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Over de stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe 

 

De Stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe is in 2012 opgericht. Ushamwari is Shona voor 

“vriendschap”. Via via kwam Willem Blok, internist en een van de oprichters van de stichting, in 

contact met de Dominican Sisters in Harare, Zimbabwe. Vanuit Harare sturen de Dominican Sisters 

een drietal ziekenhuizen aan die verspreid liggen over Zimbabwe: het St Theresa’s ziekenhuis in 

Mvuma, het St Joseph’s in Mutare en Regina Coeli in het afgelegen noordoosten van Zimbabwe. De 

Dominican Sisters zijn ook intensief betrokken bij het Emerald Hill Children’s Home in Harare, en zij 

verzorgen een middelbare school opleiding in Harare.  

Sinds de oprichting zijn door bestuursleden van de Stichting en door andere medewerkers van het 

OLVG verscheidene werkbezoeken aan onze partnerziekenhuizen gebracht. Zie ook jaarverslag 2013-

2014. 

Doelstelling 

Doelstelling van de stichting is de drie ziekenhuizen te ondersteunen waarbij het accent ligt op de 

behandeling van Hiv en TBC,  de preventie van baarmoederhalskanker en diabetes. We richten ons 

daarbij op kennisoverdracht, onder meer door werkbezoeken over en weer, op het verbeteren van 

de diagnostische faciliteiten, en het beschikbaar stellen en onderhouden van instrumentarium.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit Willem Blok, internist, Guido van den Berk, internist, Harold 

Verhoeve, gynaecoloog, Douwe Visser, kinderarts, Steven van de Vijver, huisarts, Jikke Elzinga, 

verpleegkundige en Hans van der Schoot, Raad van Bestuur OLVG. Het bestuur wordt ondersteund 

door Astrid Sol, secretaris RvB. 

 

Projecten 

VIAC 

In December 2016 bezocht het VIAC team van de Stichting Ushamwari de drie partnerziekenhuizen in 

Zimbabwe. Het team bestaat uit Wilma Gootjes (gynaecologie verpleegkundige), Wieke Hoolsema 

(chirurgie verpleegkundige), Jikke Elsinga (chirurgie en oncologie verpleegkundige) en Harold 

Verhoeve (gynaecoloog). 

Het bezoek had ten doel om het VIAC (Visual Inspection with Acetic Acid and Cervicography) 

programma te implementeren in onze partnerziekenhuizen. Bij deze techniek wordt de 

baarmoederhals gekleurd met een azijnzuuroplossing en verdachte plekken kunnen gelijk behandeld 

worden met bevriezing (cryotherapie). Voor de implementatie moest eerst een goede indruk 

verkregen worden van de lokale situatie, de mogelijkheden, de huidige voorzieningen en om onze 

collega’s (artsen, verpleegkundigen en management) beter te leren kennen.  

Veel voorwerk was verricht door Dr Talent Maphosa en zijn vrouw Angie, die contact gelegd hadden 

met het Ministry of Health and Childcare (MHC) en het department of Reproductive Public Health. De 



benodigde toestemming en ondersteuning om aan de slag te gaan werd op maandag 5 december 

verkregen.  

Baarmoederhalskanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen in Zimbabwe, en 

de belangrijkste doodsoorzaak. Gewoonlijk betreft het jonge vrouwen die zich in een relatief laat 

stadium van de ziekte presenteren.  

Het landelijke Zimbabweaanse VIAC screening programma is in 2015 opgestart. Verspreid over het 

land zijn verschillende ziekenhuizen aangewezen om een start te maken met deze techniek. 

Ons team heeft in de drie partnerziekenhuizen de lokale situatie kunnen beoordelen, adviezen en 

ondersteuning gegeven om de implementatie te faciliteren, training aan artsen en verpleegkundigen 

gegeven. Ondersteuning werd gegeven voor uitbreiding/verbetering van de aanwezige apparatuur.  

Het bezoek was nuttig, succesvol en inspirerend voor ons team en voor onze lokale collega’s.  

Het volledige verslag van het bezoek is terug te vinden op www.ushamwari.nl.  

Diabetes 

Het eerder, mede met ondersteuning van de Evert van Ballegooije Stichting, opgestarte project 

“Enhancing the diagnosis and management of diabetes” is gecontinueerd. In de verschillende 

ziekenhuizen zijn  opnieuw scholingen gegeven aan verpleegkundigen, en zijn potentiele patienten 

bevraagd naar hun kennis en perceptie van diabetes en leefstijl.  

Opnieuw werden glucose stick ter beschikking gesteld in de zogenaamde primary health centers 

(satelliet gezondheidscentra die worden aangestuurd vanuit de ziekenhuizen) om tot een 

daadwerkelijk vroegere opsporing van diabetes te komen, en daarmee ook complicaties te 

voorkomen. 

