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VOORWOORD
Humanitaire noodsituaties laten zich zelden netjes door kalenderjaren 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 Middelllandse Zee: meer dan 5000 mensen 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 mensen. Integendeel: de EU doet alles
om onder haar verantwoordelijkheid uit te komen, een verantwoordelijkheid die nochtans in internationale verdragen vastgelegd is. Het
trieste hoogtepunt was de ondertekening van een verdrag met Turkije, de beruchte EU-Turkey deal.
Humanitaire waarden ondermijnd
Met dat akkoord ondermijnde de EU
het hele concept ‘vluchteling’, namelijk dat wie in zijn thuisland niet
langer veilig is, recht heeft op bescherming 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 verplicht om vluchtelingen op te vangen.
Dat is niet alleen erg op zich, maar
schept ook een gevaarlijk precedent.
Toen Kenia het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, dat op Keniaans grondgebied ligt en meer dan
300.000 Somaliërs herbergt, wou sluiten, 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, zouden ook andere landen hun grenzen
kunnen sluiten, tot de buurlanden
van een land als Syrië toe, waardoor
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Zonder Grenzen-België
vluchtelingen vast zouden komen te
zitten in oorlogszones. Dat is onaanvaardbaar en in strijd met alle internationale afspraken. Toch is het gebeurd. Als kers op de taart beloofde
de EU een miljard euro aan humanitaire hulp aan Turkije. Nu was financiële steun aan Turkije, dat 3 miljoen
Syrische vluchtelingen opving, zeker te rechtvaardigen. Maar humanitaire hulp kan niet gekoppeld worden
aan politieke voorwaarden. Humanitaire hulp is per definitie neutraal
en onpartijdig; en kan dus geen deel
uitmaken van een politieke overeenkomst. Het akkoord tussen de EU en
Turkije was een flagrante aanfluiting van dat fundamentele principe.
Meer financiële onafhankelijkheid
Daarom nam Artsen Zonder Grenzen
– niet alleen OCB, maar de hele internationale organisatie – in juni 2016
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een radicale en drastische beslissing: voortaan zouden we geen geld
meer vragen aan EU-instellingen of
EU-lidstaten. We wilden ons krachtig
distantiëren van het vluchtelingenbeleid van de EU en van de manier
waarop zij humanitaire hulp degradeerde tot een politieke pasmunt.
Omdat bijna alle financiële overeenkomsten 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% afhankelijk werden van particuliere giften.
Omdat we in 2016 18% meer particuliere inkomsten hadden dan oorspronkelijk geraamd, zorgde de
beslissing niet voor financiële problemen. Maar minstens even belangrijk is dat dit voor ons aantoont
dat het publiek ons standpunt begreep en steunde. Ook de massale
steunbetuigingen op de sociale media getuigden daarvan. Onze neutraliteit en onafhankelijkheid blijven een essentieel onderdeel van
onze identiteit en dat wordt geapprecieerd 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-Soedan of Oekraïne – om er maar drie
te noemen – is alleen mogelijk omdat we ons neutraal opstellen, en
die neutraliteit geloofwaardig kunnen maken door onze financiële onafhankelijkheid. Toch blijft het zelfs
dan moeilijk om in zones te werken
die gebukt gaan onder het geweld.
Na het bombardement op ons ziekenhuis in Kunduz in Afghanistan in
oktober 2015, hebben we een heel
jaar onderhandeld met alle oorlogvoerende partijen om veiligheidsgaranties te krijgen om weer hulp te
kunnen bieden in Kunduz. Eind 2016
was daarover nog steeds geen overeenstemming. In Syrië vragen we
al jaren aan de regering in Damascus om hulp te mogen verlenen op
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het door haar gecontroleerd grondgebied. Ook die toestemming kregen we niet in 2016. Op het Syrische
grondgebied dat onder controle
viel van IS, kunnen we ook niet werken, omdat IS weigert ons de nodige veiligheidsgaranties te geven.
Het maakt dat onze hulpverlening
in Syrië, waar bijkomende medische hulp nochtans zeer hard nodig
is, via omwegen verloopt, en soms
zelfs clandestien moet gebeuren.
Zelfs in landen waar we de offiële toestemming hebben om humanitaire hulp te verlenen in conflictgebieden, zoals in Congo of de
Centraal-Afrikaanse Republiek, hebben we geregeld te maken met geweld tegen gezondheidszorg. Zo
moest dit jaar in Pibor, in Zuid-Soedan, ons werk tijdelijk opgeschort
worden omdat onze kliniek daar
begin 2016 geplunderd werd.

besloten om een team permanent
te installeren in Port-à-Piment, omdat 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 opvallendste gebeurtenissen en hulpprojecten van 2016. We verleenden hulp
in 32 landen plus de Middellandse
Zee, met activiteiten die gaan van
orthepedische chirurgie tot hulp
bij gezinsplanning, van mazelenvaccinaties tot de complexe behandeling van resistente tbc, van hulp
aan slachtoffers van seksueel geweld tot de verzorging van aidspatiënten. Een vollediger overzicht
vindt u op de volgende pagina’s.

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 kwetsbaar 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 interventies in Indonesië (voor overstromingen) en Ecuador (een aardbeving) was ons belangrijkste project
dit jaar dat in Haïti, waar een orkaan in oktober het uiterste zuidwesten in puin legde. Sinds in 2010,
in de nasleep van de aardbeving
dat jaar, cholera opdook in Haïti, is
de voorziening van drinkwater altijd een prioriteit bij hulpverlening
in het land. Cholera verspreidt zich
immers via vervuild water. We verdeelden er meer dan 10 miljoen liter gezuiverd drinkwater. Uiteindelijk werd na de noodhulpinterventie
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HULPVERLENING IN CIJFERS

2.389.242

463.880

DOSES VACCIN TOEGEDIEND

MALARIATESTEN GEDAAN

3.489

SLACHTOFFERS VAN
SEKSUEEL GEWELD
GEHOLPEN

241.218

70.605

22.812

BEVALLINGEN BEGELEID,
WAARVAN 4.586 KEIZERSNEDES

NIEUWE HIV/AIDS-PATIËNTEN
DIE AIDSREMMERS KREGEN

MALARIAPATIËNTEN BEHANDELD

12.819

13.446

PATIËNTEN MET
ACUTE ONDERVOEDING
BEHANDELD

CHIRURGISCHE
INGREPEN UITGEVOERD

10.415

MENSEN GERED OP DE
MIDDELLANDSE ZEE

4.877
TBC-PATIËNTEN
BEHANDELD
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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
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HAÏTI
BUDGET IN €

25.319.002

INTERNAT. PERSONEEL

44

LOKAAL PERSONEEL

877

Haïti kampt nog steeds met grote gezondheidsproblemen. In
2016 werd de zorgtoegang, die
al erg beperkt is, nog bemoeilijkt door herhaalde stakingen
in de openbare ziekenhuizen op
het eiland.
Cholera-epidemie
Zeven jaar nadat deze ziekte in het
land is opgedoken, blijft de choleraepidemie een groot probleem voor
de volksgezondheid. In 2016 hebben
onze teams 2.615 patiënten behandeld. Een groot deel van hen raakte
besmet na de doortocht van de orkaan Matthew.
Artsen Zonder Grenzen heeft hen onmiddellijk binnen hun gemeenschap
van de nodige zorg voorzien. Onze organisatie blijft de verspreiding van de
ziekte van nabij volgen.

De orkaan Matthew
Na de doortocht van de orkaan Matthew heeft Artsen Zonder Grenzen
alle middelen ingezet in het zuiden
van Haïti, de regio die het hardst getroffen werd. Onze teams hebben het
ziekenhuis van Port-à-Piment versterkt en mobiele klinieken opgezet.
In totaal werden 17.537 patiënten
behandeld, van wie 478 besmet waren met cholera. We hebben 26 waterpunten hersteld en gemeenschappen waar de infrastructuur vernietigd
was voorzien van meer dan tien miljoen liter drinkwater. In de moeilijk toegankelijke berggebieden heeft
Artsen Zonder Grenzen 9.500 gezinnen 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 gezondheidssituatie 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 Grenzen-ziekenhuis Nap Kenbe in Tabarre
het hoofd bieden aan een sterke toename van het aantal patiënten als gevolg van een algemene staking in de
openbare gezondheidssector, waardoor een groot deel van de bevolking verstoken bleef van gratis gezondheidszorg. Dit ziekenhuis met
121 bedden heeft een chirurgische en
traumatologische afdeling. In 2016
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werden 15.228 patiënten behandeld
op de spoeddienst en werden er 8.088
chirurgische ingrepen uitgevoerd in
de vier operatiekamers van het ziekenhuis. Letsels maakten meer dan
90% van de gevallen uit. De revalidatieafdeling biedt patiënten fysiotherapie, sociale bijstand en psychologische 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 gewonden voor ze overgebracht worden
naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
In 2016 heeft het personeel 52.344 patiënten behandeld, daarvan vertoonden 29.891 accidentele letsels; 6.984
patiënten waren verkeersslachtoffers,
3.695 waren het slachtoffer geworden 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 invloed gehad op het aantal patiënten dat doorverwezen werd naar een
specialist.
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ECUADOR
BUDGET IN €

ZWEDEN
36.061

BUDGET IN €

269.254

INTERNAT. PERSONEEL

6

INTERNAT. PERSONEEL

-

LOKAAL PERSONEEL

3

LOKAAL PERSONEEL

4

Op 16 april 2016 vond in het
noorden van Ecuador een aardbeving 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 bevolking voor grote onrust en angst. Artsen Zonder Grenzen vond in het geval van Ecuador de vraag voor lokale
noodhulp dan ook gefundeerd. We
beslisten evenwel vooral tussen te komen op het vlak van psychologische
zorgverlening, omdat in de getroffen gebieden bijna nergens morele
en psychologische begeleiding was
voorzien.
Bovendien werd de aardbeving gevolgd door een heleboel naschokken, wat de bevolking nog meer stress
bezorgde. Een team psychologen
van Artsen Zonder Grenzen ging ter
plaatse hulp bieden aan de noodlijdende bevolking, waarvan sommigen alles waren kwijtgeraakt. Tussen
22 april en 12 mei 2016 hebben 750
mensen psychologische begeleiding
gekregen van Artsen Zonder Grenzen.

