Schisisproject Arequipa Peru 2015
Vrijdag 30 oktober is het
team weer samen, klaar
voor vertrek van uit
Schiphol naar Lima. Olga,
José, Ilze, Jo en Renier.
Vooraf hadden wij, José
en Jo, een hart onder de
riem gekregen omdat we
thuis een kaart van onze
anesthesiemedewerkers
ontvingen. Erg leuk om te
ervaren hoe er met ons
meegeleefd wordt. Deze
keer geen problemen met
het gewicht van de
koﬀers. Helaas moeten we
een uur wachten in het vliegtuig omdat er eerst een ander vliegtuig met passagiers voor
onze vlucht uit Duitsland (?) moest landen. De vlucht duurde ongeveer 12 uur. In Lima
hadden we een kort verblijf in een bed-and-breakfast nabij de vlieghaven en rond 3:30
stonden we weer op om de volgende vlucht naar Arequipa te halen. Kort nachtje dus. En 's
ochtends waren we al op de eindbestemming, waar Marjan van Mourik, de directrice en
oprichtster van Paz Holandesa ons stond op te wachten. Stralend zonnetje hier. We kunnen
nu eerst van het weekend en de eerste pisco sour genieten en zijn alvast een reisje gaan
boeken voor het volgende weekend. Jammer dat we ondertussen onze OK niet op orde
kunnen maken, want de hele tijd is die bezet met operaties bij volwassenen die door
plaatselijke teams
(bijbeuners) worden
uitgevoerd. Dit is dan
wel betaalde zorg, maar
met die extra inkomsten
voor het ziekenhuis
kunnen ze de gratis zorg
voor de arme kinderen
blijven betalen.
Maandag staan er 71
kinderen op de lijst van
de poli. Daarvan komen
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er 14 niet opdagen,
maar aan de andere
kant krijgen we
onverwachts nog 7
andere kinderen. Maar
de voorselectie is niet
helemaal goed gedaan.
Slechts 41 kinderen
komen in aanmerking
voor een operatie. Dat
zijn er veel minder dan
gepland. Vorig jaar
hadden we daar ook al
last van, maar helaas
hebben ze dit niet
weten te verbeteren. Afspraken nakomen is hier heel moeilijk. Twee patienten werden
afgekeurd wegens een respiratoire infectie, maar die mogen volgende week voor een
herkansing terugkomen. Ondertussen worden er andere patienten opgetrommeld en zelfs
de plaatselijke radiozender wordt ingezet. Eén van de extra patienten presenteert zich
echter met een systolische soufle. Die mag eerst eens naar de cardioloog.
OK voorbereiden doen we 's middags. Omdat we vorige jaren veel materialen zoals tubes,
filters, pleisters en chirurgisch materiaal etc. over hadden, hebben dit restant achter slot en
grendel laten bewaken, voorzien van labels en doodskoppen. Ze hebben moeten zweren
om niet aan die voorraad te komen want we zouden bij de huidige sessie minder spul
meenemen. Die voorraad ruimte was nu LEEG! En niemand wist van iets. Afspraken
nakomen is hier heel moeilijk. Gelukkig hebben na een zoektocht in kelders, in de
pharmacia en andere opslagruimten het meeste teruggevonden. Naar het eind van de
tweede week kwamen we wel wat tekort, zoals hoekfilters en 25 G infuusnaalden.

Dinsdag is de eerste OK
dag. Extra vroeg
begonnen: 7 uur. Eerst
alles gechecked,
gerepareerd (capno was
kapot) en dan het eerste
kindje Luis, 7 maanden
oud voor bijderzijds
lipsluiting en gehemelte
sluiten. Alles ging mooie
en vlot. De routine kregen
we al snel te pakken. Tot
bij het verwijderen van de
keeltampon de tube
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disloceerde! Reintuberen lukte
niet ogenblikkelijk omdat er een
laryngospasme was. Gelukkig
kwam de eigen ademhaling
weer op gang voordat we de
succinyl moesten toedienen.
Ongein zit soms in een klein
hoekje. Die dag nog vijf
patientjes gedaan. We waren tot
18 uur op de OK en daarna de
zaalronde.
Tot onze schrik deed het eerste
patientje het helemaal niet
goed. Slechte saturaties,
tachypnoeisch en rochels.
Niemand had het idee om ons
eerder over dit beloop op de
hoogte te brengen. We hebben
toen een behandeling
(antibiotica, extra zuurstof,
uitzuigen en neusje schoon houden) na enkele uren ging het gelukkig al veel beter.
In het verslag van vorig jaar staan al veel Peruaanse eigenaardigheden. Maar in kader van
een goede medicatiecontrole is het wel heel lastig om de minuscule lettertjes op de meeste
ampullen te lezen.
