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VOORWOORD
Humanitaire noodsituaties laten zich zelden netjes door kalender-
jaren begrenzen. 2014 was het jaar van de grote ebola-uitbraak in 
West-Afrika, maar de epidemie smeulde na tot 2016. 2015 was dan 
weer het jaar dat voor ons gekenmerkt werd door de start van onze 
reddingsacties voor vluchtelingen op de Middellandse Zee, maar 
ook in 2016 gingen die reddingsacties onverminderd verder, in de 
wateren tussen Italië en Libië en tussen Turkije en Griekenland.

2016 was het tot nu toe dodelijkste 
jaar voor vluchtelingen op de Mid-
delllandse Zee: meer dan 5000 men-
sen verloren het leven toen ze de 
Middellandse Zee probeerden over 
te steken, op zoek naar veiligheid en 
bescherming in Europa (en dat zijn 
slechts de officiële cijfers; niemand 
weet hoeveel mensen werkelijk de 
dood hebben gevonden). Maar het 
is duidelijk dat de Europese Unie 
niet zit te wachten op deze men-
sen. Integendeel: de EU doet alles 
om onder haar verantwoordelijk-
heid uit te komen, een verantwoor-
delijkheid die nochtans in interna-
tionale verdragen vastgelegd is. Het 
trieste hoogtepunt was de onder-
tekening van een verdrag met Tur-
kije, de beruchte EU-Turkey deal.

Humanitaire waarden ondermijnd
Met dat akkoord ondermijnde de EU 
het hele concept ‘vluchteling’, na-
melijk dat wie in zijn thuisland niet 
langer veilig is, recht heeft op be-
scherming in een ander land. Door 
de opvang van vluchtelingen uit 
te besteden aan Turkije, zette de 
EU dat basisprincipe op de helling: 
blijkbaar zijn landen niet meer ver-
plicht om vluchtelingen op te vangen. 
Dat is niet alleen erg op zich, maar 
schept ook een gevaarlijk precedent. 
Toen Kenia het grootste vluchtelin-
genkamp ter wereld, dat op Keni-
aans grondgebied ligt en meer dan 
300.000 Somaliërs herbergt, wou slui-
ten, verwees de Keniaanse regering 
expliciet naar de houding van de EU.

Bovendien vreesde Artsen Zonder 
Grenzen voor een domino-effect. 
Als de EU haar grenzen sloot, zou-
den ook andere landen hun grenzen 
kunnen sluiten, tot de buurlanden 
van een land als Syrië toe, waardoor 

vluchtelingen vast zouden komen te 
zitten in oorlogszones. Dat is onaan-
vaardbaar en in strijd met alle inter-
nationale afspraken. Toch is het ge-
beurd. Als kers op de taart beloofde 
de EU een miljard euro aan humani-
taire hulp aan Turkije. Nu was finan-
ciële steun aan Turkije, dat 3 miljoen 
Syrische vluchtelingen opving, ze-
ker te rechtvaardigen. Maar humani-
taire hulp kan niet gekoppeld worden 
aan politieke voorwaarden. Huma-
nitaire hulp is per definitie neutraal 
en onpartijdig; en kan dus geen deel 
uitmaken van een politieke overeen-
komst. Het akkoord tussen de EU en 
Turkije was een flagrante aanflui-
ting van dat fundamentele principe.

Meer financiële onafhankelijkheid
Daarom nam Artsen Zonder Grenzen 

– niet alleen OCB, maar de hele inter-
nationale organisatie – in juni 2016 

een radicale en drastische beslis-
sing: voortaan zouden we geen geld 
meer vragen aan EU-instellingen of 
EU-lidstaten. We wilden ons krachtig 
distantiëren van het vluchtelingen-
beleid van de EU en van de manier 
waarop zij humanitaire hulp degra-
deerde tot een politieke pasmunt. 
Omdat bijna alle financiële overeen-
komsten met de EU in 2016 ten einde 
liepen, konden we die beslissing ook 
hard maken dit jaar. In de praktijk 
wou het zeggen we voor 99% afhan-
kelijk werden van particuliere giften. 

Omdat we in 2016 18% meer parti-
culiere inkomsten hadden dan oor-
spronkelijk geraamd, zorgde de 
beslissing niet voor financiële pro-
blemen. Maar minstens even be-
langrijk is dat dit voor ons aantoont 
dat het publiek ons standpunt be-
greep en steunde. Ook de massale 
steunbetuigingen op de sociale me-
dia getuigden daarvan. Onze neu-
traliteit en onafhankelijkheid blij-
ven een essentieel onderdeel van 
onze identiteit en dat wordt geap-
precieerd door het brede publiek. 

Gezondheidszorg onder vuur
Ons werk in conflictgebieden toonde 
ook in 2016 aan hoe belangrijk dat 
is. De hulp die we konden bieden in 
landen als Afghanistan, Zuid-Soe-
dan of Oekraïne – om er maar drie 
te noemen – is alleen mogelijk om-
dat we ons neutraal opstellen, en 
die neutraliteit geloofwaardig kun-
nen maken door onze financiële on-
afhankelijkheid. Toch blijft het zelfs 
dan moeilijk om in zones te werken 
die gebukt gaan onder het geweld. 

Na het bombardement op ons zie-
kenhuis in Kunduz in Afghanistan in 
oktober 2015, hebben we een heel 
jaar onderhandeld met alle oorlog-
voerende partijen om veiligheids-
garanties te krijgen om weer hulp te 
kunnen bieden in Kunduz. Eind 2016 
was daarover nog steeds geen over-
eenstemming. In Syrië vragen we 
al jaren aan de regering in Damas-
cus om hulp te mogen verlenen op 

Dr. Bertrand Draguez
Voorzitter van de Raad van 
Bestuur van OCB en Artsen 
Zonder Grenzen-België
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het door haar gecontroleerd grond-
gebied. Ook die toestemming kre-
gen we niet in 2016. Op het Syrische 
grondgebied dat onder controle 
viel van IS, kunnen we ook niet wer-
ken, omdat IS weigert ons de no-
dige veiligheidsgaranties te geven. 
Het maakt dat onze hulpverlening 
in Syrië, waar bijkomende medi-
sche hulp nochtans zeer hard nodig 
is, via omwegen verloopt, en soms 
zelfs clandestien moet gebeuren.

Zelfs in landen waar we de offi-
ele toestemming hebben om hu-
manitaire hulp te verlenen in con-
flictgebieden, zoals in Congo of de 
Centraal-Afrikaanse Republiek, heb-
ben we geregeld te maken met ge-
weld tegen gezondheidszorg. Zo 
moest dit jaar in Pibor, in Zuid-Soe-
dan, ons werk tijdelijk opgeschort 
worden omdat onze kliniek daar 
begin 2016 geplunderd werd. 

Hulp verlenen in conflictgebieden 
zal nooit vanzelfsprekend zijn, maar 
we blijven ons maximaal inzetten 
om er aanwezig te zijn, omdat juist 
in die zones de bevolking erg kwets-
baar is. We zouden geen humanitaire 
noodhulporganisatie zijn als we niet 
telkens bekeken hoe we mensen die 
lijden onder geweld en de indirecte 
gevolgen ervan konden bijstaan. 

Natuurrampen
Op het vlak van hulpverlening bij 
natuurrampen was het gelukkiger 
rustiger in 2016. Naast kleinere in-
terventies in Indonesië (voor over-
stromingen) en Ecuador (een aard-
beving) was ons belangrijkste project 
dit jaar dat in Haïti, waar een or-
kaan in oktober het uiterste zuid-
westen in puin legde. Sinds in 2010, 
in de nasleep van de aardbeving 
dat jaar, cholera opdook in Haïti, is 
de voorziening van drinkwater al-
tijd een prioriteit bij hulpverlening 
in het land. Cholera verspreidt zich 
immers via vervuild water. We ver-
deelden er meer dan 10 miljoen li-
ter gezuiverd drinkwater. Uiteinde-
lijk werd na de noodhulpinterventie 

besloten om een team permanent 
te installeren in Port-à-Piment, om-
dat de kans dat er binnen afzienbare 
tijd opnieuw noodhulp verleend 
moet worden op het veelgeplaagde 
eiland erg hoog wordt ingeschat.

Het is maar een greep uit de opval-
lendste gebeurtenissen en hulppro-
jecten van 2016. We verleenden hulp 
in 32 landen plus de Middellandse 
Zee, met activiteiten die gaan van 
orthepedische chirurgie tot hulp 
bij gezinsplanning, van mazelen-
vaccinaties tot de complexe behan-
deling van resistente tbc, van hulp 
aan slachtoffers van seksueel ge-
weld tot de verzorging van aidspa-
tiënten. Een vollediger overzicht 
vindt u op de volgende pagina’s. 
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2.389.242
DOSES VACCIN TOEGEDIEND
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HULPVERLENING IN CIJFERS

463.880
MALARIATESTEN GEDAAN
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MALARIAPATIËNTEN BEHANDELD
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WAARVAN 4.586 KEIZERSNEDES 22.812
NIEUWE HIV/AIDS-PATIËNTEN  

DIE AIDSREMMERS KREGEN
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HAÏTI
Na de orkaan Matthew gingen teams met 
mobiele klinieken rond om gewonden te 
verzorgen in de regio van Port-à-Piment. 
© JOFFREY MONNIER



HAÏTI
BUDGET IN € 25.319.002

INTERNAT. PERSONEEL 44

LOKAAL PERSONEEL 877

Haïti kampt nog steeds met gro-
te gezondheidsproblemen. In 
2016 werd de zorgtoegang, die 
al erg beperkt is, nog bemoei-
lijkt door herhaalde stakingen 
in de openbare ziekenhuizen op 
het eiland. 

Cholera-epidemie
Zeven jaar nadat deze ziekte in het 
land is opgedoken, blijft de chole-
raepidemie een groot probleem voor 
de volksgezondheid. In 2016 hebben 
onze teams 2.615 patiënten behan-
deld. Een groot deel van hen raakte 
besmet na de doortocht van de or-
kaan Matthew. 
Artsen Zonder Grenzen heeft hen on-
middellijk binnen hun gemeenschap 
van de nodige zorg voorzien. Onze or-
ganisatie blijft de verspreiding van de 
ziekte van nabij volgen.

De orkaan Matthew
Na de doortocht van de orkaan Mat-
thew heeft Artsen Zonder Grenzen 
alle middelen ingezet in het zuiden 
van Haïti, de regio die het hardst ge-
troffen werd. Onze teams hebben het 
ziekenhuis van Port-à-Piment ver-
sterkt en mobiele klinieken opgezet. 
In totaal werden 17.537 patiënten 
behandeld, van wie 478 besmet wa-
ren met cholera. We hebben 26 wa-
terpunten hersteld en gemeenschap-
pen waar de infrastructuur vernietigd 
was voorzien van meer dan tien mil-
joen liter drinkwater. In de moei-
lijk toegankelijke berggebieden heeft 
Artsen Zonder Grenzen 9.500 gezin-
nen voorzien van bouwmateriaal, en 
14.000 mensen gevaccineerd.
Artsen Zonder Grenzen besliste om 
in Port-à-Piment een team ter plaatse 
te houden dat waakt over de gezond-
heidssituatie en eventueel snel kan 
ingrijpen als de situatie dat vereist.

Port-au-Prince
In de loop van de tweede helft van 
2016 moest het Artsen Zonder Gren-
zen-ziekenhuis Nap Kenbe in Tabarre 
het hoofd bieden aan een sterke toe-
name van het aantal patiënten als ge-
volg van een algemene staking in de 
openbare gezondheidssector, waar-
door een groot deel van de bevol-
king verstoken bleef van gratis ge-
zondheidszorg. Dit ziekenhuis met 
121 bedden heeft een chirurgische en 
traumatologische afdeling. In 2016 

werden 15.228 patiënten behandeld 
op de spoeddienst en werden er 8.088 
chirurgische ingrepen uitgevoerd in 
de vier operatiekamers van het zie-
kenhuis. Letsels maakten meer dan 
90% van de gevallen uit. De revalida-
tieafdeling biedt patiënten fysiothe-
rapie, sociale bijstand en psychologi-
sche begeleiding.
Het ziekenhuis van Martissant werd 
tien jaar geleden opgericht en is dag 
en nacht geopend. Het ligt in een 
arme wijk met veel geweld. In het 
ziekenhuis stabiliseert ons team ge-
wonden voor ze overgebracht worden 
naar een gespecialiseerd ziekenhuis. 
In 2016 heeft het personeel 52.344 pa-
tiënten behandeld, daarvan vertoon-
den 29.891 accidentele letsels; 6.984 
patiënten waren verkeersslachtoffers, 
3.695 waren het slachtoffer gewor-
den van geweld. Het ziekenhuis heeft 
2.650 patiënten overgebracht naar 
andere ziekenhuizen. 
De stakingen in de ziekenhuizen van 
het ministerie van Volksgezondheid 
hebben dit jaar een aanzienlijke in-
vloed gehad op het aantal patiën-
ten dat doorverwezen werd naar een 
specialist.
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ZWEDEN
BUDGET IN € 269.254

INTERNAT. PERSONEEL -

LOKAAL PERSONEEL 4

Artsen Zonder Grenzen is in 
september 2016 gestart met 
een project in de gemeente 
Götene om de gebrekkige 
psychologische opvang van 
asielzoekers te verbeteren.

Artsen Zonder Grenzen geeft er on-
der meer zorg aan gezinnen, onge-
trouwde mannen en niet-begeleide 
minderjarigen afkomstig uit verschil-
lende landen, en gebruikt daarvoor 
een globale aanpak, met psycho-
logische en psychosociale begelei-
ding waarbij de patiënten op psycho-
logische aandoeningen worden 
gescreend en getest. 
De ernstigste gevallen worden door-
verwezen naar het Zweedse systeem 
voor gezondheidszorg, anderen krij-
gen begeleidingssessies, individueel 
of in groep, of een psychologische 
training die moet voorkomen dat de 
symptomen erger worden, die hen 
psychologisch weerbaarder maakt 
en de integratie van de migranten in 
de maatschappij moet vergemakke-
lijken. Er wordt ook gebruikgemaakt 
van psychologische spoedhulp en 
culturele bemiddelaars die ervoor 
zorgen dat de communicatie vlot 
verloopt. Het project schept ook een 
band tussen de asielaanvragers en de 
plaatselijke sociale netwerken, die so-
ciale activiteiten organiseren en in-
spelen op behoeften die niet van me-
dische aard zijn.

Met dit project wil Artsen Zonder 
Grenzen aantonen dat een snelle tus-
senkomst een echt positieve invloed 
kan hebben op de geestelijke ge-
zondheid van de asielaanvragers en 
wil het garanderen dat ze opgevan-
gen worden op een manier die be-
antwoordt aan hun individuele be-
hoeften. Artsen Zonder Grenzen wil 
dit succesrijke project als voorbeeld 
stellen om overal in het land de psy-
chologische opvang van asielzoekers 
te verbeteren.
In 2016 heeft het team van Artsen 
Zonder Grenzen in Götene 122 asiel-
zoekers met psychologische aandoe-
ningen opgespoord. 32% van hen 
heeft individuele begeleidingsses-
sies gekregen, 19% werd doorverwe-
zen naar plaatselijke diensten. In to-
taal heeft Artsen Zonder Grenzen 
466 asielaanvragers een psychologi-
sche training gegeven, naast cultu-
rele briefings en andere informatie op 
het vlak van gezondheid. 367 hebben 
van de psychologische spoedhulp 
gebruikgemaakt.

ECUADOR 
BUDGET IN € 36.061

INTERNAT. PERSONEEL 6

LOKAAL PERSONEEL 3

Op 16 april 2016 vond in het 
noorden van Ecuador een aard-
beving plaats (7,8 op de schaal 
van Richter) en daarbij vielen 
660 doden en meer dan 7.000 
gewonden. Bijna 30.000 mensen 
werden dakloos en moesten een 
tijdelijk onderkomen zoeken.

