Het earcamp project in Nkhata Bay en omgeving is opgezet door Lonneke en Jan Willem onder
stichting Chimwemwe om mensen met oor en gehoorproblemen medische hulp te kunnen
bieden. Hieronder een korte uitleg over het verloop.
Het eerste wat we gedaan hebben is een grootscheeps onderzoek houden naar de Malawianen
met hoorproblemen in Nkhata Bay en de omliggende dorpen.
Voor dit onderzoek werd de hulp ingeschakeld van een aantal Malawiaanse vrienden.
Als rolmodel voor de Malawianen met hoorproblemen werden Nthandose, Fanny en Levi
meegevraagd. Zij zijn alle drie doof en ze zijn enthousiast om wat te doen voor de Malawianen
met hoorproblemen die in de dorpen wonen en het niet zo goed getroffen hebben als zij.

Van groot belang voor het slagen
van het onderzoek was Alex Ndipo.
Hij heeft alle contacten gelegd met
de lokale chiefs. Hij is nog steeds
werkzaam als contact persoon voor
de dovenzorg in Nkhata bay.

Er werden 10 aparte bezoeken gebracht aan verschillende gebieden, waar
de Malawianen met gehoorproblemen werden geïnterviewd en
geregistreerd.

In de dorpen werd bij alle aanwezige mensen met gehoorproblemen een vragenlijst afgenomen.
Leuk, uitdagend, heftig, schrijnend en hartverwarmend, allemaal tegelijk.

Nadat het onderzoek in de dorpen naar Malawianen met hoorproblemen was afgerond, werden
de gegevens geanalyseerd. Er werd een ‘Research Analysis’ geschreven en deze werd aan de
District Health Officer aangeboden. Deze Analyse is op deze website te vinden onder het kopje
‘nieuws’. In totaal werden er 337 mensen met oorproblemen geregistreerd!

In deze analyse kwamen een aantal duidelijke problemen aan het licht. Vervolgens werd er een
field trip georganiseerd waarbij verschillende klinieken en instanties bezocht werden die
werkzaam zijn in dovenzorg en audiologie. Bij de ABC hearing clinic in Lilongwe werd gesproken
met audioloog Peter Bartlett die erg enthousiast was over de resultaten van het onderzoek.

Bij ABC hebben ze een mobiele hoor kliniek en daarmee kunnen ze op locatie hoortesten doen en
zelfs persoonlijke hoortoestellen aanmeten. Ze wilden graag een keer naar Nkhata Bay komen
om de mensen daar een hoor test af te nemen. Daarvoor moest er eerst een selectie gemaakt
worden tussen de mensen die echt een hoortest nodig hadden en diegenen die andere
problemen hadden met hun oren.

In maart 2016 liet Peter Bartlett weten dat de audiologen van ABC hearing clinic samen met de
organisatie ‘hearing for humanity’ uit Arizona USA in juni 2016 naar Nkhata Bay zouden komen
om 3 dagen lang hoortesten te komen doen en gehoorapparaten aan te meten. Lonneke en Jan
Willem werd gevraagd om de organisatie op zich te nemen. Om een ruimte te regelen in het
nieuwe ziekenhuis in Nkhata Bay en de mensenstroom goed te verdelen over deze dagen.

Om te kunnen bepalen wie er van de 337 mensen in het register daadwerkelijk een hoortest
nodig hadden, moest er een screening gedaan worden. Dit was een enorme uitdaging, want alle
mensen moesten onderzocht worden en er moest voldoende gekwalificeerd medisch personeel
zijn om iedereen te kunnen onderzoeken. Het personeel moest ook goede apparatuur en de
juiste medicatie hebben om dit werk te kunnen doen en er moest een ruimte zijn waar al deze
mensen geholpen konden worden. In navolging op het oor onderzoek moest er ook een
behandeling gegeven worden, daarop volgde dan ook weer een nakeuring om te zien of de
behandeling zou zijn aangeslagen.

