Evaluatie MCC missie bergdorpen aan de voet van de Himalaya (vanuit Pokhara) 2015

Hoogtepunten van de missie:
-

De kinderen die gecheckt zijn!
De samenwerking met de scholieren als tolken en met Shagar (contactpersoon), Santosh en Ruuk
De samenwerking met Duipiple ziekenhuis en het feit dat het ziekenhuis het project gaat
overnemen.

Dieptepunt van de missie:
Tijdens de voorlaatste dag van de missie werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving. Het MCC
team, de lokale vrijwilligers en de bewoners van het dorp waar op dat moment de check plaatsvond zijn
gelukkig ongedeerd gebleven. Dat geldt echter helaas niet voor bewoners van veel andere bergdorpen en
van Kathmandu. Het totaal aantal slachtoffers wordt geschat op meer dan 9000 en de impact op het
complete land is onvoorstelbaar groot. Dit maakt dat dit voor iedereen het dieptepunt is.

Kennismaking met MCC als organisatie
Website
Wel duidelijke verbetering t.o.v. eerdere website. Blijft toch moeilijk om overzicht over missies te krijgen en
niet duidelijk / pas laat bekend wanneer informatieavonden zijn, dit zou direct moeten zijn. Veel tekst en
weinig to the point.
Mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, geven aan dat ze daar geen bevestiging op hebben
ontvangen of pas na meerdere malen aanmelding.
Informatie-avond
Wisselend per persoon. Degene die weinig wisten worden erg enthousiast ervan en hebben een goed beeld
gekregen. Het was goed to the point. Degene die al van vrienden verhalen hadden gehoord vonden dat ze
weinig nieuws hoorden. Pas laat was bekend wanneer de avond was en het is voor artsen (van ver) dan vaak
lastig. Dit werpt een te hoge drempel waardoor artsen veel later of niet deel nemen.
Intake avond
Dit wordt als positief ervaren, maar er werd wel relatief veel tijd besteed aan het voorstelrondje. Dat is
minder relevant omdat dit niet de groep is waarmee je op missie gaat.

Voorafgaand aan de missie
Thuisintakeformulier
Fijn dat het bestaat, zodat meer mensen toch mee kunnen. Voor de meeste prima, niet te lang, relevante
vragen. Wisselend per persoon voorkeur voor thuisintakeformulier of mondeling.
De medisch missieleider heeft hiernaast persoonlijke gesprekken gevoerd met degene die geen mondelinge
intake hadden gehad. Dit werd positief bevonden.

Uitnodigingstraject huidige missie
Prima, duidelijk. Kort dag, maar verder goed. Omdat het kortdag was, is het traject volledig overgenomen
door de missieleiding zelf. Dat
Missie voorbereidingsbijeenkomst (meet & greet)
Een fijne, informatieve dag waarop de missie “meer ging lezen”. Fijn dat de carrousel hierin deels
geïntegreerd was. Leuk om met iedereen kennis te maken. Door de planning op relatief korte termijn
konden 2 mensen niet aanwezig zijn. Zij werden via Skype betrokken. Dit was leuk en zinvol.
Carrouseltraining
Carrousel training was opgesplitst: een introductie tijdens de voorbereidingsbijeenkomst en een uitgebreide
carrousseltraining op de dag voorafgaand aan de missie. De medische onderwerpen werden vooraf onder de
artsen verdeeld. Er werd dieper inhoudelijk op onderwerpen in gegaan. Dit werd als zeer positief ervaren.
Een aandachtspunt is dan wel om voldoende tijd te besteden aan het formulier.
Vrijwilligerscontract:
Hier wordt wisselend op gereageerd. Het voelt voor veel vrijwilliger wel erg officieel/zakelijk aan.
Tegelijkertijd wordt dat juist als positief ervaren, omdat het daardoor minder vrijblijvend en serieuzer is.
MCC Handboek
Het handboek geeft een goed overzicht over zowel MCC als organisatie als ook over de wat je tijdens de
missie kan verwachten. Voor elke deelnemer, of die nu eerder is mee geweest of niet en arts of niet, is dit
prettig voor de voorbereiding. Enkelen geven aan dat het wel veel informatie is en als je voor het eerst mee
gaat het lastig is waar je de focus op moet leggen. Tijdens de missie is het een handig naslagwerk.
De deelnemende kinderarts heeft enkele inhoudelijke kanttekeningen. Dit heeft zij persoonlijk doorgegeven
aan de verantwoordelijke binnen MCC.
Landeninfo
Is prettig, maar er wordt ook gesuggereerd dat een andere manier zou kunnen zijn om alleen de meest
essentiële informatie te vermelden en vervolgens naar bestaande websites te verwijzen.
Persoonsgegevens / teamgegevens
Het belang van de gegevens was vooraf niet tot iedereen doorgedrongen. Het is belangrijk daar vooraf bij stil
te staan. Tijdens onze missie is dat natuurlijk duidelijk geworden. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat
de persoonsgegevens correct zijn en dat de namen zoals vermeld staan in het paspoort worden
overgenomen.

