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De moeders en kinderen in Ethiopië hebben uw hulp nodig 
 
Het probleem 
In Ethiopië worden jaarlijks ruim 44.000 duizend kinderen geboren met neurale buisdefecten 
zoals Spina Bifida (open ruggetje) en Hydrocephalus (waterhoofdje). Voor deze kinderen en 
natuurlijk ook hun ouders, betekent dit een groot verdriet en een onzekere toekomst. 
ReachAnother Foundation werd in 2009 opgericht door de Nederlandse tweeling Jan en Dick 
Koning omdat ze geraakt waren door het feit dat deze kinderen en hun vaak 
minderbedeelde ouders, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Maar vooral ook omdat 
deze defecten voor een groot deel voorkomen kunnen worden.  
 
Kinderen met een open ruggetje en een waterhoofdje zijn een vergeten groep in Ethiopië.  
Er was geen deskundigheid en geen uitrusting in de ziekenhuizen om deze kinderen te 
helpen toen we begonnen met ons werk in Ethiopië. Ouders en kind werden aan hun lot 
overgelaten en vaak stierven deze kinderen snel na de geboorte. We waren onthutst toen 
we merkten dat deze kinderen geen naam krijgen bij de geboorte, simpelweg omdat ze toch 
doodgaan, terwijl ze door een relatief eenvoudige ingreep kunnen overleven en normaal 
kunnen opgroeien. 
 
Daarom werkt de ReachAnother Foundation al 10 jaar in Ethiopië met als doel 
neurochirurgen op te leiden en de zorg toegankelijk te maken voor deze kinderen. In 2009 
was er maar één neurochirurg in Ethiopië. Onze focus lag in eerste instantie bij het opleiden 
van neurochirurgen en het leveren van medische apparatuur voor de uitvoering van de 
operaties. Inmiddels zijn er meer dan 40 neurochirurgen en zijn er meer dan 7.000 baby’s 
geholpen.   
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Gezond geboren worden en gezond opgroeien 
 
Om nog meer voor de kinderen en hun ouders te doen, werken we, samen met onze 
zusterorganisatie ReachAnother Foundation USA, de ziekenhuisdirecties in Ethiopië en 
Ethiopische neurochirurgen aan de realisatie van zes Centers of Excellence (CoE) voor 
kinderneurochirurgie in bestaande ziekenhuizen verspreid over het land.  
In deze CoE’s wordt de kennis en ervaring van de zorg voor deze kinderen en hun ouders 
gebundeld en gedeeld. Hier worden chirurgen en hulpverleners getraind en opgeleid, er 
wordt geopereerd, nazorg geboden en voorlichting gegeven hoe deze aandoeningen kunnen 
worden voorkomen.  
 
ReachAnother Foundation Nederland zet zich in voor een Center of Excellence (CoE) voor 
deze specifieke problematiek in Addis Ababa (Zewditu Hospital), Gondar en Mekkele. 
ReachAnother Foundation USA zet zich in voor een CoE in Addis Ababa (St Peters Hospital), 
Bahir Dar en Hawassa. Op deze manier kunnen we heel veel ouders bereiken. De realisatie 
van het eerste CoE in het Zewditu Ziekenhuis in Addis Ababa verloopt dankzij de 
Nederlandse Contribute Foundation volgens planning. Er worden mooie stappen gezet naar 
een allround center. We zien dit center als een pilot voor de totstandkoming van de andere 
centra. 
 
