een miljoen ontheemden le-
ven. Toch blijven zelfs in Maidiguri 
de diensten deels ontoereikend. Bui-
ten de stad leeft de bevolking in en-
claves of in steden die geleid worden 
door gewapende groeperingen. De 
mensen kunnen zich er niet vrij ver-
plaatsen om naar de velden te gaan of 
om te gaan vissen, en op die manier 
in hun voedsel te voorzien. 
Er zijn teams van Artsen Zonder Gren-
zen (AZG) aan de slag in Maidiguri in 
de deelstaat Borno. In een gespeciali-
seerd centrum met 100 bedden werd 
daar een behandelingsprogramma 
voor acute ondervoeding opgestart. 
In 2018 werden er 2.246 kinderen op-
genomen. De teams werken ook rond 

CENTRAAL-AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
Internat. personeel: 44
Lokaal personeel: 808
Budget in €: 13.255.064 

Na een intense heropflakkering 
van het conflict tussen gewa
pende oppositiegroepen en het 
CentraalAfrikaanse leger in 
2017, is de veiligheidssituatie in 
de CentraalAfrikaanse Republiek 
in 2018 lichtjes verbeterd. Al blijft 
deze erg volatiel.

Terugkeer naar Bangassou
In Bangassou, in het centrum van 
het land, ondersteunt Artsen Zonder 
Grenzen (AZG) sinds 2013 een regio-
naal ziekenhuis van 118 bedden en 3 
gezondheidscentra. Door de vijandig-
heden in 2017 zag AZG zich verplicht 
om het team af te bouwen, de respons 
te concentreren op noodhulp en het 
project in november 2017 zelfs tijde-
lijk te sluiten. 
Na een volledige analyse van de con-
text heeft AZG in april 2018 beslist om 
de activiteiten in Bangassou te her-
vatten. De organisatie ondersteunt 
er de meest kritieke diensten van het 
ziekenhuis: de spoeddienst, de af-
deling chirurgie, de dienst postope-
ratieve zorgen, de materniteit en de 
afdeling neonatologie, alsook de af-
deling pediatrie en het centrum voor 
een intensieve behandeling van 
ondervoeding.
Daarnaast wordt in vier gezondheids-
centra van de zone een minimale on-
dersteuning verzekerd. Bovendien 
wordt er eventueel een transferdienst 
voor de patiënten naar het ziekenhuis 
georganiseerd. Tussen mei en de-
cember 2018 deden 18.340 mensen 
een beroep op de spoeddienst van het 
ziekenhuis van Bangassou, werden er 
4.394 patiënten gehospitaliseerd, en 
vonden er 1.078 chirurgische ingre-
pen en 1.056 bevallingen plaats. 

Reproductieve gezondheid in 
Bangui
De Centraal-Afrikaanse Republiek 
heeft nog steeds een van de hoog-
ste cijfers ter wereld voor moeder- en 
kindsterfte. In de hoofdstad Bangui 
blijft AZG een van de belangrijkste 
spelers binnen het domein van de ge-
zondheid van de vrouw. De mater-
niteit van Castors (72 bedden), waar 
zowel eenvoudige bevallingen als be-
vallingen met complicaties kunnen 
plaatsvinden, vangt steeds meer pa-
tiënten op. 
In 2018 verzorgde ons team er 8.079 
bevallingen en 974 keizersneden. In 
Gbaia Dombia, de tweede materni-
teit van AZG in de hoofdzakelijk mos-
limwijk van de hoofdstad, vonden 
1.040 bevallingen plaats. AZG levert 
ook inspanningen op het vlak van ge-
zinsplanning en vrijwillige zwanger-
schapsonderbrekingen. Complicaties 
als gevolg van clandestiene zwanger-
schapsonderbrekingen zijn immers 
de belangrijkste mortaliteit- en mor-
biditeitsoorzaak in Castors. 
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DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
CONGO
Internat. personeel: 120
Lokaal personeel: 878
Budget in €: 34.699.388 

De medischhumanitaire situatie 
in de D.R. Congo blijft erg on
rustwekkend en in het hele land 
zijn de noden bijzonder hoog. De 
activiteiten van Artsen Zonder 
Grenzen in het land zijn talrijk en 
divers: van basisgezondheidszorg 
en voedingszorg tot pediatrische 
en verloskundige zorg en chirur
gie. De teams verstrekken ook 
zorg voor mensen met hiv alsook 
geïntegreerde zorg voor slacht
offers van seksueel geweld. Even 
belangrijk is de strijd tegen mala
ria. Deze verloopt via activiteiten 
gericht op preventie, diagnose en 
behandeling. Er zijn regelmatig 
opnieuw epidemieën van mazelen 
of cholera.  

De Pool d’Urgence Congo (PUC), 
een belangrijk project van AZG
De PUC bestaat uit een team dat 
waakt over de gezondheidssituatie 
en paraat staat voor snelle interven-
ties in geval van opflakkerend geweld, 
ontheemding en uitbraken van epi-
demieën in het hele land. In 2018 ver-
zorgde de PUC 35 evaluatiemissies 
en 8 interventies bij epidemieën van 
mazelen of cholera, of voor groepen 
ontheemden.  
In 2018 werden 29.964 vermeende ge-
vallen van cholera en 5.549 met deze 
ziekte gelinkte sterfgevallen officieel 
gemeld, hoofdzakelijk in de endemi-
sche provincies Noord-Kivu, Zuid-
Kivu, Tanganyika en de niet-endemi-
sche provincies Oost-Kasaï en Kongo 
Central. 
De teams van de PUC hebben even-
eens van bij de eerste respons steun 
geboden bij de twee epidemieën van 
ebola die het land hebben getroffen, 
in de Evenaarsprovincie en in Noord-
Kivu. De ebola-epidemie in Noord-
Kivu is de grootste in de geschiede-
nis van de Democratische Republiek 

Congo en is nog steeds niet uitge-
raasd. Tussen eind juli en eind de-
cember 2018 werden 608 gevallen 
(waarvan 48 vermeende gevallen) ge-
registreerd. 368 patiënten zijn overle-
den, dat betekent een sterftecijfer van 
60,5%. 

Meer informatie over onze ebola-
respons in de D.R.C. vind je in onze 
focus op pagina 8-13. 

Constante instabiliteit in 
NoordKivu 
In Noord-Kivu, ook in het oosten van 
het land, blijft de instabiliteit het lot 
van de bevolking bepalen. In Masisi, 
in de provincie Noord-Kivu, onder-
steunt AZG in samenwerking met het 
ministerie van Volksgezondheid alle 
afdelingen van het algemeen door-
verwijsziekenhuis (310 bedden), zijn 
centrum voor basisgezondheidszorg 
en het doorverwijscentrum van Nya-
biondo (60 bedden). 
Er worden ook mobiele klinieken ge-
organiseerd afhankelijk van de wijzi-
gende medische behoeften binnen 
deze volatiele context. In de loop van 
2018 verzorgde AZG 173.800 consul-
taties voor basisgezondheidszorg, 
werden 16.819 mensen opgenomen 
op de spoeddienst (Masisi en Nya-
biondo) en 16.867 op de afdeling in-
terne geneeskunde van Masisi en 
Nyabiondo. 
Ook moeder- en kindzorg bleef een 
van de belangrijke medische acti-
viteiten van het project. AZG levert 
inspanningen om een kwalitatieve 
omgeving voor bevallingen, pasge-
borenen én verloskundige complica-
ties te creëren. Het project biedt te-
vens oplossingen voor vrouwen die 
in gevaarlijke en ongezonde omstan-
digheden een abortus hebben onder-
gaan en/of het slachtoffer waren van 
seksueel geweld. Daarnaast krijgen 
kinderen indien nodig nutritionele 
verzorging. 

een ambulante behandeling van on-
dervoeding, zorgen voor opvolging 
op het vlak van mentale gezondheid 
en organiseren sessies voor het be-
vorderen van de gezondheid binnen 
de gemeenschap. In 2018 werden er 
ruim 3.800 kinderen ambulant op-
gevolgd.  Toen de zone werd getrof-
fen door een epidemie bouwde AZG 
ook een behandelingscentrum voor 
cholera. 

Epidemie van lassakoorts 
In maart 2018 kreeg het land af te re-
kenen met de grootste epidemie van 
lassakoorts ooit. AZG stuurde een 
team ter ondersteuning van het fede-
rale ziekenhuis van Abakalikin, in de 
deelstaat Ebonyi. Het team werkte er 
aan een verbetering van de omstan-
digheden met het oog op de preventie 
en het indijken van het aantal geval-
len van deze bijzonder besmettelijke 
ziekte. AZG versterkte het systeem 
voor de surveillance en het melden 
van gevallen, en was verantwoorde-
lijk voor de klinische aanpak van deze 
weinig gekende en verwaarloosde 
virale hemorragische koorts. 
Tegelijkertijd startte AZG een operati-
oneel onderzoek. AZG ondersteunde 
tijdens deze epidemie ook het alge-
mene ziekenhuis van Akuren, even-
als 9 gezondheidscentra in de deel-
staat Ondo. 