De aardbeving zorgde bij de bevol-
king voor grote onrust en angst. Art-
sen Zonder Grenzen vond in het ge-
val van Ecuador de vraag voor lokale 
noodhulp dan ook gefundeerd. We 
beslisten evenwel vooral tussen te ko-
men op het vlak van psychologische 
zorgverlening, omdat in de getrof-
fen gebieden bijna nergens morele 
en psychologische begeleiding was 
voorzien.
Bovendien werd de aardbeving ge-
volgd door een heleboel naschok-
ken, wat de bevolking nog meer stress 
bezorgde. Een team psychologen 
van Artsen Zonder Grenzen ging ter 
plaatse hulp bieden aan de noodlij-
dende bevolking, waarvan sommi-
gen alles waren kwijtgeraakt. Tussen 
22 april en 12 mei 2016 hebben 750 
mensen psychologische begeleiding 
gekregen van Artsen Zonder Grenzen.
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OEKRAÏNE
BUDGET IN € 2.860.094

INTERNAT. PERSONEEL 15

LOKAAL PERSONEEL 82

De gevechten in het oosten 
van Oekraïne zijn intussen hun 
tweede jaar ingegaan en bijna 
alle pogingen om een politieke 
oplossing te vinden zijn mislukt. 
De mensen die langs de frontlijn 
wonen zijn de eerste slachtof-
fers van het geweld.

Het hele jaar door heeft Artsen Zonder 
Grenzen langs de frontlijn mobiele 
klinieken ingezet en de psychologi-
sche en medische bijstand opgevoerd 
voor mensen die in zones wonen die 
gecontroleerd worden door de Oek-
raïense regering, ook voor de mensen 
die hun huizen waren ontvlucht.
Psychologen van Artsen Zonder 
Grenzen werden op 26 verschillende 
plaatsen in het zuiden van het con-
flictgebied ingezet. Daarbij werden 
3.052 consultaties verstrekt aan pa-
tiënten die last hadden van acute 
en chronische stress. Velen van hen 

hebben familieleden of vrienden ver-
loren tijdens het conflict, of zijn ge-
vlucht omdat hun huis beschadigd of 
vernietigd is. Artsen Zonder Grenzen 
heeft groepssessies georganiseerd om 
bejaarde mensen samen te brengen, 
en mensen die gedwongen moesten 
verhuizen.
Artsen Zonder Grenzen heeft de 
zorg op zich genomen van mensen 
die lijden aan chronische aandoe-
ningen, zoals diabetes en verhoogde 
bloeddruk, en die door het conflict 
afgesneden waren geraakt van ge-
zondheidszorg en geneesmiddelen-
bevoorrading. In 2016 heeft Artsen 
Zonder Grenzen in totaal 7.762 con-
sultaties verstrekt in de controlepos-
ten en 6.885 consultaties in de mo-
biele klinieken.

Einde van de hulp in Bachmoet 
De teams van Artsen Zonder Grenzen 
hebben in Bachmoet en omgeving op 
40 verschillende plaatsen gewerkt. Ze 
hebben er meer dan 40.000 vaste be-
woners en 10.000 ontheemde mensen 
geholpen. In juli werd vastgesteld dat 
de opvangcapaciteit van het plaatse-
lijke gezondheidssysteem verbeterd 

was en dat de bevolking de nodige 
zorg kreeg. Daarop besloot Artsen 
Zonder Grenzen de zone te verlaten. 
In andere regio’s heeft Artsen Zon-
der Grenzen medische apparatuur 
geschonken aan gezondheidsstruc-
turen en zijn activiteiten, materiaal 
en uitrusting aan andere organisaties 
overgedragen.

Resistente tuberculose
Artsen Zonder Grenzen gaat door 
met het begeleiden en verzorgen van 
gevangenen die lijden aan genees-
middelenresistente tuberculose in 
de gevangenissen voor voorlopige 
hechtenis van Marioepol en Bach-
moet, en in de strafkolonie Dnipro. 
Behalve medische zorg geeft Artsen 
Zonder Grenzen de patiënten ook 
psychosociale bijstand tijdens hun 
bijzonder pijnlijke behandeling.

OEKRAÏNE  Twee jaar na het begin 
van het conflict, zijn ouderen het 
meest kwetsbaar. Ze lijden vaak aan 
angstaanvallen en depressies.  
© MAURICE RESSEL
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ITALIË
BUDGET IN € 8.463.955

INTERNAT. PERSONEEL 10

LOKAAL PERSONEEL 41

Italië is nog steeds het be-
langrijkste aankomstpunt van 
migranten en vluchtelingen die 
via de centrale Middellandse 
Zee naar Europa komen. In 2016 
kwamen er 180.746 mensen 
per boot aan, voornamelijk uit 
Sub-Saharaans Afrika.

Sicilië en de havens van Zuid-
Italië
Hoewel de toestroom van nieuwko-
mers nu al enkele jaren constant is, 
hebben de Italiaanse autoriteiten nog 
steeds geen gepast opvangsysteem 
ingevoerd dat aan de specifieke hu-
manitaire behoeften van de vluchte-
lingen kan voldoen. 
In 2016 is Artsen zonder Grenzen een 
project gestart voor het verlenen van 
psychologische bijstand in zestien 
opvangcentra in de Siciliaanse pro-
vincie Trapani. Een team van cultu-
rele bemiddelaars en drie psycho-
logen screent nieuwkomers op hun 
psychologische kwetsbaarheid en 
verleent zorg aan de zwakste mensen. 
In totaal heeft het team 641 patiënten 
psychologische bijstand verleend, in 
het kader van 99 groepssessies en 626 
individuele sessies. Veel patiënten 
hadden af te rekenen met post-trau-
matische of psychosomatische stoor-
nissen, of kampten met gevoelens van 
angst en/of depressie als gevolg van 
doorstane trauma’s en de knagende 
onzekerheid die met hun huidige si-
tuatie gepaard gaat. 
Er komen steeds meer mensen om 
op zee. Daarom heeft Artsen Zonder 
Grenzen zich ook bekommerd om de 
mensen die bij aankomst in de ha-
ven tekenen vertoonden van trauma’s 
als gevolg van een schipbreuk of ver-
oorzaakt doordat ze tijdens de over-
tocht mensen hebben zien sterven, 
en hun psychologische noodhulp 
verleend. Tussen mei en december 
heeft Artsen Zonder Grenzen 31 maal 

een campagne voor psychologische 
noodhulp opgezet in meerdere Itali-
aanse havens, voornamelijk in op Si-
cilië en Sardinië en in Calabria.

Noordelijke grenzen 
Tussen eind 2015 en juli 2016 hebben 
de teams van Artsen Zonder Grenzen 
gezondheidszorg verstrekt, onderdak 
geboden en bijstand verleend aan 
honderden vluchtelingen in Gorizia, 
aan de grens met Slovenië. In decem-
ber 2015 werd een tijdelijk opvang-
centrum met 96 bedden geopend, 
ingericht in 25 omgebouwde contai-
ners, waar mensen konden overnach-
ten die anders buiten hadden moeten 
slapen omdat ze door het officiële op-
vangsysteem uitgesloten waren. 
De teams van Artsen Zonder Gren-
zen hebben samengewerkt met plaat-
selijke gezondheidsdiensten en het 
Rode Kruis, en hulpkits voor hygi-
ene uitgedeeld. Om in te spelen op 
de dringende behoeften van migran-
ten die in transit zitten aan de gren-
zen met Frankrijk en Zwitserland 
hebben de teams van Artsen Zonder 
Grenzen ook nauw samengewerkt 
met de plaatselijke autoriteiten en de 
vrijwilligersnetwerken om medische 
en psychologische basishulp, voed-
sel en andere zaken te verstrekken 
die essentieel zijn voor migranten en 
vluchtelingen.

Revalidatiecentrum in Rome
In april 2016 heeft Artsen Zonder 
Grenzen in Rome een revalidatiecen-
trum voor slachtoffers van foltering 
geopend. Eind 2016 hadden 98 pati-
enten van 22 verschillende nationa-
liteiten er verzorging gekregen door 
middel van een multidisciplinaire 
aanpak waarbij zowel medische, psy-
chologische als psychotherapeuti-
sche zorg wordt verstrekt en ook so-
ciale en juridische bijstand wordt 
verleend. Die activiteiten gebeuren 
in samenwerking met de Italiaanse 
ngo’s Medici Contro la Tortura (Dok-
ters tegen Foltering) en Associazione 
per gli Studi Giuridici sull’Immigra-
zione (Vereniging voor Juridisch On-
derzoek naar Migratie).

ITALIË  Dokter Erna verzorgt de verwon-
dingen van een vluchteling die gefolterd 
werd op zijn reis naar Europa.  
© ALVA WHITE
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GRIEKENLAND 
In juni 2016 lanceerde Artsen Zonder 
Grenzen een vaccinatiecampagne in 
Griekenland voor gevluchte kinderen.
© PIERRE-YVES BERNARD





SERVIË
BUDGET IN € 2.077.215

INTERNAT. PERSONEEL 8

LOKAAL PERSONEEL 54

Sinds 2014 heeft Artsen Zonder 
Grenzen in Servië een netwerk 
voor medische en psychologi-
sche hulp voor asielaanvragers, 
vluchtelingen en migranten.

De teams van Artsen Zonder Grenzen 
waren in Miratovac om medische bij-
stand te verlenen aan de honderden 
mensen die te voet de grens oversta-
ken tussen Macedonië en Servië.
In Šid is Artsen Zonder Grenzen tot 
actie overgaan in een doorgangscen-
trum dicht bij het treinstation. Onze 
teams hebben daar acht grote ver-
warmde tenten opgezet, waarin meer 
dan 2.000 mensen konden worden 
opgevangen. In maart hebben we be-
sloten deze activiteiten te beëindigen 
omdat het aantal bewoners van het 
kamp sterk was afgenomen en er ter 
plaatse voldoende andere organisa-
ties aanwezig waren om in de behoef-
ten te voorzien.
Van april tot november 2016 heeft Art-
sen Zonder Grenzen hulp geboden 
aan mensen die in mensonwaardige 
omstandigheden klem zaten in de 
omgeving van Subotica. Artsen Zon-
der Grenzen heeft 7.407 medische 
consultaties verstrekt en vastgesteld 

dat er een constante toename was 
van trauma’s ten gevolge van geweld. 
In 2016 heeft Artsen Zonder Gren-
zen 82 mensen behandeld voor hon-
denbeten, irritatie als gevolg van het 
gebruik van traangas of pepperspray, 
en voor verwondingen door slagen 
opgelopen tijdens pogingen de Ser-
visch-Hongaarse grens over te steken.
Sinds 2014 biedt Artsen Zonder Gren-
zen medische en psychologische ba-
siszorg aan bewoners van opvang- en 
asielcentra en runt het meerdere mo-
biele klinieken. In 2016 heeft Artsen 
Zonder Grenzen meer dan 18.000 
consultaties verstrekt en zich gefocust 
op de dienstverlening aan migranten 
zonder papieren die in verlaten trein-
depots leven, zonder enige toegang 
tot gezondheidszorg.
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GRIEKENLAND
BUDGET IN € 18.778.509

INTERNAT. PERSONEEL 52

LOKAAL PERSONEEL 221

Tot maart 2016 kwamen er 
elke dag duizenden mensen 
aan op de Griekse eilanden, 
op de vlucht voor oorlog en 
vervolgingen, om vandaar hun 
tocht doorheen Europa verder 
te zetten.

Maar de sluiting van de Balkanroute 
en de ondertekening in maart van 
het akkoord tussen de Europese Unie 
en Turkije hebben ertoe geleid dat 
de migranten en vluchtelingen aan 
de toegangspoort tot de EU en in de 
buurlanden aan hun lot werden over-
gelaten en gedwongen werden in mi-
serabele omstandigheden te leven, 
zonder toegang tot basisvoorzienin-
gen, een degelijk dak boven het hoofd 

en informatie over hun ju-
ridisch statuut. Artsen Zon-
der Grenzen heeft haar 
focus verlegd van chirurgi-
sche spoedingrepen en het 
behandelen van mensen op 
doorreis naar de meer spe-
cifieke behoeften van de 
vluchtelingen en migranten 
die in ongezonde kampen 
vastzitten.

Lesbos
Na de ondertekening van het akkoord 
tussen de EU en Turkije is het aantal 
migranten dat op de Griekse eilanden 
aankwam, sterk afgenomen. Tussen 
januari en maart heeft Artsen Zonder 
Grenzen 97.595 basisconsultaties ver-
strekt op het eiland, met mobiele kli-
nieken en in de registratiecentra van 
Moria en Kara Tepe. In Matamados, 
in het noorden van het eiland, heeft 
Artsen Zonder Grenzen een transit-
centrum voor nieuwkomers gerund 
en bussen ingelegd om hen naar de 
registratiecentra te brengen. 
Vanaf april veranderde het crisisop-
vangcentrum van Moria in een kamp 
waar migranten opgesloten werden 
voordat ze het land werden uitge-
zet en dat was slecht nieuws voor het 
respect voor mensenrechten. Artsen 
Zonder Grenzen heeft toen beslist 
alle activiteiten in Moria stop te zet-
ten, ook het transport, en de medi-
sche dienstverlening over te dragen 
aan andere organisaties. Artsen Zon-
der Grenzen is wel doorgegaan met 
medische en psychologische zorgver-
lening in het kamp van Karia Tepe en 
het helpen van de meest kwetsbare 
mensen.
In september heeft Artsen Zonder 
Grenzen een kliniek geopend in het 
centrum van de stad Mytilini, waar 
onze medewerkers instaan voor sek-
suele en reproductieve gezondheids-
zorg, de behandeling van chronische 
aandoeningen en psychologische bij-
stand. Een team van Artsen Zonder 
Grenzen is in de buurt van Moria ge-
start met het identificeren van mo-
gelijke psychologische behoeften en 
vormen van kwetsbaarheid.

De Egeïsche Zee 
In samenwerking met Greenpeace 
heeft Artsen Zonder Grenzen zoek- 
en reddingsoperaties opgezet voor 
de kust van het eiland Lesbos. Tussen 
november 2015 en maart 2016 heeft 
Artsen Zonder Grenzen tijdens 361 
interventies hulp geboden aan 18.117 
mensen. Vanwege de sterke daling 
van het aantal vluchtelingen heeft 
Artsen Zonder Grenzen in augustus 
die activiteiten stopgezet.

Het noorden 
Als gevolg van de strengere beperkin-
gen van het personenverkeer zaten 
duizenden mensen die geprobeerd 
hebben de grens tussen Griekenland 
en Macedonië over te steken geblok-
keerd in het informele vluchtelingen-
kamp in Idomeni, in mensonwaar-
dige omstandigheden en hadden ze 
slechts heel beperkte toegang tot ba-
sisvoorzieningen. Tussen januari en 
juni heeft Artsen Zonder Grenzen er 
voor onderdak en waterbedeling ge-
zorgd, sanitaire voorzieningen ge-
bouwd en medische zorg verleend 
tijdens 27.085 consultaties. Onze 
dienstverlening omvatte basiszorg, 
de behandeling van chronische aan-
doeningen, seksuele en reproduc-
tieve gezondheidszorg en psychologi-
sche bijstand.
Na de ontmanteling van het kamp 
werden duizenden mensen overge-
bracht naar kampen rond Thessa-
loniki. In vijf van die kampen hebben 
teams van Artsen Zonder Grenzen 
psychologische bijstand verleend 
aan migranten en vluchtelingen, tij-
dens 1.177 individuele sessies en 85 
groepssessies die plaatshadden tus-
sen juli en het eind van het jaar.
Artsen Zonder Grenzen bleef diverse 
plaatselijke vrijwilligersgroepen steu-
nen die aan de migranten en vluchte-
lingen hulpgoederen uitdeelden, zo-
als tenten, dekens en kleding.

GRIEKENLAND  Sinds de 
Balkanroute gesloten is, zitten 
duizenden vluchtelingen vast in 
Griekenland.  
© GUILLAUME BINET 
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GRIEKENLAND 
Het kamp Idomeni, aan de grens tussen 
Griekenland en Macedonië. Na het akkoord 
tussen de EU en Turkije zaten hier 1.200 
mensen vast. 
© GUILLAUME BINET





MIDDELLANDSE ZEE
BUDGET IN € 5.579.723

INTERNAT. PERSONEEL 11

LOKAAL PERSONEEL -

Het VN-agentschap voor de 
vluchtelingen stelt dat in 2016 
meer dan 300.000 mensen op 
de vlucht voor oorlog, ver-
volgingen, armoede en onvei-
ligheid geprobeerd hebben 
de Middellandse Zee over te 
steken, op zoek naar een veilig 
onderkomen.