Tijdens de missie
Locaties
De locaties waar gecheckt wordt zijn scholen. De materialen en lokalen etc. zijn vergelijkbaar. Er is wel een
groot verschil in hoeverre de docenten voorbereid en betrokken zijn. Een zeer postieve uitschieter is de
Dovan school in Kalesti.

Vervoer
Vervoer ging per grote bus en volledig tot aan de locatie: goed!
Er wordt geslapen in klaslokalen, op matjes. Sanitair etc. is zeer basaal. Deelnemers gaven aan dat het fijn
was dat ze daar vooraf van de op de hoogte waren en dat het dan prima is. De bakjes warm water en het
heerlijke eten van de koks die meereizen wordt enorm gewaardeerd.
Verblijf
Tijdens deze missie wordt er klaslokalen verbleven, grote groepen slapen samen. De sanitaire voorzieningen
zijn zeer beperkt. Iedereen was daar vooraf van op de hoogte en vond het daarom prima. Er wordt wel
aangegeven dat het goed informeren daarover dus essentieel is.
De bakjes met warm water in de ochtend en het heerlijke eten dat wordt bereid door de meereizende
Nepalese koks wordt zeer gewaardeerd.
Carrousel
De carrousel wordt als een zeer efficiënte en nuttige methode ervaren die relatief gemakkelijk over te
dragen is. De post voorlichting is wel essentieel en is helaas minder uit de verf gekomen. Een idee is om
voorlichting ook via een filmpje te doen. Kinderen stonden rondom de laptop te dringen: dit heeft blijkbaar
een grote aantrekkingskracht. Daarnaast kan een goed ontwikkeld filmpje voor meerdere missies in een land
worden gebruikt en kan het worden gebruikt door de partnerorganisaties.
Benodigdheden
De benodigdheden worden in het algemeen als goed beoordeeld. Het blijft een aandachtspunt dat niet alle
groene kaarten dezelfde codes hebben. We hebben de foutieve kaarten dit jaar vooraf direct zelf eruit
gehaald. De tandarts en haar assistente hebben suggesties voor verbetering en hebben dit zelf doorgegeven
aan de verantwoordelijke binnen MCC.
Medicatie / apotheek
Er was een goede voorraad en het is positief dat het tussendoor aangevuld kon worden. Het blijft lastig dat
er van hetzelfde middel verschillende soorten zijn, die tijdens dezelfde missie wordt gebruikt. Echter wordt
ook ingezien dat dit niet goed te ondervangen is. Er is wel behoefte aan een noodset voor bijvoorbeeld een
allergische reactie, dit is lokaal slecht leverbaar.
Case Report Form (CRF)
Duidelijk. Zou wel wenselijk zijn dat er een digitale versie komt, dat het direct kan worden ingevoerd ipv
eerst op papier en daarna ingevoerd via Excel.

Ten slotte
De aardbeving heeft veel teweeg gebracht. De gebeurtenissen daaromtrent en de rol van MCC zijn apart met
MCC bestuursleden geëvalueerd. Dit is bewust buiten dit verslag gehouden. Inmiddels heeft het MCC
bestuur n.a.v. deze en andere noodsituaties een noodprocedure opgesteld.

