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Nederlandse tandartsen in Nepal

Netherlands Oral Health Society (NOHS) werkt alweer ruim tien jaar samen met Stichting
Tamsarya.
Je zou toch kiespijn hebben en niet naar een tandarts kunnen!
Als je tijden rondloopt met kiespijn en geen mogelijkheid hebt om een tandarts te bezoeken
om je van je pijn af te helpen heeft dat een enorme impact op je dagelijkse bezigheden. In
Nederland word je nog dezelfde dag geholpen en hebben patiënten vaak ook nog de keuze om
te komen op een tijdstip dat het beste past in hun agenda. In de kampen wachten mensen
geduldig in de vaak felle zon om geholpen te worden en ze zijn ontzettend dankbaar voor de
hulp. Jaarlijks helpt NOHS gemiddeld 9000 mensen met kiespijn en andere tandheelkundige
problemen.
Twee keer per jaar bezoekt een team van tandartsen, mondhygiënistes en assistenten uit
Nederland onder andere de projecten van stichting Tamsarya om in de afgelegen dorpjes
tandheelkundige hulp te geven. Met de assistentie van het Nepalese personeel en ook de
studenten van de vroedvrouwenschool blijkt het team op tandheelkundig gebied hun vrouwtje
te staan.
Een voordeel is dat als deze meisjes over enige tijd zelf gaan werken, ze ook kennis hebben
opgedaan van tandheelkundige problematiek en mondverzorging. Dit kunnen ze weer
overbrengen aan de jonge moeders. Er worden zoveel mogelijk mensen uit Nepal hierbij
betrokken, zodat zij heel veel dingen zelf kunnen doen als wij weg zijn.
De voorlichting op scholen krijgt op dit moment steeds meer aandacht. Uit allerlei publicaties
en onderzoeken blijkt dat schoolprogramma’s waar de kinderen wordt geleerd om op school
twee minuten te poetsen met fluoride tandpasta, de meest effectieve manier is om tandbederf
tegen te gaan in ontwikkelingslanden.
Inmiddels heeft stichting NOHS (Netherlands Oral Health Society) een vertrouwd gezicht in
de omgeving van de Kumari-school gekregen. In het najaar van 2005 werden er in vijf dagen
tijd 1600 mensen behandeld en in het voorjaar werden 2030 patiënten geholpen gedurende
een zesdaags kamp. Je zou toch kiespijn hebben en niet naar een tandarts kunnen. Dankjewel
NOHS!!

1

Stichting Tamsarya – Nederlandse tandartsen in Nepal

Jaap Versluis, tandarts:
“Op de Kumari-school werden we na een lange reis met de bus heel hartelijk ontvangen met
bloemen, tika’s en dans. De eerste dag werd de uitrusting bekeken en opgesteld. Tachtig
kinderen van de Kumari-school werden gecontroleerd en zonodig behandeld. Maar ook een
aantal dorpelingen met pijnklachten kwamen.
De volgende dag gingen we echt van start. Het kamp werd opgesteld bij een tempel. Verzocht
werd om onze schoenen uit te doen, maar dat leek ons toch niet zo’n goed idee. Dus
behandelden wij al heiligschennend 234 patiënten. Het staand werk, in de warmte en in de
openlucht was voor ons echt even wennen. Wat te denken van het grote aantal toeschouwers.
Het leek wel of je op de kermis stond. Ids deed nog een extractie bij een zeer oude man. Hij
beweerde dat hij 104 jaar oud was, maar dat leek wel wat veel als je bedenkt dat men in Nepal
gemiddeld maar 54 jaar oud wordt en er geen geboorteregisters bestaan.
In mijn stoel vielen een aantal mensen flauw. Dit lag niet helemaal aan mij, want het bleek dat
de mensen een aantal dagen verplicht hadden gevast. Bovendien eten de mensen ’ s morgens
niet.
's Avonds was er volop evaluatie. In hoofdzaak waren er logistieke problemen.
De volgende dagen werd er bijzonder hard gewerkt. Iedereen zette zich voor de volle honderd
procent in. Het aantal behandelde patiënten werd iedere dag groter. Op maandag zelfs 275!