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 onder meer zorg aan gezinnen, ongetrouwde mannen en niet-begeleide
minderjarigen afkomstig uit verschillende landen, en gebruikt daarvoor
een globale aanpak, met psychologische en psychosociale begeleiding waarbij de patiënten op psychologische aandoeningen worden
gescreend en getest.
De ernstigste gevallen worden doorverwezen naar het Zweedse systeem
voor gezondheidszorg, anderen krijgen 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 vergemakkelijken. 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 sociale activiteiten organiseren en inspelen op behoeften die niet van medische aard zijn.
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Met dit project wil Artsen Zonder
Grenzen aantonen dat een snelle tussenkomst een echt positieve invloed
kan hebben op de geestelijke gezondheid van de asielaanvragers en
wil het garanderen dat ze opgevangen worden op een manier die beantwoordt aan hun individuele behoeften. Artsen Zonder Grenzen wil
dit succesrijke project als voorbeeld
stellen om overal in het land de psychologische opvang van asielzoekers
te verbeteren.
In 2016 heeft het team van Artsen
Zonder Grenzen in Götene 122 asielzoekers met psychologische aandoeningen opgespoord. 32% van hen
heeft individuele begeleidingssessies gekregen, 19% werd doorverwezen naar plaatselijke diensten. In totaal heeft Artsen Zonder Grenzen
466 asielaanvragers een psychologische training gegeven, naast culturele briefings en andere informatie op
het vlak van gezondheid. 367 hebben
van de psychologische spoedhulp
gebruikgemaakt.
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OEKRAÏNE
BUDGET IN €

2.860.094

hebben familieleden of vrienden ver- was en dat de bevolking de nodige
loren tijdens het conflict, of zijn ge- zorg kreeg. Daarop besloot Artsen
vlucht
omdat hun huis beschadigd of Zonder Grenzen de zone te verlaten.
LOKAAL PERSONEEL
82
vernietigd is. Artsen Zonder Grenzen In andere regio’s heeft Artsen Zonheeft groepssessies georganiseerd om der Grenzen medische apparatuur
bejaarde mensen samen te brengen, geschonken aan gezondheidsstrucen mensen die gedwongen moesten turen en zijn activiteiten, materiaal
De gevechten in het oosten
en uitrusting aan andere organisaties
verhuizen.
van Oekraïne zijn intussen hun
overgedragen.
Artsen
Zonder
Grenzen
heeft
de
tweede jaar ingegaan en bijna
zorg
op
zich
genomen
van
mensen
alle pogingen om een politieke
oplossing te vinden zijn mislukt. die lijden aan chronische aandoe- Resistente tuberculose
De mensen die langs de frontlijn ningen, zoals diabetes en verhoogde Artsen Zonder Grenzen gaat door
bloeddruk, en die door het conflict met het begeleiden en verzorgen van
wonen zijn de eerste slachtofafgesneden waren geraakt van ge- gevangenen die lijden aan geneesfers van het geweld.
zondheidszorg en geneesmiddelen- middelenresistente tuberculose in
Het hele jaar door heeft Artsen Zonder bevoorrading. In 2016 heeft Artsen de gevangenissen voor voorlopige
Grenzen langs de frontlijn mobiele Zonder Grenzen in totaal 7.762 con- hechtenis van Marioepol en Bachklinieken ingezet en de psychologi- sultaties verstrekt in de controlepos- moet, en in de strafkolonie Dnipro.
sche en medische bijstand opgevoerd ten en 6.885 consultaties in de mo- Behalve medische zorg geeft Artsen
Zonder Grenzen de patiënten ook
voor mensen die in zones wonen die biele klinieken.
psychosociale bijstand tijdens hun
gecontroleerd worden door de Oekbijzonder pijnlijke behandeling.
raïense regering, ook voor de mensen Einde van de hulp in Bachmoet
De teams van Artsen Zonder Grenzen
die hun huizen waren ontvlucht.
Psychologen van Artsen Zonder hebben in Bachmoet en omgeving op
Grenzen werden op 26 verschillende 40 verschillende plaatsen gewerkt. Ze
plaatsen in het zuiden van het con- hebben er meer dan 40.000 vaste beflictgebied ingezet. Daarbij werden woners en 10.000 ontheemde mensen
3.052 consultaties verstrekt aan pa- geholpen. In juli werd vastgesteld dat
OEKRAÏNE Twee jaar na het begin
tiënten die last hadden van acute de opvangcapaciteit van het plaatsevan het conflict, zijn ouderen het
meest kwetsbaar. Ze lijden vaak aan
en chronische stress. Velen van hen lijke gezondheidssysteem verbeterd
INTERNAT. PERSONEEL

15

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 belangrijkste 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 ZuidItalië
Hoewel de toestroom van nieuwkomers nu al enkele jaren constant is,
hebben de Italiaanse autoriteiten nog een campagne voor psychologische
steeds geen gepast opvangsysteem noodhulp opgezet in meerdere Italiingevoerd dat aan de specifieke hu- aanse havens, voornamelijk in op Simanitaire behoeften van de vluchte- cilië en Sardinië en in Calabria.
lingen kan voldoen.
In 2016 is Artsen zonder Grenzen een Noordelijke grenzen
project gestart voor het verlenen van Tussen eind 2015 en juli 2016 hebben
psychologische bijstand in zestien de teams van Artsen Zonder Grenzen
opvangcentra in de Siciliaanse pro- gezondheidszorg verstrekt, onderdak
vincie Trapani. Een team van cultu- geboden en bijstand verleend aan
rele bemiddelaars en drie psycho- honderden vluchtelingen in Gorizia,
logen screent nieuwkomers op hun aan de grens met Slovenië. In decempsychologische kwetsbaarheid en ber 2015 werd een tijdelijk opvangverleent zorg aan de zwakste mensen. centrum met 96 bedden geopend,
In totaal heeft het team 641 patiënten ingericht in 25 omgebouwde contaipsychologische bijstand verleend, in ners, waar mensen konden overnachhet kader van 99 groepssessies en 626 ten die anders buiten hadden moeten
individuele sessies. Veel patiënten slapen omdat ze door het officiële ophadden af te rekenen met post-trau- vangsysteem uitgesloten waren.
matische of psychosomatische stoor- De teams van Artsen Zonder Grennissen, of kampten met gevoelens van zen hebben samengewerkt met plaatangst en/of depressie als gevolg van selijke gezondheidsdiensten en het
doorstane trauma’s en de knagende Rode Kruis, en hulpkits voor hygionzekerheid die met hun huidige si- ëne uitgedeeld. Om in te spelen op
de dringende behoeften van migrantuatie gepaard gaat.
Er komen steeds meer mensen om ten die in transit zitten aan de grenop zee. Daarom heeft Artsen Zonder zen met Frankrijk en Zwitserland
Grenzen zich ook bekommerd om de hebben de teams van Artsen Zonder
mensen die bij aankomst in de ha- Grenzen ook nauw samengewerkt
ven tekenen vertoonden van trauma’s met de plaatselijke autoriteiten en de
als gevolg van een schipbreuk of ver- vrijwilligersnetwerken om medische
oorzaakt doordat ze tijdens de over- en psychologische basishulp, voedtocht mensen hebben zien sterven, sel en andere zaken te verstrekken
en hun psychologische noodhulp die essentieel zijn voor migranten en
verleend. Tussen mei en december vluchtelingen.
heeft Artsen Zonder Grenzen 31 maal
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ITALIË Dokter Erna verzorgt de verwondingen van een vluchteling die gefolterd
werd op zijn reis naar Europa.
© ALVA WHITE

Revalidatiecentrum in Rome
In april 2016 heeft Artsen Zonder
Grenzen in Rome een revalidatiecentrum voor slachtoffers van foltering
geopend. Eind 2016 hadden 98 patiënten van 22 verschillende nationaliteiten er verzorging gekregen door
middel van een multidisciplinaire
aanpak waarbij zowel medische, psychologische als psychotherapeutische zorg wordt verstrekt en ook sociale en juridische bijstand wordt
verleend. Die activiteiten gebeuren
in samenwerking met de Italiaanse
ngo’s Medici Contro la Tortura (Dokters tegen Foltering) en Associazione
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Vereniging voor Juridisch Onderzoek naar Migratie).

GRIEKENLAND
In juni 2016 lanceerde Artsen Zonder
Grenzen een vaccinatiecampagne in
Griekenland voor gevluchte kinderen.
© PIERRE-YVES BERNARD
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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 psychologische hulp voor asielaanvragers,
vluchtelingen en migranten.

De teams van Artsen Zonder Grenzen
waren in Miratovac om medische bijstand te verlenen aan de honderden
mensen die te voet de grens overstaken tussen Macedonië en Servië.
In Šid is Artsen Zonder Grenzen tot
actie overgaan in een doorgangscentrum dicht bij het treinstation. Onze
teams hebben daar acht grote verwarmde tenten opgezet, waarin meer
dan 2.000 mensen konden worden
opgevangen. In maart hebben we besloten deze activiteiten te beëindigen
omdat het aantal bewoners van het
kamp sterk was afgenomen en er ter
plaatse voldoende andere organisaties aanwezig waren om in de behoeften te voorzien.
Van april tot november 2016 heeft Artsen Zonder Grenzen hulp geboden
aan mensen die in mensonwaardige
omstandigheden klem zaten in de
omgeving van Subotica. Artsen Zonder Grenzen heeft 7.407 medische
consultaties verstrekt en vastgesteld
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dat er een constante toename was
van trauma’s ten gevolge van geweld.
In 2016 heeft Artsen Zonder Grenzen 82 mensen behandeld voor hondenbeten, irritatie als gevolg van het
gebruik van traangas of pepperspray,
en voor verwondingen door slagen
opgelopen tijdens pogingen de Servisch-Hongaarse grens over te steken.
Sinds 2014 biedt Artsen Zonder Grenzen medische en psychologische basiszorg aan bewoners van opvang- en
asielcentra en runt het meerdere mobiele 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 treindepots 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 overgelaten en gedwongen werden in miserabele omstandigheden te leven,
zonder toegang tot basisvoorzieningen, een degelijk dak boven het hoofd
en informatie over hun juridisch statuut. Artsen Zonder Grenzen heeft haar
focus verlegd van chirurgische spoedingrepen en het
behandelen van mensen op
doorreis naar de meer specifieke behoeften van de
vluchtelingen en migranten
die in ongezonde kampen
vastzitten.

De Egeïsche Zee
Lesbos
Na de ondertekening van het akkoord In samenwerking met Greenpeace
tussen de EU en Turkije is het aantal heeft Artsen Zonder Grenzen zoekmigranten dat op de Griekse eilanden en reddingsoperaties opgezet voor
aankwam, sterk afgenomen. Tussen de kust van het eiland Lesbos. Tussen
januari en maart heeft Artsen Zonder november 2015 en maart 2016 heeft
Grenzen 97.595 basisconsultaties ver- Artsen Zonder Grenzen tijdens 361
strekt op het eiland, met mobiele kli- interventies hulp geboden aan 18.117
nieken en in de registratiecentra van mensen. Vanwege de sterke daling
Moria en Kara Tepe. In Matamados, van het aantal vluchtelingen heeft
in het noorden van het eiland, heeft Artsen Zonder Grenzen in augustus
Artsen Zonder Grenzen een transit- die activiteiten stopgezet.
centrum voor nieuwkomers gerund
en bussen ingelegd om hen naar de Het noorden
Als gevolg van de strengere beperkinregistratiecentra te brengen.
Vanaf april veranderde het crisisop- gen van het personenverkeer zaten
vangcentrum van Moria in een kamp duizenden mensen die geprobeerd
waar migranten opgesloten werden hebben de grens tussen Griekenland
voordat ze het land werden uitge- en Macedonië over te steken geblokzet en dat was slecht nieuws voor het keerd in het informele vluchtelingenrespect voor mensenrechten. Artsen kamp in Idomeni, in mensonwaarZonder Grenzen heeft toen beslist dige omstandigheden en hadden ze
alle activiteiten in Moria stop te zet- slechts heel beperkte toegang tot baten, ook het transport, en de medi- sisvoorzieningen. Tussen januari en
sche dienstverlening over te dragen juni heeft Artsen Zonder Grenzen er
aan andere organisaties. Artsen Zon- voor onderdak en waterbedeling geder Grenzen is wel doorgegaan met zorgd, sanitaire voorzieningen gemedische en psychologische zorgver- bouwd en medische zorg verleend
lening in het kamp van Karia Tepe en tijdens 27.085 consultaties. Onze
het helpen van de meest kwetsbare dienstverlening omvatte basiszorg,
de behandeling van chronische aanmensen.
In september heeft Artsen Zonder doeningen, seksuele en reproducGrenzen een kliniek geopend in het tieve gezondheidszorg en psychologicentrum van de stad Mytilini, waar sche bijstand.
onze medewerkers instaan voor sek- Na de ontmanteling van het kamp
suele en reproductieve gezondheids- werden duizenden mensen overgezorg, de behandeling van chronische bracht naar kampen rond Thessaaandoeningen en psychologische bij- loniki. In vijf van die kampen hebben
stand. Een team van Artsen Zonder teams van Artsen Zonder Grenzen
Grenzen is in de buurt van Moria ge- psychologische bijstand verleend
start met het identificeren van mo- aan migranten en vluchtelingen, tijgelijke psychologische behoeften en dens 1.177 individuele sessies en 85
groepssessies die plaatshadden tusvormen van kwetsbaarheid.
sen juli en het eind van het jaar.
Artsen Zonder Grenzen bleef diverse
plaatselijke vrijwilligersgroepen steunen die aan de migranten en vluchtelingen hulpgoederen uitdeelden, zoals 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
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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, vervolgingen, armoede en onveiligheid geprobeerd hebben
de Middellandse Zee over te
steken, op zoek naar een veilig
onderkomen.