Op de tweede dag kregen we bezoek van
een Peruaanse anesthesiste.
Communicatie was wel heel lastig want ze
sprak geen woord engels. Zij heeft wel
nieuwe dingen geleerd zoals de orale RAE
tubes, pethidine, het plaatsen van een
polsblok, het anesthesieapparaat (Dräger,
Primus) en de risico's rondom de orale
ingrepen zoals problemen met de
mondspreider, nabloedingen. Zij was erg
enthousiast en druk en zou de volgende
ochtend terugkomen, maar dan hebben we
haar niet meer gezien. Om 6 uur zijn we
klaar en doen we de zaalronde. Aldaar
horen we dat een deel van de door ons
voorgeschreven pijnmedicatie niet is
gegeven omdat ze het niet op voorraad
hebben , in plaats ons daarover te
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informeren. Dan hadden we een alternatief kunnen bedenken. Maar suppo's zijn hier
verboden. En blijkbaar zijn ze hier veel banger voor het geven van pijnstiller, terwijl ze zeer
kwistig zijn met antibiotica. Hier ligt de bakermat van de nieuwe MSRA's
Op de derde dag was één van de patientjes ziek geworden. Daarom waren we eerder klaar
met het programma en is er aanleiding om af te zakken naar centro historico om te
shoppen en te genieten van een pisco sour. De plaza des armas is ter gelegenheid van een
werelderfgoed conferentie helemaal opgeknapt en voor een groot deel autovrij gemaakt.
Erg mooi en gezellig.
's Avonds was er weer gedoe over het protocol over de voeding na de palatum operaties.
Al drie dagen verwezen wij naar " het bekende protocol" , maar niemand durfde te
bekennen dat ze het niet meer wisten. Sommige patientjes kregen dus al drie dagen slechts
suikerwater. Geen wonder dat ze honger hadden. Marjan, de directrice, ontplofte zowat.
In deze campanje is het aantal primaire lip en gehemelte sluitingen bij de hele kleine
kinderen bijzonder groot.
Anesthesiologisch is dit een
boeiende ingreep en leuk om
te doen. Zeker het
onmiddellijke resultaat is niet
alleen voor ons maar ook voor
de ouders prettig.
Donderdag en vrijdag kregen
we opnieuw bezoek van twee
anesthesiologen. Nu sprak
één van de twee zeer goed
engels en was veel prettiger.
Ze wilde alles weten hoe wij
het doen. Volgende week zou
ze terugkomen.
En zo werd het weekend. Zaterdag om 5 uur op voor en tweedaagse trip naar de Colca
Canyon. Dat is zo'n drie rijden van Arequipa. Onderweg veel vicuñias gezien. Dit zijn kleine
lama's die een hele fijne wol geven. Een paar sokken die ervan gemaakt worden zijn kosten
860 euro. Laat staan dat je een jas wil, onbetaalbaar (voor ons) . De gids, Daniel, was een
een psycholoog-socioloog. Hij wist natuurlijk heel veel te vertellen over het leven van de
Inca's en de omgeving. Helaas wist hij van geen ophouden en ieder vocht tegen de slaap
door zijn monotone monoloog. Het was voor iedereen al de tweede keer, maar de natuur
aldaar blijft indrukwekkend. De vallei is omringd door vulkanen van boven de 6000 meter
waarvan er een een beetje actief was. Onderweg gaan we een pas over van meer dan 5000
m. Daar zijn we even uitgestapt. Je voelt je daar wel een beetje duizelig. De
corresponderende zuurstofsaturatie gemeten met onze eigen Nelcor ( gift van Covidien)
varieerde rond 72-74%. In ons hotel in Chivay op een hoogte van 3500 meter scoorden we
niet hoger dan 84%. We zouden na mooie wandeling een bezoek brengen aan een thermaal
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bad. Tijdens ons eerder bezoek was dat ontzettend goed bevallen. Kan je je voorstellen.
Dobberen in een hot tub met een pisco sour in de hand genietend van een mooi panorama
met de zonsondergang. Mooi niet. Een kil overdekt zwembad zonder enige gezelligheid of
mooi uitzicht. Dit hebben we niet gedaan. Op zondag moesten we ook al weer om 5 uur op
om de condor te spotten. Na lang wachten kregen we uiteindelijk ėėn jong exemplaar te
zien, maar hij of zij stond toch mooi op de foto.
Op maandag 9 november gaan we weer van start op de OK. De twee eerste patientjes
waren naar verwachting lastig: ze waren supermollig en hadden een linkszijdige lip en
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gehemelte spleet. Het infuus prikken kostte
bij het eerste véél tijd en de intubatie was van
de lastige soort.