Centrale Middellandse Zee  
2016 was het dodelijkste jaar ooit: 
4581 mannen, vrouwen en kinderen 
verdronken in de Middellandse Zee 
tijdens hun overtocht van Noord-
Afrika naar Europa. 181.436 mensen 
werden op zee gered en wisten heel-
huids Italië te bereiken, de meesten 
van hen waren in Libië ingescheept. 
Zonder die reddingsoperaties zou 
geen van hen het overleefd hebben.
In 2016 hebben de teams van Artsen 
Zonder Grenzen gewerkt aan boord 
van de Bourbon Argos, een schip 
van 68,8 meter lang dat 700 mensen 
aan boord kan nemen. De beman-
ning bestaat uit elf medewerkers van 
Artsen Zonder Grenzen en vijftien 
externe bemanningsleden, die het 
schip besturen. Dat schip heeft het 
hele jaar lang actief gezocht naar bo-
ten die op de internationale wateren 
ten noorden van Libië in nood waren 
gekomen.
Onze medische teams hebben aan 
boord mensen verzorgd met verwon-
dingen die ze opgelopen hadden in 
Libië en veroorzaakt waren door ge-
weld tijdens gevangenschap, folterin-
gen en mishandelingen, met inbegrip 
van seksueel geweld. Onze artsen 
hebben huidziekten behandeld, pro-
blemen door uitdroging en onder-
koeling, gevallen van schurft en ern-
stige verwondingen, zoals chemische 
brandwonden veroorzaakt door een 
mengsel van brandstof en zout water 
in de boot. Onze vroedvrouwen aan 
boord hebben zich bekommerd om 

de zwangere vrouwen, waarvan een 
aantal in alle veiligheid op het schip 
is kunnen bevallen. De ernstigste ge-
vallen hebben noodhulp gekregen bij 
de spoedeisende diensten aan boord 
of werden indien nodig geëvacueerd.

Oostelijke Middellandse Zee 
In de eerste drie maanden van 2016 
hebben 151.452 mensen geprobeerd 
om ondanks de bijzonder zware 
weersomstandigheden de oversteek 
te maken van Turkije naar de Griekse 
eilanden. De meesten van hen 
strandden op het Griekse eiland Les-
bos. In diezelfde periode verdronken 
366 mannen, vrouwen en kinderen in 
de Egeïsche Zee.
Tot juni heeft Artsen Zonder Grenzen 
hulp geboden aan schepen in nood 
voor de kust van Lesbos. Na die tijd 
daalde het aantal aankomers sterk en 

was het niet langer nodig dat ons team 
ter plaatse bleef. Tussen december 
2015 en juni 2016 werden bij de geza-
menlijke operatie van Artsen Zonder 
Grenzen en Greenpeace 18.117 men-
sen gered, tijdens 361 interventies.
De medische teams van Artsen Zon-
der Grenzen hebben zorg verleend 
aan migranten die net aangekomen 
waren en ze hebben een dertigtal 
mensen overgebracht naar het zie-
kenhuis waar ze bijkomende ver-
zorging kregen, voornamelijk voor 
verwondingen ten gevolge van een 
trauma.

MIDDELLANDSE ZEE 
Coördinator Sebastian begeleidt een 
reddingsactie waarbij 140 mensen, 
waaronder 18 kinderen, in veiligheid 
gebracht worden.  
© SARA CRETA
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EGYPTE
BUDGET IN € 2.392.093

INTERNAT. PERSONEEL 13

LOKAAL PERSONEEL 99

Egypte is een transitland en een 
van de belangrijkste bestem-
mingen voor vluchtelingen en 
migranten uit Afrika en het 
Midden-Oosten, van wie er 
een groot aantal slachtoffer 
is geweest van geweld en 
vervolgingen. 

Het aantal nieuwkomers in Egypte 
is de laatste jaren sterk gestegen als 
gevolg van conflicten, vervolgingen 
en onstabiliteit in landen zoals Sy-
rië, Irak, Soedan, Zuid-Soedan, Erit-
rea, Somalië en Libië. In 2016 waren 
er ook meer pogingen dan ooit tevo-
ren om met een bootje de Middel-
landse Zee over te steken en Europa 
te bereiken. 
In de agglomeratie Caïro verblij-
ven ongeveer 180.000 geregistreerde 
asielzoekers en vluchtelingen. Ze 
hebben af te rekenen met grote pro-
blemen inzake integratie en toegang 
tot werk, basisvoorzieningen en ge-
zondheidszorg. Duizenden migran-
ten wachten tot het onderzoek van 
hun asielaanvraag is afgerond. Ve-
len van hen waren in hun land van 
herkomst of tijdens hun tocht naar 
Egypte het slachtoffer van geweld. Ze 
hebben last van psychologische pro-
blemen en fysieke handicaps. 

Artsen Zonder Grenzen heeft voor 
die patiënten individuele revalidatie-
plannen opgesteld en biedt ze medi-
sche en psychologische bijstand, fy-
siotherapie en sociale ondersteuning. 
Artsen Zonder Grenzen heeft in 2016 
alles samen 1.465 patiënten behan-
deld bovenop het reeds bestaande 
patiëntenbestand. Het team van Art-
sen Zonder Grenzen heeft ook andere 
kwetsbare personen geholpen door 
in mobiele klinieken 2.824 medische 
consultaties te verstrekken en meer 
dan 2.300 hygiënekits te verdelen. 
Artsen Zonder Grenzen heeft niet al-
leen zijn steun aan de vluchtelingen 
voortgezet, het is ook gesprekken blij-
ven voeren met het Egyptische mi-
nisterie voor Volksgezondheid en Be-
volking en met nationale medische 
instellingen om partnerships af te 
sluiten in domeinen die cruciaal zijn 
voor de volksgezondheid. Verder heb-
ben we ook onze medische en techni-
sche kennis aangeboden aan reeds 
bestaande initiatieven.

LIBIË
BUDGET IN € 195.003

INTERNAT. PERSONEEL -

LOKAAL PERSONEEL 1

De politieke situatie in Libië 
blijft zeer complex. Door per-
soneelstekort en gebrekkige 
medische bevoorrading is het 
gezondheidssysteem in Libië 
grondig verstoord geraakt. 

Artsen Zonder Grenzen blijft op gere-
gelde basis geneesmiddelen en me-
dische uitrusting doneren aan tal-
rijke ziekenhuizen verspreid over het 
land om ervoor te zorgen dat spoed- 
en chirurgische ingrepen kunnen 
plaatshebben.
Artsen Zonder Grenzen biedt ook on-
dersteuning aan het Medisch Cen-
trum van Benghazi, het ziekenhuis in 
Al-Abyar en de materniteit in Al-Marj, 
zowel door personeel in te zetten als 
door personeel voor spoeddiensten 
op te leiden. De organisatie heeft ook 
geneesmiddelen en medisch mate-

riaal geleverd aan twee 
ziekenhuizen in Zintan 
en het personeel geleerd 
hoe het een massale toe-
stroom van gewonden 
kan opvangen.
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MIDDELLANDSE ZEE 
Dominique, vroedvrouw, verzorgt een 
zwangere vrouw die gered werd op de 
Middellandse Zee. 
© SARA CRETA





TUNESIË
BUDGET IN € 726.859

INTERNAT. PERSONEEL 6

LOKAAL PERSONEEL 18

Ook in 2016 heeft Artsen Zonder 
Grenzen weer medische en 
humanitaire bijstand verleend 
aan duizenden migranten die 
gestrand waren in de buurt van 
de Libische grens of die op de 
Middellandse Zee waren gered.

Sinds 2012 verleent Artsen Zonder 
Grenzen basisgezondheidszorg en 
psychologische bijstand aan patiën-
ten in het ziekenhuis van Zarzis, een 
kuststad in het zuidoosten van Tune-
sië. Omdat de behoefte aan medische 
zorg bleef stijgen, heeft Artsen Zonder 
Grenzen zijn dienstverlening uitge-
breid naar de migranten en de kwets-
bare gemeenschappen in Sfax, een 
grote stad 280 kilometer ten noorden 
van Zarzis. Een van de teams van Art-
sen Zonder Grenzen biedt nog steeds 
medische bijstand aan de bewoners 
van het vluchtelingenkamp Choucha, 
dicht bij de Libische grens. 
In de loop van 2016 hebben de klinie-
ken van Artsen Zonder Grenzen 384 
medische consultaties vertrekt en 226 
nieuwe patiënten opgenomen, vooral 
afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika, 
maar ook uit Syrië, Libië en Tunesië. 
Artsen Zonder Grenzen heeft plaat-
selijke initiatieven gesteund om het 
aantal doden en de ellende op zee te 
verminderen, heeft opleiding gege-
ven voor het uitvoeren van zoek- en 
reddingsoperaties en heeft de Tunesi-
sche en Libische vissers en kustwach-
ters, de civiele bescherming, de Tune-
sische douane en het Libische Rode 
Kruis geleerd hoe ze veilig met lijken 
moeten omgaan. 
Artsen Zonder Grenzen heeft twee 
opleidingssessies georganiseerd in 
maart en juni, de maanden met de 
sterkste migratie, en daar hebben 230 
mensen aan deelgenomen. We heb-
ben de stagiairs eveneens voorzien 
van medisch materiaal en hun 9.826 
artikelen voor persoonlijke bescher-
ming en reddingsmateriaal gegeven. 
Bovendien heeft Artsen Zonder Gren-
zen drie ziekenhuizen voorzien van 
noodkits die voldoende geneesmid-
delen en medisch materiaal bevatten 
om een toestroom van vijftig gewon-
den aan te kunnen.

ALGERIJE
BUDGET IN € 358.056

INTERNAT. PERSONEEL 1

LOKAAL PERSONEEL -

Artsen Zonder Grenzen werkt in 
Algerije aan de strijd tegen hiv/
aids.

In 2015 zette Artsen Zonder Grenzen 
een campagne op om de behandeling 
van hiv/aids gemakkelijker toeganke-
lijk te maken voor kwetsbare groepen 
zoals migranten, gebruikers van in-
traveneuze drugs, en sekswerkers. 
Sindsdien werkt Artsen Zonder Gren-
zen nauw samen met twee Algerijnse 
organisaties in verschillende centra 
die door het ministerie van Volksge-
zondheid en andere partners beheerd 
worden, onder meer in de havenstad 
Annaba. 
Artsen Zonder Grenzen helpt mee 
de bevolking bewust te maken hoe 
cruciaal hiv/aids-preventie is en 
voert gezondheidspromotiecampag-
nes en buurtacties bij risicogroepen. 
Onze teams voeren ook screenings 
uit binnen de gemeenschappen en 
bieden technische ondersteuning 
aan referentiecentra om behande-
lingen, opvolging en protocollen te 
uniformiseren. 
Artsen Zonder Grenzen heeft in 2016 
laboratoriummateriaal geschonken 
aan behandelingscentra en de de-
centralisatie van de zorgverlening 
ondersteund.
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GUINEE
BUDGET IN € 5.792.513

INTERNAT. PERSONEEL 21

LOKAAL PERSONEEL 191

Artsen Zonder Grenzen heeft 
een grote bijdrage geleverd aan 
de strijd tegen het dodelijke 
ebolavirus in Guinee en heeft nu 
zijn laatste project dat aan dat 
virus verbonden was afgerond.

Tussen januari en september 2016 
heeft Artsen Zonder Grenzen de me-
dische complicaties verzorgd van 359  
patiënten die ebola overleefd hadden 
in Conakry, Coyah, Dubréka en Foré-
cariah. Daarnaast hebben onze teams 
zich bekommerd om 282 zorgverle-
ners, die betrokken waren bij de strijd 
tegen ebola en voor wie geen enkele 
speciale dienstverlening bestond, en 
om 354 mensen die onrechtstreeks 
door de epidemie getroffen waren, 
zoals familieleden van de slachtoffers. 
De behandelingen waren zowel van 
medische (vooral oog- en neurologi-
sche problemen) als van psychologi-
sche aard. Heel wat ebolapatiënten 
hadden te kampen met problemen 
zoals depressie en posttraumatische 
stressstoornissen. 18.000 mensen na-
men deel aan informatiesessies ge-
richt op het verminderen van de stig-
matisering waar overlevenden van 
ebola nog steeds mee af te rekenen 
hebben. In september bleken de over-
levenden geen last meer te hebben 
van medische complicaties en was 
bijzondere zorg niet langer nodig. Pa-
tiënten die toch nood zouden hebben 
aan psychologische bijstand, vallen 
voortaan onder de bevoegdheid van 
de regering en andere organisaties.
Het project voor de behandeling van 
ebola-overlevenden is nu afgerond en 
de teams van Artsen Zonder Grenzen 
zijn niet langer rechtstreeks betrok-
ken bij de medische activiteiten tegen 
het dodelijke virus. Uiteraard blijven 
we wel waakzaam mocht ebola op-
nieuw de kop opsteken.

De strijd tegen hiv/aids 
In Guinee lijden mensen met hiv/aids 
nog steeds onder de langetermijnge-
volgen van de ebola-epidemie. Door 
de chronische bevoorradingstekorten 
hebben ze problemen om aidsrem-
mers te vinden. Hoewel de prevalen-
tie van hiv/aids relatief laag is (slechts 
1,7%), heeft Guinee een van de laag-
ste therapeutische dekkingen ter we-
reld: slechts een kwart van de hiv/
aids-patiënten krijgt aidsremmers.
Artsen Zonder Grenzen levert voort-
aan eerstelijns aidsremmers aan 7.930 
mensen in Conakry; 4.968 van hen ma-
ken daarbij gebruik van de zesmaan-
denbevoorradingstrategie ‘R6M’ van 
Artsen Zonder Grenzen (zesmaan-
delijkse afspraak voor een nieuwe 
voorraad medicijnen). Die tech-
niek werd voor het eerst gebruikt tij-
dens de ebola-epidemie om gestabi-
liseerde patiënten te stimuleren hun 
behandeling verder te zetten. Dank-
zij die R6M-strategie volgt meer dan 
94% van de patiënten met hiv/aids 
24 maanden later nog trouw zijn be-
handeling. Bij patiënten die maande-
lijks nieuwe medicijnen krijgen is dat 
maar 61%. Het nationaal programma 
voor de bestrijding van hiv/aids heeft 
interesse getoond om die manier van 
zorgverlening op grotere schaal te 
gaan toepassen.

Artsen Zonder Grenzen organiseert 
ook praktijkopleidingen en geeft ad-
vies aan personeel in de gezond-
heidszorg, levert geneesmiddelen 
tegen opportunistische infecties en 
zorgt voor logistieke en financiële 
steun voor 9.856 hiv/aids-patiënten 
in zes centra van het ministerie van 
Volksgezondheid in Conakry.

De behandeling van gevorderde 
hiv/aids-patiënten 
Nadat het in de polikliniek Matam in 
Conakry heel wat patiënten met een 
vergevorderd stadium van aids over 
de vloer had gekregen, heeft Artsen 
Zonder Grenzen in november 2016, in 
samenwerking met het ministerie van 
Volksgezondheid, in het Donka-zie-
kenhuis van de hoofdstad een cen-
trum met 31 bedden geopend voor de 
behandeling van deze patiënten. 
Met dat nieuwe centrum hoopt Art-
sen Zonder Grenzen het nijpende 
tekort aan gespecialiseerde zorg in 
Guinee te kunnen verminderen. Het 
biedt gratis kwaliteitszorg aan patiën-
ten die lijden aan ziektes die te wijten 
zijn aan een aangetast immuunsys-
teem als gevolg van hiv/aids, zoals het 
Kaposisarcoom en cryptokokkenme-
ningitis. Het centrum doet ook ope-
rationeel onderzoek naar hiv/aids en 
organiseert medische praktijkoplei-
dingen om de algemene kwaliteit van 
de zorg te verbeteren. Eind decem-
ber had het centrum al 49 patiënten 
verzorgd. 

GUINEE  Nubia is de enige baby die 
met ebola geboren werd en dat 
overleefde. Ze werd nauwgezet 
opgevolgd na het einde van de epide-
mie. © ALBERT MASIAS 

25

JA ARR APPORT 2016



SIERRA LEONE 
BUDGET IN € 2.497.472

INTERNAT. PERSONEEL 17

LOKAAL PERSONEEL 154

De kliniek voor de overlevenden 
van ebola in Freetown werd 
in 2016 overgedragen aan het 
ministerie van Volksgezondheid.

Sinds de opening in juli 2015 bood de 
kliniek geestelijke en medische bij-
stand aan meer dan 400 overlevenden 
en hun families, en organiseerde ze 
meer dan 450 individuele en groeps-
sessies voor psychologische hulp. 
De kliniek zette ook campagnes voor 
gezondheidspromotie op, en infor-
meerde overlevenden hoe ze hun ge-
zondheid konden beschermen door 
veilig te vrijen, handen te wassen en 
zich tegen malaria te beschermen. 
Wanneer overlevenden meldden dat 
ze werden uitgesloten, stuurde de kli-
niek ook gezondheidspromotors naar 
die buurten om de bewoners daar 
over de ziekte te informeren. 