Kameroense vluchtelingen in de 
deelstaat Cross River
In verschillende regio’s van Kame-
roen flakkerde het politieke geweld 
op, waardoor in het hele land ruim 
435.000 mensen op de vlucht sloegen. 
30.000 van hen vluchtten naar Nigeria, 
naar de grensdeelstaat Cross River. In 
juni 2018 startte AZG er een nood-
missie om via mobiele klinieken me-
dische bijstand en drinkbaar water te 
garanderen voor de vluchtelingen en 
de lokale gemeenschap. Tussen juni 
en december 2018 vonden er 7.140 
consultaties plaats. 

Vervolg op de volgende pagina.
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EGYPTE
Internat. personeel: 18
Lokaal personeel: 124
Budget in €: 2.408.277 

Egypte is een belangrijk tran
sitland voor migranten uit Syrië, 
Eritrea, Soedan en Jemen. Artsen 
Zonder Grenzen blijft er actief in 
de hoofdstad Caïro en verstrekt 
er geïntegreerde zorg die aange
past is aan de behoeften van de 
migranten en vluchtelingen.

De kliniek van Artsen Zonder Gren-
zen (AZG) in Caïro biedt medische 
en psychologische zorg, kinesithera-
pie, reproductieve gezondheidszorg 
en sociale ondersteuning. In 2018 re-
gistreerde AZG 2.092 nieuwe patiën-
ten en verstrekte de organisatie ruim 
20.000 consultaties.  

Steun aan de overlevenden 
van seksueel geweld in het 
Kasaïgebied
In Kananga, in het Kasaïgebied, is de 
veiligheidssituatie sinds januari 2018 
verbeterd. De bevolking blijft er ech-
ter bijzonder kwetsbaar. Vooral het ri-
sico op ondervoeding en de moeilijke 
toegang tot gezondheidszorg vormen 
een probleem. Ook het aantal slacht-
offers van seksueel geweld ligt onrust-
barend hoog en is vermoedelijk nog 
hoger dan gedacht. 
AZG biedt in het ziekenhuis van Ka-
nanga en in de rurale gebieden me-
dische gezondheidszorg en psy-
chosociale ondersteuning aan de 
overlevenden van seksueel geweld. 
Specifiek voor de behandeling van 
ondervoeding verzorgden de teams 
van AZG in 2018 in deze regio 2 keer 
per week opvolging in 10 ambulante 
voedingscentra. Daarnaast leidden 
de teams in het ziekenhuis van Ka-
nanga een intensief voedingscentrum 
met 30 bedden. 

De strijd tegen malaria in Bili
In de provincie Noord-Ubangui, in 
Bili, werd een project geopend om 
noodhulp te kunnen bieden aan 
vluchtelingenpopulaties uit Cen-
traal-Afrika. Later werd dit omge-
vormd tot een project gespecialiseerd 
in het bestrijden van malaria. In 2018 
werd dit project verder ontwikkeld 
met op het hoogtepunt 60 gezond-
heidsstructuren die werden onder-
steund in hun strijd tegen malaria.
Voor het terugdringen van de mortali-
teits- en morbiditeitscijfers voor ma-
laria werkt het project op meerdere 

niveaus: preventie, gemeenschaps-
centra, gezondheidscentra en zie-
kenhuisopnames voor de meest com-
plexe gevallen. 

Aidsproject in Kinshasa
In de hoofdstad Kinshasa blijft AZG 
in het kader van haar aidsproject 
zorg verlenen aan de ergste gevallen 
die gehospitaliseerd moeten worden. 
Daarnaast wordt er gespecialiseerde 
zorg versterkt en zijn er ambulante 
consultaties. Vandaag zijn er 41 bed-
den beschikbaar in het centrum van 
Kabinda. 
AZG werkt ook aan het proces voor 
een gedecentraliseerde gezondheids-
zorg voor de opvolging van mensen 
met hiv in de gezondheidscentra van 
de hoofdstad. Het project bestaat ook 
voor een groot deel uit operationeel 
onderzoek en zet zich via zijn plei-
dooien in voor politieke en techni-
sche veranderingen, en veranderin-
gen op het vlak van volksgezondheid. 
De patiëntencohort binnen dit pro-
ject bestond eind 2018 uit 2.728 pa-
tiënten. In de loop van 2018 werden 
11.998 mensen getest op hiv, van wie 
8% positief testte. 782 patiënten start-
ten een behandeling met antiretro-
virale middelen.

Artsen Zonder Grenzen ondersteunt 
ongeveer 40 gezondheidscentra in de 
regio van Bili, in het noorden van de 
D.R. Congo. Elke dag neemt een team 
van verpleegkundigen en gezond-
heidspromotors deze wegen om die 
centra te bereiken en de bevolking te 
kunnen behandelen of te informeren. 
De wegen zijn vaak in slechte staat 
en de meestal enkel toegankelijk per 
motor. © CARL THEUNIS/AZG
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BURUNDI 
Internat. personeel: 19
Lokaal personeel: 365
Budget in €: 6.913.038

In Burundi blijft Artsen Zonder 
Grenzen gespecialiseerde ge
zondheidszorg aanbieden aan 
traumaslachtoffers (al dan niet 
door geweld) en mensen met ern
stige brandwonden in de kliniek 
van L’Arche in de wijk Kiboge in 
Bujumbura. Daarnaast blijven de 
medische teams in de provincie 
Gitega, in het district Ryansoro, 
zich inzetten voor de preventie 
van malaria aangezien het aantal 
malariagevallen in 2017 sterk 
was toegenomen.

Traumatologie en brandwonden in 
Bujumbura
De kliniek van L’Arche telt 68 bed-
den en heeft een spoeddienst en twee 
operatiekamers. Patiënten kunnen er 
terecht voor orthopedische chirur-
gie, ambulante verzorging na een op-
name, kinesitherapie en psychosoci-
ale ondersteuning. In 2018 waren er 
22.932 spoedconsultaties, 2.031 hos-
pitalisaties en 4.157 chirurgische in-
grepen. 9.491 patiënten werden am-
bulant opgevolgd. In 2018 werd 10% 
van de patiënten op de spoeddienst 
behandeld voor letsels ten gevolge 
van geweld.

Preventie van malaria
Daarnaast zijn de teams van Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) in de provin-
cie Gitega, in het district Ryansoro, 
zich blijven inzetten voor de preven-
tie van malaria aangezien het aantal 
gevallen ervan in 2017 sterk was toe-
genomen. Met een tussentijd van zes 
maanden werden in samenwerking 
met het ministerie van Volksgezond-
heid twee keer insecticiden gespoten. 
Ruim 35.000 woningen werden be-
handeld, waardoor 160.000 mensen 
werden beschermd. Parallel hiermee 
ondersteunden de teams van AZG de 
gezondheidszorg voor malariapatiën-
ten in 14 gezondheidscentra en in het 
districtsziekenhuis van Ntita. Daar-
naast ondersteunden ze het beheer 
van de bloedbank van Gitega.

ZUID-SOEDAN
Internat. personeel: 64
Lokaal personeel: 492
Budget in €: 17.447.572 

Ruim vijf jaar na aanvang van het 
conflict in ZuidSoedan blijft de 
burgerbevolking het belangrijk
ste slachtoffer. In het land zijn er 
ruim 2 miljoen intern ontheemden 
en nog eens 2 miljoen anderen 
hebben hun toevlucht gezocht in 
de buurlanden. In heel wat delen 
van het land hebben de mensen 
geen of bijzonder moeilijk toe
gang tot gezondheidszorg. Bijna 
80% van de gezondheidsdiensten 
wordt verstrekt door ngo’s als 
Artsen Zonder Grenzen die zich 
binnen deze humanitaire context 
blijven inzetten.

Sinds 2005 werken onze teams in Pi-
bor, een zeer afgelegen plek in de 
deelstaat Boma. Hier leiden we een 
gezondheidscentrum dat uitgerust 
is voor operaties en waar 22 mensen 
gehospitaliseerd kunnen worden. In 
deze regio ondersteunen onze teams 
ook twee posten voor eerstelijnszorg, 
in Lekongole en Gumruk. In 2018 
vonden in dit project ruim 77.000 
consultaties plaats en in Pibor wer-
den 1.323 patiënten gehospitaliseerd. 
In het zuiden van het land is Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) actief in de 
stad Yei. AZG ondersteunt er de pe-
diatrische diensten van het openbare 
ziekenhuis van de stad alsook meer-
dere gezondheidscentra van deze 
zone die sinds kort getroffen wordt 
door geweld.
In de Mabanzone werkt AZG in het 
vluchtelingenkamp Doro waarvan 
de populatie (58.080 mensen) in zeer 
grote mate afhankelijk is van huma-
nitaire hulp. AZG levert er primaire 
en secundaire gezondheidszorg in 
het vluchtelingenkamp en in het zie-
kenhuis van Bunj, waardoor ook de 
lokale bevolking een betere toegang 
krijgt tot gezondheidszorg. In 2018 
vonden er in Doro 2.755 bevallingen 
plaats, 83.551 consultaties en 361 hos-
pitalisaties in de afdeling die werd ge-
opend voor de behandeling van acute 
ondervoeding. 