Er zijn een aantal kinderen die geholpen
worden aan ernstige contracturen na
brandwonden aan de handen. Dit zijn pijnlijke
ingrepen. Bij die kinderen hebben we daarom
ook een polsblokje geplaatst. Een wat oudere
jongen, Militon, had ernstige misvormingen
omdat hij in opdracht van zijn vader in elke
hand zwaar knalvuurwerk dat ze gebruiken
om schapen bijeen te drijven, liet ontploﬀen.
Militon zag er ook uit alsof hij zich nooit
waste. Hij durfde ook nooit zijn handen uit zijn
zakken van zijn (enige) shirt te halen. En Anita
(Anna) is een jonge vrouw die ernstig
verbrand was geraakt op jonge leeftijd door
een gasontploﬃngen. We zijn ze met
regelmaat terug voor het opheﬀen van
littekencontracturen. Anna is ernstig getraumatiseerd en heeft een hekel aan de prikjes
voor de narcose. Ze blijft ook vrij lang op de verpleegafdeling waar ze zich ontfermd over
de kleine medepatientjes en meehelpt met de verpleegkundigen.
Toen we 's avonds buiten kwamen viel er een spatje regen, niet eens genoeg om de
straatstenen nat te maken. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Het zorgde er wel voor
dat de vulkaan Misti een besneeuwde top
had gekregen.
Er zijn nu genoeg patienten om elke dag tot
na 6 uur te kunnen opereren. De
verpleegafdeling stroomt vol en het is komen
en gaan. Bij het afscheid zijn de ouders heel
dankbaar en steeds moeten we met z'n allen
op de foto.
En er zijn lieve cooperatieve kinderen die
rustig met de kap in slaap gebracht kunnen
worden, maar soms zijn ze héél boos. Een
jongetje trapte naar iedereen en plots beet hij
keihard in mijn pols zonder de beet los te
laten.
Naar het eind van de tweede week werd de
een na de andere teamlid ziek: heftige
buikloop, krampen, misselijkheid. Het werk
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op de OK ging wel door, maar het gaf
toch een aparte ambiance. Het uit
etentje door Marjan getrakteerd viel
hierdoor in duigen. Met de goede
medicijnen ging het gelukkig snel
weer over. Wel zo prettig dat ze weer
fit waren om de terugreis aan te
vangen. Op de valreep hebben we
nog een heroperatie van een schisis
lip moeten doen. Het jochie was na
thuiskomst gevallen en daarbij was zijn lip weer gespleten.

De laatste middag hebben we, Olga en Jo, ondersteund door Marjan en Mario ( medisch
directeur), een workshop gegeven over "emergencias postoperatorio ninos 0-1 ano". De
rest van het team lag ondertussen ziek te bed. In plaats van de gebruikelijke monoloog van
de docent, zijn het nu de infermieras zelf die het ABC (die van de airway, breathing,
circulation) moesten benoemen en er een oplossing voor bedenken. Daar waren ze erg
tevreden over, maar tegelijk viel ook op dat ze heel slecht hun grammatica beheersten. Er
kwam continu een mobiele telefoon aan te pas om de juiste schrijfwijze voor heel gewone
medische termen te vinden.
Na uitgebreid afscheid nemen van de verpleegsters en de patienten en tig keer op de foto,
pakken we onze koﬀers om eerst naar Lima te vliegen en dan naar Amsterdam. Tussen de
twee vluchten hadden we best veel tijd te besteden. Marjan had geregeld dat we op bezoek
konden bij een kunstenaars duo Gam Kultier en Lika Mutal. Hun werk kenden we al omdat
Gam een groot aantal kunstwerken heeft gemaakt in het kinderziekenhuis. Nu hadden ze
een expositie in het MAC museum in Lima en we kregen persoonlijke uitleg over haar
beelden. Echt fascinerend en wat een privilege. Daarna hebben we het prachtige huis en
het atelier bezocht. Die dag was een echte fantastische verrassing.
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Na de lange nachtvlucht terug thuis. Alweer hebben we fijn kunnen werken. Alle patientjes
zijn weer gezond naar huis gegaan met een geslaagde correctie. Wat anderen opvalt aan dit
team is dat het zo soepel en gesmeerd loopt. Een topteam dus. Volgend jaar opnieuw! Vijf
dagen na onze terugkomst was er een in Dordrecht een bijeenkomst om het 15 jarig
jubilieum van Paz Holandesa te vieren. Het team was bijna compleet aanwezig. Ter plekke
werd de Paz Holandesa Award uitgereikt aan Reinier en het Team.
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