de zwangere vrouwen, waarvan een
aantal in alle veiligheid op het schip
is kunnen bevallen. De ernstigste gevallen 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 Lesbos. In diezelfde periode verdronken
366 mannen, vrouwen en kinderen in
Centrale Middellandse Zee
2016 was het dodelijkste jaar ooit: de Egeïsche Zee.
4581 mannen, vrouwen en kinderen Tot juni heeft Artsen Zonder Grenzen
verdronken in de Middellandse Zee hulp geboden aan schepen in nood
tijdens hun overtocht van Noord- voor de kust van Lesbos. Na die tijd
Afrika naar Europa. 181.436 mensen daalde het aantal aankomers sterk en
werden op zee gered en wisten heelhuids Italië te bereiken, de meesten
MIDDELLANDSE ZEE
van hen waren in Libië ingescheept.
Coördinator Sebastian begeleidt een
Zonder die reddingsoperaties zou
reddingsactie waarbij 140 mensen,
waaronder 18 kinderen, in veiligheid
geen van hen het overleefd hebben.
gebracht worden.
In 2016 hebben de teams van Artsen
© SARA CRETA
Zonder Grenzen gewerkt aan boord
van de Bourbon Argos, een schip
van 68,8 meter lang dat 700 mensen
aan boord kan nemen. De bemanning 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 boten die op de internationale wateren
ten noorden van Libië in nood waren
gekomen.
Onze medische teams hebben aan
boord mensen verzorgd met verwondingen die ze opgelopen hadden in
Libië en veroorzaakt waren door geweld tijdens gevangenschap, folteringen en mishandelingen, met inbegrip
van seksueel geweld. Onze artsen
hebben huidziekten behandeld, problemen door uitdroging en onderkoeling, gevallen van schurft en ernstige verwondingen, zoals chemische
brandwonden veroorzaakt door een
mengsel van brandstof en zout water
in de boot. Onze vroedvrouwen aan
boord hebben zich bekommerd om
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was het niet langer nodig dat ons team
ter plaatse bleef. Tussen december
2015 en juni 2016 werden bij de gezamenlijke operatie van Artsen Zonder
Grenzen en Greenpeace 18.117 mensen gered, tijdens 361 interventies.
De medische teams van Artsen Zonder Grenzen hebben zorg verleend
aan migranten die net aangekomen
waren en ze hebben een dertigtal
mensen overgebracht naar het ziekenhuis waar ze bijkomende verzorging kregen, voornamelijk voor
verwondingen ten gevolge van een
trauma.
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LIBIË
BUDGET IN €

EGYPTE
195.003

BUDGET IN €

2.392.093

INTERNAT. PERSONEEL

-

INTERNAT. PERSONEEL

13

LOKAAL PERSONEEL

1

LOKAAL PERSONEEL

99

De politieke situatie in Libië
blijft zeer complex. Door personeelstekort en gebrekkige
medische bevoorrading is het
gezondheidssysteem in Libië
grondig verstoord geraakt.
Artsen Zonder Grenzen blijft op geregelde basis geneesmiddelen en medische uitrusting doneren aan talrijke ziekenhuizen verspreid over het
land om ervoor te zorgen dat spoeden chirurgische ingrepen kunnen
plaatshebben.
Artsen Zonder Grenzen biedt ook ondersteuning aan het Medisch Centrum 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 materiaal geleverd aan twee
ziekenhuizen in Zintan
en het personeel geleerd
hoe het een massale toestroom van gewonden
kan opvangen.

Egypte is een transitland en een
van de belangrijkste bestemmingen 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 Syrië, Irak, Soedan, Zuid-Soedan, Eritrea, Somalië en Libië. In 2016 waren
er ook meer pogingen dan ooit tevoren om met een bootje de Middellandse Zee over te steken en Europa
te bereiken.
In de agglomeratie Caïro verblijven ongeveer 180.000 geregistreerde
asielzoekers en vluchtelingen. Ze
hebben af te rekenen met grote problemen inzake integratie en toegang
tot werk, basisvoorzieningen en gezondheidszorg. Duizenden migranten wachten tot het onderzoek van
hun asielaanvraag is afgerond. Velen van hen waren in hun land van
herkomst of tijdens hun tocht naar
Egypte het slachtoffer van geweld. Ze
hebben last van psychologische problemen en fysieke handicaps.

21

Artsen Zonder Grenzen heeft voor
die patiënten individuele revalidatieplannen opgesteld en biedt ze medische en psychologische bijstand, fysiotherapie en sociale ondersteuning.
Artsen Zonder Grenzen heeft in 2016
alles samen 1.465 patiënten behandeld bovenop het reeds bestaande
patiëntenbestand. Het team van Artsen 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 alleen zijn steun aan de vluchtelingen
voortgezet, het is ook gesprekken blijven voeren met het Egyptische ministerie voor Volksgezondheid en Bevolking en met nationale medische
instellingen om partnerships af te
sluiten in domeinen die cruciaal zijn
voor de volksgezondheid. Verder hebben we ook onze medische en technische kennis aangeboden aan reeds
bestaande initiatieven.

MIDDELLANDSE ZEE
Dominique, vroedvrouw, verzorgt een
zwangere vrouw die gered werd op de
Middellandse Zee.
© SARA CRETA
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TUNESIË
BUDGET IN €
INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

ALGERIJE
726.859
6
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 patiënten in het ziekenhuis van Zarzis, een
kuststad in het zuidoosten van Tunesië. Omdat de behoefte aan medische
zorg bleef stijgen, heeft Artsen Zonder
Grenzen zijn dienstverlening uitgebreid naar de migranten en de kwetsbare gemeenschappen in Sfax, een
grote stad 280 kilometer ten noorden
van Zarzis. Een van de teams van Artsen 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 klinieken 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 plaatselijke initiatieven gesteund om het
aantal doden en de ellende op zee te
verminderen, heeft opleiding gegeven voor het uitvoeren van zoek- en
reddingsoperaties en heeft de Tunesische en Libische vissers en kustwachters, de civiele bescherming, de Tunesische 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 hebben de stagiairs eveneens voorzien
van medisch materiaal en hun 9.826
artikelen voor persoonlijke bescherming en reddingsmateriaal gegeven.
Bovendien heeft Artsen Zonder Grenzen drie ziekenhuizen voorzien van
noodkits die voldoende geneesmiddelen en medisch materiaal bevatten
om een toestroom van vijftig gewonden aan te kunnen.
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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 toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen
zoals migranten, gebruikers van intraveneuze drugs, en sekswerkers.
Sindsdien werkt Artsen Zonder Grenzen nauw samen met twee Algerijnse
organisaties in verschillende centra
die door het ministerie van Volksgezondheid 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 gezondheidspromotiecampagnes en buurtacties bij risicogroepen.
Onze teams voeren ook screenings
uit binnen de gemeenschappen en
bieden technische ondersteuning
aan referentiecentra om behandelingen, opvolging en protocollen te
uniformiseren.
Artsen Zonder Grenzen heeft in 2016
laboratoriummateriaal geschonken
aan behandelingscentra en de decentralisatie 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 medische complicaties verzorgd van 359
GUINEE Nubia is de enige baby die
patiënten die ebola overleefd hadden
met ebola geboren werd en dat
Artsen Zonder Grenzen organiseert
in Conakry, Coyah, Dubréka en Foréoverleefde. Ze werd nauwgezet
opgevolgd na het einde van de epideook praktijkopleidingen en geeft adcariah. Daarnaast hebben onze teams
mie. © ALBERT MASIAS
vies aan personeel in de gezondzich bekommerd om 282 zorgverleheidszorg, levert geneesmiddelen
ners, die betrokken waren bij de strijd
tegen opportunistische infecties en
tegen ebola en voor wie geen enkele De strijd tegen hiv/aids
speciale dienstverlening bestond, en In Guinee lijden mensen met hiv/aids zorgt voor logistieke en financiële
om 354 mensen die onrechtstreeks nog steeds onder de langetermijnge- steun voor 9.856 hiv/aids-patiënten
door de epidemie getroffen waren, volgen van de ebola-epidemie. Door in zes centra van het ministerie van
zoals familieleden van de slachtoffers. de chronische bevoorradingstekorten Volksgezondheid in Conakry.
De behandelingen waren zowel van hebben ze problemen om aidsremmedische (vooral oog- en neurologi- mers te vinden. Hoewel de prevalen- De behandeling van gevorderde
sche problemen) als van psychologi- tie van hiv/aids relatief laag is (slechts hiv/aids-patiënten
sche aard. Heel wat ebolapatiënten 1,7%), heeft Guinee een van de laag- Nadat het in de polikliniek Matam in
hadden te kampen met problemen ste therapeutische dekkingen ter we- Conakry heel wat patiënten met een
zoals depressie en posttraumatische reld: slechts een kwart van de hiv/ vergevorderd stadium van aids over
de vloer had gekregen, heeft Artsen
stressstoornissen. 18.000 mensen na- aids-patiënten krijgt aidsremmers.
men deel aan informatiesessies ge- Artsen Zonder Grenzen levert voort- Zonder Grenzen in november 2016, in
richt op het verminderen van de stig- aan eerstelijns aidsremmers aan 7.930 samenwerking met het ministerie van
matisering waar overlevenden van mensen in Conakry; 4.968 van hen ma- Volksgezondheid, in het Donka-zieebola nog steeds mee af te rekenen ken daarbij gebruik van de zesmaan- kenhuis van de hoofdstad een cenhebben. In september bleken de over- denbevoorradingstrategie ‘R6M’ van trum met 31 bedden geopend voor de
levenden geen last meer te hebben Artsen Zonder Grenzen (zesmaan- behandeling van deze patiënten.
van medische complicaties en was delijkse afspraak voor een nieuwe Met dat nieuwe centrum hoopt Artbijzondere zorg niet langer nodig. Pa- voorraad medicijnen). Die tech- sen Zonder Grenzen het nijpende
tiënten die toch nood zouden hebben niek werd voor het eerst gebruikt tij- tekort aan gespecialiseerde zorg in
aan psychologische bijstand, vallen dens de ebola-epidemie om gestabi- Guinee te kunnen verminderen. Het
voortaan onder de bevoegdheid van liseerde patiënten te stimuleren hun biedt gratis kwaliteitszorg aan patiënbehandeling verder te zetten. Dank- ten die lijden aan ziektes die te wijten
de regering en andere organisaties.
Het project voor de behandeling van zij die R6M-strategie volgt meer dan zijn aan een aangetast immuunsysebola-overlevenden is nu afgerond en 94% van de patiënten met hiv/aids teem als gevolg van hiv/aids, zoals het
de teams van Artsen Zonder Grenzen 24 maanden later nog trouw zijn be- Kaposisarcoom en cryptokokkenmezijn niet langer rechtstreeks betrok- handeling. Bij patiënten die maande- ningitis. Het centrum doet ook opeken bij de medische activiteiten tegen lijks nieuwe medicijnen krijgen is dat rationeel onderzoek naar hiv/aids en
het dodelijke virus. Uiteraard blijven maar 61%. Het nationaal programma organiseert medische praktijkopleiwe wel waakzaam mocht ebola op- voor de bestrijding van hiv/aids heeft dingen om de algemene kwaliteit van
interesse getoond om die manier van de zorg te verbeteren. Eind decemnieuw de kop opsteken.
zorgverlening op grotere schaal te ber had het centrum al 49 patiënten
verzorgd.
gaan toepassen.
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A RT SEN ZONDER GRENZEN

SIERRA LEONE

MAURITANIË
BUDGET IN €

5.046.133

BUDGET IN €

2.497.472

INTERNAT. PERSONEEL

17

INTERNAT. PERSONEEL

LOKAAL PERSONEEL

371

LOKAAL PERSONEEL

Artsen Zonder Grenzen biedt
medische hulp aan de Malinese
vluchtelingen en aan de gastgemeenschappen 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 vredesproces plegen gewapende groeperingen
en bandieten gewelddadige aanvallen en daardoor kunnen de vluchtelingen niet naar huis terugkeren.
De nieuwkomers die eind 2016 zijn
aangekomen, wegen zwaar op de
voorzieningen van het kamp. Volgens het VN-Vluchtelingenagentschap verbleven er in december 2016
liefst 46.877 mensen in het kamp van
Mbera. In de naburige steden Bassikounou en Fassale verleent Artsen
Zonder Grenzen behalve basiszorg
en spoedeisende hulp ook gynaecologische 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.