KENIA
Internat. personeel: 9
Lokaal personeel: 69
Budget in €: 2.703.319 

Voor Kenia geven de nationale 
statistieken aan dat 27% van de 
sterfgevallen en 50% van de hos
pitalisaties in het land verband 
houden met nietoverdraag
bare aandoeningen zoals astma, 
epilepsie, diabetes en een hoge 
bloeddruk. 

In het district Embu startte Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) in 2017 een 
proefproject dat behandelingsmodel-
len voor deze niet-overdraagbare aan-
doeningen test in bestaande structu-
ren voor eerstelijnszorg. Onze teams 
geven vormingen aan het personeel 
van het ministerie van Volksgezond-
heid en delen de resultaten met an-
dere organisaties om de toegang tot 
gezondheidszorg voor deze ziekten 
te verbeteren. AZG wil er behande-
lingstools en -modellen ontwikkelen 
om patiënten via de bestaande basis-
voorzieningen een ruimere toegang 
tot de geschikte zorg voor deze aan-
doeningen te bieden. 

Medische verzorging voor drug
gebruikers in Kiambu
AZG voltooide in 2018 in Kiambu een 
studie die de enorme noden in ge-
zondheidszorg voor druggebruikers 
heeft aangetoond. In samenwerking 
met lokale actoren organiseerde AZG 
een sensibiliseringscampagne bij de 
gemeenschap om dit probleem beter 
te helpen begrijpen. 
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Laura, verloskundige, 
controleert de buik van 
een zwangere patiënt. Ze 
werkt in het vluchtelin
genkamp van Jamtoli in 
Bangladesh, waar 55.000 
vluchtelingen leven. 
© ELENA DI NATALE



ZIMBABWE
Internat. personeel: 18
Lokaal personeel: 133 
Budget in €: 6.673.356 

In 2018 ondersteunde Artsen Zon
der Grenzen het Zimbabwaanse 
ministerie van Volksgezondheid 
bij de respons voor tal van via wa
teroverdraagbare ziekten die het 
land hebben getroffen, waaron
der de op één na grootste cho
leraepidemie die het land ooit 
doormaakte en die begon in de 
hoofdstad Harare.

In totaal werd het land in 2018 getrof-
fen door vier cholera-epidemieën en 
vier epidemieën van buiktyfus. Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) heeft het mi-
nisterie van Volksgezondheid gehol-
pen om ruim 13.000 vermeende ge-
vallen te behandelen.
Om de uitbreiding van waterover-
draagbare ziekten in de hoofdstad in 
te dijken, hebben experts van AZG 
besmette putten gerehabiliteerd en er 
nieuwe geboord. Om ervoor te zorgen 
dat deze inspanningen tot duurzame 
resultaten leiden, is het belangrijk dat 
de gemeenschap zelf deze putten in 
goede staat houdt. Daarom vormde 
AZG gemeenschapsteams die deze 
functie op zich nemen. Tussen 2015 
en 2018 werden 50 putten gerehabili-
teerd en 9 nieuwe geboord. Daarnaast 
vormden we 72 gemeenschapsteams 
die waken over de instandhouding 
van deze putten. 
In samenwerking met het ministerie 
van Volksgezondheid en de Wereld-
gezondheidsorganisatie vaccineerde 
AZG 1.297.890 mensen tegen cho-
lera. Daarnaast behandelden onze 
teams 10.000 vermeende gevallen 
van buiktyfus in Harare en twee an-
dere provincies.  

ZUID-AFRIKA
Internat. personeel: 21
Lokaal personeel: 257
Budget in €: 10.245.914 

Artsen Zonder Grenzen blijft in 
ZuidAfrika ondersteuning bieden 
voor nieuwe strategieën voor hiv 
en tuberculose (tbc), biedt zorg 
aan overlevenden van seksueel 
geweld en pleit er voor een betere 
toegang tot levensnoodzakelijke 
medicijnen. 

Hiv en tbc
Sinds 2018 is Zuid-Afrika het eerste 
land dat bedaquiline aanbeveelt als 
standaard behandeling tegen de re-
sistente vorm van tuberculose. Dank-
zij dit nieuwe medicijn zijn de vroe-
gere toxische en pijnlijke injecties 
niet langer nodig en heeft men ein-
delijk toegang tot een efficiëntere me-
dicatie die door de patiënten beter 
wordt verdragen. Hiermee bereikten 
we een van de doelstellingen waar-
voor Artsen Zonder Grenzen (AZG) 
zich al lange tijd inzet. 
In het project in Khayelitsha, bij Kaap-
stad, en in de provincie KwaZulu-Na-
tal, werkt AZG voor de behandeling 
van hiv en tbc ook aan nieuwe zorg-
modellen die zo dicht mogelijk bij de 
gemeenschap staan. Het idee bestaat 
erin om patiënten zo dicht mogelijk 
bij huis te verzorgen en tegelijkertijd 
de inspanningen te blijven onder-
steunen voor het realiseren van de 
90-90-90-doelstellingen van de Ver-
enigde Naties. Dit gaat van testen op 
hiv en de opstart van de behandeling 
tot de bevordering van therapietrouw 
bij een chronische behandeling. 
In KwaZulu-Natal deden de teams 
van AZG 22.726 hiv-screeningstests 
in de gemeenschap, met positieve re-
sultaten die variëren van 2% tot 4,6%. 
Voor 1.399 mensen werd door het mi-
nisterie van Volksgezondheid een 
behandeling opgestart. In Khaye-
litsha werden 198 duo’s moeder en 
kind opgenomen in een programma 
voor postnatale ondersteuning. AZG 
richtte dit programma op om hen ge-
makkelijker de gepaste zorg te kun-
nen verstrekken en te vermijden dat 

hiv-besmette moeders het virus aan 
hun kind doorgeven. 
In Rustenburg, in het Bojanala-dis-
trict, ontwikkelde AZG een project 
dat zich specifiek richt op de overle-
venden van seksueel en gendergere-
lateerd geweld. AZG ondersteunt er 
vier klinieken die de slachtoffers me-
dische en mentale zorg evenals maat-
schappelijke ondersteuning bieden. 
Daarnaast wil het project op het vlak 
van eerstelijnszorg voor alle vrouwen 
de toegang tot gezinsplanning en vrij-
willige zwangerschapsonderbrekin-
gen verder ontwikkelen. Steeds meer 
patiënten worden doorverwezen via 
gemeenschapsinitiatieven zoals info-
sessies in scholen, waar AZG 12.672 
leerlingen bereikte. Elke maand wor-
den ongeveer 27 leerlingen overge-
bracht naar een van de vier centra 
van centra. 

Stop de gebrekkige bevoorrading 
(‘Stop Stockouts’)
Het project Stop Stockouts wordt ge-
leid door een consortium van orga-
nisaties die zich inzetten om duizen-
den mensen in Zuid-Afrika te helpen 
wiens leven en bestaansmiddelen be-
dreigd worden door terugkerende 
voorraadtekorten in essentiële ge-
neesmiddelen. Het project verzamelt 
informatie over tekorten via parti-
cipatieve databanken die bijgehou-
den worden door gebruikers van ge-
zondheidsdiensten, zorgverleners en 
vrijwilligers. Vervolgens neemt het 
contact op met de leveranciers, de 
regering en andere betrokken par-
tijen om zo snel mogelijk een oplos-
sing te vinden voor de tekorten en de 
voorraadonderbrekingen.
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MALAWI
Internat. personeel: 23
Lokaal personeel: 180
Budget in €: 4.438.574 

In Malawi levert Artsen Zonder 
Grenzen inspanningen om het 
aantal hivgerelateerde sterge
vallen te verminderen door de 
toegang tot een vroege behan
deling en betere zorg te verbete
ren, vooral voor vrouwen, ado
lescenten en andere kwetsbare 
bevolkingsgroepen.

Verbeterde gezondheidsmodellen 
in Nsanje
Artsen Zonder Grenzen (AZG) legt 
zich vooral toe op een betere behan-
deling van hiv en tuberculose (tbc) 
in Nsanje. In 10 gezondheidsstructu-
ren werken onze teams samen met 
het ministerie van Volksgezondheid 
voor een betere toegang tot de behan-
delingen en voor de implementatie 
van gedecentraliseerde zorgmodellen 
met een grotere betrokkenheid van 
de gemeenschap. 
25 à 30% van de hiv-patiënten zoe-
ken pas medische hulp wanneer de 
ziekte al gevorderd is, waardoor ze 
meer risico hebben op complicaties 
of zelfs een fatale afloop. Tegelijker-
tijd ontwikkelen tal van patiënten re-
sistentie tegen de medicijnen omdat 
ze moeilijkheden ondervinden bij de 
aankoop ervan en om hun behande-
ling op lange termijn te blijven vol-

houden. AZG werkt daarom aan al-
ternatieve modellen voor de zorg en 
de toegang tot medicijnen, alsook 
aan initiatieven voor een betere the-
rapietrouw. De behandelingen voor 
hiv en tbc en de basisgezondheids-
zorg die AZG in de gevangenissen van 
Maula, Chichiri, Dedza en Kachere 
verstrekte, werden in 2018 volledig 
overgedragen aan de gevangenisau-
toriteiten en andere partnerorganisa-
ties die in deze gevangenissen actief 
zijn. In 2018 kregen binnen dit pro-
gramma ruim 400 mensen een hiv- 
en/of tbc-behandeling. 

