Evaluatievragen MCC Pokhara 2013
versie maart 2013

Eind- Evaluatie van de missie:
Deel A: evaluatie missie specifiek
Hoogtepunten:
- De populatie: we hebben dit jaar kinderen gecheckt voor wie het echt nodig was;
veel armere kinderen en veel jonge kinderen waaronder baby’s.
- De laatste dag in Kalesti: dit voelde als een warm bad! De leraren waren zeer
betrokken, e.e.a. was goed georganiseerd en de school maakte een goede indruk.
- Met de middelen die we hadden hebben we toch veel goeds gedaan!
- De samenwerking met DIDA, hoewel het niet alleen makkelijk was hebben we er alles
uitgehaald wat er inzit. Bovendien beidt het mogelijkheden voor meer continuïteit.
- Samenwerking met Nepalese artsen.
Dieptepunten / ter verbetering
- Veel kinderen kwamen zonder caretaker. Dat geeft een onmachtsgevoel
- Het blijft onduidelijk wat er “achter blijft”
- Te weinig echt goede vertalers
- Meer aandacht voor voorlichting / preventie
Uitnodiging (straject) deelname huidige missie
Oud-deelnemers waardeerden het sterk zij persoonlijk en ruim op tijd geïnformeerd werden
over de planning van de missie en dat ze zich als kandidaat deelnemers konden aanmelden,
zonder dat er toezeggingen gedaan werden.
Mede doordat de missie verschoven is, maar ook door persoonlijke omstandigheden was het
voor een aantal mensen uiteindelijk onmogelijk om deel te nemen. Dit had tot gevolg dat
een deelnemer in dezelfde week te horen kreeg dat ze niet én toch wel mee mocht.
Anderen die eerder belangstelling hadden getoond, hadden vervolgens al snel andere
plannen gemaakt en baalden toen ze opnieuw werden uitgenodigd. Dit lijkt echter niet te
voorkomen, aangezien het ook niet wenselijk is om mensen die niet geselecteerd zijn later te
berichten. Voor een aantal mensen was het uiteindelijk een zeer aangename verrassing dat
ze toch mee konden!
De missieleiders stellen wel openheid op prijs. Een deelnemer die door een afzegging was
benaderd had direct open en eerlijk aan het contactpersoon aangegeven dat ze twijfelde
of ze mee zou kunnen i.v.m. een zwangerschapswens en eerdere miskramen (waarvoor ze
eerder ook een missie op het laatste moment moest afzeggen). Dit is niet doorgegeven aan
de missieleiders. Uiteindelijk kon deze deelnemer niet mee. Het is fijn als eerder geanticipeerd
kan worden op het uitvallen van artsen.
Missie voorbereidingsbijeenkomst (Meet&Greet)
Reacties missieleden:
 Belangrijk, zeer nuttig, erg goed om het te combineren met eten. Combineren met
het uitdelen van de MCC spullen efficiënt.
 Hele fijne bijeenkomst en uiteraard zeer wenselijk en nuttig.
 Deze was zeer goed georganiseerd, er werd veel informatie gegeven. Leuk dat er
beeldmateriaal beschikbaar was van een vorige missie naar hetzelfde gebied. Zo krijg
je een goed beeld van waar je naartoe gaat.
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locatie(s) checks
 Goede locaties
 Voor de variatie jammer dat wij drie dagen op dezelfde plek hebben gecheckt. Het
had wel als voordeel dat er weinig tijd verloren ging met reizen tussendoor en het
maakt dat er meer rust in een missie zit.
 Het verblijven midden op het schoolterein in Duipiple in 2012 was leuker omdat er
meer interactie was met de kinderen. Maar voor de rust voor zowel het team als de
leerlingen was dit beter.
 Donovan school super locatie.
 Jammer dat er dagen wegvielen.
vervoer
Wijzelf en de spullen werden per bus vervoerd. Dit was goed.
verblijf
We sliepen in de klaslokalen op matjes. E was een team van koks mee. Voor velen was het
luxer dan verwacht.
apotheek/medicatie
 Er was een ruime hoeveel medicatie aanwezig.
 De etiketten werden nu op de dag zelf gemaakt, het kan handig zijn om ook
ettiketten vooraf te maken.
 Dixia als vertaler was heel goed en ook heel belangrijk! Een goede vertaler op deze
post is essentieel. Helaas waren er, ondanks uitgebreide informatie daarover vooraf,
kinderen zonder ouders of een volwassenen persoon en dan weet je niet zeker of de
informatie goed doorkomt. Belangrijk om bij een volgende missie dit opnieuw en nog
uitgebreider duidelijk te maken.
 Voor de apotheek was het voorschrijf beleid van de Nepalese artsen aanvankelijk
lastig: meer medicatie dan door Nederlandse artsen, vaak misten codering en was
omschrijving onduidelijk. Gedurende de missie verbeterde dit wel.
