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Van 5 t/m 10 november 2017 heeft een team van Medical Checks for Children (MCC) in 
samenwerking met de lokale organisatie Asociacion Dignidad Peru (ADP) 947 kinderen van 0 tot 
6 jaar medisch onderzocht en behandeld in de regio Loreto. In deze regio leeft ruim 70% van de 
kinderen en adolescenten in armoede. Ruim 70% heeft geen toegang tot schoon drinkwater en 
sanitair. De Loreto regio is alleen per boot en vliegtuig te bereiken en ligt in de Amazone. Iquitos 
is hiervan de hoofdstad. 
 
Association Dignidad Peru is een non-profit organisatie dat programma’s promoot en ontwikkelt 
in de Loreto-regio, om de levensomstandigheden van gezinnen te verbeteren in situaties van 
economische kwetsbaarheid en sociaal problematiek.  
 
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Ilse Westerbeek (medisch 
eindverantwoordelijk, kinderarts), Véronique Schram (organisatorisch eindverantwoordelijk, 
organisatieadviseur), Miriam Storm (verpleegkundige), Femke Caulil (HRM), Dominique van 
Hattum (AIOS Gynaecologie), Karlijn van Balkum (AIOS Kindergeneeskunde), Monique Doornink 
(huisarts), Katinka Overmars (Gynaecoloog), Leny Hennekes (verpleegkundige),Carmen de Jong 
(PHD), Cees Hofland(tandarts), Daan van der Heul (tandarts).                                                                                                                                      
Gedurende de controles is gewerkt conform het MCC carrousel.   
 
Er werd gecheckt in drie plaatsen: Iquitos, Nauta en Grau. De eerste locaties bevonden zich in 
Iquitos en er werden 371 kinderen gecheckt.  In Nauta werden 297 kinderen gecheckt en in 
Grau 81 kinderen.  
 
In totaal was bij 5% van de kinderen sprake van acute ondervoeding (wasting)en bij 12% van de 
kinderen was sprake van chronische ondervoeding (stunting). 30% van de kinderen had een 
anemie waarvan 8% een ernstige anemie (Hb<5,0 mmol/l).   
In Iquitos is het lokale ziekenhuis bezocht en met de directeur gesproken. Ook heeft er een 
gesprek met de directeur (en tevens arts) van de The Vine Trust (schip met medische- en 
tandheelkundige (poli)kliniek op de Amazone) plaatsgevonden. Daarnaast is er een bezoek 
gebracht aan verschillende health posten. 
In zowel Iquitos, Nauta en Grau bevinden zich health posten welke goed toegankelijk zijn. In 
Iquitos  bevinden zich goed bemande health posten maar in Nauta en Grau zijn minder goed 
bemande health posten. De health posten worden vooral bemand door verpleegkundigen. 
Binnen deze health posten zijn er verschillende programma’s zoals een voorlichtingsprogramma  
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over gezonde voeding, vaccinatie programma’s’ groei check ups en zo nodig kunnen kinderen 
hier deelnemen aan een voedingsprogramma waarbij multivitaminen en IJzer verstrekt worden. 
Afhankelijk van de grootte van de health post en of er ook artsen aanwezig zijn kunnen er ook 
kleine medische behandelingen plaatsvinden zoals het verstrekken van antibiotica of schimmel 
zalven en inde grotere health posten ook het behadelen van dehydratie of het verstrekken van 
antibiotica.  
Lastig blijft het voor kinderen om op de regulaire check-ups te komen doordat ouders geen tijd 

vrij kunnen maken van bijvoorbeeld werk of omdat er vanuit de gemeenschap geen vertrouwen is 

in de health    
De kinderen die verwezen moeten worden voor follow-up zijn besproken met de lokale 
organisatie en hoe we het beste deze kinderen kunnen verwijzen. Opvallend is dat ze 
ziekenhuiszorg slecht is. Op dit moment zijn slechts simpele behandeling mogelijk. In geval van 
ernstige ziekten is verwijzing naar Lima noodzakelijk waar meestal geen geld voor is. In totaal 
zijn tijdens de checks 44 kinderen verwezen voor aanvullende diagnostiek, verdere behandeling 
of moet er follow-up plaatsvinden i.v.m. ernstige anemie of ernstige ondervoeding. 
Schrikbarend is het hoge percentage seksueel misbruik van meisjes en vrouwen in Iquitos en 
omgeving 
 
Belangrijke aanvulling op de gebruikelijke missies van MCC was de enorme voorbereiding en de 
betrokkenheid van de lokale organisatie Asociacion Dignidad Peru (ADP).  De sociale 
problematiek is groot, waarbij ADP een zeer gedegen organisatie is die naast microkredieten 
voor vrouwen ook veel workshops organiseert om deze problematiek bespreekbaar te maken 
en aan te pakken. 
 
Een groot compliment aan de lokale organisatie Asociacion Dignidad Peru (ADP) voor het 
realiseren van een zeer geslaagde medische missie waarvoor onze grote dank. 
 