Betere toegang tot gezondheids
zorg voor sekswerkers
Sinds 2014 zet AZG zich in de dis-
tricten Dedza, Mwanza, Zalewa en 
Nsanje in voor een betere toegang 
tot gezondheidszorg bij hiv en tbc, en 
voor de reproductieve gezondheid 
voor vrouwen, (hoofdzakelijk) seks-
werkers die actief zijn op de handel-
sassen van de zone. Eind 2018 waren 
4.784 sekswerkers opgenomen in het 
project, onder wie 850 vrouwen met 
hiv. Hiervan krijgt 80% een behande-
ling met antiretrovirale middelen. 

MOZAMBIQUE 
Internat. personeel: 28
Lokaal personeel: 211
Budget in €: 5.166.227 

Mozambique is een van de landen 
met de hoogste prevalentie van 
hivinfecties en tuberculose (tbc). 
Ruim twee miljoen mensen tus
sen 15 en 49 jaar leven er met hiv, 
van wie 34.000 met een coinfec
tie van hiv en tbc. 

In de stad Beira levert Artsen Zonder 
Grenzen (AZG) inspanningen voor 
een betere opsporing en behande-
ling van opportunistische ziekten die 
ontstaan bij patiënten in een gevor-
derd stadium van hiv. De organisatie 
implementeerde de nodige zorg en 
gespecialiseerde steun voor de pati-
enten die resistentie voor de behan-
deling ontwikkelen en voor de patiën-
ten die levenslang medicijnen zullen 
moeten nemen. 
In Beira werkt AZG ook met ‘sleutel-
groepen’, bijzonder kwetsbare en ge-
stigmatiseerde bevolkingsgroepen 
zoals sekswerkers of mannen die seks 
hebben met mannen, door het aan-
bieden van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, hiv-opsporings-
tests en behandelingen met antiretro-
virale middelen. 
In 2018 kregen ruim 300 mensen in 
het kader van het project een preven-
tieve behandeling vóór blootstelling 
om een hiv-besmetting te voorkomen.  

Einde van het project in Tete
In 2018 rondde AZG ook zijn hiv-pro-
ject in Tete af. Het was een onder-
deel van het ‘corridor-project’ gericht 
op risicopersonen langs de handels-
wegen tussen Tete en Beira. Na zes-
tien jaar activiteit gericht op een 
vernieuwende aanpak voor een rui-
mere toegang tot hiv- en/of tbc-be-
handelingen, wordt het project nu 
overgedragen aan het ministerie van 
Volksgezondheid. 

Filipe is een voormalige sekswerker. 
Hij werkt momenteel als gezond-
heidspromotor in ons project in Beira 
dat gezondheidsdiensten verleent 
aan vrouwelijke en mannelijke seks-
werkers. © SANNA GUSTAFSSON/AZG
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In Kakenge, in de  provincie 
Kasaï, in de D.R.C., openden we 
een  operatiekwartier voor oor
logsslachtoffers.  © QUENTIN BRUNO 



PALESTINA
Internat. personeel: 5
Lokaal personeel: 20
Budget in €: 1.712.307 

Met 2 miljoen inwoners op een 
oppervlakte van 365 km² is de 
Gazastrook het op twee na dichtst 
bevolkte gebied ter wereld. 80% 
van de bevolking bestaat uit 
vluchtelingen. De leefomstan
digheden van de Palestijnen zijn 
moeilijk en zijn sinds 2006 nog 
verslechterd. De blokkade door 
de Israëlische autoriteiten ver
stikt de volledige bevolking: hun 
bewegingen (en die van het voed
sel) worden gecontroleerd en 
beperkt.

De Mars van de Terugkeer
Sinds 30 maart 2018 en de aanvang 
van de manifestaties door Palestijnen 
voor de Mars van de Terugkeer, is het 
geweld in de Gazastrook sterk toege-
nomen, net als het aantal gewonden 
door kogels aan Palestijnse zijde. De 
Palestijnse gezondheidsdiensten 
wer den bij elke protestdag overstelpt 
door een groot aantal gewonden dat 
verzorging nodig had. 
De Wereldgezondheidsorganisatie 
telde tussen maart en december 2018 
in totaal 6.239 gewonden door toe-
doen van het Israëlische leger: 90% 
van deze mensen was gewond aan de 

onderste ledematen, de helft ervan 
had open breuken. 
Binnen deze context ondersteunden 
de teams van Artsen Zonder Grenzen 
(AZG) het ziekenhuis van Al Awda, in 
het noorden van de Gazastrook. Ze 
concentreerden zich eerst op eerste-
lijns traumachirurgie. Door het grote 
aantal patiënten dat nazorg nodig 
heeft, hebben de teams zich vervol-
gens toegelegd op gespecialiseerde 
en postoperatieve chirurgische zorg. 
Heel wat patiënten werden immers 
in eerste instantie geopereerd en ge-
stabiliseerd door de teams van het 
ministerie van Volksgezondheid. Pas 
nadien werden ze opgenomen in de 
kliniek van AZG voor een nieuwe 
operatie (schoonmaken en sluiten 
van wonden) en postoperatieve zor-
gen (bv. het regelmatig wisselen van 
verbanden). 
In 2018 verzorgde AZG 606 chirurgi-
sche ingrepen, 2.185 kinesessies en 
3.843 consultaties voor het wisselen 
van verbanden. 

Wil je meer informatie over dit 
project? Lees dan onze focus op 
pagina 14-17.

LIBANON
Internat. personeel: 33 
Lokaal personeel: 323
Budget in €: 14.387.685

Sinds 2011 heeft de oorlog in 
Syrië ruim 1 miljoen mensen 
gedwongen om naar buurland 
Libanon te vluchten. Op dit mo
ment is één op de vier Syriërs 
naar Libanon gevlucht, waardoor 
Libanon uitgegroeid is tot een van 
de landen met het grootste aantal 
vluchtelingen per inwoner. Deze 
situatie zet het land en de basis
diensten, waaronder de gezond
heidsdiensten, zwaar onder druk. 

De vluchtelingen leven er vaak in er-
barmelijke omstandigheden. Ruim 
70% van de Syrische vluchtelingen 
leeft er onder de armoedegrens. Wan-
neer er gezondheidszorg beschikbaar 
is, dan vormen de kosten van de con-
sultatie, labo-onderzoeken of me-
dicijnen meestal een grote drempel 
voor de vluchtelingen, maar ook voor 
een deel van de economisch en so-
ciologisch kwetsbare eigen bevolking 
van het land. 

Overbevolkte kampen
Ten zuiden van de hoofdstad Beiroet 
woont in de kampen van Chatila en 
Borj-el-Barajneh, die oorspronke-
lijk voor de Palestijnse vluchtelingen 
werden opgericht, nu een gemengde 
bevolking. In Chatila vormen de Syri-
ers er nu een meerderheid, met 40% 
van de vluchtelingenpopulatie. Deze 
overbevolkte kampen hebben slechte 
infrastructuren, geen stromend 
drinkbaar water, een beperkte elek-
triciteitsvoorziening en een moeilijke 
toegang tot gezondheidszorg. 
De teams ter plaatse richten zich op 
basisgezondheidszorg, de behan-
deling van niet-overdraagbare chro-
nische aandoeningen (en de thuis-
zorg voor patiënten die zich niet meer 
kunnen verplaatsen), vaccinaties 
voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, 
moederzorg (pre- en postnatale ver-
zorging, ongecompliceerde bevallin-
gen), gezinsplanning, de zorg voor de 
overlevenden van seksueel geweld en 

 In de wachtkamer van het Al Awda-
ziekenhuis in de Gazastrook wachten 
vooral jonge mannen op verzorging 
van hun wonden.  © YUNA CHO/AZG

46

ARTSEN ZONDER GRENZEN



SYRIË
Internat. personeel: 13
Lokaal personeel: 69
Budget in €: 10.051.018 

In 2018 bleef de oorlog in Syrië 
verwoestingen aanrichten, waar
door nog steeds miljoenen men
sen zeer grote humanitaire en 
medische noden hadden. Burgers 
en burgerdoelwitten, waaronder 
ook medische structuren, zijn nog 
steeds het directe doelwit van 
bombardementen. 

