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Rotaplastmissie	  Lima,	  Peru	  van	  11	  mei	  tot	  23	  mei	  20145	  
	  
Voor	  het	  eerst	  heeft	  Rotaplast	  Nederland	  een	  missie	  naar	  Lima	  in	  Peru	  in	  Zuid	  Amerika	  
kunnen	  financieren.	  Mede	  dank	  zij	  Nederlandse	  sponsoren,	  groot	  of	  klein,	  	  is	  dit	  een	  
Nederlandse	  Rotaplast	  missie	  geworden.	  
Peru	  is	  één	  van	  de	  armere	  landen	  in	  Zuid	  Amerika.	  Alleen	  al	  in	  de	  stad	  Lima	  wonen	  meer	  dan	  
10	  miljoen	  mensen,	  inclusief	  de	  periferie	  van	  de	  stad.	  Het	  land	  telt	  totaal	  ruim	  30	  miljoen	  
inwoners.	  	  
Een	  zeer	  groot	  deel	  van	  de	  bevolking	  leeft	  onder	  de	  armoedegrens.	  

	  	   	  
	  
We	  hebben	  een	  zeer	  succesvolle	  missie	  gehad.	  Op	  de	  eerste	  dag	  (Pré-‐klinische)	  kwamen	  130	  
patiënten	  bij	  het	  ziekenhuis	  in	  de	  hoop	  geopereerd	  te	  kunnen	  worden.	  De	  meesten	  werden	  
vergezeld	  door	  ouders	  of	  grootouders.	  Gedurende	  de	  eerst	  volgende	  drie	  dagen	  kwamen	  
nog	  meer	  nieuwe	  patiëntjes	  voor	  een	  intake	  (in	  totaal	  nog	  23	  personen).	  Sommigen	  konden	  
nog	  ingeroosterd	  worden	  voor	  een	  operatie.	  Na	  de	  vierde	  intake-‐dag	  heeft	  de	  medische	  staf	  
besloten	  om	  te	  stoppen	  met	  het	  inschrijven	  van	  nog	  meer	  nieuwe	  patiënten.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Jenny	  (8maanden)	  voor	  en	  na	  de	  operatie.	  
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Door	  de	  aanwezige	  capaciteit	  van	  medisch	  specialisten	  was	  er	  geen	  vooruitzicht	  meer	  op	  
een	  operatie	  in	  de	  periode	  van	  deze	  missie.	  	  Wij	  hebben	  153	  personen	  kunnen	  inschrijven.	  
Hiervan	  konden	  er	  uiteindelijk	  81	  geopereerd	  	  worden.	  Helaas	  moesten	  we	  ook	  een	  aantal	  
mensen	  teleurstellen	  omdat	  ze	  nog	  te	  jong	  waren	  voor	  een	  operatie	  (baby’s	  van	  bv.	  4	  weken	  
of	  jonger	  dan	  3	  maanden,	  patiënten	  die	  infecties	  hadden,	  of	  een	  te	  laag	  hemoglobine	  
gehalte).	  Er	  is	  een	  wachtlijst	  geformeerd	  waarop	  37	  patiënten	  geplaatst	  zijn.	  Zij	  worden	  bij	  
voorrang	  geholpen	  op	  de	  eerst	  volgende	  missie.	  
	  
Het	  totale	  team	  bestond	  uit	  26	  personen.	  Dagelijks	  werd	  er	  op	  3	  operatietafels	  gewerkt	  door	  
4	  plastische	  chirurgen	  en	  4	  	  anesthesiologen.	  Zij	  werden	  geassisteerd	  door,	  kinderartsen,	  OK-‐	  
en	  Recovery	  verpleegkundigen,	  orthodontist,	  Mission	  Director,	  hoofd-‐verpleegkundige	  en	  8	  
niet	  medische	  vrijwilligers	  (uit	  Twente,	  Stedendriehoek	  en	  de	  Veluwe).	  	  
Gedurende	  deze	  2	  weken	  zijn	  bij	  81	  kinderen	  en	  jong	  volwassenen	  120	  operaties	  uitgevoerd.	  
	  
Bij	  enkelen	  ging	  het	  om	  gecompliceerde	  en	  grote	  operaties.	  	  
Een	  bijzonder	  aspect	  van	  deze	  missie	  was,	  dat	  er	  in	  Lima	  al	  een	  aantal	  jaren	  een	  aantal	  
kinderen	  en	  jong-‐volwassenen	  stonden	  te	  wachten	  op	  een	  maxillo	  faciale-‐	  operatie	  (o.a.	  bot-‐
transplantatie	  van	  de	  kaak).	  Naast	  alle	  kinderen	  met	  een	  schizis	  (hazenlip	  en	  open	  
verhemelte)	  hebben	  12	  kinderen	  zo’n	  4-‐uur	  durende	  maxillo	  faciale	  operatie	  ondergaan.	  
	  

	   	  	  	   	  
	  
	  
Juan	  de	  Dios,	  precies	  1	  jaar	  oud.	  
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De	  tweeling	  Vasco	  en	  Michelle	  11	  maanden.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
   	  	  
	   	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	  
	  	  	              
	  
	  Voor	  en	  na	  een	  maxillo	  faciale	  operatie.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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Donny	  (6	  maanden)	  voor	  en	  na	  een	  de	  lip	  operatie.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Xavier	  (3	  maanden)	  voor	  en	  na	  een	  de	  lip	  operatie.	  
	  
	  
De	  chirurgen	  hebben	  7	  operatiedagen	  gemaakt.	  Ze	  startten	  rond	  07.30	  uur	  en	  werkten	  niet	  
zelden	  door	  tot	  20.00	  uur	  ’s	  avonds!	  De	  inzet	  en	  medewerking	  van	  lokale	  studenten	  was	  
groot,	  evenals	  de	  ondersteuning	  van	  de	  zeer	  betrokken	  en	  actieve	  leden	  van	  de	  Rotaryclub	  
in	  Lima.	  
	  
Al	  met	  al	  weer	  een	  zeer	  indrukwekkende	  en	  succesvolle	  missie	  in	  Lima,	  Peru!	  	  
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Heel	  veel	  dank	  voor	  uw	  financiële	  bijdrage,	  waardoor	  we	  zoveel	  kinderen	  weer	  een	  nieuwe	  
toekomst	  hebben	  kunnen	  geven.	  
	  
Rotaplast	  Nederland:	  	  	   Agnes	  Wolfkamp,	  voorzitter,	  

Hans	  Adolfsen,	  secretaris	  	  
	  
Dagelijks	  verslag	  te	  lezen	  op	  :	  	  www.rotaplast.nl	  en	  	  www.rotaplast.org	  	  en	  op	  Facebook	  