NIGERIA
BUDGET IN € 741.087

INTERNAT. PERSONEEL 2

LOKAAL PERSONEEL 0

Op het einde van 2016 startte 
Artsen Zonder Grenzen zijn ac-
tiviteiten in de deelstaat Borno, 
in het noordoosten van Nigeria, 
als reactie op de voedsel- en 
vluchtelingencrisis in die regio. 

Het team organiseerde zowel een vast 
als een mobiel therapeutisch voe-
dingscentrum op het terrein van een 
gezondheidskliniek in Maiduguri, de 
hoofdstad van de deelstaat Borno. De 
stad biedt onderdak aan meer dan 
een miljoen mensen die vanwege 
aanslepende conflicten vanuit andere 
delen van Borno op de vlucht zijn ge-
slagen. De eerste patiënten werden 
begin januari 2017 behandeld. Het 
project omvat ook programma’s voor 
de bewustmaking en opvolging van 
de gemeenschap om de hoge onder-
voedingscijfers in de gaten te houden 
en indien nodig in te grijpen. 

MAURITANIË
BUDGET IN € 5.046.133

INTERNAT. PERSONEEL 17

LOKAAL PERSONEEL 371

Artsen Zonder Grenzen biedt 
medische hulp aan de Malinese 
vluchtelingen en aan de gast-
gemeenschappen in Mauritanië. 
De drie laatste maanden van 
2016 stelde Artsen Zonder 
Grenzen de grootste toestroom 
van vluchtelingen vast sinds 
2013.

Duizenden Malinezen verblijven nog 
steeds in het kamp van Mbera, in het 
zuidoosten van Mauritanië, nadat 
ze zich als gevolg van het conflict in 
2013 gedwongen zagen de grens over 
te vluchten. Ondanks het vredespro-
ces plegen gewapende groeperingen 
en bandieten gewelddadige aanval-
len en daardoor kunnen de vluchte-
lingen niet naar huis terugkeren. 
De nieuwkomers die eind 2016 zijn 
aangekomen, wegen zwaar op de 
voorzieningen van het kamp. Vol-
gens het VN-Vluchtelingenagent-
schap verbleven er in december 2016 
liefst 46.877 mensen in het kamp van 
Mbera. In de naburige steden Bas-
sikounou en Fassale verleent Artsen 
Zonder Grenzen behalve basiszorg 
en spoedeisende hulp ook gynaeco-
logische en verloskundige zorg aan 
de vluchtelingen in het kamp en aan 
de gastgemeenschappen. De meeste 
chirurgische ingrepen die de teams 
van Artsen Zonder Grenzen in 2016 
uitvoerden, waren keizersneden en 
viscerale en orthopedische operaties.
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CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 
BUDGET IN € 17.210.655

INTERNAT. PERSONEEL 68

LOKAAL PERSONEEL 698

Artsen Zonder Grenzen werkt al 
20 jaar in de Centraal-Afrikaan-
se Republiek. Maar sinds het 
conflict dat in 2013-2014 uitbrak, 
is de toegang tot voedsel, 
drinkwater en medische zorg er 
moeilijker dan ooit. 

De luchthaven van Mpoko
In 2016 leidde Artsen Zonder Gren-
zen een veldhospitaal met 60 bed-
den. Het project was in eerste instan-
tie bedoeld voor zorgverlening aan de 
20.000 vluchtelingen die in het kamp 
op de luchthaven verbleven, maar al 
snel bleek twee derde van de patiën-
ten afkomstig van buiten het kamp, 
op zoek naar gratis gezondheids-
zorg die dag en nacht ter beschikking 
stond. Dat soort dienstverlening is 
zeldzaam in dit land met zijn gebrek-
kige gezondheidszorg als gevolg van 
tientallen jaren onstabiliteit. 

Seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg
Artsen Zonder Grenzen heeft de lei-
ding over een project in de hoofd-
stad dat ervoor zorgt dat zwan-
gere vrouwen, jonge moeders en 

hun pasgeborenen een betere toe-
gang krijgen tot gezondheidszorg. 
Het project bestaat uit verschillende 
onderdelen:

 Ǒ De kraamkliniek Castor. Het is de 
grootste van het land, met 80 bed-
den en ongeveer 600 geboortes 
per maand. Castor is een doorver-
wijscentrum voor alle gecompli-
ceerde geboortes in Bangui waar 
geavanceerde zorg kan worden 
verstrekt (chirurgie, neonatolo-
gie, seksueel geweld, familieplan-
ning). Het centrum vangt 50% 
van de vermoede complicaties in 
Bangui op en voert 60% van alle 
keizersneden in de hoofdstad uit. 

 Ǒ De kleine kraamkliniek van 
Gbaya Dombia is de enige medi-
sche instelling in de moslimwijk 
PK5, waar de veiligheidssituatie 
nog steeds wankel is, die dag en 
nacht geopend is. Hoewel het ver-
strekken van basiszorg de voor-
naamste activiteit is, met hulp 
aan zwangere vrouwen en bij be-
vallingen, biedt de dienst ook bij-
stand aan slachtoffers van seksu-
eel geweld in deze zone, vooraleer 
ze naar andere structuren door te 
verwijzen. 

 Ǒ In de zone Dameka/Boeing is 
Artsen Zonder Grenzen begon-
nen met de renovatie van een 
kraamkliniek om de mensen uit 
deze wijk, die tijdelijk in Mpoko 

verblijven, zorg te kunnen ver-
strekken wanneer ze naar hun 
wijk terugkeren. Artsen Zonder 
Grenzen ondersteunt hierbij een 
lokale ngo die de kraamkliniek de 
eerste zes maanden moet leiden.  

Uitgebreide zorgverlening in 
Bangassou
Met het project in de stad Bangassou 
wil Artsen Zonder Grenzen een zo 
uitgebreid mogelijk pakket zorgver-
lening aanbieden in een gebied waar 
nauwelijks medische faciliteiten be-
staan. Het ziekenhuis met 118 bed-
den voor de 200.000 inwoners van de 
prefectuur Mbomou wordt momen-
teel door Artsen Zonder Grenzen uit-
gebreid. Ook wordt er steun verleend 
aan de drie omliggende gezondheids-
centra in Niakari, Yongofongo en 
Nbalazime. Het project richt zich op 
de belangrijkste doodsoorzaken in 
het gebied: malaria, luchtwegenaan-
doeningen en diarree. In 2016 heeft 
Artsen Zonder Grenzen een multivac-
cinatiecampagne opgezet voor 20.000 
kinderen, een eerste stap in aanloop 
naar de uitbreiding van die activitei-
ten om een bevolking die afgesneden 
is van de rest van de wereld beter te-
gen ziektes te kunnen beschermen.  

CENTRAAL-AFRIKAANSE 
REPUBLIEK  
Een verpleegkundige 
luistert naar de adem-
haling van een jonge 
patiënte in Mbomou, in de 
buurt van Bangassou.  
© SANDRA SMILEY 
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DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
Een team begeeft zich per motor tot aan de 
rivier Uele, om daar de prauw te nemen naar de 
Centraal-Afrikaanse Republiek.
© DIANA ZEYNEB ALHINDAWI 





DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
BUDGET IN € 30.864.723

INTERNAT. PERSONEEL 89

LOKAAL PERSONEEL 727

Hoewel de veiligheid in het land 
iets is verbeterd, blijft de situa-
tie in de provincies Noord-Kivu 
en Katanga gespannen. Het 
komt geregeld tot confrontaties 
tussen milities, gewapende 
rebellengroeperingen, het 
Congolese regeringsleger en de 
VN-missie voor Congo (Monus-
co). Dat zorgt ervoor dat hele 
bevolkingsgroepen hun huizen 
ontvluchten en er vluchtelin-
genkampen ontstaan. 

Ook in 2016 werden weer gewapende 
groeperingen opgericht en het bandi-
tisme tierde welig, vooral ontvoerin-
gen waarvoor dan losgeld wordt ge-
eist. Congo vangt ook vluchtelingen 
op uit buurlanden en andere landen 
waar gevochten wordt, zoals de Cen-
traal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soe-
dan en Burundi. 
De gezondheidssituatie blijft fragiel. 
De zorgtoegang is vaak beperkt en 
het systeem voor gezondheidszorg 
is geregeld niet in staat het hoofd te 
bieden aan epidemieën, zoals dit 
jaar bleek toen in Katanga mazelen 
uitbraken.

Onze activiteiten in Noord-Kivu
Ziekenhuis met 237 bedden + twee 
gezondheidscentra (Masisi en Nyabi-
ondo). In het ziekenhuis: 

Ǒ 136.979 consultaties, 13.129 
opnames. 

Ǒ 42 procent van de opnames op de 
spoedafdelingen hield verband 
met ernstige ondervoeding: 4.972 
gevallen

Ǒ Bijstand verleend bij 5.255 
geboortes 

Ǒ 3.265 chirurgische ingrepen
Ǒ Slachtoffers van seksueel geweld: 

1.131 nieuwe consultaties, 2.459 
consultaties voor opvolging

Ǒ 1.200 opnames in het zogenaamde 
Opvangdorp dat hulp voorziet 
voor vrouwen met een 
risicozwangerschap.

Ǒ 101.073 consultaties in de 
gezondheidscentra 

Ǒ Totaal aantal vaccinaties: 51.357

Pool d’Urgence Congo 
Tussen januari en december 2016 
hebben 329.886 mensen gebruikge-
maakt van de medische dienstver-
lening van de PUC (Pool d’Urgence 
Congo). Daarbij werden 292.854 
mensen gevaccineerd en werden 
37.032 mensen verzorgd in de po-
likliniek of in het ziekenhuis opge-
nomen. In 2016 ontving de PUC 253 
noodoproepen en die hebben geleid 
tot 43 evaluatiemissies. Tussen ja-
nuari en december werden 26 daad-
werkelijke interventies opgezet (per 
‘gezondheidszone’).

 Ǒ Tyfus: 12.942 consultaties, waar-
van 2.307 voor tyfus. 75 van de 
patiënten kregen te maken met 
complicaties. Het team van de 
PUC heeft 58 chirurgische ingre-
pen uitgevoerd.

 Ǒ Mazelen: zware epidemie in de 
provincie Maniema. De PUC is 
overgegaan tot vaccinatie van 
45.000 kinderen in de gezond-
heidszone Kunda en 125.000 kin-
deren in de gezondheidszone 
Kindu.

 Ǒ Vluchtelingen: tussen novem-
ber 2016 en januari 2017 was een 
team van de PUC aanwezig in de 
provincie Ituri. Daar heeft het 
medische bijstand verleend aan 
Zuid-Soedanese vluchtelingen 
en aan de plaatselijke bevolking. 
Het team heeft een mobiel the-
rapeutisch voedingscentrum en 
een intensief therapeutisch voe-
dingscentrum ingericht, voor on-
dervoede kinderen. Er zijn 4.676 
kinderen gescreend en zijn er 377 
in het programma opgenomen.

 Ǒ De grootste uitdaging voor de 
PUC in 2016 was het indijken van 
de choleraepidemie. Omdat de 
epidemie zich in een tijdspanne 
van vier maanden over een lengte 

van 2.000 kilometer langs de rivier 
de Congo (tussen Kisangani en 
Kinshasa) verspreid had, moest 
de PUC zijn gebruikelijke strate-
gie aanpassen. Daarom werden 
de teams onderverdeeld in meer-
dere buurtteams. Bovendien had 
de PUC op het terrein slechts heel 
weinig humanitaire partnerorga-
nisaties.

Vaccinatiecampagnes tegen gele 
koorts
Tijdens de vaccinatiecampagne in 
de stad Matadi werden in tien dagen 
tijd 373.054 mensen gevaccineerd. Er 
werden activiteiten op touw gezet om 
de muggenpopulaties (die het virus 
verspreiden) terug te dringen en er 
werd hulp geboden bij de behande-
ling van patiënten.
In Kinshasa werd een grootschalige 
muggenverdelgingsoperatie op touw 
gezet; 70 verdachte gevallen werden 
doorverwezen naar het ziekenhuis; 
710.000 mensen werden door ons ge-
vaccineerd in het kader van de groot-
schalige vaccinatiecampagne die 
was opgezet door het ministerie van 
Gezondheid.

Behandeling van hiv/aids in 
Kinshasa
We hebben ook dit jaar medische en 
uitvoerige psychosociale zorg ver-
strekt aan mensen in Kinshasa die 
besmet zijn met hiv/aids. Het heeft 
daarvoor actief samengewerkt met 
het Programme national de lutte 
contre le sida (PNLS), met lokale en 
internationale partners en ook met 
patiëntengroepen. Ze helpen mensen 
die besmet zijn met hiv/aids bij het 
verwerken van de sterke stigmatisa-
tie en obstakels waarmee ze te kam-
pen hebben op het vlak van screening. 
Bovendien zorgen ze voor toegang tot 
antiretrovirale behandelingen, bege-
leiding en analyse van de virale lading.
In totaal werden 2.500 patiënten met 
een vergevorderd stadium van aids 
opgenomen. Voor 36 procent was 
geen hulp meer mogelijk, ze kwamen 
te laat om nog gered te worden en 
stierven binnen 48 uur.
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ZUID-SOEDAN
BUDGET IN € 19.154.396

INTERNAT. PERSONEEL 65

LOKAAL PERSONEEL 767

Zuid-Soedan blijft geplaagd 
worden door geweld, wat 
bijdraagt tot de humanitaire 
crises in het land. 

Mobiele klinieken in Juba 
Nadat in juli het geweld in Juba weer 
was uitgebarsten, opende Artsen 
Zonder Grenzen mobiele klinieken 
op twee plekken rond de stad waar 
duizenden mensen die hun huizen 
waren ontvlucht, bescherming had-
den gezocht. In iets meer dan een 
maand behandelde het team 9.242 
mensen, hoofdzakelijk voor ontste-
kingen van de bovenste luchtwegen, 
malaria en diarree. Artsen behandel-
den er ook mensen die tijdens het ge-
weld gewond waren geraakt, onder 
andere door schotwonden.
In juli en augustus steunde Artsen 
Zonder Grenzen het ministerie van 
Volksgezondheid om in het Juba Tea-
ching Hospital een behandelingscen-
trum voor cholera op te zetten en uit 
te baten. 

Gogrial
Nadat Artsen Zonder Grenzen vijf jaar 
lang gezondheidszorg had verleend 
in Gogrial droeg het in mei 2016 de fa-
ciliteiten over aan het ministerie van 
Volksgezondheid.  

Bor
Het hele jaar lang is Artsen Zonder 
Grenzen doorgegaan met het oplei-
den van personeel en het herstellen 
van het Bor State Hospital. In april 
2016 verlegde het team zijn aandacht 
van de afdeling pediatrie naar het on-
dersteunen van chirurgische ingre-
pen, de operatiekamer, de wasserij, 
sterilisatie, de apotheek en de afval-
verwerking. De actie zal begin 2017 
afgerond worden. 

Pibor
Onze kliniek in Pibor werd in februari 
2016 geplunderd waardoor de medi-
sche activiteiten tijdelijk opgeschort 
moesten worden. In maart hervatten 
we de medische dienstverlening en 
het team focuste daarbij op de medi-
sche zorgen waaraan het dringendst 
moest worden voldaan. Tegen april 
waren zowel de polikliniek en de hos-
pitalisatiesafdeling als de kraamaf-
deling en de eerstehulpafdeling weer 
operationeel. Dit jaar startte het team 
ook met levensreddende chirurgi-
sche ingrepen. 

Doro
De teams van Artsen Zonder Gren-
zen zijn in 2016 verder gegaan met 
het verstrekken van medische zorg 
aan de 50.000 Soedanese vluchtelin-
gen en aan de lokale bevolking van 
het district Maban. Na een stijging 
van het aantal malariagevallen legde 
het team veertien mobiele klinieken 
in om de ziekte vroeg op te kunnen 
sporen en te behandelen. 6.559 mala-
riapatiënten kregen een behandeling.

Yei
Nadat het geweld zich had uitgebreid 
naar het zuiden van het land, naar 
het evenaarsgebied, bouwde Artsen 
Zonder Grenzen een nieuw project 
uit in de stad Yei. In november 2016 
werd gestart met mobiele klinieken 
en in de eerste week behandelde het 
team 1.368 mensen, 27% daarvan wa-
ren kinderen jonger dan vijf jaar, een 
derde van hen moest voor malaria 
behandeld worden. Artsen Zonder 
Grenzen startte in Yei ook met een 
polikliniek waar ze vaccinaties aan-
biedt, mensen in observatie neemt en 
geestelijke gezondheidszorg verstrekt. 