 De laagdrempeligheid (ondanks alle hectiek) om de missieleider te benaderen voor
vragen en/of overleg werd als heel waardevol ervaren.
 Het werd als een grote meerwaarde gezien dat tenminste één van de twee
missieleden op deze post wel enige kennis had van medicatie: bijvoorbeeld als
verpleegkundige of praktijkondersteuner.
Deel B: evaluatie MCC als organisatie:
Het wordt als erg positief ervaren dat je vooraf een mailtje krijgt vanuit MCC om een fijne reis
te wensen etc.
MCC Website:
Omdat de nieuwe website in ontwikkeling was tijdens de missie, is dit punt overgeslagen.
Missieleden zijn nog wel bereid om een evaluatie in te vullen / specifieke vragen over de
nieuwe website te beantwoorden.
Wel wordt nog opgemerkt dat: ‘vacatures’ voor vrijwilligers duidelijker gepubliceerd mogen
worden. Gewenste informatie: wat voor iemand daarvoor wordt gezocht en hoeveel tijd het
ongeveer gaat innemen.
MCC voorlichtingsavond:
De voorlichtingsavond wordt als zeer positief ervaren. Helaas krijgen mensen die zich eerder
hebben opgegeven voor MCC geen bericht wanneer de avond wordt gehouden.
Suggestie van een missielid: Misschien is het een idee om mensen die al jaren bij MCC
betrokken zijn een keer een ‘update’ te geven over hoe MCC nu werkt. Uit de verhalen van
iemand die op de laatste bijeenkomst is geweest maak ik op dat er wat dingen anders
worden aangepakt en die informatie mis je wanneer je al langer bij MCC rondloopt. Een
voorbeeld daarvan is de werking met ‘teamcaptains’.
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Intake gesprek (groepsgewijs)
- Zinvol om de toekomstige deelnemers de juiste verwachtingswaarde te geven.
- De dag erna hoorde je al of je geschikt bent. Dat is prettig.
- Zowel in 2012 als 2013 duurde het lang voordat je werd uitgenodigd.
Thuis intake formulier
Geen enkel missielid kent dit formulier of begrijpt wat ermee bedoelt wordt.
MCC carrousel trainingsbijeenkomst:
De nieuwe missieleden vonden de carrouseltraining een beperkte meerwaarde hebben,
omdat het te lang vooraf aan de missie gepland is. Het gaf voor sommige mensen het
gevoel dat zij alles moesten weten en volledig voorbereid moesten zijn.
Voorstel van een deel van de groep:
- Tijdens voorbereidingsbijeenkomst een filmpje van de carrousel laten zien.
- Ter plaatse in Nepal een dag uittrekken voor allerlei voorbereidingen met de hele
groep en dan ook een carrouseltraining.
MCC carrousel:
De carrousel wordt als een zeer zinvolle, praktische methode beschouwd. Een valkuil blijft dat
voorlichting / preventie onderbelicht blijft.
De inschrijving is vaak een onderschatte post, als het daar niet goed gaat werkt het door in
de gehele carrousel.
Op deze locatie is een tandarts eigenlijk onmisbaar.
MCC benodigdheden carrousel
- We hadden ook dit jaar weer verschillende groene kaarten (2009, 2010)
meegekregen waarop de codes niet geheel overeen komen. Dit leidt tot fouten!
- Het papieren meetlint was niet in goede kwaliteit; scheuren, kreukels, vies. Is een
betere variant (wellicht van stof) te bedenken?
- Rectaal temperatuur meten is vaak omslachtig. Een oorthermometer zou een goede
aanvulling zijn.
- Een noodset bij de apotheek (m.n. voor eventuele allergische reacties) is zeer
gewenst bij de apotheek.
- De USB-sticks bleken niet te werken
- De Hemocue’s lijken trager te zijn geworden
Case Report Form (CRF):
- Nu goed, er moeten echter niet meer invulvelden bij komen anders wordt het te druk.
- Doordat er groene kaarten uit 2 jaren werden gebruikt, klopten niet alle codes.
Vrijwilligerscontract:
Deelnemers geven aan te begrijpen dat het nodig is, maar dat het wel erg officieel/zakelijk
aanvoelt.
MCC Handboek
Handboek geeft een goed overzicht voorafgaand aan de missie, dit is een prettige
voorbereiding. Tijdens de missie is het vooral voor de artsen een handig naslagwerk. De
artsen geven aan dat ze het wel heel prettig hebben gevonden dat de meest voorkomende
ziektebeelden en bijbehorende behandeling met de medisch missieleider en andere artsen
op een van de eerste dagen van de missie werden doorgenomen.