Op donderdag hadden we een lange reis voor de boeg. We reden ruim een half uur door de
bossen, totdat we bij een rivier kwamen. Daar moesten we overstappen met onze spullen op
een tractor met aanhanger. Bij het klimmen op de tractor kwam ik helemaal onder de drek te
zitten, maar je raakt in Nepal aan zoiets snel gewend. Na deze tocht konden we ons kamp
opzetten bij de school in Mainagath. Het schoolgebouw is gebouwd onder leiding van de TUstudenten van Delft.
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Het werd een bijzondere dag en we konden maar liefst 316 patiënten behandelen onder een
zon van 32 graden Aan het einde van dag moesten weer terug door de rivier met de traktor en
alles weer overladen in de bus. We moesten bij deze overstap nog lang wachten, omdat de
man die oorkondes voor ons had laten maken nog niet terug was.
Uiteindelijk werden we uitgebreid bedankt door de leider van het dorp. De (te) lange
prachtige toespraak die hij begon met de woorden ‘I cannot find words to thank you’ zal ieder
van ons zich zeker blijven herinneren. Inmiddels hadden zich drie geiten aan ons gezelschap
toegevoegd. Zij waren bestemd voor een aantal zeer arme gezinnen in het dorp bij de Kumarischool. Het was een initiatief van Dirk Jan, hulde. Hij had aan de Kumari-school gevraagd of
er een paar zeer arme gezinnen in het dorp waren die we met een geit of iets anders zouden
kunnen helpen. We kochten de dag daarop vier geiten, borden, potten en pannen, dekens en
kleding voor de kinderen. En zo werd er een direct hulpplan gerealiseerd. Maar liefst vier
gezinnen kregen een geit waarmee ze en beter bestaan kunnen opbouwen. Twee andere
gezinnen kregen beddengoed, potten, pannen en kleding. Het was een zeer indrukwekkende
gebeurtenis die ons allen zeker zal bij blijven.
In Pokara bezocht ik in het Malipan-ziekenhuis de afdeling tandheelkunde. Het is een
universitair opleidingsziekenhuis liet ik mij vertellen. Ik schrok. In de eerste plaats van de
tandtechnische ruimte, maar ook van de sterilisatie. In de Dental Camps deden wij hier
bepaald niet voor onder met onze hogedrukpannen op een gasbrander. Maar het meest keek ik
op van het klaarmaken van amalgaam voor een vulling. De assistent stampte het kwik en het
zilver nog in een vijzel. Dat had ik (afgestudeerd in 1971) in de praktijk nog nooit gezien.
Onder de indruk van hetgeen ik heb gezien op tandheelkundig gebied, maar ook geroerd door
de vele kinderen die een zeer onzekere toekomst tegemoet gaan keerde ik terug naar
Kathmandu.”
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Sanne van den Hoorn en Yvonne Werkhoven
Verstand op een ander niveau en blik op Nepalees oneindig
In november 2005 zijn Sanne (4e jaars student) en Yvonne (coördinator stages &
internationalisering MZK) vanuit de opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool
Groningen mee geweest met het Dental Camp naar Nepal.
“We hebben vrijwilligerswerk op het gebied van mondzorg gedaan. Het secundaire doel was
nagaan of in Nepal onderzoeksmogelijkheden naar mondgezondheidsgedrag zijn en in
hoeverre dit project als onderwijsactiviteit in het buitenland voor de opleiding
Mondzorgkunde geschikt zou zijn, zodat in de toekomst jaarlijks twee studenten in de
gelegenheid worden gesteld hierin te participeren. Voor een ieder, en wellicht in het bijzonder
voor een student MZK, is dit project persoonlijk en inhoudelijk een zeer grote uitdaging,
vooral op het gebied van preventie, voorlichting en gebitsreiniging.
Een eerste kennismaking met de Nepalese gebitstoestand was een feit, hoewel niet geheel
representatief, want de gebitten van de weeskinderen waren in verhouding tot de gebitten van
de lokale bevolking toch wel goed onderhouden. De door Sanne ontworpen geplastificeerde
poetsinstructieplaten in het Nepalees waren een groot succes. Hopelijk wordt er in de scholen,
waar deze platen als lesmateriaal zijn afgegeven, in de lessen door de onderwijzers regelmatig
gebruik van gemaakt.
