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Evaluatie exploratieve missie MCC Manilla, oktober 2013
Van 13 tot 20 oktober 2013 heeft een MCC team in de sloppenwijk Tondo in Manilla 1057
kinderen van 0 tot 12 jaar medisch onderzocht en behandeld. Het was onze tweede missie in
samenwerking met onze lokale partnerorganisatie, de San Martin de Porres Foundation.
Nieuw dit jaar was het prachtige gebouw -net af- , waar wij niet alleen de checks hebben
kunnen uitvoeren in grote, lichte ruimtes, maar ook zelf als team hebben kunnen slapen en
eten.
Het MCC team bestond uit Miguette Jadoul (Public Affairs adviseur, organisatorisch
missieleider), Ines von Rosenstiel (kinderarts) David Kopsky (AGNIO
revalidatiegeneeskunde en medisch eindverantwoordelijk), Roelof van Ewijk (kinderarts i.o.),
Janse van Aalsburg-Lock (AGNIO kindergeneeskunde en wetenschapper ), Mieke Heikoop
(huisarts), Yvonne Verdonk (neonatologie verpleegkundige), Oscar van der Kroon
(journalist), Saskia van der Kroon (UWV manager), Rolf Geipel (penningmeester MCC,
accountant) en Birgitta Geipel (accountant).
Voordat de checks begonnen, was er een warm welkom met een groot aantal vrijwilligers van
het team uit 2012 en presenteerde de MCC-leiding de resultaten van de voorgaande missie.
Gedurende de checks werd er conform het MCC carrousel model gewerkt, waarbij de
organisatie naar onze wens gefocust heeft op jonge kinderen, waardoor we 165 baby’s onder
de 12 maanden en in totaal 60 procent kinderen onder 6 jaar hebben kunnen zien. De perfecte
doelgroep om gezondheidswinst te boeken!
Eveneens opvallend aan de selectie van de doelgroep was het hoge percentage kinderen met
aangeboren dan wel verworven afwijkingen, syndromen en neurologische beelden. Ook
kinderen met een luchtweginfectie maakten nog steeds een belangrijk deel uit van de
gecheckte populatie, vanwege de permanente luchtvervuiling in dit deel van Manilla. Omdat
dit het tweede checks-jaar in Tondo was, was MCC beter voorbereid op dit hoge aantal
kinderen met luchtwegproblemen. Ook de MCC-apotheek was goed bevoorraad met
luchtwegverwijders, voorzetkamers en vernevelingsapparatuur.
Belangrijke aanvulling was de intensieve samenwerking met zuster Luisa, die na onze eerste
missie een goed lopend voedingsprogramma voor de ondervoede kinderen had opgestart.
Tijdens deze missie hebben we geconstateerd dat de kinderen die we voor de tweede keer
zagen en die vanaf de zomer in dit programma waren opgenomen, een duidelijke afname van
hun groeistoornissen toonden. Tevens hebben we 60 nieuwe kinderen binnen twee weken
kunnen laten instromen in dit effectieve programma - een mooiere vorm van directe follow-up
kan MCC zich niet wensen. Een zelfde ervaring mochten wij ook meemaken bij de follow-up
van de 76 verwijzingen, waarbij onze lokale partner eens per drie maanden een schriftelijke
rapportage uit Manilla aan ons verzorgt. Ook nieuw en aanvullend was de aanwezigheid van
de vrijwillige lokale tandarts, die meerdere kinderen met tandproblemen ter plekke heeft
behandeld.
In vergelijking met de eerste missie (2012) constateren we een duidelijke afname van het
aantal anemieën. Deze percentages waren respectievelijk 45% in 2012 en 18% in 2013. Het
voedingsprogramma zoals hierboven genoemd, maar vooral ook het door MCC ingezette
halfjaarlijkse anti-wormprogramma hebben hier zeker toe bijgedragen.
Opvallend waren ook de twee levensbedreigende gevallen (ernstige dehydratie bij dengue en
ernstige astma aanval) tijdens de checkweek, waarbij alle logistieke en organisatorische skills
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maximaal werden ingezet om recht te doen aan opvang binnen de acute kindergeneeskunde in
een ‘slumsetting’ en de ketenzorg met het lokale ziekenhuis te Manilla. Een bezoek aan het
ziekenhuis op de laatste dag gaf bovendien veel bruikbare informatie over de mogelijkheden
en onmogelijkheden van de acute en electieve verwijzingen.
Tot slot was er tijdens deze missie ruimte om gevallen van huiselijk geweld en
kindermishandeling met de lokale vertrouwenspersoon in de gemeenschap te bespreken.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het lokale kernteam en alle vrijwilligers die ons
tijdens ons werk en verblijf wederom hebben ondersteund, en die voor een nagenoeg perfecte
organisatie en inbedding hebben gezorgd. Sinds de eerste missie is er een efficiënt
partnerschap op de werkvloer ontstaan met directrice Eunice en zuster Luisa. De MCCdonatie van medische apparatuur (twee hemocues, voorzetkamers, een vernevelmachine en in
een later stadium ook een saturatiemeter) gaf het team veel voldoening en bezorgde grote
blijdschap bij de lokale partner.
Vlak na ons vertrek is er een pilot-onderzoek m.b.t het voedselprogramma gestart, met
‘informeer consent’ van de ouders van de betrokken ondervoede kinderen. Wij hebben
regelmatig contact met onze contactpersonen binnen onze partnerorganisatie, die wij
inmiddels als vrienden op een gemeenschappelijke weg naar gezondheidsverbetering zien.
We kijken erg uit naar de derde missie naar Tondo, in oktober 2014, waarvan de
voorbereiding al in gang is gezet.
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