In 2016 verstrekten we 35.392 consul-
taties die verband hielden met hiv/
aids in het ziekenhuis van Kabinda 
en in de gezondheidsstructuren die 
door ons worden ondersteund. 2.846 
van hen kregen een antiretrovirale 
behandeling.
In 2016 kregen 2.811 patiënten een 
antiretrovirale behandeling in een 
PODI (buurtverdeelpunt voor anti-
retrovirale middelen) in Kinshasa. 
Twee van de drie PODI van Artsen 
Zonder Grenzen werden overgedra-
gen aan onze partners, Global Fund 
en PEPFAR. Die laatste heeft intussen 
nog twee bijkomende PODI opgezet. 
In het kader van de EPREP-strate-
gie heeft AZG steun gegeven aan 
tien gezondheidsstructuren in Kin-
shasa. Daardoor konden in septem-
ber 88 gewonden en in december 73 
gewonden verzorgd worden, nadat in 
de hoofdstad gewelddadige protesten 
waren uitgebroken tegen de beslis-
sing van de president om zijn man-
daat te verlengen.

Malaria in Noord-Ubangi
Malaria is de belangrijkste doodsoor-
zaak in dit hyperendemische gebied. 
Dit project werd in het leven geroe-
pen om hulp te bieden aan vluchte-
lingen uit de naburige Centraal-Afri-
kaanse Republiek, maar omdat die 
behoeften geleidelijk aan minder 
worden (en die van de gastgemeen-
schappen bijzonder hoog blijven), zal 
het project in 2017 evolueren naar 
een verticaal project voor de strijd te-
gen malaria.
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BURUNDI
BUDGET IN € 5.139.178

INTERNAT. PERSONEEL 17

LOKAAL PERSONEEL 244

Artsen Zonder Grenzen ging in 
2016 verder met het aanbieden 
van gratis kwaliteitszorg 
aan traumaslachtoffers in 
de Burundese hoofdstad 
Bujumbura.

L’Arche de Kigobe, een private instel-
ling, is een van de twee ziekenhuizen 
die hulp verlenen aan traumaslacht-
offers in Bujumbura, waar herhaalde 
politieke spanningen en economi-
sche problemen zwaar wegen op de 
plaatselijke bevolking. Artsen Zon-
der Grenzen ging in 2015 van start 
met zijn activiteiten in het ziekenhuis, 
toen er onlusten uitbraken in aan-
loop naar de presidentsverkiezingen. 
In 2016 heeft Artsen Zonder Grenzen 
de opvangcapaciteit van l’Arche op-
gevoerd van 43 naar 75 bedden, en 
het aantal behandelingen van trau-
maslachtoffers uitgebreid.
In 2016 hebben onze teams 4.839 
patiënten in de spoedeisende hulp 
behandeld, 1.801 mensen in het 
ziekenhuis opgenomen en 3.184 chi-
rurgische ingrepen uitgevoerd. Ge-
specialiseerde fysiotherapeuten 
hebben 11.237 revalidatiesessies ge-
geven aan patiënten die een operatie 
hadden ondergaan. Daarnaast kre-
gen 1.160 patiënten psychologische 
bijstand.

De strijd tegen cholera 
Artsen Zonder Grenzen heeft on-
middellijk gereageerd op twee chole-
ra-alarmen tijdens het risicoseizoen 
(van augustus tot november). In het 
ziekenhuis in Bujumbura heeft een 
team een centrum voor cholerabe-
handeling opgezet en geholpen bij de 
behandeling van 57 patiënten.

KENIA
BUDGET IN € 5.149.607

INTERNAT. PERSONEEL 9

LOKAAL PERSONEEL 167

De 240.000 inwoners van 
Kibera, de grootste sloppenwijk 
van Nairobi, hebben toegang 
tot uitgebreide medische zorg 
in een kliniek die door Artsen 
Zonder Grenzen wordt gerund. 

De kliniek levert niet alleen standaard 
gezondheidszorg en veilige bevallin-
gen, ze behandelt ook mensen met 
hiv/aids, tbc en niet-overdraagbare 
aandoeningen. In het voorbije jaar 
verleende Artsen Zonder Grenzen in 
Kibera medische zorg aan 176.415 
mensen. 997 nieuwe patiënten schre-
ven zich in voor programma’s voor 
de behandeling van niet-overdraag-
bare aandoeningen zoals verhoogde 
bloeddruk, astma en epilepsie; 728 
mensen volgden een hiv/aids-be-
handeling; en 11 patiënten startten 
met een nieuwe therapie tegen hepa-
titis C. 114 mensen werden verzorgd 
voor seksueel en gendergerelateerd 
geweld en 386 mensen kregen een 
tbc-behandeling. 
Na een aanwezigheid van meer dan 
twintig jaar in Kibera is Artsen Zon-
der Grenzen nu begonnen met de 
procedures om de kliniek over te dra-
gen aan de Keniaanse overheid en 
een andere niet-gouvernementele or-
ganisatie. Die overdracht gebeurt in 
nauw overleg met de plaatselijke ge-
meenschap. In juni werd de kraamaf-
deling, waar per maand tweehonderd 
baby’s worden geboren, met succes 
overgedragen aan de overheid. De 
overdracht van de andere afdelingen 
gebeurt stap voor stap en rond mid-
den 2017 zal alles voltooid zijn. 
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MALAWI
BUDGET IN € 4.108.534

INTERNAT. PERSONEEL 24

LOKAAL PERSONEEL 172

In Malawi werkt Artsen Zonder 
Grenzen aan de versterking 
van het gezondheidssysteem, 
vooral voor patiënten met hiv/
aids en tbc. 

Hiv/aids-behandeling
In het district Nsanje steunt Artsen 
Zonder Grenzen het bestuur van 
het zwaar ondergefinancierde dis-
trict voor het beheer van een behan-
delingsprogramma voor hiv/aids en 
tuberculose op het platteland, voor-
namelijk afgestemd op zuigelingen 
die recent positief bevonden werden 
op hiv/aids. Artsen Zonder Gren-
zen verleent ook hulp door patiën-
ten in een vergevorderd stadium 
van aids/hiv te behandelen in het 
districtsziekenhuis en door zorg te 

bieden aan vrachtwagenchauffeurs 
en sekswerkers.

Hulp in gevangenissen 
In de centrale gevangenissen van 
Maula en Chichiri, waar Artsen Zon-
der Grenzen basiszorg verleent en 
hiv/aids en tbc behandelt, is 97% van 
de gevangenen het afgelopen jaar op 
hiv/aids gescreend. Van de patiënten 
die positief testten, kreeg 94% een be-
handeling en daarvan heeft 93% nu 
een ondetecteerbare virale lading. 
Artsen Zonder Grenzen heeft daarom 
beslist gelijkaardige programma’s op 
te starten in twee andere districtsge-
vangenissen waar de bewoners een 
gebrekkige toegang tot gezondheids-
zorg hebben.
Artsen Zonder Grenzen heeft dit jaar 
ook zijn zogenaamde corridorpro-
gramma verder uitgewerkt. Daarbij 
wordt aan bepaalde bevolkingsgroe-
pen gezondheidszorg verstrekt, meer 
bepaald aan sekswerkers, vracht-
wagenchauffeurs en mannen die 

seksuele betrekkingen hebben met 
andere mannen. Dat gebeurt langs 
de commerciële routes tussen Beira, 
in Mozambique, en de steden van 
Malawi. In totaal hebben zich 1.930 
sekswerkers ingeschreven voor een 
behandelingsprogramma, in Zalewa, 
Mwanza, en in het in 2016 geopende 
centrum in Dedza.

Noodinterventies 
Na negen maanden noodhulp heeft 
Artsen Zonder Grenzen een einde ge-
steld aan zijn project in Kapise, aan 
de grens met Mozambique, waar 
bijna 10.000 Mozambikanen naartoe 
waren gevlucht nadat in hun land in 
december 2015 schermutselingen 
waren uitgebroken.

MALAWI  Mozambikaanse vluchte-
lingen schuiven aan voor drinkwater 
in Kapise.   
© JAMES OATWAY 
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ZIMBABWE
Anna (rechts) heeft hiv en gaat elk jaar naar het 
ziekenhuis om zich op baarmoederhalskanker 
te laten onderzoeken. Ze spreekt met Monica, 
verpleegkundige van Artsen Zonder Grenzen.  
© MÉLANIE WENGER 





MOZAMBIQUE
BUDGET IN € 4.755.950

INTERNAT. PERSONEEL 23

LOKAAL PERSONEEL 218

Ondanks de invoering van ambi-
tieuze projecten die cruciaal zijn 
voor de massale opsporing en 
behandeling van hiv/aids, heeft 
Mozambique nog steeds veel 
moeite om de epidemie onder 
controle te krijgen. 11,5% van 
de volwassenen is besmet.

Dit jaar had Mozambique af te reke-
nen met een minder stabiel politiek 
en economisch klimaat. In het cen-
trum van het land braken nu en dan 
schermutselingen uit en dat heeft be-
paalde gemeenschappen ertoe aan-
gezet naar de grensregio’s te vluchten, 
waar de toegang tot gezondheidszorg 
slechts heel beperkt is. De inkrimping 
van het budget voor gezondheidszorg 
heeft bepaalde structurele proble-
men in het land nog meer uit de hand 
doen lopen, zoals het gebrek aan me-
disch personeel en medicijnen, wat 
een belangrijke impact heeft gehad 
op het verstrekken van gezondheids-
zorg, in het bijzonder op de strijd te-
gen hiv/aids en tuberculose die resis-
tent is tegen geneesmiddelen.

Zorgverlening hiv/aids en tbc 
In de hoofdstad Maputo behan-
delt Artsen Zonder Grenzen patiën-
ten die getroffen zijn door hiv/aids 
en die tweede- en derdelijns aids-
remmersnodig hebben. Artsen Zon-
der Grenzen verzorgt ook specifieke 
gevallen van co-morbiditeit, zoals 
het  Kaposisarcoom en virale hepati-
tis. Meer dan 1.200 patiënten kregen 
tweedelijns aidsremmers en 37 der-
delijns aidsremmers. Het team van 
Artsen Zonder Grenzen biedt ook 
totaalzorg aan patiënten met mul-
tiresistente en ultraresistente tbc, 
waarvoor respectievelijk 185 en 17 
patiënten behandeld werden. In 2016 
werd gestart met een nieuw gericht 
programma voor de behandeling 

van hepatitis C. Binnen het nationale 
systeem voor volksgezondheid kon-
den daar reeds drie patiënten aan 
deelnemen.
Artsen Zonder Grenzen startte in de 
provincie Tete samen met de ngo 
 Village Reach, lokale patiëntengroe-
pen en het provinciebestuur een 
project op om afgelegen gebieden 
te voorzien van geneesmiddelen en 
medisch materiaal. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat plattelandsziekenhui-
zen minder vaak met tekorten aan 
aidsremmers hebben gekampt. Art-
sen Zonder Grenzen blijft ook steun 
verlenen aan het ministerie van Ge-
zondheid in de districten Changara 
en Marara om de behandeling van 
hiv/aids en tuberculose makkelijker 
toegankelijk te maken door innova-
tieve modellen te gebruiken die ge-
baseerd zijn op de betrokkenheid van 
de gemeenschappen; om het aantal 
patiënten dat een tweedelijns aids-
remmers krijgt te verhogen; en om 
bijzondere aandacht te geven aan de 
kwetsbare bevolkingsgroepen in die 
twee districten.

Het corridor-project 
Artsen Zonder Grenzen blijft door-
gaan met de ontwikkeling van gedif-
ferentieerde zorgmodellen voor bij-
zonder kwetsbare groepen, onder 
andere sekswerkers en mannen die 
een seksuele relatie hebben met an-
dere mannen, in het kader van het 
zogenaamde corridor-project. Dat 
project ging in 2014 van start en om-
vat 180 gevoelige zones langs de com-
merciële verbindingsroute tussen de 
grote havenstad Beira en de mijnre-
gio in de provincie Tete en de grens 
met Malawi. Dankzij dit project kon-
den dit jaar hiv/aids en andere sek-
sueel overdraagbare aandoeningen 
vastgesteld worden bij 939 vrachtwa-
genchauffeurs op de lange afstand, en 
bij 885 sekswerkers, een groep die he-
lemaal buiten de maatschappij staat 
en waarvan ongeveer 50% met hiv/
aids is besmet. In totaal namen meer 
dan 4.000 sekswerkers contact op met 
onze diensten, 33 tot 50% wordt nog 

steeds actief opgevolgd.

Nieuwe projecten 
In het district Morrumbala in de pro-
vincie Zambezia, waar de gezond-
heidsindicatoren van vrouwen en de 
moedersterfte tot de slechtste van het 
land behoren, is Artsen Zonder Gren-
zen begonnen met een project dat ge-
baseerd is op gemeenschapsaanpak 
en zich richt op gezinsplanning en 
verloskundige zorg.
In het noorden van het district Mos-
surize, in de provincie Manica, is Art-
sen Zonder Grenzen gestart met de 
ondersteuning van de gezondheids-
autoriteiten door buurtklinieken in 
te zetten en zorg te verlenen aan ge-
meenschappen die een sterk vermin-
derde toegang tot gezondheidszorg 
hebben door de conflicten die nu 
en dan uitbreken. De Artsen Zonder 
Grenzen-teams hebben ook bijge-
dragen aan actieve voedingscontrole, 
een grootschalige vaccinatiecam-
pagne, de bevoorrading van genees-
middelen en de aanleg van drinkwa-
ter- en sanitaire voorzieningen in de 
vluchtelingenkampen.
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ZIMBABWE
BUDGET IN € 8.068.456

INTERNAT. PERSONEEL 18

LOKAAL PERSONEEL 144

Artsen Zonder Grenzen heeft 
in partnership met het Zimbab-
waanse ministerie van Gezond-
heid en Kinderbescherming 
meerdere projecten lopen om 
behandelingen ter beschikking 
te stellen tegen hiv/aids, tbc, 
niet-overdraagbare aandoe-
ningen en psychologische 
stoornissen.

De economische situatie van het 
land blijft verslechteren en daardoor 
zijn er steeds minder middelen voor 
overheidsuitgaven en sociale dienst-
verlening. Bijgevolg heeft de ge-
zondheidssector af te rekenen met 
enorme uitdagingen, met name een 
tekort aan medische producten. Bo-
vendien werd het land zwaar getrof-
fen door overstromingen en diverse 
epidemieën van door water overge-
brachte ziekten als gevolg van de ver-
slechterde waterkwaliteit en gezond-
heidsomstandigheden. Verschillende 
regio’s zijn getroffen, en vooral de 
hoofdstad Harare.
De prevalentie van het hiv/aids-vi-
rus is gedaald van 30% begin de ja-
ren 2000 tot 15% vandaag. Deson-
danks zijn er nog steeds grote lacunes, 
vooral in de routineuze opvolging 
van de virale lading en tweedelijns 
aidsremmers. Ook baarmoederhals-
kanker is een onrustwekkend ge-
zondheidsprobleem: seropositieve 
vrouwen hebben vijf maal meer ri-
sico op die kanker dan seronegatieve 
vrouwen.

Activiteiten in de hoofdstad 
Artsen Zonder Grenzen verleent inte-
grale zorg aan slachtoffers van seksu-
eel geweld en biedt gespecialiseerde 
dienstverlening voor de behandeling 
van jongvolwassenen in het stede-
lijk district Mbare. De polikliniek Ep-
worth biedt een volledig programma 
voor de behandeling van hiv/aids, tbc 

en multiresistente tbc, afgestemd op 
patiënten van alle leeftijden. Daar-
naast biedt ze ook tests voor het op-
sporen van baarmoederhalskanker 
en vroegtijdige behandelingsstrate-
gieën waar alle seropositieve vrou-
wen gebruik van kunnen maken.
Artsen Zonder Grenzen gaat ook door 
met de aanleg en het herstel van wa-
terputten in de meest kwetsbare wij-
ken van de stad om de bevolking te 
voorzien van drinkbaar water en te 
vermijden dat er epidemieën uitbre-
ken van aan water gebonden ziektes 
zoals tyfus en cholera.
Onze teams leveren ook een bij-
drage bij het screenen en behandelen 
van hiv/aids, tbc en psychologische 
stoornissen in de zwaarbewaakte ge-
vangenis van Chikurubi. Ze verstrek-
ken zorg, psychologische begeleiding 
en psychiatrische behandelingen aan 
patiënten van de dienst psychiatrie 
van het centrale ziekenhuis van Ha-
rare. Artsen Zonder Grenzen biedt 
ook mobiele psychiatrische zorg en 
gemeenschapsopvolging aan patiën-
ten die uit het ziekenhuis ontslagen 
zijn, om een eventuele terugval of 
noodzakelijk heropname in het zie-
kenhuis te voorkomen. 
In 2016 hebben de teams van Art-
sen Zonder Grenzen 1.579 individu-
ele psychologische sessies gehouden 
en 180 groepssessies. Artsen Zonder 
Grenzen heeft ook de vernieuwing 
en bouw van een nieuwe ambulante 
dienst van het psychiatrisch zieken-
huis van Harare tot een goed einde 
gebracht. Op die manier werd de ca-
paciteit opgevoerd tot 100 bedden.

