
Evaluatie rapport Guatemala 2015            Medical Checks For Children  
   

 

                                                                                     
 

1 

 

Van 15 november tot en met 20 november heeft een team van Medical Checks for Children 
in de Antigua en Ciudad Veija 874 kinderen van 13 jaar en jonger medisch onderzocht en 
behandeld. Het was de eerste, exploratieve missie op deze nieuwe locatie. 

Op uitnodiging van Stichting Ninos de Guatemala (NdG) hebben wij op de 2 scholen van 
deze stichting schoolkinderen en kinderen uit de buurt gezien. NdG is gestart in Guatemala in 
2006. Er zijn twee scholen gebouwd Nuestro futuro (gestart in 2009) en El Porvenir (2012). Op 
deze scholen zitten in totaal zo’n 400 kinderen.  
 
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden. 
Medicijnen zijn lokaal in Antigua  ingekocht. 
 
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Nadine van Dijk (medisch 
eindverantwoordelijk, SEH-arts), Iris van de Gevel (organisatorisch eindverantwoordelijk, 
toxicoloog), Hedwig Gosselink (onderwijsadviseur), Carolien Siersma (kinderarts), Janneke 
Boers (kinderverpleegkundige), Eveline Resing (huisarts), Eugenie Gosselink (mondhygiëniste), 
Marielle Roskam (kinderarts in opleiding) en Amy Gunning (chirurg in opleiding).  
Gedurende de controles is gewerkt conform het MCC carrousel model.  
 
Belangrijke aanvulling op de gebruikelijke werkwijze van MCC was een scholingsmoment 
voor alle healthcare en social workers van de Nuestro Futuro school waar werd ingegaan op 
vragen uit de groep en belangrijke aspecten van primaire preventie werden doorgenomen. 
 
In totaal had 10% van de onderzochte kinderen bloedarmoede. Een groot deel van de 
kinderen in Guatemala heeft een groeiachterstand; op onze scholen waren de getallen 
beter dan de landelijke cijfers: in totaal was 19% van de jongens en 24% van de meisjes te 
licht voor hun leeftijd; gemiddeld was 17% van de jongens en 22% van de meisjes te klein 
voor hun lengte en was 3% van de jongens en 6% van de meisjes te licht voor hun lengte. 
Daarnaast werden diverse diagnoses gezien bij individuele kinderen, zoals o.a. 
longontsteking, geïnfecteerde wonden, diverse huidaandoeningen, oorontstekingen en 
urineweg infecties. Ook werden er veel luizen waargenomen. Bij 36% van de kinderen werd 
cariës gezien, en daarnaast hadden 9% van de kinderen cariës met pijn.  
Een aantal kinderen is verwezen naar een privé ziekenhuis in Antigua voor verdere opvolging. 
 
Voor de toekomst zijn er voor de volgende aandachtspunten: 

- Voorzieningen treffen voor handenwassen optimaliseren 
- Stimuleren van drinken van schoon water op school. 
- Aandacht voor het op tijd verstrekken van de antiwormtabletten elke 6 maanden 
- Nadenken over implementatie gezonde voeding in dieet van de school 

 
Graag willen we onderzoeken of en hoe we de komende jaren een vervolg kunnen geven 
aan deze werkzaamheden, met name met een vervolg op de trainingen, voorlichting over 
gezonde voeding en hygiëne. 

In het bijzonder willen we Ambar Atta, de projectcoordinator van de Ninos de Guatamala 
bedanken voor haar dagelijkse betrokkenheid en inzet.  
 
 