17
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 bijstand aan meer dan 400 overlevenden
en hun families, en organiseerde ze
meer dan 450 individuele en groepssessies voor psychologische hulp.
De kliniek zette ook campagnes voor
gezondheidspromotie op, en informeerde overlevenden hoe ze hun gezondheid konden beschermen door
veilig te vrijen, handen te wassen en
zich tegen malaria te beschermen.
Wanneer overlevenden meldden dat
ze werden uitgesloten, stuurde de kliniek ook gezondheidspromotors naar
die buurten om de bewoners daar
over de ziekte te informeren.
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NIGERIA
BUDGET IN €

741.087

INTERNAT. PERSONEEL

2

LOKAAL PERSONEEL

0

Op het einde van 2016 startte
Artsen Zonder Grenzen zijn activiteiten 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 voedingscentrum 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 geslagen. 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 ondervoedingscijfers in de gaten te houden
en indien nodig in te grijpen.
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CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
BUDGET IN €

17.210.655

verblijven, zorg te kunnen verhun pasgeborenen een betere toestrekken wanneer ze naar hun
gang krijgen tot gezondheidszorg.
wijk
terugkeren. Artsen Zonder
Het
project
bestaat
uit
verschillende
LOKAAL PERSONEEL
698
Grenzen ondersteunt hierbij een
onderdelen:
lokale ngo die de kraamkliniek de
ǑǑ De kraamkliniek Castor. Het is de
eerste zes maanden moet leiden.
grootste van het land, met 80 bedden
en
ongeveer
600
geboortes
Artsen Zonder Grenzen werkt al
per maand. Castor is een doorver- Uitgebreide zorgverlening in
20 jaar in de Centraal-Afrikaanwijscentrum
voor alle gecompli- Bangassou
se Republiek. Maar sinds het
ceerde
geboortes
in Bangui waar Met het project in de stad Bangassou
conflict dat in 2013-2014 uitbrak,
geavanceerde
zorg
kan worden wil Artsen Zonder Grenzen een zo
is de toegang tot voedsel,
verstrekt
(chirurgie,
neonatolo- uitgebreid mogelijk pakket zorgverdrinkwater en medische zorg er
lening aanbieden in een gebied waar
gie,
seksueel
geweld,
familieplanmoeilijker dan ooit.
ning). Het centrum vangt 50% nauwelijks medische faciliteiten bevan de vermoede complicaties in staan. Het ziekenhuis met 118 bedDe luchthaven van Mpoko
Bangui op en voert 60% van alle den voor de 200.000 inwoners van de
In 2016 leidde Artsen Zonder Grenkeizersneden in de hoofdstad uit. prefectuur Mbomou wordt momenzen een veldhospitaal met 60 bedden. Het project was in eerste instan- ǑǑ De kleine kraamkliniek van teel door Artsen Zonder Grenzen uitGbaya Dombia is de enige medi- gebreid. Ook wordt er steun verleend
tie bedoeld voor zorgverlening aan de
sche instelling in de moslimwijk aan de drie omliggende gezondheids20.000 vluchtelingen die in het kamp
PK5, waar de veiligheidssituatie centra in Niakari, Yongofongo en
op de luchthaven verbleven, maar al
nog steeds wankel is, die dag en Nbalazime. Het project richt zich op
snel bleek twee derde van de patiënnacht geopend is. Hoewel het ver- de belangrijkste doodsoorzaken in
ten afkomstig van buiten het kamp,
strekken van basiszorg de voor- het gebied: malaria, luchtwegenaanop zoek naar gratis gezondheidsnaamste activiteit is, met hulp doeningen en diarree. In 2016 heeft
zorg die dag en nacht ter beschikking
aan zwangere vrouwen en bij be- Artsen Zonder Grenzen een multivacstond. Dat soort dienstverlening is
vallingen, biedt de dienst ook bij- cinatiecampagne opgezet voor 20.000
zeldzaam in dit land met zijn gebrekstand aan slachtoffers van seksu- kinderen, een eerste stap in aanloop
kige gezondheidszorg als gevolg van
eel geweld in deze zone, vooraleer naar de uitbreiding van die activiteitientallen jaren onstabiliteit.
ze naar andere structuren door te ten om een bevolking die afgesneden
is van de rest van de wereld beter teverwijzen.
Seksuele en reproductieve
gezondheidszorg
ǑǑ In de zone Dameka/Boeing is gen ziektes te kunnen beschermen.
Artsen Zonder Grenzen begonArtsen Zonder Grenzen heeft de leinen met de renovatie van een
ding over een project in de hoofdkraamkliniek om de mensen uit
stad dat ervoor zorgt dat zwandeze wijk, die tijdelijk in Mpoko
gere vrouwen, jonge moeders en
INTERNAT. PERSONEEL

68

CENTRAAL-AFRIKAANSE
REPUBLIEK
Een verpleegkundige
luistert naar de ademhaling 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
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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 situatie 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 (Monusco). Dat zorgt ervoor dat hele
bevolkingsgroepen hun huizen
ontvluchten en er vluchtelingenkampen ontstaan.
Ook in 2016 werden weer gewapende
groeperingen opgericht en het banditisme tierde welig, vooral ontvoeringen waarvoor dan losgeld wordt geëist. Congo vangt ook vluchtelingen
op uit buurlanden en andere landen
waar gevochten wordt, zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan 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 Nyabiondo). 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

van 2.000 kilometer langs de rivier
de Congo (tussen Kisangani en
Kinshasa) verspreid had, moest
de PUC zijn gebruikelijke strategie aanpassen. Daarom werden
de teams onderverdeeld in meerdere buurtteams. Bovendien had
de PUC op het terrein slechts heel
weinig humanitaire partnerorganisaties.

Pool d’Urgence Congo
Tussen januari en december 2016
hebben 329.886 mensen gebruikgemaakt van de medische dienstver- Vaccinatiecampagnes tegen gele
lening van de PUC (Pool d’Urgence koorts
Congo). Daarbij werden 292.854 Tijdens de vaccinatiecampagne in
mensen gevaccineerd en werden de stad Matadi werden in tien dagen
37.032 mensen verzorgd in de po- tijd 373.054 mensen gevaccineerd. Er
likliniek of in het ziekenhuis opge- werden activiteiten op touw gezet om
nomen. In 2016 ontving de PUC 253 de muggenpopulaties (die het virus
noodoproepen en die hebben geleid verspreiden) terug te dringen en er
tot 43 evaluatiemissies. Tussen ja- werd hulp geboden bij de behandenuari en december werden 26 daad- ling van patiënten.
werkelijke interventies opgezet (per In Kinshasa werd een grootschalige
muggenverdelgingsoperatie op touw
‘gezondheidszone’).
ǑǑ Tyfus: 12.942 consultaties, waar- gezet; 70 verdachte gevallen werden
van 2.307 voor tyfus. 75 van de doorverwezen naar het ziekenhuis;
patiënten kregen te maken met 710.000 mensen werden door ons gecomplicaties. Het team van de vaccineerd in het kader van de grootPUC heeft 58 chirurgische ingre- schalige vaccinatiecampagne die
was opgezet door het ministerie van
pen uitgevoerd.
ǑǑ Mazelen: zware epidemie in de Gezondheid.
provincie Maniema. De PUC is
overgegaan tot vaccinatie van Behandeling van hiv/aids in
45.000 kinderen in de gezond- Kinshasa
heidszone Kunda en 125.000 kin- We hebben ook dit jaar medische en
deren in de gezondheidszone uitvoerige psychosociale zorg verstrekt aan mensen in Kinshasa die
Kindu.
ǑǑ Vluchtelingen: tussen novem- besmet zijn met hiv/aids. Het heeft
ber 2016 en januari 2017 was een daarvoor actief samengewerkt met
team van de PUC aanwezig in de het Programme national de lutte
provincie Ituri. Daar heeft het contre le sida (PNLS), met lokale en
medische bijstand verleend aan internationale partners en ook met
Zuid-Soedanese
vluchtelingen patiëntengroepen. Ze helpen mensen
en aan de plaatselijke bevolking. die besmet zijn met hiv/aids bij het
Het team heeft een mobiel the- verwerken van de sterke stigmatisarapeutisch voedingscentrum en tie en obstakels waarmee ze te kameen intensief therapeutisch voe- pen hebben op het vlak van screening.
dingscentrum ingericht, voor on- Bovendien zorgen ze voor toegang tot
dervoede kinderen. Er zijn 4.676 antiretrovirale behandelingen, begekinderen gescreend en zijn er 377 leiding en analyse van de virale lading.
In totaal werden 2.500 patiënten met
in het programma opgenomen.
ǑǑ De grootste uitdaging voor de een vergevorderd stadium van aids
PUC in 2016 was het indijken van opgenomen. Voor 36 procent was
de choleraepidemie. Omdat de geen hulp meer mogelijk, ze kwamen
epidemie zich in een tijdspanne te laat om nog gered te worden en
van vier maanden over een lengte stierven binnen 48 uur.
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ZUID-SOEDAN
In 2016 verstrekten we 35.392 consultaties 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 antiretrovirale middelen) in Kinshasa.
Twee van de drie PODI van Artsen
Zonder Grenzen werden overgedragen aan onze partners, Global Fund
en PEPFAR. Die laatste heeft intussen
nog twee bijkomende PODI opgezet.
In het kader van de EPREP-strategie heeft AZG steun gegeven aan
tien gezondheidsstructuren in Kinshasa. Daardoor konden in september 88 gewonden en in december 73
gewonden verzorgd worden, nadat in
de hoofdstad gewelddadige protesten
waren uitgebroken tegen de beslissing van de president om zijn mandaat te verlengen.
Malaria in Noord-Ubangi
Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak in dit hyperendemische gebied.
Dit project werd in het leven geroepen om hulp te bieden aan vluchtelingen uit de naburige Centraal-Afrikaanse Republiek, maar omdat die
behoeften geleidelijk aan minder
worden (en die van de gastgemeenschappen bijzonder hoog blijven), zal
het project in 2017 evolueren naar
een verticaal project voor de strijd tegen malaria.

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.