Actie in Gutu
In Gutu past Artsen Zonder Grenzen 
sinds 2011 een gemeenschapsaanpak 
toe voor het superviseren van grote 
groepen stabiele patiënten die dra-
ger zijn van hiv/aids. De eerste resul-
taten van het onderzoek dat Artsen 
Zonder Grenzen in juni 2016 uit-
voerde, tonen aan dat het district de 
doelstellingen 86-94-86 heeft bereikt, 
wat dus dicht in de buurt komt van 
de 90-90-90-doelstelling. In Mwenezi 
werkt Artsen Zonder Grenzen samen 

met het ministerie van Volksgezond-
heid en Kinderbescherming voor het 
realiseren van het initiatief ‘screening 
en behandeling’ en daar zouden on-
geveer 18.000 mensen met hiv/aids 
moeten kunnen van profiteren.
In de zes districtscentra voor volks-
gezondheid blijft Artsen Zonder 
Grenzen het ministerie van Volks-
gezondheid en Kinderbescher-
ming ook verder steunen voor de in-
voering van nieuwe zorgmodellen, 
 aidsremmerpatiëntengroepen, pre-
ventieve opsporingstests en vroeg-
tijdige behandelingsstrategieën voor 
baarmoederhalskanker.

 Ǒ In Manicaland is Artsen Zonder 
Grenzen in vijf districten begon-
nen met het opzetten van patiën-
tengroepen en met routinematige 
follow-uptests van virale lading 
voor patiënten die aidsremmers 
nemen. In het district Chipinge 
en in het provincieziekenhuis 
van Mutare biedt Artsen Zonder 
Grenzen ondersteuning aan het 
ministerie van Volksgezondheid 
en Kinderbescherming voor de 
behandeling van niet-overdraag-
bare aandoeningen, zoals diabe-
tes en verhoogde bloeddruk.

 Ǒ In Epworth, Gutu en Mwenezi 
heeft Artsen Zonder Grenzen de 
behandeling van 26 patiënten 
met multiresistente tbc op zich 
genomen.

 Ǒ In Beitbridge hebben de teams 
van Artsen Zonder Grenzen psy-
chologische bijstand gegeven en 
medische zorg verstrekt aan Zim-
babwanen die Zuid-Afrika zijn 
uitgezet.

 Ǒ Op nationaal vlak heeft Artsen 
Zonder Grenzen ook meegewerkt 
aan de verspreiding van gerichte 
en regelmatige follow-uptests van 
de virale lading. In 2016 heeft Art-
sen Zonder Grenzen in samen-
werking met UNITAID 84.502 
viraleladingtests uitgevoerd.
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ZUID-AFRIKA 
BUDGET IN € 7.135.342

INTERNAT. PERSONEEL 23

LOKAAL PERSONEEL 188

Zuid-Afrika, dat wereldwijd het 
hoogste aantal hiv/aids-patiën-
ten heeft, zet het licht op groen 
voor nieuwe behandelingen 
tegen multiresistente tbc.

Voor Zuid-Afrika was 2016 een be-
wogen jaar, met grote verschuivin-
gen op politiek en economisch vlak. 
De meerderheidspartij verloor na 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
augustus immers de controle over 
meerdere grote steden. De Zuid-Afri-
kaanse burgers blijven ijveren, soms 
met geweld, voor een betere open-
bare dienstverlening en politieke lei-
ders die hun verantwoordelijkheid 
nemen.

Provincie KwaZulu-Natal
Het reeds lopende project van Artsen 
Zonder Grenzen voor het bestrijden 
van hiv/aids en tbc, waarbij 114.000 
patiënten betrokken zijn, wil van het 
district uThungulu de eerste plaats 
in Zuid-Afrika maken waar de am-
bitieuze 90-90-90 doelstellingen van 
UNAIDS worden behaald. 
Het rapport Een kentering in de hiv/
aids- en tbc-epidemie in de provincie 
KwaZulu-Natal schetst hoe het pro-
ject met de gemeenschappen samen-
werkt waardoor het aantal hiv/aids- 
en tbc-screenings, en de toegang 
tot en de therapietrouw aan de hiv/
aids-behandeling kon worden opge-
voerd. Het hoopt de toekomstige stra-
tegie van de Zuid-Afrikaanse regering 
te kunnen beïnvloeden en zo op nati-
onaal vlak de 90-90-90 doelstellingen 
te kunnen bewerkstelligen. In 2016 
werden 56.029 mensen gescreend, 
2.370 mannen besneden en er wer-
den 1.573.756 voorbehoedsmiddelen 
uitgedeeld.

Hiv/aids en tbc in Khayelitsha
Het project in Khayelitsha, aan de 
rand van Kaapstad, werkt aan de ont-
wikkeling en toediening van behan-
delingen tegen multiresistente tbc, en 
van innovatieve zorgmodellen voor 
patiënten die besmet zijn met zowel 
hiv/aids als tbc.
In 2016 heeft het team van Artsen 
Zonder Grenzen zich gefocust op de 
ontwikkeling van zorgmodellen voor 
bepaalde risicogroepen zoals zwan-
gere vrouwen en zuigelingen, adoles-
centen en mannen. 
In partnerschap met de stad Kaap-
stad en de vereniging mothers2mo-
thers werden dertien centra opgericht 
waar moeders met baby’s elkaar na de 
geboorte kunnen ontmoeten. Op die 
manier krijgen de vrouwen toegang 
tot alle diensten die verband houden 
met hiv/aids en andere gezondheids-
problemen, zowel gericht op de moe-
der als op het kind. Dat leidt tot een 
grotere therapietrouw.

Het hele jaar door heeft Artsen Zon-
der Grenzen ervoor geijverd dat de 
toegelaten patiënten, zowel in Khaye-
litsha als in de rest van Zuid-Afrika, 
een behandeling met nieuwe medi-
cijnen kunnen krijgen. Zuid-Afrika 
biedt op nationaal vlak de mogelijk-
heid om bedaquiline te gebruiken, 
het nieuwste geneesmiddel voor tbc. 
In Khayelitsha heeft Artsen Zonder 
Grenzen de grootste groep patiënten 
van het land die behandeld wordt met 
een ander beloftevol tuberculostati-
cum, namelijk delamanide. In 2016 
kregen 61 nieuwe patiënten een be-
handeling met delamanide. Artsen 
Zonder Grenzen steunt ook het mi-
nisterie van Gezondheid van Wes-
tern Cape om patiënten die getroffen 
zijn door resistente tbc een gespecia-
liseerde behandeling aan te kunnen 
bieden.

38

ARTSEN ZONDER GRENZEN



Slachtoffers van seksueel geweld 
Artsen Zonder Grenzen heeft ook in 
2016 het ministerie van Volksgezond-
heid van de provincie Noordwest ge-
steund om betere zorgtoegang te ge-
ven aan slachtoffers van seksueel 
geweld in Rustenburg, de befaamde 
Zuid-Afrikaanse ‘platinum belt’.
De resultaten van een onderzoek dat 
Artsen Zonder Grenzen heeft uitge-
voerd bij 800 vrouwen tussen 18 en 
49 jaar in de regio Rustenburg toont 
aan dat in het district Bojanala een op 
de vier vrouwen op een bepaald mo-
ment in haar leven verkracht is ge-
weest, en dat 50% het slachtoffer was 
van vormen van seksueel of huiselijk 
geweld. Nochtans heeft 95% van de 
vrouwen dat geweld nooit gemeld in 
een gezondheidsinstelling.
Artsen Zonder Grenzen steunt drie 
Kgomotso-zorgcentra, instellingen 
voor basisgezondheid die essentiële 
medische, juridische en psychosoci-
ale bijstand verlenen aan slachtoffers 

van seksueel geweld. Op die ma-
nier willen ze ziektes en pijn indij-
ken die het gevolg zijn van verkrach-
ting. Hun programma omvat met 
name forensisch onderzoek, het toe-
dienen van post-exposure profylaxie 
om hiv-besmetting en andere seksu-
eel overdraagbare aandoeningen te 
voorkomen en het verstrekken van 
psychologische bijstand en psycho-
sociale begeleiding. In 2016 werden 
299 slachtoffers van seksueel geweld 
behandeld.
Daarnaast is Artsen Zonder Grenzen 
verder gegaan met haar nationale be-
wustmakingscampagne om slachtof-
fers van seksueel geweld een betere 
zorgtoegang te verlenen.

Een betere patentwetgeving 
In 2011 was Artsen Zonder Grenzen 
stichtend lid van de coalitie Verbeter 
de patentwetgeving. Die bestaat uit 
32 patiëntengroepen en organisaties 
die ijveren voor een hervorming van 
de Zuid-Afrikaanse wetgeving om-
trent intellectueel eigendom. Die be-
lemmert immers dat geneesmiddelen 
voor iedereen in het land betaalbaar 
zijn. 
Na jaren druk uitoefenen heeft de 
Zuid-Afrikaanse minister van Handel 
en Industrie in juli 2016 een nieuw 
wettelijk kader omtrent intellectueel 
eigendom bekendgemaakt. In sep-
tember heeft de coalitie een rapport 
uitgebracht waaruit blijkt hoe belang-
rijk het is de patentwetgeving te her-
vormen. De coalitie blijft druk uitoe-
fenen op de regering opdat ze werkt 
maakt van een wetshervorming.

Stop de gebrekkige bevoorrading 
Via Stop Stockouts Project, een burge-
rinitiatief, waakt Artsen Zonder Gren-
zen samen met vijf andere organi-
saties over de beschikbaarheid van 
basisgeneesmiddelen in de Zuid-Afri-
kaanse ziekenhuizen. Ze zorgen er-
voor dat eventuele tekorten snel aan-
gevuld worden. De gemeenschappen 
worden opgeleid om bevoorradings-
tekorten snel te signaleren en de ge-
zondheidsoverheden worden aange-
moedigd, indien nodig aangemaand, 

actie te ondernemen om de bevoor-
radingsketens te hervormen. In 2016 
kreeg het project 605 meldingen van 
medicijntekorten via zijn nationaal 
oproepnummer dat dag en nacht be-
mand is, 3.454 patiënten en gemeen-
schapsactivisten kregen een oplei-
ding. Het project heeft een driejarige 
subsidie van de Europese Unie gekre-
gen waardoor het zijn activiteiten kan 
voortzetten.

ZUID-AFRIKA   
In Rustenburg 
gebruiken ver-
pleegkundigen 
schema’s om 
de diagnose te 
stellen bij kinde-
ren die seksueel 
misbruikt zijn.  
© GARRET BARNWELL  
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LIBANON
BUDGET IN € 16.481.705

INTERNAT. PERSONEEL 25

LOKAAL PERSONEEL 144

Libanon, een land met 4,4 
miljoen inwoners, vangt meer 
dan 1,4 miljoen Syrische vluch-
telingen op en biedt daarnaast 
ook onderdak aan honderddui-
zenden vluchtelingen uit andere 
landen. Libanon is wereldwijd 
het land met de meeste vluch-
telingen per inwoner. Vooral 
de toestroom van Syrische 
vluchtelingen is een zware 
belasting voor de economie 
en de infrastructuur van het 
land. De druk is voelbaar in alle 
sectoren, waaronder onderwijs, 
gezondheidszorg, huisvesting, 
water en elektriciteit.

Door de omvang van de crisis en de 
beperkte middelen heeft het Liba-
nese systeem voor gezondheidszorg 
zijn maximumcapaciteit bereikt. Dat 
maakt dat de kwetsbaarste bevol-
kingsgroepen – ongeacht of dat Li-
banezen, Libanese terugkeerders, 
Palestijnse Syriërs of Syrische vluch-
telingen zijn – nog amper toegang 
hebben tot medische diensten, be-
handeld kunnen worden en geschikte 
geneesmiddelen kunnen krijgen. 
Op dit moment is Artsen Zonder 
Grenzen aanwezig in Noord-Libanon, 
Zuid-Beiroet en Saida, en sinds 2011 
leveren we onophoudelijk gratis kwa-
liteitsvolle basisgezondheidszorg aan 
mensen in nood. Die hulp omvat de 
behandeling van chronische ziekten 
en een uitgebreid pakket reproduc-
tieve gezondheidzorg, maar ook gees-
telijke gezondheidszorg en hulp bij 
gezondheidspromotie. Artsen Zon-
der Grenzen biedt ook behandelin-
gen voor chronische ziekten aan en 
beheert, verspreid over het land, drie 
gezondheidscentra voor vrouwen en 
kinderen.

Zuid-Beiroet
In Shatila, slechts 4 kilometer van het 
centrum van Beiroet, leven meer dan 
30.000 vluchtelingen (Syriërs, Pales-
tijnen, Palestijnen uit Syrië en min-
derheden) in erbarmelijke omstan-
digheden. Om in Zuid-Beiroet de 
stijgende behoeften op het vlak van 
gezondheidszorg op te vangen runt 
Artsen Zonder Grenzen sinds septem-
ber 2013 in het vluchtelingenkamp 
Shatila een centrum voor basisge-
zondheidszorg en een gezondheids-
centrum voor vrouwen en kinderen. 
In het vluchtelingenkamp Burj al-Ba-
rajneh, eveneens in de zuidelijke 
voorsteden van Beiroet, heeft Artsen 
Zonder Grenzen zijn activiteiten uit-
gebreid en een nieuw gezondheids-
centrum geopend dat seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg ver-
leent, onder andere de behandeling 
van seksueel overdraagbare aandoe-
ningen, het geven van psychologi-
sche bijstand en het organiseren van 
activiteiten rond gezondheidspromo-
tie voor de lokale bevolking. In mei 
2016 is het gezondheidscentrum van 
Artsen Zonder Grenzen in Burj al-Ba-
rajneh gestart met  een thuiszorgpro-
gramma voor chronische patiënten 
met mobiliteitsproblemen. 
In december 2016 heeft Artsen Zon-
der Grenzen in Bar Elias een centrum 
voor het behandelen van chronische 
ziekten geopend. Het biedt zorg aan 
chronisch zieken en wil de behande-
ling van niet-overdraagbare aandoe-
ningen bij de meest kwetsbare bevol-
kingsgroepen in Bar Elias verbeteren.

Noord-Libanon
In het district Akkar heeft Artsen Zon-
der Grenzen in april 2015 een extra 
kliniek voor basisgezondheidszorg 
geopend in Abdeh, ten noorden van 
Tripoli. Als reactie op de grote medi-
sche en sociale noden bij de kwets-
bare gemeenschappen Libanese en 
Syrische vluchtelingen die in de oos-
telijke grensgebieden van Akkar le-
ven, startte Artsen Zonder Grenzen in 
februari 2016 met zijn activiteiten in 
Wadi Khaled en Akroum. Van februari 
tot juli 2016 steunde Artsen Zonder 
Grenzen de afdeling Lichte Verwon-
dingen in het centrum voor basisge-
zondheidszorg Al Makassed in Hiche 
en verleende er ook geestelijke ge-
zondheidszorg aan de bevolking. In 
september 2016 werd het project ge-
heroriënteerd en sindsdien wordt er 
vooral ingezet op het leveren van ba-
sisgezondheidszorg, met de nadruk 
op het behandelen van chronische 
aandoeningen en het verlenen van 
psychologische bijstand in Wadi Kha-
led en Akroum.