Er werd contact gelegd met de DHO (District Health Officer) Albert Mkandawire van Nkhata Bay
en tevens directeur van het Nkhata Bay ziekenhuis. Hij kwam met een prachtig voorstel. Er werd
een hele afdeling in het nieuwe ziekenhuis van Nkhata Bay ter beschikking gesteld voor het ‘Ear
Camp’. Het Ear Camp zou uit drie delen gaan bestaan. Namelijk:

1. Screening
Wat: Van alle mensen zouden de oren worden gecontroleerd op infecties, aandoeningen of
vuil. Zo mogelijk zou de patiënt direct worden behandeld. Ook zou een korte hoortest
gedaan worden om te bepalen of de patiënt terug zou moeten komen voor een uitgebreide
hoortest.
Waarom: Allereerst omdat er geen oorarts in Noord Malawi is en de mensen die
geïnterviewd waren nog nooit een dokter naar hun oren hadden laten kijken. Daarnaast om
te kunnen selecteren wie wel of niet een hoortest nodig zou hebben.
Wanneer: zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2016

2. Follow Up
Wat: De patiënten die tijdens de screening een behandeling zouden hebben ondergaan, konden
een week later terug komen voor controle. De oren konden dan schoongemaakt worden.
Waarom: Zodat de patiënten geen infecties meer zouden hebben en hun oren schoon zouden
zijn voor een eventuele hoortest
Wanneer: zaterdag 28 mei en zondag 29 mei 2016

3. Hearing Tests
Wat: Het gehoor zou worden getest van alle patiënten die zouden zijn doorverwezen naar de
audioloog. Indien nodig zou er ter plaatse een gehoorapparaat aangemeten worden.
Waarom: Om de mensen te helpen hun gehoor te verbeteren.
Wanneer: maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 juni 2016

De ABC Hearing Clinic kwam bij Lonneke en Jan Willem op bezoek om de organisatie van de hoor tests
in juni op elkaar af te stemmen en alles door te spreken. Het zou een hele onderneming gaan worden,
maar het was al aardig op de rit.
In mei was het tijd voor de eerste twee weekenden van het earcamp. Het screening weekend en het
follow up weekend. Er werden 4 artsen en begeleidend personeel geregeld.

Victor Sichali (r): KNO arts uit Dedza
met verplegers Kennedy Msango (l)
en Yamikani Mulore (m).

Verpleegster Liz Ottoway is door ABC
Hearing Clinic getraind in het
onderzoeken van oren en gehoor.
Verpleger Boston Mposa heeft haar
geassisteerd.

De District Health Officer van Nkhata Bay, Albert
Mkandawire. De directeur van het ziekenhuis in
Nkhata Bay.

Rheinhard Malikita is KNO arts uit
Dowa. Hij werd geassisteerd door
verpleegster Loveness Kafoteka.

Veel patiënten hadden last van oorsmeer of
ander vuiligheid in hun oren. Als het niet direct
kon worden verwijderd, kregen zij Deprox mee
om het oorsmeer te verzachten en konden ze de
week erop terugkomen om hun oren te laten
uitspuiten.

De doctoren ontdekten ook veel
infecties en beschadigde
trommelvliezen. Waar mogelijk
werden patiënten direct behandeld,
anderen moesten terugkomen voor
de hoortest in juni.

Er zijn in het eerste weekend 361
mensen naar het ziekenhuis
gekomen voor de Screening. Op het
tweede ‘follow up’ weekend zijn 134
mensen gekomen. Dat waren dus
495 mensen in totaal, veel meer dan
er in eerste instantie waren
ingeschreven. De behoefte aan
medische hulp voor
(geh)oorproblemen bleek enorm.

Na de screening en de follow up was het op 13, 14 en 15 juni 2016 tijd voor de ABC hearing clinic om bij ons
op bezoek te komen. Versterkt door studenten van de State University Arizona, die jaarlijks naar Malawi
komen, begonnen ze aan hun werk. De opkomst was wederom enorm.

Tijdens het derde Ear Camp
weekend werden 280 mensen
geholpen. Het was een groot succes!

Heel erg mooi nieuws kwam toen Liz Otoway aangaf dat ze maandelijks een dag terug zal
keren voor een ear clinic in het ziekenhuis in Nkhata Bay. Fantastisch omdat er geen KNO arts
aanwezig is in het ziekenhuis. Het mooiste nieuws dat binnen kwam is dat de ABC hearing
clinic samen met de State University uit Arizona jaarlijks terug zal keren om Ear Camp te
herhalen!
Lonneke en Jan Willem zijn eind 2016 teruggekeerd naar Nederland na drie jaar in Malawi
gewoond en gewerkt te hebben voor stichting Chimwemwe Malawi.
Het geld dat nog over was voor dovenzorg is gedoneerd aan de ABC hearing clinic en zal
gebruikt worden voor de komende ear camp projecten in Nkhata Bay. Alex Ndipo zal hier ook
een rol in blijven spelen als contactpersoon en aanspreekpunt. Een duurzame voortgang na
een succesvol afgerond project.