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

Mobiele klinieken in Juba
Nadat in juli het geweld in Juba weer
was uitgebarsten, opende Artsen
Zonder Grenzen mobiele klinieken Doro
op twee plekken rond de stad waar De teams van Artsen Zonder Grenduizenden mensen die hun huizen zen zijn in 2016 verder gegaan met
waren ontvlucht, bescherming had- het verstrekken van medische zorg
den gezocht. In iets meer dan een aan de 50.000 Soedanese vluchtelinmaand behandelde het team 9.242 gen en aan de lokale bevolking van
mensen, hoofdzakelijk voor ontste- het district Maban. Na een stijging
kingen van de bovenste luchtwegen, van het aantal malariagevallen legde
malaria en diarree. Artsen behandel- het team veertien mobiele klinieken
den er ook mensen die tijdens het ge- in om de ziekte vroeg op te kunnen
weld gewond waren geraakt, onder sporen en te behandelen. 6.559 malariapatiënten kregen een behandeling.
andere door schotwonden.
In juli en augustus steunde Artsen
Zonder Grenzen het ministerie van Yei
Volksgezondheid om in het Juba Tea- Nadat het geweld zich had uitgebreid
ching Hospital een behandelingscen- naar het zuiden van het land, naar
trum voor cholera op te zetten en uit het evenaarsgebied, bouwde Artsen
Zonder Grenzen een nieuw project
te baten.
uit in de stad Yei. In november 2016
werd gestart met mobiele klinieken
Gogrial
Nadat Artsen Zonder Grenzen vijf jaar en in de eerste week behandelde het
lang gezondheidszorg had verleend team 1.368 mensen, 27% daarvan wain Gogrial droeg het in mei 2016 de fa- ren kinderen jonger dan vijf jaar, een
ciliteiten over aan het ministerie van derde van hen moest voor malaria
behandeld worden. Artsen Zonder
Volksgezondheid.
Grenzen startte in Yei ook met een
polikliniek waar ze vaccinaties aanBor
Het hele jaar lang is Artsen Zonder biedt, mensen in observatie neemt en
Grenzen doorgegaan met het oplei- geestelijke gezondheidszorg verstrekt.
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 ondersteunen van chirurgische ingrepen, de operatiekamer, de wasserij,
sterilisatie, de apotheek en de afvalverwerking. De actie zal begin 2017
afgerond worden.
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BURUNDI
BUDGET IN €
INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

KENIA
5.139.178
17
244

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

BUDGET IN €

5.149.607

INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

9
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.

L’Arche de Kigobe, een private instelling, is een van de twee ziekenhuizen
die hulp verlenen aan traumaslachtoffers in Bujumbura, waar herhaalde
politieke spanningen en economische problemen zwaar wegen op de
plaatselijke bevolking. Artsen Zonder Grenzen ging in 2015 van start
met zijn activiteiten in het ziekenhuis,
toen er onlusten uitbraken in aanloop naar de presidentsverkiezingen.
In 2016 heeft Artsen Zonder Grenzen
de opvangcapaciteit van l’Arche opgevoerd van 43 naar 75 bedden, en
het aantal behandelingen van traumaslachtoffers uitgebreid.
In 2016 hebben onze teams 4.839
patiënten in de spoedeisende hulp
behandeld, 1.801 mensen in het
ziekenhuis opgenomen en 3.184 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Gespecialiseerde
fysiotherapeuten
hebben 11.237 revalidatiesessies gegeven aan patiënten die een operatie
hadden ondergaan. Daarnaast kregen 1.160 patiënten psychologische
bijstand.
De strijd tegen cholera
Artsen Zonder Grenzen heeft onmiddellijk gereageerd op twee cholera-alarmen tijdens het risicoseizoen
(van augustus tot november). In het
ziekenhuis in Bujumbura heeft een
team een centrum voor cholerabehandeling opgezet en geholpen bij de
behandeling van 57 patiënten.
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De kliniek levert niet alleen standaard
gezondheidszorg en veilige bevallingen, 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 schreven zich in voor programma’s voor
de behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen zoals verhoogde
bloeddruk, astma en epilepsie; 728
mensen volgden een hiv/aids-behandeling; en 11 patiënten startten
met een nieuwe therapie tegen hepatitis 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 Zonder Grenzen nu begonnen met de
procedures om de kliniek over te dragen aan de Keniaanse overheid en
een andere niet-gouvernementele organisatie. Die overdracht gebeurt in
nauw overleg met de plaatselijke gemeenschap. In juni werd de kraamafdeling, 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 midden 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 district voor het beheer van een behandelingsprogramma voor hiv/aids en
tuberculose op het platteland, voornamelijk afgestemd op zuigelingen
die recent positief bevonden werden
op hiv/aids. Artsen Zonder Grenzen verleent ook hulp door patiënten in een vergevorderd stadium
van aids/hiv te behandelen in het
districtsziekenhuis en door zorg te

bieden aan vrachtwagenchauffeurs
en sekswerkers.

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.

Hulp in gevangenissen
In de centrale gevangenissen van
Maula en Chichiri, waar Artsen Zonder 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- Noodinterventies
handeling en daarvan heeft 93% nu Na negen maanden noodhulp heeft
een ondetecteerbare virale lading. Artsen Zonder Grenzen een einde geArtsen Zonder Grenzen heeft daarom steld aan zijn project in Kapise, aan
beslist gelijkaardige programma’s op de grens met Mozambique, waar
te starten in twee andere districtsge- bijna 10.000 Mozambikanen naartoe
vangenissen waar de bewoners een waren gevlucht nadat in hun land in
gebrekkige toegang tot gezondheids- december 2015 schermutselingen
waren uitgebroken.
zorg hebben.
Artsen Zonder Grenzen heeft dit jaar
ook zijn zogenaamde corridorprogramma verder uitgewerkt. Daarbij
wordt aan bepaalde bevolkingsgroepen gezondheidszorg verstrekt, meer
bepaald aan sekswerkers, vrachtMALAWI Mozambikaanse vluchtewagenchauffeurs en mannen die
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
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MOZAMBIQUE
BUDGET IN €

4.755.950

INTERNAT. PERSONEEL

23

LOKAAL PERSONEEL

218

Ondanks de invoering van ambitieuze 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 rekenen met een minder stabiel politiek
en economisch klimaat. In het centrum van het land braken nu en dan
schermutselingen uit en dat heeft bepaalde gemeenschappen ertoe aangezet 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 problemen in het land nog meer uit de hand
doen lopen, zoals het gebrek aan medisch personeel en medicijnen, wat
een belangrijke impact heeft gehad
op het verstrekken van gezondheidszorg, in het bijzonder op de strijd tegen hiv/aids en tuberculose die resistent is tegen geneesmiddelen.
Zorgverlening hiv/aids en tbc
In de hoofdstad Maputo behandelt Artsen Zonder Grenzen patiënten die getroffen zijn door hiv/aids
en die tweede- en derdelijns aidsremmersnodig hebben. Artsen Zonder Grenzen verzorgt ook specifieke
gevallen van co-morbiditeit, zoals
het K
 aposisarcoom en virale hepatitis. Meer dan 1.200 patiënten kregen
tweedelijns aidsremmers en 37 derdelijns aidsremmers. Het team van
Artsen Zonder Grenzen biedt ook
totaalzorg aan patiënten met multiresistente 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 steeds actief opgevolgd.
systeem voor volksgezondheid konden daar reeds drie patiënten aan Nieuwe projecten
In het district Morrumbala in de prodeelnemen.
Artsen Zonder Grenzen startte in de vincie Zambezia, waar de gezondprovincie Tete samen met de ngo heidsindicatoren van vrouwen en de
Village Reach, lokale patiëntengroe- moedersterfte tot de slechtste van het
pen en het provinciebestuur een land behoren, is Artsen Zonder Grenproject op om afgelegen gebieden zen begonnen met een project dat gete voorzien van geneesmiddelen en baseerd is op gemeenschapsaanpak
medisch materiaal. Dat heeft ervoor en zich richt op gezinsplanning en
gezorgd dat plattelandsziekenhui- verloskundige zorg.
zen minder vaak met tekorten aan In het noorden van het district Mosaidsremmers hebben gekampt. Art- surize, in de provincie Manica, is Artsen Zonder Grenzen blijft ook steun sen Zonder Grenzen gestart met de
verlenen aan het ministerie van Ge- ondersteuning van de gezondheidszondheid in de districten Changara autoriteiten door buurtklinieken in
en Marara om de behandeling van te zetten en zorg te verlenen aan gehiv/aids en tuberculose makkelijker meenschappen die een sterk vermintoegankelijk te maken door innova- derde toegang tot gezondheidszorg
tieve modellen te gebruiken die ge- hebben door de conflicten die nu
baseerd zijn op de betrokkenheid van en dan uitbreken. De Artsen Zonder
de gemeenschappen; om het aantal Grenzen-teams hebben ook bijgepatiënten dat een tweedelijns aids- dragen aan actieve voedingscontrole,
remmers krijgt te verhogen; en om een grootschalige vaccinatiecambijzondere aandacht te geven aan de pagne, de bevoorrading van geneeskwetsbare bevolkingsgroepen in die middelen en de aanleg van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in de
twee districten.
vluchtelingenkampen.
Het corridor-project
Artsen Zonder Grenzen blijft doorgaan met de ontwikkeling van gedifferentieerde zorgmodellen voor bijzonder kwetsbare groepen, onder
andere sekswerkers en mannen die
een seksuele relatie hebben met andere mannen, in het kader van het
zogenaamde corridor-project. Dat
project ging in 2014 van start en omvat 180 gevoelige zones langs de commerciële verbindingsroute tussen de
grote havenstad Beira en de mijnregio in de provincie Tete en de grens
met Malawi. Dankzij dit project konden dit jaar hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen
vastgesteld worden bij 939 vrachtwagenchauffeurs op de lange afstand, en
bij 885 sekswerkers, een groep die helemaal 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
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ZIMBABWE
BUDGET IN €

8.068.456

INTERNAT. PERSONEEL

18

LOKAAL PERSONEEL

144

Artsen Zonder Grenzen heeft
in partnership met het Zimbabwaanse ministerie van Gezondheid en Kinderbescherming
meerdere projecten lopen om
behandelingen ter beschikking
te stellen tegen hiv/aids, tbc,
niet-overdraagbare aandoeningen en psychologische
stoornissen.
De economische situatie van het
land blijft verslechteren en daardoor
zijn er steeds minder middelen voor
overheidsuitgaven en sociale dienstverlening. Bijgevolg heeft de gezondheidssector af te rekenen met
enorme uitdagingen, met name een
tekort aan medische producten. Bovendien werd het land zwaar getroffen door overstromingen en diverse
epidemieën van door water overgebrachte ziekten als gevolg van de verslechterde waterkwaliteit en gezondheidsomstandigheden. Verschillende
regio’s zijn getroffen, en vooral de
hoofdstad Harare.
De prevalentie van het hiv/aids-virus is gedaald van 30% begin de jaren 2000 tot 15% vandaag. Desondanks zijn er nog steeds grote lacunes,
vooral in de routineuze opvolging
van de virale lading en tweedelijns
aidsremmers. Ook baarmoederhalskanker is een onrustwekkend gezondheidsprobleem: seropositieve
vrouwen hebben vijf maal meer risico op die kanker dan seronegatieve
vrouwen.
Activiteiten in de hoofdstad
Artsen Zonder Grenzen verleent integrale zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en biedt gespecialiseerde
dienstverlening voor de behandeling
van jongvolwassenen in het stedelijk district Mbare. De polikliniek Epworth biedt een volledig programma
voor de behandeling van hiv/aids, tbc