Beperkingen voor het werk van 
AZG
In 2018 bleef Artsen Zonder Gren-
zen (AZG) aan de slag in Syrië, maar 
door de onveilige situatie en moei-
lijke toegang tot de bevolking heeft 
de organisatie haar actie moeten te-
rugschroeven. AZG is echter steeds 
onafhankelijke evaluaties blijven uit-
voeren om via die weg de medische 
behoeften te bepalen en na te gaan 
welke hulp er nodig is. In de zones 
waar we over onze toegang konden 
onderhandelen, ondersteunden we 
ziekenhuizen en gezondheidscen-
tra en implementeerden we gezond-
heidsdiensten in de kampen met 
ontheemden. 
In de regio’s waar we geen eigen 
teams op het terrein konden inzet-
ten, bleven we vanop afstand medi-
sche ondersteuning bieden met gra-
tis medicijnen, medische uitrusting 
en ander levensnoodzakelijk mate-
riaal. We organiseerden op afstand 
opleidingen voor het medisch per-
soneel, verleenden technische steun 
aan de structuren en boden financi-
ele steun, zodat hun werkingskosten 
gedekt werden. 

Mobiele klinieken in Idlib
In 2018 trokken duizenden ontheem-
den naar het gouvernement Idlib. 
Via mobiele klinieken leverden onze 
teams er moederzorg, eerstelijnszorg 
en behandelingen voor niet-over-
draagbare chronische aandoeningen. 
In en rond de kampen werden vac-
cinatiecampagnes voor de ontheem-
den opgestart. 

In de zone ten noordwesten van Id-
lib startte AZG partnerschappen voor 
een gedeeld beheer in drie door-
verwijsziekenhuizen. Op die manier 
konden de medische strategieën en 
protocollen met de directies van deze 
ziekenhuizen worden besproken en 
toegepast. AZG ondersteunde deze 
structuren ook met materiële (me-
disch materiaal, medicijnen) en fi-
nanciële middelen (betaling van de 
lonen van het personeel). Daarnaast 
verleende AZG steun voor de levens-
noodzakelijke medicatie voor een 
honderdtal patiënten die een nier-
transplantatie hebben ondergaan. 

Damascus en het centrum van 
Syrië
Op een moment dat de gevechten 
in oostelijk Ghouta, niet ver van de 
hoofdstad Damascus, nog toenamen, 
heeft AZG grote inspanningen gele-
verd om hulp te bieden aan de be-
volking die al ruim vijf jaar in dit be-
zette gebied leeft. Tussen 18 februari 
en 3 maart meldden de door AZG ge-
steunde noodziekenhuizen en medi-
sche centra in de zone 4.829 gewon-
den en 1.005 doden. 
Later werd de situatie te chaotisch om 
betrouwbare gegevens te blijven ver-
zamelen en te delen. Bij aanvang van 
dit offensief ondersteunde AZG 20 
medische structuren. Naarmate de 
gevechten aanhielden, werden alle 
structuren, uitgezond één, volledig 
verwoest. Onze activiteiten in de re-
gio werden de facto stopgezet. 
In de stad Homs ondersteunde AZG 8 
rurale ziekenhuizen en gezondheids-
centra tot dat de Syrische regering de 
controle over het gebied overnam en 
het medische netwerk, dat we onder-
steunden, ophield te bestaan. 

mentale gezondheidszorg. Daarnaast 
worden de doorverwijzingen naar de 
ziekenhuizen, in het bijzonder voor 
keizersneden, door AZG georgani-
seerd, opgevolgd en uitgevoerd. 
In 2018 stopte AZG met de pediatri-
sche zorg in het kamp van Chatila en 
werd de materniteit van AZG overge-
bracht naar de campus van het uni-
versitair ziekenhuis Rafik Hariri. In 
2018 vaccineerde AZG ruim 18.000 
kinderen. De organisatie verzorgde er 
bijna 20.000 consultaties voor chro-
nische aandoeningen en bijna 2.500 
consultaties gericht op mentale ge-
zondheid. Daarnaast zijn 2.655 vrou-
wen bevallen in de materniteit van 
AZG. 
In het zuiden van het land, in Saïda, 
leidt het AZG-team in het vluchtelin-
genkamp Ein-al-Hilweh een thuis-
zorgprogramma voor patiënten met 
mobiliteitsproblemen. Onze teams 
ondersteunen het medisch personeel 
in de kampen om zich beter voor te 
bereiden op noodsituaties, zoals een 
groot aantal gewonden bij een op-
flakkering van de geweldplegingen 
die zich regelmatig voordoen in het 
kamp. 

Projecten in het noorden van het 
land
Bar Elias is een stad met 50.000 inwo-
ners op 20 kilometer van de Syrische 
grens en op 50 kilometer van de Syri-
sche hoofdstad Damascus. Tiendui-
zenden Syriërs vonden er onderdak. 
In 2018 opende AZG er een zieken-
huis met 22 bedden voor niet-drin-
gende chirurgische ingrepen en chro-
nische wondzorg. 
In het kader van zijn project in het 
district Akkar, in het noorden van Li-
banon, biedt een team van AZG pri-
maire en mentale gezondheidszorg 
aan de lokale bevolking en aan de Sy-
rische vluchtelingen. 
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IRAK
Internat. personeel: 32
Lokaal personeel: 160
Budget in €: 8.223.254 

In Irak blijven de medische no
den bijzonder hoog. Daarnaast is 
ook de humanitaire situatie nog 
steeds kritiek, met bijna 2 miljoen 
mensen die ontheemd zijn als ge
volg van het conflict en een groot 
aantal sanitaire infrastructuren 
die beschadigd of vernield zijn.

Beschadigd gezondheidssysteem 
door het conflict
Door de gevechten in de stad Mosoel 
in 2017 werden 9 van de 13 openbare 
ziekenhuizen van de stad bescha-
digd. In 2018 verstrekte Artsen Zon-
der Grenzen (AZG) chirurgische zorg 
en mentale gezondheidszorg aan en-
kele van de meest getroffen gemeen-
schappen, zowel ontheemde burgers 
als mensen die naar hun eigen regio 
zijn teruggekeerd.  
AZG rehabiliteerde meerdere zieken-
huizen en klinieken in enkele van de 
zwaarst getroffen gebieden. Hiervoor 
werd ook de nodige uitrusting gele-
verd. AZG rondde in het bijzonder 
de rehabilitatie af van de spoedafde-
ling van het Imam Ali-ziekenhuis in 
de stad Sadr. De organisatie instal-
leerde er kwalitatieve uitrusting en 
stelde een nieuw systeem voor de tri-
age van de patiënten in. In het zieken-

huis van Rusafa werden aan de nati-
onale autoriteiten 60.000 tabletten 
voor de eerstelijnsbehandeling van 
tuberculose geleverd, alsook een ‘Ge-
neXpert’-machine die een grotere ca-
paciteit voor het opsporen van resis-
tente vormen van tuberculose moet 
opleveren. 
AZG ondersteunt eveneens het alge-
meen ziekenhuis van Al Salam, het 
belangrijkste doorverwijsziekenhuis 
voor de regio’s Mosoel en Ninewa, 
door materiaal te verstrekken voor 
de preventie en controle van infec-
ties in het ziekenhuis. De teams van 
AZG ondersteunen er de spoedafde-
ling. Zo hebben ze een nieuwe ruimte 
gebouwd en uitgerust, en het verzor-
gend personeel opgeleid. 

Postoperatieve gezondheidszorg
In Mosoel opende AZG in april 2018 
in Al Shifa een centrum (31 bedden) 
voor postoperatieve zorg. Het pro-
ject focust op patiënten met compli-
caties na een eerste chirurgische in-
greep. Het centrum omvat een mobiel 
operatieblok, een revalidatie-een-
heid en een afdeling gespecialiseerd 
in mentale gezondheid. In 2018 von-
den er 274 operaties plaats. Daar-
naast waren er 857 kinesessies en 153 
consultaties bij de afdeling mentale 
gezondheidszorg.

AFGHANISTAN
Internat. personeel: 51 
Lokaal personeel: 1.243
Budget in €: 15.555.836

In 2018 is het conflict in Afghani
stan opnieuw fel opgelaaid, waar
door het aantal patiënten in de 
gezondheidsstructuren van Artsen 
Zonder Grenzen nog is toegeno
men. Het gezondheidssysteem in 
het land blijft slecht functione
ren, de onveiligheid houdt aan en 
de bevolking is voortdurend op de 
vlucht voor frequent geweld. Ruim 
50% van de Afghaanse bevolking 
leeft vandaag onder de armoe
degrens en 10 miljoen mensen 
(op een totale bevolking van 36 
miljoen) hebben geen toegang tot 
basisgezondheidszorg. 