  
 

Uitgelicht: Spina Bifida (open rug) en Hydrocephalus (waterhoofd), SBH  

zijn aangeboren defecten van de wervelkolom, het ruggenmerg en de hersenen, die leiden 
tot verlamming en sterfte. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur in het 
bloed van de moeder ten tijde van de conceptie en de eerste twee weken van de groei van 
de vrucht. In die korte tijd wordt het 
ruggenmerg en de wervelkolom 
gevormd. Er vormt zich de zo genoemde 
neurale buis, die normaal aan beide 
einden sluit. Als er te weinig foliumzuur 
aanwezig is kunnen de einden open 
blijven, waardoor de aanleg van 
zenuwweefsel in het ruggenmerg en van 
bot in de wervelkolom verstoord raakt 
(open rug) en/of de ontwikkeling van de 
hersenen stagneert door water in het hoofd. 
Foliumzuur is een B-vitamine die het lichaam zelf niet kan maken. Het moet dus via de 
voeding opgenomen worden. Als foliumzuur structureel onvoldoende in het voedsel 
aanwezig is, zoals bij 80% van de vrouwen in Ethiopië, moet het aan het eten worden 
toegevoegd, bijvoorbeeld aan meel, melk, rijst of olie, of door het gebruik van 
foliumzuurtabletten. Relatief nieuw is de toevoeging van foliumzuur aan zout. Omdat de 
meeste mensen hiervan niet op de hoogte zijn, kunnen ze ook geen maatregelen nemen ter 
voorkoming van Spina Bifida. Voorlichtingsprogramma’s zijn dus dringend nodig, met als 
doel de publieke bekendheid van Spina Bifida en Hydrocephalus te vergroten en de 
noodzaak van foliumzuur in het dieet te benadrukken.  
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Onze speerpunten voor de komende 4 jaar  
Het streven van de ReachAnother Foundation is om binnen dit landelijk netwerk van 
gespecialiseerde centra in bestaande ziekenhuizen in Ethiopië zoveel mogelijk mensen te 
helpen. Ons doel is om in 2024 5000 operaties per jaar mogelijk te maken.  
Dat doen we op drie hoofdlijnen:  
 
1.  Preventie & Voorlichting  
Preventie: Bewustwording van het belang van foliumzuur en effectieve maatregelen door 
zoutfortificatie met foliumzuur, een B-vitamine, waardoor voldoende foliumzuur in het 
bloed komt en de moeder een gezonde baby krijgt. 
Voorlichting: Parent Information Book, het informatieboek voor ouders. 
Ondersteuning van de Ethiopische Oudervereniging HOPE SBH. 
TV-screens in ziekenhuizen en poliklinieken met videofilms voor ouders hoe zij hun kindje zo 
goed mogelijk kunnen verzorgen na de operatie.  
 
2.  Operaties & Opleiding  
Operaties: Tijdens de opleiding tot neurochirurg leren de specialisten in opleiding de 
operaties naar de norm van deze tijd met een operatie direct na de geboorte uit te voeren, 
zodat ook dodelijke wondcomplicaties zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Opleiding en training: van ouders, ziekenhuisstaf, Health Extension Workers (HEWs). Zie ook 
punt 3. 
 
3.  Nazorg door een gespecialiseerd neuroteam 
De nabehandeling van deze kinderen is langdurig en de eerste jaren ook heel intensief. Dat 
vereist grote deskundigheid van alle betrokken (para)medici. Hiervoor heeft  de 
ReachAnother Foundation de opleiding van Gespecialiseerde Kinder-Neurochirurgische 
Verpleegkundigen opgezet. Deze opleiding is in november 2020 van start gegaan. Dit 
Neuroteam is een team van neurochirurgen, kinderartsen, verpleegkundigen, sociaal 
werkers, fysiotherapeuten en algemene artsen. Zij worden de spil in de relatie naar de 
ouders en de specialisten. Inmiddels hebben de eerste verpleegkundigen de opleiding met 
succes afgerond. 
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Uitgelicht: ReachAnother Circulair Instrumenten Plan 
In Ethiopië is een groot tekort aan chirurgische instrumenten. Dat geldt niet alleen voor de 

neurochirurgie. Het WHO Global Surgery Project heeft aangetoond dat in Ethiopië 4,3 

miljoen mensen niet de basale chirurgische zorg kunnen krijgen die nodig is. Daardoor 

sterven zij of worden invalide ten gevolge van vaak met basale chirurgische behandeling te 

genezen aandoeningen: beklemde liesbreuk, keizersnede, bloeding, abces, botbreuk. 