Saida
We hebben ook consultaties voor ba-
sisgezondheidszorg verricht in het 
Human Call Hospital in Ein-al-Hel-
weh, het grootste kamp voor Pales-
tijnse vluchtelingen in Libanon waar 
vandaag zo’n 100.000 mensen leven, 
en dat nu ook Syrische vluchtelingen 
en Palestijnse vluchtelingen uit Syrië 
herbergt. 
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SYRIË
BUDGET IN € 26.573.538

INTERNAT. PERSONEEL -

LOKAAL PERSONEEL 15

De oorlog in Syrië en het 
extreme geweld tegen burgers 
gaat nu al zes jaar onverdroten 
verder. Nog steeds is er geen 
enkele hoop op vrede.

Burgerzones worden dagelijks ge-
bombardeerd en de plaatselijke bur-
gerbevolking is van elke bijstand uit-
gesloten. De voedselbevoorrading en 
de gezondheidszorg zijn erg beperkt, 
vooral in de bezette gebieden. Talrijke 
ziekenhuizen kampen met een tekort 
aan medisch materiaal en personeel, 
want een groot deel van de gezond-
heidswerkers is gevlucht of gedood. 
Meer dan de helft van de Syrische be-
volking is ontheemd. Volgens het UN-
HCR, het Hoog Commissariaat voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties, zijn meer dan 4,8 miljoen 
mensen naar het buitenland gevlucht 
en zijn zes miljoen mensen in eigen 
land op de dool. Velen van hen zitten 
vast in bezette gebieden of aan de ge-
sloten grenzen van de buurlanden.
De medische voorzieningen, het per-
soneel en de patiënten zijn het slacht-
offer van blinde of gerichte aanvallen. 
In 2016 werden 32 medische voor-
zieningen, gesteund door het opera-
tioneel centrum van Artsen Zonder 
Grenzen in Brussel, gebombardeerd. 
Volgens de Syriëcommissie van de 
Amerikaanse Universiteit van Bei-
roet werden sinds het uitbreken van 
de oorlog minstens 814 gezondheids-
werkers gedood.
In dit land, waar Artsen Zonder Gren-
zen eigenlijk een van haar groot-
ste medische hulpprogramma’s zou 
moeten hebben, is onze rechtstreekse 
aanwezigheid erg beperkt. De Syri-
sche regering heeft ons geen toestem-
ming gegeven om actief te zijn in het 
land, ondanks herhaalde verzoeken 
van onze kant, en door de hoge on-
veiligheid kunnen onze medewerkers 
de bewoners van de zones die door 

de oppositie worden gecontroleerd 
haast onmogelijk hulp bieden. 
In 2014 heeft IS medewerkers van 
Artsen Zonder Grenzen ontvoerd en 
maanden vastgehouden alvorens 
hen vrij te laten. Omdat de hogere 
echelons van IS de veiligheid van 
onze medewerkers niet wou waar-
borgen, heeft Artsen Zonder Grenzen 
besloten zich terug te trekken uit de 
gebieden die door IS gecontroleerd 
worden.
In 2016 is Artsen Zonder Grenzen wel 
vanaf afstand steun blijven verlenen 
aan de Syrische medische netwer-
ken in de zones waar Artsen Zonder 
Grenzen niet rechtstreeks aanwezig 
kan zijn.

Gouvernement Idlib
Artsen Zonder Grenzen heeft haar 
steun aan het centrale regionale zie-
kenhuis in Qunaya opgevoerd door 
over te stappen op een completer 
steunprogramma dat alle ziekenhuis-
diensten helpt bij het beheer van ma-
teriaal en technische voorzieningen. 
In 2016 heeft het ziekenhuis 105.168 
ambulante consultaties verstrekt en 
12.011 patiënten in het ziekenhuis 
verzorgd. Artsen Zonder Grenzen is 
ook hulp beginnen leveren bij het 
systematisch vaccineren in de zie-
kenhuizen in Qunaya en Darkouch. 
Daarbij werden in totaal 53.341 vac-
cins geplaatst.

Steun op afstand van medische 
voorzieningen overal in het land 
Sinds 2011 verlenen we bijstand aan 
een groeiend aantal medische voor-
zieningen in een aantal van de zo-
nes die het zwaarst door het conflict 
getroffen zijn en waar Artsen Zonder 
Grenzen geen rechtstreekse toegang 
heeft. Dat programma wordt vanuit 
de buurlanden gestuurd en bestaat 
uit:

Ǒ het doneren van geneesmiddelen, 
medische uitrusting en noodkits 

Ǒ opleidingen vanop afstand geven 
aan dokters in Syrië 

Ǒ medisch en technisch advies 
verstrekken 

Ǒ financiële steun verlenen om de 
beheerskosten van de gezond-
heidsstructuren te dekken. 

In de bezette gebieden zijn artsen 
nog sterker afhankelijk van de clan-
destiene steun van Artsen Zonder 
Grenzen. Bezettende troepen gaan 
immers vaak medische basisproduc-
ten stelen bij de officiële humanitaire 
hulpkonvooien. In die gezondheids-
structuren is geen enkele arts van Art-
sen Zonder Grenzen aanwezig, want 
ze bevinden zich in zones waar het 
onmogelijk of te gevaarlijk is om me-
dewerkers van Artsen Zonder Gren-
zen in te zetten.
In 2016 hebben we 70 medische 
structuren verspreid over het land 
geregeld bijgestaan, meer bepaald in 
Hama, Homs, Idlib, Quneitra en in 
de plattelandsgouvernementen van 
Damascus. Die gezondheidsstructu-
ren hebben meer dan twee miljoen 
ambulante consultaties verstrekt, 
195.000 chirurgische ingrepen uitge-
voerd en bij 16.000 geboortes hulp 
verleend. Toch kunnen niet al die 
activiteiten uitsluitend toegeschre-
ven worden aan de programma’s 
van Artsen Zonder Grenzen: hoewel 
sommige voorzieningen enkel door 
Artsen Zonder Grenzen worden ge-
steund, genieten vele andere van an-
dere vormen van hulp. We hebben 
ook gerichte bijstand geboden aan 
20 medische voorzieningen over het 
hele land onder de vorm van materi-
aal- en geneesmiddelenschenkingen.
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SYRIË
De zware bombardementen op Oost-
Aleppo in oktober maakten het onmo-
gelijk voor ouders om met hun kinderen 
naar het ziekenhuis te gaan.  
© AZG



AFGHANISTAN
BUDGET IN € 11.364.969

INTERNAT. PERSONEEL 52

LOKAAL PERSONEEL 1.254

In Afghanistan richt Artsen 
Zonder Grenzen inspanningen 
op het verbeteren van de 
toegang tot spoedeisende hulp, 
pediatrische zorg en moeder-
zorg. De moedersterftegraad in 
het land behoort tot de hoogste 
ter wereld.

Na een Amerikaanse militaire aan-
val in oktober 2015, waarbij het trau-
maziekenhuis van Kunduz vernietigd 
werd en 42 dodelijke slachtoffers vie-
len, heeft Artsen Zonder Grenzen on-
derhandelingen opgestart met alle 
strijdende partijen over de neutrali-
teit van zorgverlening. Eind 2016 heb-
ben de partijen zich er uiteindelijk 
toe verbonden het personeel en de 
patiënten van Artsen Zonder Gren-
zen te respecteren en toe te staan dat 
iedereen die in nood verkeert zorg 
toegediend krijgt, ongeacht de etni-
sche afkomst, het geloof of de poli-
tieke overtuiging. Hoewel een derge-
lijk akkoord moeilijk te waarborgen is 
in een actieve conflictzone, denkt Art-
sen Zonder Grenzen toch dat die be-
loftes hen in staat zullen stellen hun 
trauma-activiteiten in Kunduz in 2017 
opnieuw op te starten.
In 2016 heeft het conflict in Afghani-
stan zich nog uitgebreid. Andere pro-
jecten die Artsen Zonder Grenzen in 
het land heeft, zijn nog steeds opera-
tioneel en het aantal patiënten is zelfs 
toegenomen omdat de medische be-
hoeften van de bevolking gestegen 
zijn. Een kwart van de bevallingen 
waarbij Artsen Zonder Grenzen bij-
stand verleent, heeft plaats in Afgha-
nistan, en onze teams hebben dit jaar 
meer dan 66.000 baby’s op de wereld 
helpen zetten.

Het Ahmad Shah Baba-ziekenhuis
De bevolking in de Afghaanse hoofd-
stad Kaboel is sterk toegenomen en 
de openbare gezondheidsdiensten 
kunnen de medische behoeften niet 
meer aan. In het districtziekenhuis 
Ahmad Shah Baba, in het oostelijke 
deel van Kaboel, met een patiënten-
potentieel van ruim 1,2 miljoen men-
sen, steunt Artsen Zonder Grenzen de 
inspanningen van het ministerie van 
Volksgezondheid voor ziekenhuisop-
names en ambulante zorg. Daarbij 
wordt vooral aandacht besteed aan 
moederzorg en spoedeisende hulp. 
Het team verleent ook medische zorg 
aan kinderen, behandelt ondervoe-
ding, geeft advies voor gezinsplan-
ning en organiseert acties voor ge-
zondheidspromotie en vaccinaties. 
Binnen het ziekenhuis verleent het 
team zijn steun aan het laborato-
rium, de radiologieafdeling en het 
programma voor het behandelen van 
tuberculose.
Artsen Zonder Grenzen is erin ge-
slaagd op opvangcapaciteit van het 
ziekenhuis te verhogen van 46 naar 
62 bedden en is dit jaar ook begonnen 
met het herstellen van de gebouwen. 
Het personeel heeft 100.000 consul-
taties verleend en 18.966 bevallingen 
begeleid, dat is bijna twintig procent 
meer dan in 2015.
In 2016 is Artsen Zonder Grenzen 
begonnen met een nieuw behande-
lingsprogramma voor niet-overdraag-
bare chronische aandoeningen zo-
als diabetes, verhoogde bloeddruk, 
chronische obstructieve longaan-
doeningen, astma en epilepsie. On-
geveer 600 patiënten hebben dat pro-
gramma gevolgd.

De materniteit van Khost
Artsen Zonder Grenzen heeft in 2012 
een materniteit geopend in Khost, in 
het oosten van Afghanistan, om het 
gebrek aan verloskundige zorg in die 
regio aan te pakken. Dit ziekenhuis 
zorgt voor een lagere moedersterfte 
door vrouwen gratis een veilige om-
geving te bieden waar ze kunnen be-
vallen, bijgestaan door medisch per-
soneel dat voor het grootste deel uit 
vrouwen bestaat.
Het aantal bevallingen is in twee jaar 
tijd met veertig procent toegenomen, 
van 15.204 in 2014 tot 21.335 in 2016. 
In december vonden er 1.905 beval-
lingen plaats, dat is omgerekend zo’n 
zestig bevallingen per dag. In 2016 
werden 1.746 pasgeborenen opgeno-
men op de afdeling neonatologie, een 
toename met vijftien procent in ver-
gelijking met het jaar voordien.
Dit jaar is Artsen Zonder Grenzen 
van start gegaan met de ondersteu-
ning van drie gezondheidscentra in 
afgelegen districten in de provincie 
Khost om daar de capaciteit voor bij-
stand bij normale bevallingen op te 
schroeven. Het is de bedoeling zo is 
het aantal eenvoudige bevallingen in 
de materniteit van Khost te vermin-
deren zodat het medische team zich 
volledig op moeilijke bevallingen kan 
richten.
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PAKISTAN
BUDGET IN € 11.521.640

INTERNAT. PERSONEEL 29

LOKAAL PERSONEEL 738

Toegang tot gezondheidszorg 
blijft een grote uitdaging in 
Pakistan, in het bijzonder 
voor mensen in afgelegen 
plattelandsdorpen, in stedelijke 
sloppenwijken en in gebieden 
waar conflicten woeden.

Gezondheidszorg voor vrouwen en 
kinderen is een ernstig probleem: in 
landelijke gebieden sterven vrouwen 
als gevolg van vermijdbare compli-
caties tijdens de zwangerschap en 
de bevalling, en in veel gebieden is 
er geen neonatale zorg:  1 kind op 11 
sterft vóór zijn vijfde verjaardag. Art-
sen Zonder Grenzen blijft de gezond-
heidsoverheden bijstaan om de hoog-
ste nood te verhelpen.

Federaal Bestuurde 
Stamgebieden
Artsen Zonder Grenzen biedt me-
dische zorg aan kwetsbare gemeen-
schappen in Bajaur, het meest noor-
delijk gelegen stamgebied. In het 
burgerziekenhuis in Nawagai werken 
onze teams in de polikliniek, de sta-
bilisatiekamer en het gezondheids-
centrum voor vrouwen en kinderen. 
Bovendien behandelen ze er ook der-
male leishmaniasis, een ziekte die in 
Bajaur endemisch is. In 2016 werden 
er 31.069 ambulante en 8.152 nood-
consultaties verricht. Daarnaast biedt 
Artsen Zonder Grenzen steun aan het 
hoofdziekenhuis in het stamgebied 
Khar als er een grote toevloed van ge-
wonden is. 

Spoedeisende hulp en 
moederzorg 
In Timurgara, zo’n 200 kilometer ten 
noorden van Peshawar, steunt Art-
sen Zonder Grenzen de spoedei-
sende hulp, reanimatie, observatie 
en neonatologie van het centrale zie-
kenhuis in dat district. Teams staan 
in voor alle zorgen bij noodbevallin-
gen, inclusief chirurgische ingrepen, 
en hebben 9.627 kinderen op de we-
reld helpen zetten. De afdeling co-
ronaropathie heeft 2.667 patiënten 
met acuut coronair syndroom behan-
deld en het team voor geestelijke ge-
zondheidszorg liet 3.987 consultaties 
optekenen. Het personeel heeft in 
de gemeenschappen ook diverse ac-
tiviteiten voor gezondheidspromo-
tie opgezet en organiseerde in totaal 
7.713 bijeenkomsten. In december 
is Artsen Zonder Grenzen daarnaast 
gestart met een nieuwe digitale 
röntgenafdeling.

Machar Colony
In de sloppenwijk Machar Colony in 
Karachi heeft Artsen Zonder Grenzen 
107.397 ambulante consultaties ver-
richt in de kliniek die ze samen met 
de SINA Health Education & Welfare 
Trust runt. Machar Colony is dicht-
bevolkt en telt ongeveer 200.000 in-
woners die in vuile en ongezonde 
omstandigheden leven. Het pro-
gramma voorziet in basiszorg, stan-
daard spoedeisende hulp, verzorging 
tijdens en na de zwangerschap, gees-
telijke gezondheidszorg en ook leer-
sessies in verband met hygiëne en 
gezondheid. Daarnaast onderzoekt 
Artsen Zonder Grenzen mensen op 
hepatitis C, een ziekte die daar veel 
voorkomt, en mensen bij wie de diag-
nose wordt gesteld, krijgen behande-
lingen van hoge kwaliteit. In 2016 kre-
gen 412 patiënten een behandeling 
tegen hepatitis C en 301 van hen zijn 
intussen volledig genezen.

Khyber Patunkwa
In april zorgde zware regenval in Khy-
ber Patunkwa voor overstromingen. 
Samen met de Provinciale Rampen-
bestrijdingsdienst heeft Artsen Zon-
der Grenzen 1.659 noodkits uitge-
deeld aan de getroffen bevolking in 
Swat, Kohistan en Shangla.
Artsen Zonder Grenzen voerde een 
sensibiliseringscampagne over den-
gue in Timurgara, Balambat en in een 
kamp voor Afghaanse vluchtelingen 
en bereikte daarmee 4.219 gezinnen. 
In de zomer van 2016 heeft een team 
in de sloppenwijk van Machar Co-
lony tien hulpposten ter preventie 
van zonnesteken opgericht. Er werd 
drinkwater uitgedeeld en eerste hulp 
verleend. In totaal hadden 23.000 
mensen baat bij die actie.
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PAKISTAN
Een verpleegkundige neemt de temperatuur 
van een pasgeboren baby in Timurgara.  
© NASIR GHAFOOR





INDIA
BUDGET IN € 5.065.385

INTERNAT. PERSONEEL 19

LOKAAL PERSONEEL 150

In India strijdt Artsen Zonder 
Grenzen tegen tbc, hiv/aids, 
hepatitis C en malaria.