Moeder en kindzorg
Omdat de moeder- en kindsterfte er 
tot de hoogste ter wereld behoort, fo-
cust Artsen Zonder Grenzen (AZG) 
zich in Afghanistan op het aanbod pe-
diatrische zorg en spoedeisende moe-
derzorg. In Kaboel beheert en onder-
steunt Artsen Zonder Grenzen sinds 
2009 het openbare ziekenhuis Ahmad 
Shah Baba dat ruim 1,2 miljoen men-
sen bedient. AZG leidt er zowel de am-
bulante diensten als de hospitalisaties, 
en concentreert zich daarbij vooral op 
moederzorg, pre- en postnatale zorg 
en spoedeisende hulp. Daarnaast ver-
leent AZG steun aan de afdelingen 
neonatologie en pediatrie, chirurgie, 
ondervoeding, gezinsplanning, ge-
zondheidspromotie en vaccinatie. Het 
team van AZG werkt ook in het labora-
torium en op de radiologieafdeling, en 
leidt er programma’s voor de behan-
deling van tuberculose en niet-over-
draagbare chronische aandoeningen, 
zoals hoge bloeddruk en diabetes. 
In 2018 heeft AZG zich stilaan terugge-
trokken uit het ziekenhuis Ahmad Shah 
Baba en heeft het ministerie van Volks-
gezondheid de leiding over de dienst 
ambulante zorgen overgenomen. 
In Khost, in het oosten van Afghani-
stan, leidt AZG sinds 2012 een mater-
niteit waar vrouwen dag en nacht een 
veilige omgeving vinden om te beval-

Iman Derbass is vroedvrouw in het 
gezondheidscentrum voor vrouwen 
van Artsen Zonder Grenzen in het 
vluchtelingenkamp van Shatila in 
Libanon.  Ze staat dagelijks ongeveer 
10 bevallingen per dag bij en biedt pre- 
en postnatale zorg aan moeders.   
© ELISA FOURT/AZG
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PAKISTAN
Internat. personeel: 27
Lokaal personeel: 642
Budget in €: 8.396.742 

Een deel van de Pakistaanse be
volking heeft maar moeilijk toe
gang tot gezondheidszorg, vooral 
in de afgelegen plattelandsgebie
den en de allerarmsten in de slop
penwijken. Moeder en kindzorg 
blijft een van de belangrijkste 
aandachtspunten voor de teams 
van Artsen Zonder Grenzen in het 
land. 

Ziekenhuis in Timurgara
In Timurgara, een stad op 200 kilome-
ter ten noorden van Peshawar, biedt 
Artsen Zonder Grenzen (AZG) onder-
steuning aan het districtsziekenhuis, 
in het bijzonder de spoeddienst en 
de materniteit die een volledig aan-
bod verloskundige zorgen en drin-
gende neonatale zorg aanbiedt. In 
2018 hielp AZG er bij 13.713 bevallin-
gen, waarvan 14% keizersneden. 
De ‘kangoeroezaal’ werd uitgebreid 
van 9 naar 14 bedden. Hier dragen 
moeders prematuren op de huid zo-
dat ze met hun lichaam de rol van de 
couveuse overnemen. In 2018 deden 
178.980 mensen een beroep op de 
spoeddienst. De zone werd getroffen 
door een epidemie van diarree. AZG 
verzorgde 4.118 patiënten in haar be-
handelingscentrum dat in het zieken-
huis werd opgezet. 

Hepatitis C in Karachi
Sinds 2012 biedt AZG gezondheids-
diensten aan in een kliniek van 
Machar Colony. In deze dichtbe-
volkte sloppenwijk van Karachi wo-
nen 150.000 mensen in ongezonde 
omstandigheden, met een zeer be-
perkte toegang tot drinkbaar water. 
In 2018 sloot AZG de materniteit en de 
afdeling ambulante zorgen van de kli-
niek omdat deze diensten inmiddels 
beschikbaar zijn in een andere ge-
zondheidsstructuur in de buurt. AZG 
heeft dan beslist om zich toe te leg-
gen op hepatitis C, een belangrijk ge-
zondheidsprobleem in Pakistan, met 
de tweede hoogste prevalentie ter we-
reld. In de loop van het jaar werd voor 
1.146 patiënten een behandeling op-
gestart. Tegen eind 2018 hadden 878 
patiënten hun behandeling afgerond. 
Ons team gaf de patiënten ook advies 
voor de verdere opvolging en organi-
seerde educatieve activiteiten. 

len. Het aantal bevallingen blijft sinds 
de start van het project in Khost ge-
staag toenemen. Dit is dan ook de 
drukst bezochte materniteit van AZG 
ter wereld. In 2018 waren er 20.540 
bevallingen. AZG begeleidt 40% van 
het geraamde aantal bevallingen in 
de provincie. In 2018 vonden er 1.000 
verloskundige chirurgische ingrepen 
plaats, waarvan de helft keizerssneden. 
Met het oog op een decentralisatie van 
het aanbod verloskundige zorgen in 
de regio ondersteunt AZG ook vijf ge-
zondheidscentra in afgelegen distric-
ten van de provincie Khost. Het team 
springt bij om normale bevallingen te 
begeleiden, zodat het ziekenhuis zich 
volop kan concentreren op patiënten 
met complicaties. AZG leidt het ver-
zorgend personeel eveneens op en 
biedt deze centra financiële hulp voor 
de aanwerving van meer vroedvrou-
wen. Daarnaast werden in twee van 
deze centra nieuwe gebouwen opge-
trokken voor een kraamafdeling.  

Traumatologie in Kunduz
3 oktober 2015 blijft een van de zwart-
ste dagen in de geschiedenis van AZG. 
Het traumacentrum in de provincie 
Kunduz werd die dag getroffen door 
een Amerikaanse luchtaanval, waar-
bij 42 doden vielen. Vandaag blijft de 
nood aan levensnoodzakelijke trau-
mazorg bij de bevolking in Kunduz bij-
zonder hoog en na lange onderhande-
lingen op het hoogste niveau is AZG in 
Kunduz gestart met de bouw van een 
nieuw ziekenhuis met 51 bedden voor 
slachtoffers met ernstige verwondin-
gen. Terwijl wordt voortgebouwd aan 
het nieuwe ziekenhuis keerde AZG al 
geleidelijk terug naar de regio. AZG 
opende er een polikliniek voor sta-
biele patiënten met lichte brandwon-
den, postoperatieve wonden, kleinere 
letsels of pathologieën zoals diabetes 
die chronische huidletsels veroorza-
ken. In 2018 werden er 2.379 patiënten 
verzorgd en waren er 14.174 afspraken 
voor medische opvolging. AZG leidt 
daarnaast nog een kleine stabilisatie-
kliniek in het district Chardara, aan de 
rand van Kunduz.   
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Een dokter behandelt een difterie patiënt 
in de kliniek van Artsen Zonder Grenzen 
in de buurt van Cox’s Bazar, Bangladesh.  
© SARA CRETA/AZG 





INDIA
Internat. personeel: 10
Lokaal personeel: 204
Budget in €: 6.317.932 

In India blijft toegang tot gezond
heidszorg voor miljoenen mensen 
een uitdaging, door een combina
tie van armoede, sociale uitslui
ting en een overbevraagd systeem 
voor openbare gezondheidszorg. 

Proefproject voor de verzorging 
van hepatitis C
In een kliniek in Meerut, in de deel-
staat Uttar Pradesh, behandelt Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) hepatitis C, 
een leverziekte die zonder behande-
ling dodelijk kan zijn. De deelstaat Ut-
tar Pradesh, in het noorden van India, 
telt ruim 200 miljoen inwoners. AZG 
was erop voorbereid dat er zich veel 
patiënten zouden aanmelden, maar 
de enorme noden voor zowel scree-
ning als behandeling hebben de ver-
wachtingen ruimschoots overtroffen. 
AZG spoort hepatitis C op, verstrekt 
behandelingen en doet binnen de ge-
meenschap aan gezondheidspromo-
tie via preventie- en informerende 
acties voor de patiënten. Bij dit proef-
project in samenwerking met de Na-
tionale Gezondheidsmissie wil AZG 
ook de efficiëntie van de toegang tot 
een eenvoudigere en een meer gede-
centraliseerde behandeling aantonen. 

Behandeling van tuberculose en 
hiv in Mumbai
Mumbai, een stad met 22 miljoen in-
woners, heeft ongeveer 50.000 tuber-
culosepatiënten, van wie 4000 een re-
sistente vorm van de ziekte hebben. 
AZG werkt er in M’East Ward, een van 
de zones met de hoogste prevalentie 
van tuberculose (tbc). 
Sinds 10 jaar werkt AZG in zijn eigen 
kliniek in Mumbai en verstrekt er een 
volledige behandeling aan patiënten 
met een co-infectie van hiv en een 
complexe vorm van tbc die resistent is 
voor bepaalde medicijnen. De teams 
van AZG behandelen een aantal ern-
stigste gevallen. Deze vereisen de 
meest geavanceerde combinatiethe-
rapieën, maar die zijn niet beschik-

baar binnen de publieke sector. De 
teams werken geïndividualiseerde 
modellen voor persoonsgerichte zorg 
uit en proberen invloed uit te oefenen 
op de nationale behandelingsrichtlij-
nen. Onze teams zijn ook actief bin-
nen de gemeenschap om meer geval-
len op te sporen en de therapietrouw 
van de patiënten te verhogen. 
In 2018 is AZG gestart met de onder-
steuning van zeven gezondheidscen-
tra voor een klinische en psychoso-
ciale opvolging van alle patiënten 
die worden behandeld voor de re-
sistente vorm van tbc. Hiermee wil 
men aantonen hoe de toegevoegde 
waarde van een gedecentraliseerde 
toegang tot gezondheidszorg binnen 
de gemeenschap nog verhoogd kan 
worden. 