De werkdagen waren zwaar; elke ochtend, bij dag en dauw, op weg met een volgeladen bus
naar de verschillende dorpjes. Het was een hele toer om daar te komen. De gebitstoestanden
variëren enorm: grote aantallen carieuze tanden en kiezen, héél véél tandsteen, behoorlijke
slijtage aan de buitenzijde en op de kauwvlakken van de gebitselementen, dikke lagen aanslag
en loszittende elementen door tandvleesontstekingen.Kortom: preventie en voorlichting met
betrekking tot mondgezondheidsgedrag in de zin van bewuste mondverzorging en voeding, is
voor de Nepalese bevolking zeer gewenst en daadwerkelijk nodig!”
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Gerjen Winkeler, tandarts.
“Na een lange vlucht kwamen we aan in Kathmandu, waar we eerst voor de Medical of board
examen moesten doen. In een prachtig gebouw mochten we in een voor Nepalese begrippen
chique ruimte de vragen beantwoorden van “de examencommissie”. We mochten allemaal
uitleggen hoe we als tandarts werkzaam waren, in welke setting in Nederland en wat we in
Nepal van plan waren te doen. Gelukkig allemaal geslaagd!
Onderweg naar de ‘De Kumari-school’ splitste de groep zich en ik ging naar het weeshuis.
We konden eten in he de eetzaal en gebruikmaken van de koude waterstraal op het terrein.
Erg primitief, maar ook wel bijzonder. We aten in principe hetzelfde als de kinderen: dalbaath
(rijst met linzen), heerlijk! Af en toe was er een keer stroom en konden we met de
meegebrachte waterkoker een kopje koffie maken. Voor de rest geen telefoon, mail of andere
communicatiemiddelen, dus veel tijd voor gezelligheid bij het kampvuur ’s avonds na het
werken.
Deze locatie was de uitvalbasis voor de kampen. We gingen iedere ochtend vroeg met een
zeer oud busje volgeladen met spullen naar een van tevoren uitgekozen dorp. De busreis op
zich was al een belevenis, door rivieren en over hobbelige weggetjes, elke dag hetzelfde
cassettebandje met Nepalese muziek. De bus puilde uit, omdat er naast de deelnemers ook
personeel van de Kumari-school meeging om te assisteren.
Aangekomen op de locatie, bepaalden we waar we onze stoelen zouden opstellen, soms
idyllisch onder bomen, dan weer minder idyllisch in een oud vies gebouwtje. Soms werd er
een stuk plastic gespannen waaronder we konden werken. De ontvangst was altijd hartelijk en
meestal stonden er al veel mensen te wachten. We werden altijd eerst eens goed bekeken,
maar konden daarna al snel aan de slag.
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Weinig discussies en efficiënt werken was kenmerkend voor onze groep. Tussen de middag
konden we dalbaath eten, door de plaatselijk bevolking met liefde bereid. Het steriliseren van
de instrumenten werd door de Nepalese hulpkrachten gedaan in hogedrukpannen. In principe
waren er prima instrumenten alleen de favoriete luxator zat natuurlijk steeds in de
snelkookpan! Vier personen waren met EMS apparaten continue tandsteen aan het
verwijderen. Deze apparaten waren aangesloten op een aggregaat. Het water vermengd met
bloed werd in een nierbekken uitgespuugd, dit werd naar mate de temperatuur steeg wel een
beetje ranzig. Aan het eind van de dag namen de bewoners afscheid en bedankten ons met
bloemkransen, toespraken, tika’s en dans. In het donker kwamen we dan weer op de Kumarischool aan, waar we bij kaarslicht aten als de stroom weer eens uitviel.
Toen ik thuis was en weer kon eten en drinken wat ik wilde, realiseerde ik me pas dat ik die
week bij het weeshuis wel erg bijzonder had gevonden. Er viel weinig te kiezen, maar dat
vond ik wel erg plezierig. Je wordt overvallen door een rust die je thuis ook nooit ondervindt
en je leeft zo tussen de Nepalezen, zoiets maak je met de meest primitieve vakantie nog niet
mee. Nog iedere dag denk ik aan deze geweldige tijd terug, die veel indruk op mij heeft
gemaakt.”
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