en multiresistente tbc, afgestemd op met het ministerie van Volksgezondpatiënten van alle leeftijden. Daar- heid en Kinderbescherming voor het
naast biedt ze ook tests voor het op- realiseren van het initiatief ‘screening
sporen van baarmoederhalskanker en behandeling’ en daar zouden onen vroegtijdige behandelingsstrate- geveer 18.000 mensen met hiv/aids
gieën waar alle seropositieve vrou- moeten kunnen van profiteren.
In de zes districtscentra voor volkswen gebruik van kunnen maken.
Artsen Zonder Grenzen gaat ook door gezondheid blijft Artsen Zonder
met de aanleg en het herstel van wa- Grenzen het ministerie van Volksen
Kinderbescherterputten in de meest kwetsbare wij- gezondheid
ken van de stad om de bevolking te ming ook verder steunen voor de invoorzien van drinkbaar water en te voering van nieuwe zorgmodellen,
vermijden dat er epidemieën uitbre- aidsremmerpatiëntengroepen, preken van aan water gebonden ziektes ventieve opsporingstests en vroegtijdige behandelingsstrategieën voor
zoals tyfus en cholera.
Onze teams leveren ook een bij- baarmoederhalskanker.
drage bij het screenen en behandelen ǑǑ In Manicaland is Artsen Zonder
Grenzen in vijf districten begonvan hiv/aids, tbc en psychologische
nen met het opzetten van patiënstoornissen in de zwaarbewaakte getengroepen en met routinematige
vangenis van Chikurubi. Ze verstrekfollow-uptests van virale lading
ken zorg, psychologische begeleiding
voor patiënten die aidsremmers
en psychiatrische behandelingen aan
nemen. In het district Chipinge
patiënten van de dienst psychiatrie
en in het provincieziekenhuis
van het centrale ziekenhuis van Havan Mutare biedt Artsen Zonder
rare. Artsen Zonder Grenzen biedt
Grenzen ondersteuning aan het
ook mobiele psychiatrische zorg en
ministerie van Volksgezondheid
gemeenschapsopvolging aan patiënen Kinderbescherming voor de
ten die uit het ziekenhuis ontslagen
behandeling van niet-overdraagzijn, om een eventuele terugval of
bare aandoeningen, zoals diabenoodzakelijk heropname in het zietes en verhoogde bloeddruk.
kenhuis te voorkomen.
In 2016 hebben de teams van Art- ǑǑ In Epworth, Gutu en Mwenezi
heeft Artsen Zonder Grenzen de
sen Zonder Grenzen 1.579 individubehandeling van 26 patiënten
ele psychologische sessies gehouden
met multiresistente tbc op zich
en 180 groepssessies. Artsen Zonder
genomen.
Grenzen heeft ook de vernieuwing
en bouw van een nieuwe ambulante ǑǑ In Beitbridge hebben de teams
van Artsen Zonder Grenzen psydienst van het psychiatrisch ziekenchologische bijstand gegeven en
huis van Harare tot een goed einde
medische zorg verstrekt aan Zimgebracht. Op die manier werd de cababwanen die Zuid-Afrika zijn
paciteit opgevoerd tot 100 bedden.
uitgezet.
ǑǑ Op nationaal vlak heeft Artsen
Actie in Gutu
Zonder Grenzen ook meegewerkt
In Gutu past Artsen Zonder Grenzen
aan de verspreiding van gerichte
sinds 2011 een gemeenschapsaanpak
en regelmatige follow-uptests van
toe voor het superviseren van grote
de virale lading. In 2016 heeft Artgroepen stabiele patiënten die drasen Zonder Grenzen in samenger zijn van hiv/aids. De eerste resulwerking met UNITAID 84.502
taten van het onderzoek dat Artsen
viraleladingtests uitgevoerd.
Zonder Grenzen in juni 2016 uitvoerde, 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
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ZUID-AFRIKA
BUDGET IN €
INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

7.135.342
23
188

Zuid-Afrika, dat wereldwijd het
hoogste aantal hiv/aids-patiënten heeft, zet het licht op groen
voor nieuwe behandelingen
tegen multiresistente tbc.
Voor Zuid-Afrika was 2016 een bewogen jaar, met grote verschuivingen op politiek en economisch vlak.
De meerderheidspartij verloor na
de gemeenteraadsverkiezingen in
augustus immers de controle over
meerdere grote steden. De Zuid-Afrikaanse burgers blijven ijveren, soms
met geweld, voor een betere openbare dienstverlening en politieke leiders 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 ambitieuze 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 project met de gemeenschappen samenwerkt waardoor het aantal hiv/aidsen tbc-screenings, en de toegang
tot en de therapietrouw aan de hiv/
aids-behandeling kon worden opgevoerd. Het hoopt de toekomstige strategie van de Zuid-Afrikaanse regering
te kunnen beïnvloeden en zo op nationaal vlak de 90-90-90 doelstellingen
te kunnen bewerkstelligen. In 2016
werden 56.029 mensen gescreend,
2.370 mannen besneden en er werden 1.573.756 voorbehoedsmiddelen
uitgedeeld.

Hiv/aids en tbc in Khayelitsha
Het project in Khayelitsha, aan de
rand van Kaapstad, werkt aan de ontwikkeling en toediening van behandelingen 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 zwangere vrouwen en zuigelingen, adolescenten en mannen.
In partnerschap met de stad Kaapstad en de vereniging mothers2mothers 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 gezondheidsproblemen, zowel gericht op de moeder als op het kind. Dat leidt tot een
grotere therapietrouw.
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Het hele jaar door heeft Artsen Zonder Grenzen ervoor geijverd dat de
toegelaten patiënten, zowel in Khayelitsha als in de rest van Zuid-Afrika,
een behandeling met nieuwe medicijnen kunnen krijgen. Zuid-Afrika
biedt op nationaal vlak de mogelijkheid 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 tuberculostaticum, namelijk delamanide. In 2016
kregen 61 nieuwe patiënten een behandeling met delamanide. Artsen
Zonder Grenzen steunt ook het ministerie van Gezondheid van Western Cape om patiënten die getroffen
zijn door resistente tbc een gespecialiseerde behandeling aan te kunnen
bieden.

JA A RR A PP ORT 2016

ZUID-AFRIKA
In Rustenburg
gebruiken verpleegkundigen
schema’s om
de diagnose te
stellen bij kinderen die seksueel
misbruikt zijn.
© GARRET BARNWELL

van seksueel geweld. Op die manier willen ze ziektes en pijn indijken die het gevolg zijn van verkrachting. Hun programma omvat met
name forensisch onderzoek, het toedienen van post-exposure profylaxie
om hiv-besmetting en andere seksueel overdraagbare aandoeningen te
voorkomen en het verstrekken van
psychologische bijstand en psychosociale begeleiding. In 2016 werden
299 slachtoffers van seksueel geweld
behandeld.
Daarnaast is Artsen Zonder Grenzen
verder gegaan met haar nationale bewustmakingscampagne om slachtoffers 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 omtrent intellectueel eigendom. Die belemmert immers dat geneesmiddelen
voor iedereen in het land betaalbaar
zijn.
Na
jaren druk uitoefenen heeft de
Slachtoffers van seksueel geweld
Artsen Zonder Grenzen heeft ook in Zuid-Afrikaanse minister van Handel
2016 het ministerie van Volksgezond- en Industrie in juli 2016 een nieuw
heid van de provincie Noordwest ge- wettelijk kader omtrent intellectueel
steund om betere zorgtoegang te ge- eigendom bekendgemaakt. In sepven aan slachtoffers van seksueel tember heeft de coalitie een rapport
geweld in Rustenburg, de befaamde uitgebracht waaruit blijkt hoe belangrijk het is de patentwetgeving te herZuid-Afrikaanse ‘platinum belt’.
De resultaten van een onderzoek dat vormen. De coalitie blijft druk uitoeArtsen Zonder Grenzen heeft uitge- fenen op de regering opdat ze werkt
voerd bij 800 vrouwen tussen 18 en maakt van een wetshervorming.
49 jaar in de regio Rustenburg toont
aan dat in het district Bojanala een op Stop de gebrekkige bevoorrading
de vier vrouwen op een bepaald mo- Via Stop Stockouts Project, een burgement in haar leven verkracht is ge- rinitiatief, waakt Artsen Zonder Grenweest, en dat 50% het slachtoffer was zen samen met vijf andere organivan vormen van seksueel of huiselijk saties over de beschikbaarheid van
geweld. Nochtans heeft 95% van de basisgeneesmiddelen in de Zuid-Afrivrouwen dat geweld nooit gemeld in kaanse ziekenhuizen. Ze zorgen ervoor dat eventuele tekorten snel aaneen gezondheidsinstelling.
Artsen Zonder Grenzen steunt drie gevuld worden. De gemeenschappen
Kgomotso-zorgcentra, instellingen worden opgeleid om bevoorradingsvoor basisgezondheid die essentiële tekorten snel te signaleren en de gemedische, juridische en psychosoci- zondheidsoverheden worden aangeale bijstand verlenen aan slachtoffers moedigd, indien nodig aangemaand,
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actie te ondernemen om de bevoorradingsketens te hervormen. In 2016
kreeg het project 605 meldingen van
medicijntekorten via zijn nationaal
oproepnummer dat dag en nacht bemand is, 3.454 patiënten en gemeenschapsactivisten kregen een opleiding. Het project heeft een driejarige
subsidie van de Europese Unie gekregen waardoor het zijn activiteiten kan
voortzetten.

A RT SEN ZONDER GRENZEN

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 vluchtelingen op en biedt daarnaast
ook onderdak aan honderdduizenden vluchtelingen uit andere
landen. Libanon is wereldwijd
het land met de meeste vluchtelingen 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 Libanese systeem voor gezondheidszorg
zijn maximumcapaciteit bereikt. Dat
maakt dat de kwetsbaarste bevolkingsgroepen – ongeacht of dat Libanezen, Libanese terugkeerders,
Palestijnse Syriërs of Syrische vluchtelingen zijn – nog amper toegang
hebben tot medische diensten, behandeld 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 kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg aan
mensen in nood. Die hulp omvat de
behandeling van chronische ziekten
en een uitgebreid pakket reproductieve gezondheidzorg, maar ook geestelijke gezondheidszorg en hulp bij
gezondheidspromotie. Artsen Zonder Grenzen biedt ook behandelingen voor chronische ziekten aan en
beheert, verspreid over het land, drie
gezondheidscentra voor vrouwen en
kinderen.

Noord-Libanon
Zuid-Beiroet
In Shatila, slechts 4 kilometer van het In het district Akkar heeft Artsen Zoncentrum van Beiroet, leven meer dan der Grenzen in april 2015 een extra
30.000 vluchtelingen (Syriërs, Pales- kliniek voor basisgezondheidszorg
tijnen, Palestijnen uit Syrië en min- geopend in Abdeh, ten noorden van
derheden) in erbarmelijke omstan- Tripoli. Als reactie op de grote medidigheden. Om in Zuid-Beiroet de sche en sociale noden bij de kwetsstijgende behoeften op het vlak van bare gemeenschappen Libanese en
gezondheidszorg op te vangen runt Syrische vluchtelingen die in de oosArtsen Zonder Grenzen sinds septem- telijke grensgebieden van Akkar leber 2013 in het vluchtelingenkamp ven, startte Artsen Zonder Grenzen in
Shatila een centrum voor basisge- februari 2016 met zijn activiteiten in
zondheidszorg en een gezondheids- Wadi Khaled en Akroum. Van februari
tot juli 2016 steunde Artsen Zonder
centrum voor vrouwen en kinderen.
In het vluchtelingenkamp Burj al-Ba- Grenzen de afdeling Lichte Verwonrajneh, eveneens in de zuidelijke dingen in het centrum voor basisgevoorsteden van Beiroet, heeft Artsen zondheidszorg Al Makassed in Hiche
Zonder Grenzen zijn activiteiten uit- en verleende er ook geestelijke gegebreid en een nieuw gezondheids- zondheidszorg aan de bevolking. In
centrum geopend dat seksuele en september 2016 werd het project gereproductieve gezondheidszorg ver- heroriënteerd en sindsdien wordt er
leent, onder andere de behandeling vooral ingezet op het leveren van bavan seksueel overdraagbare aandoe- sisgezondheidszorg, met de nadruk
ningen, het geven van psychologi- op het behandelen van chronische
sche bijstand en het organiseren van aandoeningen en het verlenen van
activiteiten rond gezondheidspromo- psychologische bijstand in Wadi Khatie voor de lokale bevolking. In mei led en Akroum.
2016 is het gezondheidscentrum van
Artsen Zonder Grenzen in Burj al-Ba- Saida
rajneh gestart met een thuiszorgpro- We hebben ook consultaties voor bagramma voor chronische patiënten sisgezondheidszorg verricht in het
Human Call Hospital in Ein-al-Helmet mobiliteitsproblemen.
In december 2016 heeft Artsen Zon- weh, het grootste kamp voor Palesder Grenzen in Bar Elias een centrum tijnse vluchtelingen in Libanon waar
voor het behandelen van chronische vandaag zo’n 100.000 mensen leven,
ziekten geopend. Het biedt zorg aan en dat nu ook Syrische vluchtelingen
chronisch zieken en wil de behande- en Palestijnse vluchtelingen uit Syrië
ling van niet-overdraagbare aandoe- herbergt.
ningen bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Bar Elias verbeteren.
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SYRIË
BUDGET IN €

