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Verslag exploratieve missie Dominicaanse Republiek maart 2017 
 
Van 14 tot 20 maart 2017 heeft een team van Medical Checks for Children 612 
kinderen van 0 tot 12 jaar medisch onderzocht en behandeld. Het was de eerste 
exploratieve missie op deze nieuwe locatie en in het Caribisch gebied. 
 
Het team werkte vanaf zes verschillende locaties in de plattelandsomgeving van 
Puerto Plata: vijf keer op het platteland en één keer in de Cepredima kliniek in een 
kleinere stad. Checklocatie was steeds een school of dorpslocatie. Technische 
hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden. 
Medicijnen zijn lokaal in Puerto Plata ingekocht. 
 
Het MCC team bestond uit de volgende tien leden: Ines van Rosenstiel-Jadoul 
(medisch eindverantwoordelijke, kinderarts), Miguette Jadoul-von Rosenstiel (strateeg, 
organisatorisch missieleider), Oscar van der Kroon (programmamaker), Saskia van der 
Kroon (HR –manager), Toine van der Nooij-Janssen (huisarts), Judith van den Hoven 
(huisarts), Julissa Cruz Gomez (agnio interne), Dorien Jacobs (verpleegkundige), 
Carmen de Jong (basisarts/onderzoeker), en Eske van Egerschot (lobbyiste). 
 
Gedurende de checks is gewerkt conform het MCC Caroussel model. 
 
Belangrijke aanvulling op de gebruikelijke missies van MCC was de grote 
betrokkenheid van de voorzitter van de stichting Bocas Sanas, Cristina Doorman en 
haar goede vriendin en tolk Arantza Zabaleta zowel in de voorbereiding en 
ondersteuning tijdens de dagen, als wat de nazorg voor een specifieke groep 
kinderen tijdens en na ons vertrek betreft. 
 
Belangrijke conclusies van deze missie zijn:  
* het hoge percentage kwetsbare tienermoeders met evenredige sociaal -
maatschappelijke problematiek;  
* het voorkomen van 20% bloedarmoede als gevolg van eenzijdige voeding en /of 
chronische infecties bij de kinderen;. 
* het percentage groeistoornissen lag rond de 6-8% voor de verschillende 
leeftijdsgroepen; 
* het overgrote deel van de kinderen, 58%, had niet deel genomen aan een antiworm 
campagne op school, waarbij bovendien 11% van de kinderen voor een acute 
worminfectie werden behandeld; 
* rond de 5% van de kinderen is ter plekke ook behandeld voor een acute infectie in 
het KNO gebied, pulmonaal, gastrolintestinaal en/of voor bacteriële huidinfecties 
naast scabiës. 
 
Opvallend verschillend was de gezondheidstoestand van de kinderen van 
Dominicaanse afkomst ten opzichte van de overall gezondheid van de kinderen uit 
het armere buurland Haïti, die als bevolkingsgroep lager op de maatschappelijke 
ladder staan (wij checkten ook in twee Haïtiaanse vluchtelingenkampen). 
 
Een inzichtelijke lezing over huiselijk geweld gericht tegen vrouwen en kinderen in de 
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DR tijdens onze checksweek gaf ons concrete handvatten voor een oplossing mbt 
veiligheid en psychologische hulp voor een aangrijpende specifieke casus. 
 
In totaal werden er 21 kinderen doorverwezen naar lokale dan wel regionale 
ziekenhuizen, onder superviserende begeleiding van Cristina Doorman. 
Inmiddels is de terugkoppeling naar MCC geschied, en is het overgrote deel van de 
kinderen in medische vervolgbehandelingen dan wel begeleiding opgenomen. 
 
Onze ervaring tijdens en na deze missie is dat, alhoewel ongeveer 80% van de 
bevolking toegang heeft tot medische zorg, deze niet altijd wordt gevonden door de 
plaatselijke bevolking. Dit heeft een aantal onderliggende, complex 
maatschappelijke oorzaken. 
De bereidheid van de lokale artsen in de kliniek Cepredima tot een duurzame 
samenwerking en inbedding van het werk van MCC bleef tijdens deze missieweek 
enigszins achter bij onze verwachting; mogelijk dat er culturele barrières hebben 
meegespeeld. Bemoedigend was echter ook het door hun gerealiseerde 
inloopspreekuur voor verwijzingen op de laatste dag. 
 
Een groot compliment gaat naar de familie Doorman voor het realiseren van een 
geslaagde medische missie, met als hoogtepunt een intensieve, fijne samenwerking 
met de stichting Boca Sanas en de kwalitatief hoogstaande nazorg. Julissa Gruz 
Gomez heeft plannen om educatief verder in de DR-gezondheidszorg te participeren. 
 
Deze missie heeft ruimte geboden aan vier nieuwe teamleden, die met veel plezier in 
de toekomst aan MCC verbonden willen blijven, door deelname aan nieuwe missies 
of door de organisatie in NL te ondersteunen. 
 
Miguette Jadoul & Ines von Rosenstiel 
DR-missie 2017 


