Verslag Orthopedic Camp Kumi 21-02 tot 04-03-2022
Na vorige missie eind 2021 had Dr Alinda Owen (Medical Director) desgevraagd aangegeven
ons bezoek zo vaak als mogelijk te wensen. Door coronaperikelen en aanverwant ging ik weer
alleen. Het gedoe aangaande testen etc. alvorens in Kumi aan te komen bespaar ik jullie.
Eenmaal de douane gepasseerd valt alle last van je schouders als daar de taxichauffeur staat
met je naambordje. Op zondag met Peter de hele dag reizen naar Kumi.
Op maandagochtend aanvang in de kerk. Warm weerzien. Ook officiëel woordje.
Beginnen met de ward round, afdelingsvisite noemen wij dat in NL.
Samen met Oliver en haar collega en Dr Alinda en jonge dokters langs ongeveer 40 mensen.
Steeds weer indrukwekkende pathologie. Je wordt er stil van, het grijpt je aan. Samen
medisch beleid besproken. Goede interactie. Plannen maken voor hoe verder.
Daarna om een uur of elf beginnen met het spreekuur van het Camp. Er is een buitentent
opgezet met veel stoelen. Zeer veel mensen. Die dag 60 intakes gedaan. Voor driekwart een
behandelplan op kunnen stellen, ruim de helft komt in aanmerking voor een operatie.
Op dinsdag en daarna tot en met vrijdag operaties. Tussendoor steeds patiënten gezien.
Uiteindelijk 130 patiënten gezien waarvan 60 geopereerd. Bijna alles samen met Dr Alinda
gedaan. Vorige keer veel BGF, nu meer grote pathologie. Durfde ik soms niet aan te beginnen
en stuurde aan op verwijzing naar Kampala. Elke dag osteomyelitis. Ook van het bekken.
Geen duidelijk antwoord op mijn vraag waarom deze mensen niet eerder kwamen. Tweemaal
hemimelia gezien. Ik wist niet wat het was maar Tom van Raaij met wie ik in NL contact
hield zocht het op. Komt zeer zelden voor, een op een miljoen. En wij zien er in dit Camp
twee! Elke dag trauma, meestal groot. Gebruik maken van aanwezige spullen. Goede
voorbereiding met Dr Alinda. Volgende keer neem ik mee wat ontbreekt.
De door Henriëtte geregelde boren kwamen meteen van pas. Vorige keer had ik grote maat
meegenomen met toebehoren, nu kleine maat voor het preciesiewerk. Bijna dagelijks
gebruikt. Dat gaf mij inzicht in hun benadering van techniek. Wat voor de meesten van ons
vanzelfsprekend is, misschien omdat wij met meccano hebben gespeeld, is voor hun echt
anders. Een passende tap voor een schroefdraad is geen vanzelfsprekendheid.
Gelukkig heb je de tijd om, in tegenstelling tot NL, geduld te hebben.
Een paar patiënten gezien met spinal stenosis. Kan met een relatief eenvoudige operatie goed
opgelost worden. Afgesproken dat de volgende keer te doen en Dr Alinda te leren. Ik neem
dan de nodige spullen mee. Heb ik een goeie bestemming voor mijn operatieloupe met
verlichting. Ook plannen gemaakt voor prothese operaties van heup en knie. Als de nieuwe
operatiekamer daarvoor geschikt gemaakt is kan het. Dr Alinda staat er helemaal voor open.
We zijn echt wat aan het opbouwen met hem. Daarom heb ik nu voorgesteld dat zij met een
plan komen voor het volgende Camp. Waarschijnlijk ergens midden in onze zomer. We zien
wel hoe wij daar op in kunnen springen.
Bijzonder deze keer was het bezoek van Elsbeth uit New Castle (met twee kleinzonen).
Renovatie van gebouwen is met haar fondsen in volle gang. Ze probeert ook een Camp te
organiseren met een plastisch chirurg. Ik heb er nu drie indicaties voor gezien en het om die
reden afgehouden.
Groet aan allen.
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