26.573.538

de oppositie worden gecontroleerd
haast onmogelijk hulp bieden.
In 2014 heeft IS medewerkers van
LOKAAL PERSONEEL
15
Artsen Zonder Grenzen ontvoerd en
maanden vastgehouden alvorens
hen vrij te laten. Omdat de hogere
echelons van IS de veiligheid van
De oorlog in Syrië en het
onze medewerkers niet wou waarextreme geweld tegen burgers
borgen,
heeft Artsen Zonder Grenzen
gaat nu al zes jaar onverdroten
besloten
zich terug te trekken uit de
verder. Nog steeds is er geen
gebieden
die door IS gecontroleerd
enkele hoop op vrede.
worden.
Burgerzones worden dagelijks ge- In 2016 is Artsen Zonder Grenzen wel
bombardeerd en de plaatselijke bur- vanaf afstand steun blijven verlenen
gerbevolking is van elke bijstand uit- aan de Syrische medische netwergesloten. De voedselbevoorrading en ken in de zones waar Artsen Zonder
de gezondheidszorg zijn erg beperkt, Grenzen niet rechtstreeks aanwezig
vooral in de bezette gebieden. Talrijke kan zijn.
ziekenhuizen kampen met een tekort
aan medisch materiaal en personeel, Gouvernement Idlib
want een groot deel van de gezond- Artsen Zonder Grenzen heeft haar
heidswerkers is gevlucht of gedood. steun aan het centrale regionale zieMeer dan de helft van de Syrische be- kenhuis in Qunaya opgevoerd door
volking is ontheemd. Volgens het UN- over te stappen op een completer
HCR, het Hoog Commissariaat voor steunprogramma dat alle ziekenhuisde Vluchtelingen van de Verenigde diensten helpt bij het beheer van maNaties, zijn meer dan 4,8 miljoen teriaal en technische voorzieningen.
mensen naar het buitenland gevlucht In 2016 heeft het ziekenhuis 105.168
en zijn zes miljoen mensen in eigen ambulante consultaties verstrekt en
land op de dool. Velen van hen zitten 12.011 patiënten in het ziekenhuis
vast in bezette gebieden of aan de ge- verzorgd. Artsen Zonder Grenzen is
ook hulp beginnen leveren bij het
sloten grenzen van de buurlanden.
De medische voorzieningen, het per- systematisch vaccineren in de ziesoneel en de patiënten zijn het slacht- kenhuizen in Qunaya en Darkouch.
offer van blinde of gerichte aanvallen. Daarbij werden in totaal 53.341 vacIn 2016 werden 32 medische voor- cins geplaatst.
zieningen, gesteund door het operationeel centrum van Artsen Zonder
Grenzen in Brussel, gebombardeerd.
Volgens de Syriëcommissie van de
Amerikaanse Universiteit van Beiroet werden sinds het uitbreken van
de oorlog minstens 814 gezondheidswerkers gedood.
In dit land, waar Artsen Zonder Grenzen eigenlijk een van haar grootste medische hulpprogramma’s zou
moeten hebben, is onze rechtstreekse
aanwezigheid erg beperkt. De Syrische regering heeft ons geen toestemming gegeven om actief te zijn in het
land, ondanks herhaalde verzoeken
van onze kant, en door de hoge onveiligheid kunnen onze medewerkers
de bewoners van de zones die door
INTERNAT. PERSONEEL

-
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Steun op afstand van medische
voorzieningen overal in het land
Sinds 2011 verlenen we bijstand aan
een groeiend aantal medische voorzieningen in een aantal van de zones 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 gezondheidsstructuren te dekken.
In de bezette gebieden zijn artsen
nog sterker afhankelijk van de clandestiene steun van Artsen Zonder
Grenzen. Bezettende troepen gaan
immers vaak medische basisproducten stelen bij de officiële humanitaire
hulpkonvooien. In die gezondheidsstructuren is geen enkele arts van Artsen Zonder Grenzen aanwezig, want
ze bevinden zich in zones waar het
onmogelijk of te gevaarlijk is om medewerkers van Artsen Zonder Grenzen 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 gezondheidsstructuren hebben meer dan twee miljoen
ambulante consultaties verstrekt,
195.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd en bij 16.000 geboortes hulp
verleend. Toch kunnen niet al die
activiteiten uitsluitend toegeschreven worden aan de programma’s
van Artsen Zonder Grenzen: hoewel
sommige voorzieningen enkel door
Artsen Zonder Grenzen worden gesteund, genieten vele andere van andere vormen van hulp. We hebben
ook gerichte bijstand geboden aan
20 medische voorzieningen over het
hele land onder de vorm van materiaal- en geneesmiddelenschenkingen.

SYRIË
De zware bombardementen op OostAleppo in oktober maakten het onmogelijk voor ouders om met hun kinderen
naar het ziekenhuis te gaan.
© AZG

A RT SEN ZONDER GRENZEN

AFGHANISTAN
BUDGET IN €
INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

11.364.969
52
1.254

In Afghanistan richt Artsen
Zonder Grenzen inspanningen
op het verbeteren van de
toegang tot spoedeisende hulp,
pediatrische zorg en moederzorg. De moedersterftegraad in
het land behoort tot de hoogste
ter wereld.
Na een Amerikaanse militaire aanval in oktober 2015, waarbij het traumaziekenhuis van Kunduz vernietigd
werd en 42 dodelijke slachtoffers vielen, heeft Artsen Zonder Grenzen onderhandelingen opgestart met alle
strijdende partijen over de neutraliteit van zorgverlening. Eind 2016 hebben de partijen zich er uiteindelijk
toe verbonden het personeel en de
patiënten van Artsen Zonder Grenzen te respecteren en toe te staan dat
iedereen die in nood verkeert zorg
toegediend krijgt, ongeacht de etnische afkomst, het geloof of de politieke overtuiging. Hoewel een dergelijk akkoord moeilijk te waarborgen is
in een actieve conflictzone, denkt Artsen Zonder Grenzen toch dat die beloftes hen in staat zullen stellen hun
trauma-activiteiten in Kunduz in 2017
opnieuw op te starten.
In 2016 heeft het conflict in Afghanistan zich nog uitgebreid. Andere projecten die Artsen Zonder Grenzen in
het land heeft, zijn nog steeds operationeel en het aantal patiënten is zelfs
toegenomen omdat de medische behoeften van de bevolking gestegen
zijn. Een kwart van de bevallingen
waarbij Artsen Zonder Grenzen bijstand verleent, heeft plaats in Afghanistan, en onze teams hebben dit jaar
meer dan 66.000 baby’s op de wereld
helpen zetten.

De materniteit van Khost
Het Ahmad Shah Baba-ziekenhuis
De bevolking in de Afghaanse hoofd- Artsen Zonder Grenzen heeft in 2012
stad Kaboel is sterk toegenomen en een materniteit geopend in Khost, in
de openbare gezondheidsdiensten het oosten van Afghanistan, om het
kunnen de medische behoeften niet gebrek aan verloskundige zorg in die
meer aan. In het districtziekenhuis regio aan te pakken. Dit ziekenhuis
Ahmad Shah Baba, in het oostelijke zorgt voor een lagere moedersterfte
deel van Kaboel, met een patiënten- door vrouwen gratis een veilige ompotentieel van ruim 1,2 miljoen men- geving te bieden waar ze kunnen besen, steunt Artsen Zonder Grenzen de vallen, bijgestaan door medisch perinspanningen van het ministerie van soneel dat voor het grootste deel uit
Volksgezondheid voor ziekenhuisop- vrouwen bestaat.
names en ambulante zorg. Daarbij Het aantal bevallingen is in twee jaar
wordt vooral aandacht besteed aan tijd met veertig procent toegenomen,
van 15.204 in 2014 tot 21.335 in 2016.
moederzorg en spoedeisende hulp.
Het team verleent ook medische zorg In december vonden er 1.905 bevalaan kinderen, behandelt ondervoe- lingen plaats, dat is omgerekend zo’n
ding, geeft advies voor gezinsplan- zestig bevallingen per dag. In 2016
ning en organiseert acties voor ge- werden 1.746 pasgeborenen opgenozondheidspromotie en vaccinaties. men op de afdeling neonatologie, een
Binnen het ziekenhuis verleent het toename met vijftien procent in verteam zijn steun aan het laborato- gelijking met het jaar voordien.
rium, de radiologieafdeling en het Dit jaar is Artsen Zonder Grenzen
programma voor het behandelen van van start gegaan met de ondersteuning van drie gezondheidscentra in
tuberculose.
Artsen Zonder Grenzen is erin ge- afgelegen districten in de provincie
slaagd op opvangcapaciteit van het Khost om daar de capaciteit voor bijziekenhuis te verhogen van 46 naar stand bij normale bevallingen op te
62 bedden en is dit jaar ook begonnen schroeven. Het is de bedoeling zo is
met het herstellen van de gebouwen. het aantal eenvoudige bevallingen in
Het personeel heeft 100.000 consul- de materniteit van Khost te vermintaties verleend en 18.966 bevallingen deren zodat het medische team zich
begeleid, dat is bijna twintig procent volledig op moeilijke bevallingen kan
richten.
meer dan in 2015.
In 2016 is Artsen Zonder Grenzen
begonnen met een nieuw behandelingsprogramma voor niet-overdraagbare chronische aandoeningen zoals diabetes, verhoogde bloeddruk,
chronische obstructieve longaandoeningen, astma en epilepsie. Ongeveer 600 patiënten hebben dat programma gevolgd.
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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 complicaties tijdens de zwangerschap en
de bevalling, en in veel gebieden is
er geen neonatale zorg: 1 kind op 11
sterft vóór zijn vijfde verjaardag. Artsen Zonder Grenzen blijft de gezondheidsoverheden bijstaan om de hoogste nood te verhelpen.

Khyber Patunkwa
Spoedeisende hulp en
moederzorg
In april zorgde zware regenval in KhyIn Timurgara, zo’n 200 kilometer ten ber Patunkwa voor overstromingen.
noorden van Peshawar, steunt Art- Samen met de Provinciale Rampensen Zonder Grenzen de spoedei- bestrijdingsdienst heeft Artsen Zonsende hulp, reanimatie, observatie der Grenzen 1.659 noodkits uitgeen neonatologie van het centrale zie- deeld aan de getroffen bevolking in
kenhuis in dat district. Teams staan Swat, Kohistan en Shangla.
in voor alle zorgen bij noodbevallin- Artsen Zonder Grenzen voerde een
gen, inclusief chirurgische ingrepen, sensibiliseringscampagne over denen hebben 9.627 kinderen op de we- gue in Timurgara, Balambat en in een
reld helpen zetten. De afdeling co- kamp voor Afghaanse vluchtelingen
ronaropathie heeft 2.667 patiënten en bereikte daarmee 4.219 gezinnen.
met acuut coronair syndroom behan- In de zomer van 2016 heeft een team
deld en het team voor geestelijke ge- in de sloppenwijk van Machar Cozondheidszorg liet 3.987 consultaties lony tien hulpposten ter preventie
optekenen. Het personeel heeft in van zonnesteken opgericht. Er werd
de gemeenschappen ook diverse ac- drinkwater uitgedeeld en eerste hulp
tiviteiten voor gezondheidspromo- verleend. In totaal hadden 23.000
tie opgezet en organiseerde in totaal mensen baat bij die actie.
7.713 bijeenkomsten. In december
is Artsen Zonder Grenzen daarnaast
gestart met een nieuwe digitale
röntgenafdeling.