Onderzoek naar ondervoeding 

Onder auspicien van de Stichting bracht Nathan Poublon, student geneeskunde, in juni/juli 2016 een 

bezoek aan ons partnerziekenhuis Regina Coeli. Onder begeleiding van Douwe Visser, kinderarts en 

bestuurslid van de Stichting, en van Tawanda Chizaza, arts in Regine Coeli, heeft Nathan de 

voedingsstatus van 61 opgenomen kinderen in kaart gebracht. Opnamediagnosen werden 

vastgelegd, alsmede de achtergronden van de kinderen zoals behuizing, opleidingsniveau van de 

ouders, vaccinatiestatus en nevendiagnosen. Het verslag van Nathan is terug te vinden op de website 

van de Stichting (www.ushamwari.nl).  

Diagnostiek TB 

In het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van echografie in de diagnostiek 

van TB werd een onderzoeksprotocol opgesteld en werd toestemming gevraagd aan de 

Zimbabweaanse autoriteiten om een dergelijk onderzoek op te zetten. Door een samenspel van 

factoren is dit onderzoek nog niet van start gegaan. Wel werd moderne en uptodate echografie 

apparatuur, ter beschikking gesteld door de firma Philips, en met bemiddeling van Jan Peringa, 

radioloog, overgevlogen naar Zimbabwe. Deze apparatuur wordt inmiddels in de dagelijkse klinische 

http://www.ushamwari.nl/
http://www.ushamwari.nl/


praktijk intensief gebruikt door de artsen in het St Theresa’s ziekenhuis. We hopen te  zijner tijd in de 

gelegenheid te zijn ook het formele onderzoek op te starten.  

Quality of life 

Weinig is bekend over de door HIV-geinfecteerde patienten ervaren quality of life in Zuidelijk Afrika. 

In het OLVG is inmiddels in het kader van “Value based HIV care” een aanvang gemaakt met het in 

kaart brengen van de door de patient gepercipieerde gezondheid. Samen met Talent Maphosa en 

Guido van den Berk is Marie-José Kleene, verpleegkundig specialist infectieziekten, begonnen een 

onderzoeksprogramma op te zetten om meer zicht te krijgen op deze “patient-reported outcome 

measures”  en deze te vergelijken met de Nederlandse situatie alsmede met patienten met andere 

chronische aandoeningen. Een nieuwe en baanbrekende benadering waar we veel van verwachten.  

 

Online consultancy 

Regelmatig is er via e-mail, whatsapp, Skype etc contact met onze collega’s in Zimbabwe. Regelmatig 

sturen wij relevante artikelen uit de wetenschappelijke tijdschriften door, en deze worden levendig 

bediscussieerd. Een waardevolle manier van wederzijdse kennisoverdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel jaarverslag  

 

 

 

Som van Transactiebedrag Jaar

Code Rubriceren Opmerking 2013 2014 2015 2016 2017 Eindtotaal

Opbrengst Beginsaldo (leeg) 29.259,76 29.259,76

Totaal Beginsaldo 29.259,76 29.259,76

Donatie OLVG 5.543,69 3.860,00 9.403,69

Particulier 1.320,00 380,00 305,00 865,00 140,00 3.010,00

Totaal Donatie 1.320,00 5.923,69 305,00 4.725,00 140,00 12.413,69

Sponsoring Tilly en Albert Waaijer Fonds 44.480,00 44.480,00

TBC symposium 7.167,35 7.167,35

MRC Holland 5.000,00 5.000,00

Evert van Ballegooie 4.500,00 4.500,00

Totaal Sponsoring 12.167,35 4.500,00 44.480,00 61.147,35

Kosten Projectgelden Pediatric nutrition -930,41 -930,41 

INRIPHE -1.424,05 -1.424,05 

FASH -1.939,47 -1.939,47 

Cervixca -734,00 -2.300,00 -5.490,98 -8.524,98 

Diabetes Care -9.000,00 -3.550,30 -12.550,30 

Totaal Projectgelden -9.734,00 -10.144,23 -5.490,98 -25.369,21 

Overig (leeg) -500,00 -500,00 

Bankkosten -23,01 -160,45 -164,60 -262,10 -20,80 -630,96 

Overig -995,10 -72,50 -1.067,60 

TBC sympoium kosten -300,00 -355,00 -335,00 -350,00 -1.340,00 

Vergaderkosten -1.460,00 -1.460,00 

Transportkosten -1.856,13 -1.856,13 

Reis en verblijfskosten -6.662,71 -2.490,88 -1.135,61 -3,00 -10.292,20 

Totaal Overig -8.945,72 -4.001,43 -572,10 -3.603,84 -23,80 -17.146,89 

Schenking Interest workshop -425,00 -425,00 

Weeshuis -1.000,00 -1.000,00 

Ziekenhuis -5.400,00 -5.400,00 

Totaal Schenking -6.400,00 -425,00 -6.825,00 

Eindtotaal 21.634,04 -2.044,39 3.807,90 35.456,93 -5.374,78 53.479,70