Mumbai
In Mumbai levert Artsen Zonder 
Grenzen alle mogelijke zorg aan pa-
tiënten met hiv/aids en resistente tbc. 
Artsen Zonder Grenzen werkt mee 
aan vier verschillende projecten die 
tot doel hebben het aantal mensen 
dat door tbc en hiv/aids besmet wordt 
en daaraan sterft te verminderen door 
patiënten toegang te verlenen tot gra-
tis kwaliteitsvolle medische en psy-
chosociale zorg. We ontwikkelen ook 
patiëntgerichte, geïndividualiseerde 
zorgmodellen en proberen invloed 
uit te oefenen op de Indiase richtlij-
nen inzake volksgezondheid. 
In de onafhankelijke kliniek van Art-
sen Zonder Grenzen in Mumbai heb-
ben veel van onze patiënten ingewik-
kelde vormen van resistentie tegen 
geneesmiddelen die alleen kunnen 
worden aangepakt met behandelin-
gen die niet beschikbaar zijn in het 
systeem voor volksgezondheid. Dit 
jaar heeft het team 74 patiënten met 

resistente tbc behandeld en 134 hiv/
aids-patiënten. 
Sinds oktober 2015 werkt Artsen Zon-
der Grenzen in Mumbai East Ward 
samen met het Herziene Nationale 
Bestrijdingsprogramma voor Tu-
berculose. In juni hebben we in het 
Shatabdi Hospital een polikliniek 
voor tbc-patiënten geopend. De poli-
kliniek bestaat uit vier containerunits 
met consultatie- en behandelings-
ruimtes en een klein laboratorium. 
Artsen Zonder Grenzen helpt ook 
bij vijf gezondheidsposten in de ge-
meenschap. Die posten staan in voor 
vroege opsporing, diagnose en be-
handeling van tbc en resistente tbc. 
In de laatste 6 maanden van 2016 wer-
den er in totaal 422 nieuwe gevallen 
van resistente tbc gediagnosticeerd 
en 469 nieuwe gevallen van medicijn-
gevoelige tbc.
In mei ondertekende Artsen Zon-
der Grenzen ook een overeenkomst 
om in het King Edward Memorial 

INDIA  Een verpleegkundige on-
derzoekt een moeder en haar kind 
tijdens een mobiele kliniek in het 
dorp Kondavai, Chhattisgarh.  
© AZG 
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CAMBODJA
BUDGET IN € 877.397

INTERNAT. PERSONEEL 4

LOKAAL PERSONEEL 43

Het onderzoeksproject dat 
Artsen Zonder Grenzen in het 
noorden van Cambodja heeft 
opgezet wil strategieën uittes-
ten om malaria op lokaal vlak 
uit te roeien, in een gebied waar 
onomstotelijk is vastgesteld dat 
de malariabacteriën resistent 
zijn tegen het krachtigste anti-
malariamiddel, artemisinine. 

De strategie berust op een vroege di-
agnose en behandeling van mensen 
die symptomen vertonen, gecombi-
neerd met het aanbieden van tests, 
op vrijwillige basis, aan mensen die 
een groot risico lopen, bijvoorbeeld 
mensen die in bossen of op plantages 
werken.  
Tijdens het voorbije malariaseizoen 
werd het project uitgebreid en wer-
den meer dan 3.000 mensen getest 
die geen malariasymptomen vertoon-
den. Uit die tests bleek dat 33 mensen 
met de sterkste malariastam besmet 
waren. Alle patiënten krijgen een be-
handeling tot ze genezen zijn, want 
dat helpt om de kans op overdracht te 
verkleinen. De resultaten zullen het 
ook mogelijk maken meer gerichte 
inspanningen voor gezondheidspro-
motie te ontwikkelen en zullen in-
formatie opleveren voor de volgende 
stappen in het onderzoeksproject. 

INDONESIË
BUDGET IN € 601.388

INTERNAT. PERSONEEL 3

LOKAAL PERSONEEL 12

Teams van Artsen Zonder Gren-
zen hebben in vier kampen in 
Banda Atjeh, Indonesië, geeste-
lijke gezondheidszorg verstrekt 
aan Rohingya-vluchtelingen.  

Er werden 190 groepssessies voor psy-
chologische bijstand georganiseerd; 
1.244 mensen namen daaraan deel. 
In het kader van het herlocalisatiebe-
leid werden de vluchtelingen overge-
bracht naar de stad Medan en daalde 
het aantal consultaties in Atjeh, waar-
door ons team overschakelde op een 
mobiele strategie buiten de Indonesi-
sche hoofdstad Jakarta. 
Begin 2017 ondertekenden Artsen 
Zonder Grenzen en de overheid een 
memorandum van overeenstemming 
om in de provincie Banten een pro-
ject voor reproductieve gezondheids-
zorg voor jongeren op te zetten. In af-
wachting van de ondertekening van 
dat memorandum ondernam Art-
sen Zonder Grenzen verschillende 
noodinterventies, onder andere na 
de overstromingen in West-Java waar 
hygiënekits werden uitgedeeld. Na 
een aardbeving in Atjeh verleende 
het team tijdens 39 groepssessies ook 
psychologische noodhulp aan 2.529 
mensen. 

Hospital te helpen bij het uitvoeren 
van routinetests inzake virale lading 
en de systematische screening op 
tbc-symptomen bij hiv/aids-patiën-
ten. Het programma zal helpen bij het 
opvolgen van de manier waarop pati-
enten zich aan hun behandeling hou-
den en zal het mogelijk maken om ze 
op tijd door te verwijzen naar tweede-
lijns- en derdelijnsbehandelingen als 
er resistentie wordt vastgesteld.
Een klein team van Artsen Zonder 
Grenzen-consulenten gaat door met 
het verlenen van psychosociale steun 
aan ambulante en intern verpleegde 
patiënten van een aantal tbc-zieken-
huizen in Sewri, Zuid-Mumbai.

Chhattisgarh
Artsen Zonder Grenzen blijft twaalf 
mobiele klinieken inzetten voor de 
mensen die in de afgelegen dorpen 
van Chhattisgarh wonen, een regio 
die getroffen wordt door een aans-
lepend conflict dat af en toe opflak-
kert. Artsen Zonder Grenzen is een 
van de weinige gezondheidszorgver-
strekkers in het gebied. Dit jaar heeft 
het team 29.423 consultaties verricht, 
4.244 malariapatiënten behandeld en 
2.872 vaccins verstrekt. De mobiele 
klinieken volgen de tbc-behandeling 
van 113 patiënten op. 

Uttar Pradesh 
Teams van Artsen Zonder Grenzen 
hebben in de deelstaten Punjab en 
Haryana in Noord-India uitgebreid 
onderzoek verricht om uit te zoeken 
wat de meest geschikte plek was om 
een programma voor de behande-
ling van hepatitis C op te starten. De 
keuze viel op Meerut, een bruisende 
stad met 1 miljoen inwoners in de 
deelstaat Uttar Pradesh, waar in ja-
nuari 2017 de eerste patiënten behan-
deld werden.
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ONZE MEDEWERKERS: HET KLOPPEND HART  
VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN
Artsen Zonder Grenzen be-
steedt bijzonder veel aandacht 
aan de rekrutering. Het is 
van cruciaal belang om de 
medewerkers te integreren in 
de geschiedenis en de familie 
van Artsen Zonder Grenzen, 
om zo een vertrouwensband te 
scheppen op lange termijn.

De rekruteringsafdeling van Artsen 
Zonder Grenzen België gaat steeds 
proactiever te werk, omdat de projec-
ten op het terrein steeds complexer 
en professioneler worden. Daardoor 
is er een sterke toename en diversifi-
catie van de gezochte professioenele 
profielen. Tegelijk doet de rekrute-
ringsafdeling aan sensibilisering over 
Artsen Zonder Grenzen, omdat be-
paalde profielen moeilijk te vinden 
zijn en omdat de mensen niet altijd 
weten dat Artsen Zonder Grenzen 
hen nodig heeft.

Hiervoor organiseerde Artsen Zonder 
Grenzen in 2016 verschillende activi-
teiten in België:

Ǒ 4 webinars. Dit zijn seminaries via 
internet om de organisatie en haar 
werk, beroepen en selectiecriteria 
voor te stellen, ook met een getui-
genis van een internationale 
medewerker na zijn of haar eerste 
missie.

Ǒ 3 informatiedagen in de Espace 
Bruno Corbe1, om de organisatie, 
haar werk en beroepen voor te 
stellen, en met een getuigenis na 
een eerste missie en een rondlei-
ding aan het innovatie- en 
opleidingscentrum

Ǒ gedecentraliseerde informatieses-
sies in scholen voor verpleegkun-
digen en vroedvrouwen, universi-
teiten voor geneeskunde, het 
Instituut voor Tropische Genees-
kunde in Antwerpen enz.

We hebben ook de sensibilisering 
van gespecialiseerde Belgische artsen 
opgedreven (voornamelijk chirur-
gen, orthopedisch chirurgen, anes-
thesisten en gynaecologen; profielen 
die nog altijd moeilijk te vinden zijn) 
door:

 Ǒ een nieuwsbrief in te voeren voor 
chirurgen 

 Ǒ drie nieuwe specifieke websites te 
creëren 

 Ǒ in onze kantoren een informatie-
avond te organiseren, voor anes-
thesisten en chirurgen.

Dankzij deze verschillende activi-
teiten zijn kon Artsen Zonder Gren-
zen-België betreft in 2015 167 men-
sen aanwerven (+16 % ten opzichte 
van 2015), waaronder:

Ǒ 37 mensen met een medisch 
profiel 

Ǒ 33 mensen met een paramedisch 
profiel 

Ǒ 97 mensen met een niet-medisch 
profiel.  

Deze aanwervingen omvatten:
Ǒ 56 Belgen (17 medische, 19 para-

medische en 20 niet-medische 
profielen) 

Ǒ 16 lokale personeelsleden die al 
eerder voor Artsen Zonder Gren-
zen werkten op het terrein 

Ǒ 95 mensen uit andere landen. 

Wat het operationele centrum van 
Brussel betreft (alle partnerafdelin-
gen samen): 

Ǒ Vertrokken 439 mensen in 2016 
voor het eerst op missie.

Ǒ 169 van hen werden in België 
gerekruteerd en aangeworven.

1 Zie pagina 55
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In 2016 boekte Artsen Zonder 
Grenzen een positief resultaat 
van 34,8 miljoen euro. 

Inkomsten
Schenkingen van particulieren en le-
gaten waren de belangrijkste bron van 
inkomsten (93%) in 2016. Het ging om 
345,5 miljoen euro, die werd ingeza-
meld in België, in andere partnerlan-
den van OCB (Italië, Zweden, Noor-
wegen, Denemarken, Hong-Kong, 
Zuid-Afrika, Luxemburg), en in lan-
den die niet aangesloten zijn bij OCB, 
zoals de Verenigde Staten, Duitsland, 
en Groot-Brittannië. In België ontvin-
gen we giften van 240.268 schenkers. 
Andere inkomstenbronnen waren in-
stitutionele fondsen van Belgische 
overheid of Europese overheden. In 
2016 ging het om 4% van onze inkom-
sten. In juni 2016 werd door door alle 
OC van Artsen Zonder samen beslo-
ten om de bestaande financiële over-
eenkomsten met EU-landen of instel-
lingen niet meer te vernieuwen en 
geen nieuwe aanvragen meer in te 
dienen. Deze beslissing werd geno-
men uit onvrede met de anti-humani-
taire migratiepolitiek van de EU. 

Uitgaven
In 2016 gaf OCB 339,7 miljoen euro 
uit, waarvan 83% rechtstreeks aan 
de projecten op het terrein. De ove-
rige 17% werd besteed op het hoofd-
kantoor in Brussel, waarvan 12% aan 
rechtstreekse ondersteuning aan de 
projecten.

* Meer informatie staat in het financieel rapport 
2016 dat op onze website te vinden is:  
http://azg.be/nl/wat-doen-wij-met-jouw-geld

Inkomsten

Uitgaven

Uitgaven in hulpprojecten

ONZE FINANCIËN

57% Private schenkingen OCB-partnersecties  

24% Private schenkingen niet-OCB secties

12% Private schenkingen België

4% Overheidsfinanciering

3% Andere inkomsten

83% Uitgaven hulpprojecten

12% Ondersteuning hulpprojecten

2% Beheer en administratie
2% Fondsenwerving

1% Andere uitgaven

26% Loonkosten lokaal personeel

22% Medisch materiaal

19% Logistiek

12% Loonkosten internationaal personeel 
16% Administratie

5% Bevoorrading
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ONS BEVOORRADINGSCENTRUM: MSF SUPPLY
MSF Supply is een coöperatieve 
vennootschap, opgericht in 
1989, om de missies van Artsen 
Zonder Grenzen te helpen 
met de bevoorrading en het 
stockbeheer. Het centrum ligt 
in Neder-Over-Hembeek. In 
Bordeaux bevindt zich een 
tweede dergelijk centrum.  

MSF Supply zorgt voor de bevoor-
rading met materiaal en medicijnen 
van onze projecten. De logistieke cen-
trale beheert de hele keten, vanaf de 
aankoop van de producten tot de le-
vering ter plaatse. In de loop der ja-
ren heeft MSF Supply daarbij een 
unieke expertise verworven in het 
samenstellen en voorbereiden van 
noodhulpkits.

Het leeuwendeel van het werk van 
MSF Supply is voor OCB, maar ook 
andere OC werken samen met MSF 
Supply. Soms zijn er zelfs andere 
ngo’s of humanitaire organisaties die 
beroep doen op de diensten van MSF 
Supply. Dat laat de centrale toe om 
 efficiënter te werken en extra exper-
tise op te doen.

Cijfers voor 2016
Ǒ Omzet: 60.816.549 €
Ǒ Bestellingen: 8.024 €
Ǒ Bestelde eenheden: 53.575 €
Ǒ Stockwaarde: 1.584.859 €
Ǒ Stockeerruimte: 13.000 m2

Ǒ Verschepingen: 3.500 ton

MSF SUPPLY  Vorkheftrucks aan het 
werk in MSF Supply.  
© BRUNO DE COCK
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ONS OPLEIDINGS- EN INNOVATIECENTRUM:  
ESPACE BRUNO CORBÉ
Vlakbij de haven van Brussel, 
ligt het Espace Bruno Corbé 
(EBC). Medewerkers van OCB, 
maar ook van andere Operatio-
nele Centra en zelfs van andere 
humanitaire organisaties, 
komen naar hier om gespeciali-
seerde opleidingen te volgen.  

Het EBC beschikt over medisch en 
technisch materiaal en installaties 
zoals die ook op het terrein gebruikt 
worden, zoals:

Ǒ Structuren voor medische 
noodhulp

Ǒ Sanitaire voorzieningen
Ǒ Installaties voor de verwerking 

van medisch afval
Ǒ Biomedische uitrustingen een 

sterilisatie-eenheid
Ǒ Een mechanische garage

Dit oefenterrein is ontworpen om de 
situatie op het terrein zo goed mo-
gelijk na te bootsen. De bedoeling 
is dat hier nieuw materiaal getest en 

bestudeerd kan worden. Ook alle 
praktische opleidingen over toe-
stellen en installaties kunnen hier 
gebeuren. 

Cijfers voor 2016
Ǒ Aantal gebruikers: 1753
Ǒ Aantal activiteiten: 126
Ǒ Aantal innovaties: 18
Ǒ Opleidingen en briefings: 24%
Ǒ Activiteiten voor het  

departement HR: 8%
Ǒ Activiteiten voor het departement 

Communicatie: 7%
Ǒ Activiteiten voor  

Fondsenwerving: 13%
Ǒ Andere activiteiten: 48%
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CAMBODJA 
Om malariapatiënten te vinden die diep in 
het woud leven of werken, reizen mobiele 
teams per brommer en te voet.
© TIM DIRVEN



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

 

ONZE PRINCIPES

Artsen Zonder Grenzen ver-
leent hulp aan bevolkings-

groepen in nood, aan slachtof-
fers van door de mens veroorzaak-

te of natuurrampen, en van oorlogs-
geweld. Zij doet dit zonder onder-
scheid 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, econo-

mische of religieuze machten te 
handhaven.

Artsen Zonder Grenzen is 
steeds neutraal en onpartijdig. 

Op grond van de algemeen erken-
de medische ethiek en het recht op 
humanitaire hulp, eist Artsen Zon-
der Grenzen volledige vrijheid om 

haar taken uit te voeren.

De medewerkers van Art-
sen Zonder Grenzen kiezen uit 

vrije wil om de risico’s en geva-
ren van hun werk te aanvaarden en 
eisen voor zichzelf of rechthebben-
den geen enkele andere vergoeding 

dan wat de organisatie hen kan 
bieden.
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DESIGN
RUDI DE RECHTER / LIZ MORRISON

DRUKWERK
DADDY KATE

PAPIER
BROCHURE: COCOON OFFSET 140G 

COVER: COCOON 350G

BRUSSEL
AUGUSTUS 2017
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