Verslag van de missie van Interplast Holland
naar MANGU, Nigeria van 7 tot 18 maart 2020
Team:
Sibrand Jan Schepel
Tom de Jong
Wiebrig Rusticus
Hille Posthumus
Rob Niemeijer
Mrs Jennifer Lynn Niemeijer – Heaton
Rian Gerritsen
Astrid Lamsma

Plastisch chirurg en teamleider (verslag)
Kinderuroloog
Ok assistente
Ok assistente
Anesthesioloog
Stichting Faridpur
Anesthesie mw
Anesthesie mw

Het Interplast team

Na een oriënterende vergadering bij de familie Spronk in Oenkerk, waarbij de leden van het
team voor het eerst kennis met elkaar konden maken, troffen we elkaar weer bij de balie
van Lufthansa op Schiphol voor een vlucht, via Frankfort, naar Abuja, de hoofdstad van de
republiek Nigeria.
Nadat we ons op de aansluitende vlucht als groep achter in het vliegtuig hadden
geïnstalleerd informeerde het cabinepersoneel nieuwsgierig naar wat we in Nigeria gingen
doen. Toen we vertelden dat we daar gratis kinderen met aangeboren afwijkingen en
brandwonden zouden gaan behandelen werden we met lof overladen en kregen we
spontaan een upgrade, die we in dankbaarheid hebben aanvaard.
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Ook op het vliegveld van Abuja bleek men buitengewoon coulant, zodat we de douane
zonder enig probleem konden passeren met onze grote koffers vol equipment. Buiten werd
het team, net zoals bij de vorige Interplast missies, vrolijk opgewacht door Kefas, de
onvervangbare coördinator van het Cocin Hospital in Mangu en twee chauffeurs van het
ziekenhuis. Na het inladen van de bagage vertrokken we voor de nacht naar het klooster van
de Daughters of Divine Love Retreat and Conference in Abuja om goed uitgerust de volgende
dag met twee busjes in acht uur naar onze bestemming te worden vervoerd.
Een aardig detail was dat de voertuigen waren voorzien van het logo van de Stichting
Faridpur maar met als tekst : “Stitching Faridpur”. Voor snijdende specialisten een leuke
binnenkomer.
Aangekomen bij het ziekenhuis werden we afgeleverd bij het fraaie “Neeltje”- guest house
en verwelkomd door de gastvrouw Phoebe, die gedurende de gehele missie buitengewoon
toegewijd voor ons zou zorgen.
De volgende dag vond het eerste spreekuur plaats, waarbij ruim 200 patiënten de revue
passeerden. Tom zag in een aparte kamer alle urologische patiënten terwijl Sibrand en Rob
in een aangrenzende kamer de screening van de overige patiënten voor hun rekening
namen. Helaas oversteeg, zoals dikwijls bij dergelijke missies, het aantal potentiële patiënten
in hoge mate de operatiecapaciteit, zodat velen noodgedwongen teleurgesteld moesten
worden. We hebben hierbij getracht zoveel mogelijk prioriteiten te stellen en de overige
patiënten verwezen naar de volgende missie in oktober.
Tijdens het spreekuur hebben de beide anesthesie medewerksters Rian en Astrid en de
beide OK assistentes Hillie en Wiebrig de operatiekamer in gereedheid gebracht voor het
operatieprogramma van de komende dagen.
Er werd geopereerd in een redelijk goed geoutilleerde ruimte met twee tafels. Alle ingrepen
bij de kinderen vonden plaats onder algehele anesthesie in combinatie met een plexus- of
caudaal block, hetgeen
zeer gunstig was met
het oog op de
postoperatieve
pijnbestrijding.
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Het nieuwe, aan een Samsung tablet gekoppelde, Lumify Philips echoapparaat bleek bij het
zetten van de regionale blocks een grote aanwinst te zijn. Een aantal operaties bij
volwassenen werden uitgevoerd onder lokale anesthesie. Bij alle ingrepen werd het
operatieterrein geïnfiltreerd met een combinatie van lokaal anesthesie en adrenaline.
Er werd iedere dag van 8:00 tot 18:00 uur
geopereerd, slechts onderbroken door een korte
lunch in het guesthouse. In totaal konden 71
patiënten operatief behandeld worden. Er werden
28 urologische ingrepen verricht, onder andere
variërend van perineale- tot coronaire hypospadie,
patiënten met adrenogenitaal syndroom, hydrocèle,
liesbeuk en cystoscopie. En ondanks het feit dat er
niet (zoals bij de eerdere Interplast missies in
Mangu) twee of meer plastisch chirurgen aan de
missie deelnamen hebben we 26
brandwondslachtoffers met het opheffen van
ernstige contracturen en huidtransplantatie kunnen
behandelen.

Veel lokale ondersteuning

Dit was mogelijk dankzij de uitstekende assistentie van de lokale arts dr. Patience, de
speciaal voor de missie uit de stad Keffi overgekomen plastisch chirurg dr. Thomas, de lokale
oogarts dr. Kuden en onze eigen uroloog.
Daarnaast vonden er 7 schisis correcties plaats en 11 andere operaties.

Tom aan het werk
Kreatief opgelost; ok tafel verhoogt met een
paar grote koffers
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Helaas moesten we de missie voortijdig beëindigen toen we vernamen dat de Nigerianen, in
verband met het zich over de wereld verspreidende virus probleem, op het punt stonden het
luchtruim voor alle verkeer van en naar Europa te sluiten. Zodoende hebben we de laatste
drie dagen moeten opofferen en misten daardoor tevens het afscheidsdiner met de staf van
het ziekenhuis.
Op de laatste dag hebben we alle verbanden van de eerste week verwisseld, waarbij bleek
dat vrijwel alle huidtransplantaten vitaal waren en er werden geen complicaties
geconstateerd.
De volgende ochtend zijn we terug gebracht naar Abuja, waar we juist op tijd waren voor de
allerlaatste lijnvlucht richting Europa. Al met al was het een vruchtbare missie, mede door de
harmonieuze en efficiënte samenwerking van ons gehele team en het lokale OK personeel.
Het was alleen betreurenswaardig dat de corona problematiek aan het eind van ons verblijf
roet in het eten heeft gestrooid.

Veilig terug op een verlaten Schiphol
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