 

In de Nederlandse ziekenhuizen wordt jaarlijks 25% van de chirurgische instrumenten 

vervangen of omgesmolten. Als 1% daarvan na een revisie beschikbaar gesteld kan worden 

aan Ethiopië krijgen deze instrumenten een tweede kans en kunnen 60.000 meest 

(basis)chirurgische instrumenten worden gedoneerd. ReachAnother Foundation Nederland 

verzamelt deze instrumenten op projectmatige en systematische wijze in samenwerking met 

Van Straten Medical. Na donatie worden de ingezamelde instrumenten gereviseerd en 

verzonden naar de ziekenhuizen in Ethiopië. Inmiddels (mei 2021) zijn meer dan 7.000 

instrumenten ingezameld bij 10 Nederlandse ziekenhuizen.  

In dit filmpje kunt u zien hoe deze worden ontvangen door de artsen in het Zewditu Hospital 

in Addis Ababa.  

  

https://vimeo.com/490193565
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De drie hoofdlijnen nader uitgewerkt: 

1.  Preventie & voorlichting 

Primaire Preventie: voedsel verrijken met foliumzuur 
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in Ethiopië. In Ethiopië wordt Spina Bifida en 
Hydrocephalus (SBH) vastgesteld bij een op de 500 zwangerschappen. Dat aantal is vele 
malen hoger dan in andere landen. De extreme belasting voor de ouders en de kinderen is 
onvoorstelbaar. Het zal nog jaren duren voordat er voldoende neurochirurgen zijn om hen te 
helpen. Omdat er een structureel tekort is aan foliumzuur in het dieet zijn aanvullende 
maatregelen nodig. Daarom zijn wij vanaf het ontstaan van de ReachAnother Foundation, 
samen met de neurochirurgen, pleitbezorgers van voedselversterking met foliumzuur.  
In 2019 was de ReachAnother Foundation de drijvende kracht achter de discussie over dit 
thema door het organiseren van een expertconferentie over voedselversterking met 
foliumzuur, samen met het Ethiopische Ministerie van Volksgezondheid, het Ethiopian Public 
Health Institute (EPHI), de Ethiopian Neurosurgical Society en Internationale 
voedingsspecialistenorganisaties. Het resultaat was dat in mei 2019 vrijwillig foliumzuur voor 
fortificatie van tarwe in Ethiopië mogelijk werd gemaakt. Omdat maar 20% van de bevolking 
tarwe gebruikt is dat onvoldoende. Daarom heeft de ReachAnother Expertgroep voorgesteld 
om zout met foliumzuur te verrijken. Zo kan 80% van de mensen worden bereikt. Het is een 
nieuwe techniek. De voorstudies hiernaar zijn inmiddels gestart en worden op korte termijn 
afgerond. Aansluitend start de studie naar de effectiviteit, waarbij in kaart gebracht wordt of 
door de toevoeging van foliumzuur aan het dieet het foliumzuurniveau in het bloed 
voldoende stijgt. Daarvan worden de eerste resultaten eind 2021 verwacht. Met deze 
gegevens kan het ministerie van Volksgezondheid in Ethiopië de materialen regelen voor 
verplichte nationale voedselversterking met foliumzuur. In de tussentijd begint een 
educatieve en bewustmakingscampagne om de weg vrij te maken voor het verplicht 
gebruiken van foliumzuur verrijkt zout, een proces dat grote impact zal hebben. Pas dan zal 
het aantal kinderen dat geboren wordt met deze levensbedreigende aandoeningen nog 
maar een fractie zijn van het aantal dat nu geboren wordt.  
 

Benodigde middelen: € 50.000 in 2021 en 2022 

 
Secundaire preventie: verstrekking van foliumzuur tabletten 
Als een moeder een Spina Bifida kindje heeft gekregen, willen wij voorkomen dat er opnieuw 
een zieke baby wordt geboren. Daarom geven wij de moeders foliumzuur tabletten cadeau 
als de moeder meewerkt aan het nazorgtraject. Ook wordt met hen gesproken over 
voorkoming van zwangerschap. Als de moeder binnen twee jaar weer zwanger wordt is de 
kans op complicaties en overlijden van de moeder zeer sterk verhoogd. De controles zijn 4 x 
per jaar. Per keer krijgt de moeder voor 3 maanden foliumzuur tabletten mee. 
 