Machar Colony
In de sloppenwijk Machar Colony in
Federaal Bestuurde
Stamgebieden
Karachi heeft Artsen Zonder Grenzen
Artsen Zonder Grenzen biedt me- 107.397 ambulante consultaties verdische zorg aan kwetsbare gemeen- richt in de kliniek die ze samen met
schappen in Bajaur, het meest noor- de SINA Health Education & Welfare
delijk gelegen stamgebied. In het Trust runt. Machar Colony is dichtburgerziekenhuis in Nawagai werken bevolkt en telt ongeveer 200.000 inonze teams in de polikliniek, de sta- woners die in vuile en ongezonde
bilisatiekamer en het gezondheids- omstandigheden leven. Het procentrum voor vrouwen en kinderen. gramma voorziet in basiszorg, stanBovendien behandelen ze er ook der- daard spoedeisende hulp, verzorging
male leishmaniasis, een ziekte die in tijdens en na de zwangerschap, geesBajaur endemisch is. In 2016 werden telijke gezondheidszorg en ook leerer 31.069 ambulante en 8.152 nood- sessies in verband met hygiëne en
consultaties verricht. Daarnaast biedt gezondheid. Daarnaast onderzoekt
Artsen Zonder Grenzen steun aan het Artsen Zonder Grenzen mensen op
hoofdziekenhuis in het stamgebied hepatitis C, een ziekte die daar veel
Khar als er een grote toevloed van ge- voorkomt, en mensen bij wie de diagnose wordt gesteld, krijgen behandewonden is.
lingen van hoge kwaliteit. In 2016 kregen 412 patiënten een behandeling
tegen hepatitis C en 301 van hen zijn
intussen volledig genezen.
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PAKISTAN
Een verpleegkundige neemt de temperatuur
van een pasgeboren baby in Timurgara.
© NASIR GHAFOOR
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INDIA
BUDGET IN €
INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

5.065.385
19
150

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

INDIA Een verpleegkundige onderzoekt een moeder en haar kind
tijdens een mobiele kliniek in het
dorp Kondavai, Chhattisgarh.

resistente tbc behandeld en 134 hiv/
Mumbai
In Mumbai levert Artsen Zonder aids-patiënten.
Grenzen alle mogelijke zorg aan pa- Sinds oktober 2015 werkt Artsen Zontiënten met hiv/aids en resistente tbc. der Grenzen in Mumbai East Ward
Artsen Zonder Grenzen werkt mee samen met het Herziene Nationale
aan vier verschillende projecten die Bestrijdingsprogramma voor Tutot doel hebben het aantal mensen berculose. In juni hebben we in het
dat door tbc en hiv/aids besmet wordt Shatabdi Hospital een polikliniek
en daaraan sterft te verminderen door voor tbc-patiënten geopend. De polipatiënten toegang te verlenen tot gra- kliniek bestaat uit vier containerunits
tis kwaliteitsvolle medische en psy- met consultatie- en behandelingschosociale zorg. We ontwikkelen ook ruimtes en een klein laboratorium.
patiëntgerichte, geïndividualiseerde Artsen Zonder Grenzen helpt ook
zorgmodellen en proberen invloed bij vijf gezondheidsposten in de geuit te oefenen op de Indiase richtlij- meenschap. Die posten staan in voor
vroege opsporing, diagnose en benen inzake volksgezondheid.
In de onafhankelijke kliniek van Art- handeling van tbc en resistente tbc.
sen Zonder Grenzen in Mumbai heb- In de laatste 6 maanden van 2016 werben veel van onze patiënten ingewik- den er in totaal 422 nieuwe gevallen
kelde vormen van resistentie tegen van resistente tbc gediagnosticeerd
geneesmiddelen die alleen kunnen en 469 nieuwe gevallen van medicijnworden aangepakt met behandelin- gevoelige tbc.
gen die niet beschikbaar zijn in het In mei ondertekende Artsen Zonsysteem voor volksgezondheid. Dit der Grenzen ook een overeenkomst
jaar heeft het team 74 patiënten met om in het King Edward Memorial

© AZG
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CAMBODJA
Hospital te helpen bij het uitvoeren
van routinetests inzake virale lading
en de systematische screening op
tbc-symptomen bij hiv/aids-patiënten. Het programma zal helpen bij het
opvolgen van de manier waarop patiënten zich aan hun behandeling houden en zal het mogelijk maken om ze
op tijd door te verwijzen naar tweedelijns- 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-ziekenhuizen 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 aanslepend conflict dat af en toe opflakkert. Artsen Zonder Grenzen is een
van de weinige gezondheidszorgverstrekkers 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 behandeling 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 januari 2017 de eerste patiënten behandeld werden.

BUDGET IN €

INDONESIË
877.397

INTERNAT. PERSONEEL
LOKAAL PERSONEEL

4
43

Het onderzoeksproject dat
Artsen Zonder Grenzen in het
noorden van Cambodja heeft
opgezet wil strategieën uittesten om malaria op lokaal vlak
uit te roeien, in een gebied waar
onomstotelijk is vastgesteld dat
de malariabacteriën resistent
zijn tegen het krachtigste antimalariamiddel, artemisinine.
De strategie berust op een vroege diagnose en behandeling van mensen
die symptomen vertonen, gecombineerd 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 werden meer dan 3.000 mensen getest
die geen malariasymptomen vertoonden. Uit die tests bleek dat 33 mensen
met de sterkste malariastam besmet
waren. Alle patiënten krijgen een behandeling 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 gezondheidspromotie te ontwikkelen en zullen informatie opleveren voor de volgende
stappen in het onderzoeksproject.
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BUDGET IN €

601.388

INTERNAT. PERSONEEL

3

LOKAAL PERSONEEL

12

Teams van Artsen Zonder Grenzen hebben in vier kampen in
Banda Atjeh, Indonesië, geestelijke gezondheidszorg verstrekt
aan Rohingya-vluchtelingen.
Er werden 190 groepssessies voor psychologische bijstand georganiseerd;
1.244 mensen namen daaraan deel.
In het kader van het herlocalisatiebeleid werden de vluchtelingen overgebracht naar de stad Medan en daalde
het aantal consultaties in Atjeh, waardoor ons team overschakelde op een
mobiele strategie buiten de Indonesische hoofdstad Jakarta.
Begin 2017 ondertekenden Artsen
Zonder Grenzen en de overheid een
memorandum van overeenstemming
om in de provincie Banten een project voor reproductieve gezondheidszorg voor jongeren op te zetten. In afwachting van de ondertekening van
dat memorandum ondernam Artsen 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.
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ONZE MEDEWERKERS: HET KLOPPEND HART
VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN
Artsen Zonder Grenzen besteedt 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 We hebben ook de sensibilisering
Zonder Grenzen België gaat steeds van gespecialiseerde Belgische artsen
proactiever te werk, omdat de projec- opgedreven (voornamelijk chirurten op het terrein steeds complexer gen, orthopedisch chirurgen, anesen professioneler worden. Daardoor thesisten en gynaecologen; profielen
is er een sterke toename en diversifi- die nog altijd moeilijk te vinden zijn)
catie van de gezochte professioenele door:
profielen. Tegelijk doet de rekrute- ǑǑ een nieuwsbrief in te voeren voor
ringsafdeling aan sensibilisering over
chirurgen
Artsen Zonder Grenzen, omdat be- ǑǑ drie nieuwe specifieke websites te
paalde profielen moeilijk te vinden
creëren
zijn en omdat de mensen niet altijd ǑǑ in onze kantoren een informatieweten dat Artsen Zonder Grenzen
avond te organiseren, voor aneshen nodig heeft.
thesisten en chirurgen.
Hiervoor organiseerde Artsen Zonder
Grenzen in 2016 verschillende activiteiten 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 getuigenis 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 rondleiding aan het innovatie- en
opleidingscentrum
Ǒ gedecentraliseerde informatiesessies in scholen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, universiteiten voor geneeskunde, het
Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen enz.

Dankzij deze verschillende activiteiten zijn kon Artsen Zonder Grenzen-België betreft in 2015 167 mensen 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 paramedische en 20 niet-medische
profielen)
Ǒ 16 lokale personeelsleden die al
eerder voor Artsen Zonder Grenzen werkten op het terrein
Ǒ 95 mensen uit andere landen.
Wat het operationele centrum van
Brussel betreft (alle partnerafdelingen 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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ONZE FINANCIËN
In 2016 boekte Artsen Zonder
Grenzen een positief resultaat
van 34,8 miljoen euro.
Inkomsten
Schenkingen van particulieren en legaten waren de belangrijkste bron van
inkomsten (93%) in 2016. Het ging om
345,5 miljoen euro, die werd ingezameld in België, in andere partnerlanden van OCB (Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Hong-Kong,
Zuid-Afrika, Luxemburg), en in landen die niet aangesloten zijn bij OCB,
zoals de Verenigde Staten, Duitsland,
en Groot-Brittannië. In België ontvingen we giften van 240.268 schenkers.
Andere inkomstenbronnen waren institutionele fondsen van Belgische
overheid of Europese overheden. In
2016 ging het om 4% van onze inkomsten. In juni 2016 werd door door alle
OC van Artsen Zonder samen besloten om de bestaande financiële overeenkomsten met EU-landen of instellingen niet meer te vernieuwen en
geen nieuwe aanvragen meer in te
dienen. Deze beslissing werd genomen uit onvrede met de anti-humanitaire migratiepolitiek van de EU.
Uitgaven
In 2016 gaf OCB 339,7 miljoen euro
uit, waarvan 83% rechtstreeks aan
de projecten op het terrein. De overige 17% werd besteed op het hoofdkantoor 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
57% Private schenkingen OCB-partnersecties

24% Private schenkingen niet-OCB secties

12% Private schenkingen België
4% Overheidsfinanciering
3% Andere inkomsten

Uitgaven

83% Uitgaven hulpprojecten

12% Ondersteuning hulpprojecten
2% Fondsenwerving
2% Beheer en administratie
1% Andere uitgaven

Uitgaven in hulpprojecten

26% Loonkosten lokaal personeel
22% Medisch materiaal
5% Bevoorrading
19% Logistiek
16% Administratie
12% Loonkosten internationaal personeel
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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 bevoorrading met materiaal en medicijnen
van onze projecten. De logistieke centrale beheert de hele keten, vanaf de
aankoop van de producten tot de levering ter plaatse. In de loop der jaren heeft MSF Supply daarbij een
unieke expertise verworven in het
samenstellen en voorbereiden van
noodhulpkits.

MSF SUPPLY Vorkheftrucks aan het
werk in MSF Supply.
© BRUNO DE COCK
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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 expertise 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
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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 Operationele Centra en zelfs van andere
humanitaire organisaties,
komen naar hier om gespecialiseerde 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 mogelijk na te bootsen. De bedoeling
is dat hier nieuw materiaal getest en
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bestudeerd kan worden. Ook alle
praktische opleidingen over toestellen 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%

CAMBODJA
Om malariapatiënten te vinden die diep in
het woud leven of werken, reizen mobiele
teams per brommer en te voet.
© TIM DIRVEN
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ONZE PRINCIPES
In 1971 werd de eerste afdeling
van Artsen Zonder Grenzen
opgericht in Frankrijk. Het
Handvest dat toen werd opgesteld, is vandaag nog steeds het
fundament van onze organisatie.

Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van door de mens veroorzaakte of natuurrampen, en van oorlogsgeweld. Zij doet dit zonder onderscheid te maken op basis van ras,
religie, levensbeschouwing of
politieke opvatting.

De medewerkers van Artsen
Zonder Grenzen verbinden zich
ertoe de medische gedragscodes
van hun beroep te respecteren, en
een volledige onafhankelijkheid ten
opzichte van alle politieke, economische of religieuze machten te
handhaven.

Artsen Zonder Grenzen is
steeds neutraal en onpartijdig.
Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op
humanitaire hulp, eist Artsen Zonder Grenzen volledige vrijheid om
haar taken uit te voeren.

De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen kiezen uit
vrije wil om de risico’s en gevaren van hun werk te aanvaarden en
eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele andere vergoeding
dan wat de organisatie hen kan
bieden.
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