Eerstelijnszorg in Andhra 
 Pradesh, Chhattisgarh en 
Telangana
Een gematigd maar lang aanslepend 
conflict zorgt ervoor dat grote delen 
van Andhra Pradesh, Chhattisgarh 
en Telangana weinig of geen toegang 
hebben tot gezondheidszorg. De wei-
nige gezondheidsstructuren zijn erg 
verspreid. Hierdoor kunnen ziekten 
die doorgaans gemakkelijk te voorko-
men en te behandelen zijn, toch do-
delijk zijn. 
AZG legt mobiele klinieken in die eer-
stelijnszorg verstrekken aan de in-
woners van afgelegen dorpen in die 
deelstaten. De teams behandelen 
er malaria, luchtweginfecties, long-
ontstekingen en huidaandoeningen. 
Daarnaast verstrekken ze seksuele ge-
zondheidszorg en dienen ze vaccina-
ties toe. Onze teams organiseren ook 
informatiesessies over gezinsplan-
ning, seksueel overdraagbare aan-
doeningen en de nodige hygiëne en 
verzorging voor pasgeborenen. 

BANGLADESH
Internat. personeel: 39
Lokaal personeel: 395
Budget in €: 6.127.589 

Vanaf augustus 2017 laaide in de 
staat Rakhine de geweldcam
pagne tegen de Rohingya door het 
leger van Myanmar opnieuw op. 
Hierdoor vluchtten ruim 900.000 
Rohingya naar de andere kant 
van de grens, naar het district 
Cox’s Bazar in Bangladesh. Als 
antwoord op deze noodsituatie 
heeft Artsen Zonder Grenzen ook 
in 2018 medische en humanitaire 
hulp geboden aan de vluchtelin
gen van de kwetsbare gemeen
schappen in Bangladesh. 

In de Rohingya vluchtelingen 
kampen
De meeste Rohingya-vluchtelingen 
leven in overbevolkte kampen die tij-
dens het regenseizoen overstromen 
en regelmatig getroffen worden door 
modderstromen. Ze leven er in erbar-
melijke hygiënische omstandigheden. 
De toegang tot gezondheidszorg is er 
ontoereikend. Eind 2017 startte Art-
sen Zonder Grenzen (AZG) haar ac-
tiviteiten in het kamp van Rubber 
Garden om er difteriepatiënten te be-
handelen. Het centrum werd in de 
loop van 2018 omgevormd tot een be-
handelingscentrum voor cholera en 
andere ziekten waarbij isolatie van de 
patiënten noodzakelijk is.
Nog in Rubber Garden werkte AZG 
binnen de lokale gemeenschap rond 
de preventie van potentieel epide-
mische ziekten zoals difterie, ma-
zelen, dengue, malaria, ondervoe-
ding of acute diarree. Gedurende vier 
maanden ondersteunden de teams 
van AZG vijf publieke gezondheids-
structuren en de naburige gemeen-
schappen. Het betrof onder meer op-
leidingen, giften van materiaal, een 
verbetering van de hygiënische om-
standigheden in de structuren en sen-
sibilisering van de bevolking. 
In de kampen van Hakimpara, Jamtoli 
en Moynarghona beheerde AZG drie 
centra voor eerstelijnszorg, met zo-
wel algemene consultaties, moeder-
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CAMBODJA
Internat. personeel: 4
Lokaal personeel: 66
Budget in €: 969.355

In de provincie Preah Vihear, in 
het noorden van het land, werd 
de resistentie tegen artemisinine, 
een van de krachtigste antimala
riamiddelen, bevestigd. Artsen 
Zonder Grenzen test strategieën 
die malaria, en in het bijzonder 
de resistente variant plasmo
dium falciparum, kunnen hel
pen uitroeien door een combina
tie van opsporing, diagnose en 
behandeling. 

In 2018 werd het onderzoek, dat een 
jaar eerder was gestart, verder voort-
gezet. Artsen Zonder Grenzen (AZG) 
introduceerde en bestudeerde de re-
sultaten van een piloottest voor het 
opsporen van malaria. Het team van 
AZG werkt met de gemeenschap sa-
men om gevallen van malaria actie-
ver op te sporen. Tegelijk werkt AZG 
rond strategieën om door een verde-
ling van geïmpregneerde muggennet-
ten de overbrenger van malaria on-
der controle te houden. Een van de 
doelstellingen van dit onderzoeks-
project is de repliceerbaarheid van de 
ontwikkelde modellen voor preven-
tie en toegang tot zorg te bevorderen. 
In 2018 hebben de publieke gezond-
heidsdiensten een van de modellen 
voor het actief opsporen van mala-
riagevallen gerepliceerd. Het onder-
zoeksproject in Cambodja wordt in 
2019 afgesloten en het team bouwt dit 
programma momenteel af. 

INDONESIË
Internat. personeel: 4
Lokaal personeel: 31
Budget in €: 868.383

Artsen Zonder Grenzen startte 
in Indonesië een nieuw gezond
heidsprogramma gericht op jon
geren. Hiermee speelde de orga
nisatie in op de talrijke noden in 
het land.

In februari 2018 opende Artsen Zon-
der Grenzen (AZG) een nieuw pro-
gramma voor een betere toegang tot 
gezondheidszorg voor de jongeren 
van Pandeglang, in de provincie Ban-
ten. Het team werkt er met gezond-
heidswerkers uit de gemeenschap, 
leidt medisch personeel op dat actief 
is in gezondheidscentra, verstrekt ge-
specialiseerde zorg in kraamafdelin-
gen en verzorgt de opvolging voor een 
aantal individuele gevallen. 
AZG probeert ook tieners te sensibi-
liseren voor de gezondheidszorg die 
specifiek voor hen bestemd is: via in-
formatieve activiteiten in scholen, bij 
publieke evenementen of in het cen-
trum van AZG voor jongereneduca-
tie. In de hoofdstad Jakarta hebben 
onze teams het ministerie van Volks-
gezondheid geholpen bij de ontwik-
keling van screeningshulpmiddelen 
en van een gids over reproductieve 
gezondheid voor de jongeren van 
Thousand Islands.
In april bracht AZG een bezoek aan 
ziekenhuizen en organiseerde het 
workshops en opleidingen over ver-
zorging van methanolvergiftigingen, 
een veelvoorkomend probleem in 
Indonesië. AZG heeft voor de lokale 
artsen ook specifieke handleidingen 
ontworpen om hen te helpen bij de 
aanpak en behandeling van dit type 
vergiftiging. 

Noodhulp
In 2018 werd Indonesië getroffen 
door een reeks natuurrampen. Eerst 
was er in juli een aardbeving op het 
eiland Lombok en in september een 
aardbeving gevolgd door een tsunami 

zorg (pre- en postnatale consultaties, 
gezinsplanning, bevallingen zonder 
complicaties), zorg voor de overle-
venden van seksueel geweld en men-
tale gezondheidszorg. AZG werkt ook 
aan een verbetering van de leefom-
standigheden in de kampen. De orga-
nisatie bouwde hiervoor 150 toiletten 
en 90 douches, en zorgde voor drink-
baar water voor de gemeenschappen 
van de drie kampen, die samen onge-
veer 100.000 bewoners tellen.

Hygiëne in het ziekenhuis van 
Sadar
In het ziekenhuis van Sadar, het dis-
trictsziekenhuis van Cox’s Bazar, wor-
den elke dag ruim 600 patiënten op-
genomen, grotendeels Bengalezen. 
De hygiënische omstandigheden zijn 
er bijzonder slecht en om deze te ver-
beteren, investeert AZG in een pro-
ject gericht op sanitaire hygiëne. AZG 
leidde er personeel op, zorgde voor 
de aanwerving en opleiding van 50 
extra schoonmakers, installeerde en/
of herstelde in het ziekenhuis 12 sta-
tions voor handhygiëne, bouwde een 
nieuwe zone voor de afvalverwer-
king, leverde een nieuwe oven voor 
de verbranding van medisch materi-
aal en installeerde wasmachines op 
de spoedafdeling, in de afdeling chi-
rurgie en in de materniteit. Ook wer-
den ruim 250 personeelsleden, zowel 
medisch als niet-medisch, ingeënt te-
gen tetanus en hepatitis B. 

