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Evaluatie exploratieve missie MCC Kolkata 2014
Van 2 tot en met 8 februari 2014 heeft een MCC-team in het Indiase district South 24
Parganas in West Bengalen 1.068 kinderen (met name in de leeftijd van 3 tot 9 jaar) medisch
onderzocht en behandeld. Het was de eerste, exploratieve missie naar deze plattelandsregio,
60 kilometer ten zuiden van Kolkata.
De medische checks vonden plaats op drie scholen van de Young Men’s Welfare
Society(YMWS), in de buurt van de plaats Diamond Harbour. MCC werkte hierbij samen
met de Nederlandse organisatie FEMI en YMWS, de organisatie die MCC benaderde om op
deze locaties te komen checken. Onze contactpersonen ter plekke en het kernteam dat de
voorbereidingen op zich heeft genomen waren Konica Paul Chakraborty, Dhiraj Kanti
Mandal, Chandra Ray en dr. Biswajit Chandra,de lokale huisarts. Zij zijn ook de hele week
aanwezig geweest.
YMWS werd in 1976 opgericht onder het voorzitterschap van Moeder Teresa. De Dalai lama
heeft in 2007 de feestelijkheden bij het 40-jarige bestaan van YMWS geopend. Tot heden
heeft YMWS voor meer dan 65.000 kinderen kleuter- en basisschool onderwijs mogelijk
gemaakt. Gelijke rechten voor meisjes, het terugdringen van kinderhuwelijken en
kinderarbeid, en een veilige, schone omgeving staan hoog in het vaandel van oprichter
Shourabh Mukherjee, onze hoofdcontactpersoon in Kolkata en van YMWS. Hij achtte de tijd
nu rijp om na(ast) onderwijs het accent te gaan (ver)leggen op gezondheid. De MCC-missie
vormde de eerste medische interventie op deze schaal. In het checkgebied is een groot tekort
aan artsen, verpleegkundigen en andere paramedici.
Het MCC-team bestond uit de volgende teamleden: Miguette Jadoul (Public Affairs manager;
organisatorisch missieleider), Ines von Rosenstiel (kinderarts, medisch eindverantwoordelijk),
Thea Teertstra (kinderintensiviste), Beatrijs Bartelds (kindercardiologe), Marc Jonkers
(kinderarts), Carola Oranje(ex-verpleegkundige/coach), Roelof van Ewijk (kinderarts i.o.),
Renée van der Zee (student Public Health), Linsey de Boer(AGNIO kindergeneeskunde),
Minke Huibers (kinderarts i.o.), Ilse Westerbeek (kinderarts i.o.) en Ramon van der
Zee(Coschap kindergeneeskunde).
Gedurende de checks van de schoolkinderen is er gewerkt conform het MCC carrousel model,
inclusief de stations ‘hygiëne/handenwassen’ en ‘tandenpoetsen’, die mede dankzij
vrijwilliger Shanti en een vrolijk Youtube filmpje een groot succes waren, en waarbij ieder
kind een tandenborstel kreeg. Belangrijke aanvulling was de terugkoppeling op locatie van
elke MCC-behandeling met de lokale huisarts dr. Chandra, waarbij ook de individuele
verwijzingsgevallen één-op-één besproken werden. Dr. Chandra zal 39 kinderen in de
komende weken ter follow up zelf terugzien en voor 33 overige verwijzingen naar de
polikliniek kindergeneeskunde in het ziekenhuis in Diamond Harbour onze aanspreekpartner
zijn. Hiermee heeft MCC een brug kunnen slaan tussen de eerstelijnsgezondheidszorg (dr.
Chandra) en de tweedelijns kindergeneeskunde (het Diamond Harbour ziekenhuis) en is de
follow- up van deze kinderen geborgd.
Tevens hebben wij getracht de schooldocenten, die voor ons tolkten (Engels/Bengali), nauw
te betrekken bij het (overbrengen van het) belang van onderwerpen zoals goede voeding, de
noodzaak tot halfjaarlijks preventieve ontworming en bij de kennisoverdracht van de meest
voorkomende ziektes ter plaatse.
1

Evaluatierapport Kolkata 2014

Medical Checks For Children

De opvallendste medische bevindingen lieten een laag gewicht voor zowel lengte (bij 18%
van de kinderen) als leeftijd (32%) zien, 50% anemie, en daarnaast een schrijnend hoge
prevalentie van cariës (46%), al dan niet met pijnklachten.
Onze ervaringen, de algehele organisatie en ondersteuning alsmede de resultaten van de
checks vormen een uitstekende basis om deze plek ook de komende jaren met een MCC-team
te bezoeken. Gezamenlijke inspanningen van YMWS, FEMI en MCC in dit gebied in de
komende jaren in de vorm van adequate gezondheidsvoorlichting aan leraren en ouders zijn
zeer de moeite waard en kunnen de kwaliteit van leven van duizenden kinderen op het
platteland verbeteren. Met het recent genomen besluit van alle betrokkenen (bestuur MCC,
FEMI, YMWS) om de komende jaren op deze locaties terug te komen en diverse workshops
te starten, zijn de eerste vervolgstappen genomen om een verandering in het
gezondheidsbewustzijn van de boeren op het platteland en hun kinderen in de komende jaren
te bewerkstellingen.
De MCC Kolkatamissie was een bijzondere ervaring, vooral door de hechte samenwerking
van het Bengali-Nederlandse team en het ons geschonken vertrouwen van een doorgaans
kritische lokale bevolking.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het lokale kernteam en alle (ca. 50) vrijwilligers
die de voorafgaande maanden de missie op diverse wijzen mede hebben voorbereid en ons
voorafgaande aan en tijdens ons werk hebben ondersteund. Het MCC team is onder de indruk
van hun vriendelijkheid, commitment en geschonken vertrouwen.
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