Vervolg op de volgende pagina.
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in Palu, op het eiland Sulawesi. 
Ter ondersteuning van de nationale 
respons heeft AZG bij beide natuur-
rampen noodteams ingezet met me-
disch personeel, experts in mentale 
gezondheid en water- en sanitatie-ex-
perts. In december veroorzaakte de 
uitbarsting van de vulkaan Krakatoa 
een tsunami in de Soendastraat. Pan-
deglang, waar AZG een project voor 
tieners leidt, was een van de gebieden 
waar de tsunami het zwaarste had 
huisgehouden. Het projectteam heeft 
zich bijgevolg onmiddellijk gemobili-
seerd om de lokale respons te onder-
steunen. Onze medewerkers concen-
treerden zich op eerstelijnszorg en op 
mentale gezondheidszorg. Daarnaast 
leverde het team hygiënisch mate-
riaal voor de mensen die door de 
tsunami werden ontheemd.

NAURU
Internat. personeel: 9
Lokaal personeel: 7
Budget in €: 1.050.184

In oktober 2018, na een interven
tie van elf maanden waarbij de na
druk lag op mentale gezondheid, 
kreeg Artsen Zonder Grenzen 
van de autoriteiten van Nauru het 
bericht dat haar activiteiten niet 
meer nodig waren en binnen de 
24 uur moesten worden gestaakt. 
Het team moest op die manier 
noodgedwongen honderden pa
tiënten achterlaten, nadat ze al 
bijna een jaar door psychologen 
en psychiaters werden behandeld. 

In november 2011 startte Artsen Zon-
der Grenzen (AZG) met de mentale 
gezondheidszorg voor de inwoners 
van Nauru en voor de vluchtelingen 
en asielzoekers. De meeste patiënten 
onder de migranten bleken toen al 
ruim vijf jaar op dit eiland vast te zit-
ten en alle hoop verloren te hebben 
om nog ooit naar Australië te worden 
overgeplaatst. 
30% had naar eigen zeggen al een of 
meerdere zelfmoordpogingen on-
dernomen, en 60% had dit al over-
wogen. Onze teams hebben vastge-
steld dat de mentale gezondheid van 
de meeste bewoners van Nauru ver-
beterde dankzij de psychologische 
en psychiatrische zorg, terwijl slechts 
11% van de op Nauru geblokkeerde 
migranten positief evolueerde, waar-
mee duidelijk de link wordt aange-
toond tussen de verslechtering van 
hun mentale gezondheid en het feit 
voor onbepaalde tijd vast te zitten op 
het eiland Nauru. 
Tegen het einde van het jaar heeft 
AZG openlijk getuigd over deze situ-
atie en deze aangeklaagd. AZG heeft 
gevraagd om een einde te stellen aan 
het Australische beleid waarbij asiel-
zoekers ver van de kust worden vast-
gehouden. Bovendien eiste de orga-
nisatie een onmiddellijke evacuatie 
van het eiland Nauru en een over-
plaatsingen van deze asielzoekers 
naar een veilige plaats die toekomst-
perspectieven biedt. 
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HOE ZIT ARTSEN ZONDER GRENZEN IN ELKAAR?
Vijf operationele centra beheren 
samen alle hulpprojecten van Art
sen Zonder Grenzen wereldwijd. 
Deze centra verdelen onder zich 
de verantwoordelijkheid over alle 
activiteiten van Artsen Zonder 
Grenzen in meer dan 70 landen. 

Het operationele centrum in Brus-
sel (OCB) beheert hulpprojecten in 
meer dan 30 landen. De andere oper-
ationele centra bevinden zich in Am-
sterdam, Barcelona, Genève en Parijs.
Alle operationele centra werken 
nauw samen met nationale afdelin-
gen van Artsen Zonder Grenzen uit 
verschillende landen. Deze afde-
lingen werven medewerkers aan en 
doen aan fondsenwerving. Zij waken 
er ook over dat Artsen Zonder Gren-
zen trouw blijft aan haar principes en 
haar mandaat. 

De volgende gedecentraliseerde af-
delingen over de hele wereld zijn ver-
bonden aan het OCB:

— België
— Brazilië
— Denemarken
— Hongkong
— Italië
— Luxemburg
— Noorwegen
— Zuid-Afrika
— Zweden

Dit rapport behandelt enkel de activi-
teiten die beheerd worden vanuit het 
OCB.

OCA

OCP

OCBA

DENEMARKEN

ITALIË

HONG KONG

BRAZILIË

NOORWEGEN

LUXEMBURG

ZWEDEN

ZUID-AFRIKA

BELGIË

OCG

OCB
INTER-

NATIONAAL
BUREAU
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Hieronder geven we een overzicht van 2018 in enkele cijfers van het 
operationele centrum in Brussel (OCB).

Inkomsten OCB
In 2018 bedroegen de inkomsten van 
het OCB 414 miljoen euro. Daar-
van was 99% afkomstig van par-
ticuliere giften. Het OCB boekte 
in 2018 zeer goede resultaten in 
fondsenwerving in veel natio-
nale afdelingen. Helaas werden 
die gecompenseerd door nega-
tieve wisselkoerseffecten, wat re-
sulteerde in een lichte daling van 
3,5% (15 miljoen euro) van de in-
komsten ten opzichte van 2017.  

ONZE CIJFERS IN 2018

Voor meer informatie over onze jaarrekeningen en de gedetailleerde resultaten van onze juridische entiteit 
die in België is geregistreerd en er haar activiteiten uitoefent, AZG België NPO, kunt u onze volledige 
jaarrekening downloaden op onze website:  WWW.MSF-AZG.BE/NL/WAT-DOEN-WIJ-MET-JOUW-GELD 

In België werd 44 miljoen euro 
ingezameld dankzij de vrijgevigheid 

van 244.880 schenkers. De inkomsten 
via legaten zijn gestegen naar 13,8 
miljoen euro. 

Uitgaven OCB
In 2018 heeft het OCB 428 miljoen 
euro uitgegeven. Op het terrein heeft 
het OCB haar aanwezigheid in be-
paalde contexten versterkt en gere-
ageerd op noodsituaties als de ebo-
la-epidemieën in de Democratische 
Republiek Congo of medische hulp 
bieden aan de Rohingya-vluchtelin-
gen in Bangladesh of de inwoners 
van de Gazastrook, in Palestina. Daar-
naast heeft het OCB geïnvesteerd in 
de bouw van een aantal ziekenhuizen, 
zoals in Kunduz, Oost-Afghanistan, 
Kenema in Sierra Leone en Bar Elias 
in Libanon.  Daarmee willen we een 
antwoord bieden op de toenemende 
behoefte aan kwalitatieve medische 
faciliteiten.

Ten slotte hebben de afdelingen ver-
bonden aan het OCB in totaal 52 mil-
joen euro (12%) besteed aan fond-
senwervingsacties in hun land. 
Tegelijkertijd werd geïnvesteerd in de 
aanwezigheid in nieuwe landen zoals 
Finland, Taiwan, Singapore en Liba-
non, om ook daar de fondsenwerving 
uit te bouwen.

Andere 
25%

België
11%

Italië 
15%

Hong Kong
13%

Brazilië 
13%

Zweden 
12%

Noorwegen 
10%

Publieke fondsen : 1%

Bestuur en transparantie
Artsen Zonder Grenzen is dank ver-
schuldigd voor het vertrouwen van 
haar donateurs. Daarom worden onze 
wettelijke jaarrekeningen gecontro-
leerd door het auditkantoor DGST en 
worden onze geconsolideerde inter-
nationale jaarrekeningen gecontro-
leerd door KPMG, in samenwerking 
met EY. Van haar kant versterkt de fi-
nanciële afdeling van het OCB de ge-
troffen maatregelen, met name op het 
gebied van managementcontrole, in-
terne controle, interne audit en risi-
cobeheer, om maximale transparan-
tie en controle te garanderen in het 
beheer van de donorgelden. Artsen 
Zonder Grenzen houdt zich ook aan 
de ethische code die werd ontwikkeld 
door de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF).

Sociale missie
83 €

Fondsenwerving: 12 €
Administratie: 5 €

Hoe besteden we een gift van 
100 € ?
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ONZE CONTACTGEGEVENS IN BRUSSEL
Algemeen adres
Artsen Zonder Grenzen
Gewijde-Boomstraat 46
1050 Elsene

Schenkersdienst
Moira Jeanmart
schenkers@azg.be
+ 32 474 74 78

Legaten & Bedrijven
Philippe Matthys
Philippe.matthys@brussels.msf.org 
+32 2 474 74 90

Evenementen
events@azg.be
+ 32 2 474 76 13

Pers
Christof Godderis
christof.godderis@brussels.msf.org
+ 32 2 474 76 45

Recruteringsdienst
recruitment-bxl@brussels.msf.org 

Volg ons op sociale media

 Artsen Zonder Grenzen (België)

 @azgbelgie

 Artsen Zonder Grenzen (België)

 @azgbelgie

 WWW.AZG.BE 

VORMGEVING
RUDI DE RECHTER / LIZ MORRISON

DRUKWERK
WWW.DADDYKATE.BE

PAPIER
BROCHURE: CIRCLE OFFSET 140G 

OMSLAG: CIRCLE OFFSET 300G

BRUSSEL
SEPTEMBER 2019
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GEWIJDE-BOOMSTRAAT 46 
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 WWW.AZG.BE 
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