Benodigde middelen: 
Kosten 20 dollar per jaar per moeder. 
Kosten per CoE zijn verschillend, afhankelijk van het aantal SBH operaties.  
Gondar € 4000, Zewditu, € 10.000, Mekkele € 5000. 
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Voorlichting: Parent Information Book met persoonlijke uitleg aan ouders  

Ouders zijn radeloos als ze ontdekken dat hun kindje wat mankeert en ze staan 
doodsangsten uit als gezegd wordt dat een operatie nodig is. Daarom is voorlichting over de 
operatie en de behandeling essentieel. Samen met HOPE SBH, de oudervereniging voor deze 
kinderen in Ethiopië, hebben we in 2018 een speciaal Parent Information Book gemaakt. De 
uitleg daarin over SBH is voor ouders en familie een belangrijke bron van informatie, met de 
nadruk op wat de ouders zelf kunnen doen. We hebben inmiddels 2000 exemplaren 
uitgereikt aan ouders. De inhoud wordt bij een bezoek aan het ziekenhuis uitvoerig met hen 
besproken. 

      
We focussen ons op wat de ouders zelf 
kunnen doen om de kinderen in een zo goed 
mogelijke conditie te houden. Het Parent 
Information Book is verschenen in Amharic 
en Engels. De vertaling in Oromifa en de taal 
van Somalië wordt voorbereid. Het aantal 
operaties zal stijgen van 1500 in 2019 naar 
5000 in 2024. 
 
 
 
 

 

Benodigde middelen per CoE  per jaar 
- Voorlichtingsdagen voor ouders: € 3.000 per jaar  
- Ondersteunen activiteiten Oudervereniging HOPE SBH: € 2.500 per jaar 
- Drukkosten Parent Information Book:  € 2.000 per taal x 2 = € 4.000 

 
Videovoorlichting  
Tijdens het verblijf in het Zewditu Memorial Hospital in Addis worden videofilms van de 
ReachAnother Foundation op de door ons gedoneerde tv-schermen vertoond. 
De andere centra moeten nog met videoschermen worden uitgerust. Het aantal video’s 
wordt steeds verder uitgebreid. Op dit moment wordt gewerkt aan een serie 
instructievideo’s om de ouders te leren hoe zij fysiotherapie kunnen toepassen.  
 

Benodigde middelen: 
Videoschermen: voor twee CoE’s  2 x € 7.000  
Informatie (video) materiaal: € 2.000 per jaar  

 
Link naar filmpje op schermen in de patiëntenkamer en wachtkamer in het Zewditu 
Ziekenhuis in Ethiopië                  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4bSeeNOHLVE
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2.  Operaties & Opleiding  
 
Operaties 
De opleiding en training voor neurochirurgen was onze eerste actie na de oprichting van de 
ReachAnother Foundation omdat er geen neurochirurgen waren die deze operaties uit 
konden voeren. Inmiddels zijn meer dan 40 neurochirurgen opgeleid en meer dan 7000 
operaties uitgevoerd. De neurochirurgen verspreiden zich over het land, waar zij nieuwe 
praktijken voor neurochirurgie moeten opzetten. ReachAnother heeft met 6 ziekenhuizen 
afgesproken om samen de kliniek uit te bouwen tot een Center of Excellence. De operaties 
voor SBH worden naar de moderne maatstaven uitgevoerd. Daarvoor zamelen we 
gereviseerd gebruikt instrumentarium in (Project ReachAnother Circulair Instrumenten Plan, 
zie ook pagina 4), maar ook nieuw instrumentarium is noodzakelijk. Tijdens de opleiding tot 
neurochirurg leren de specialisten in opleiding de operaties naar de norm van deze tijd 
direct na de geboorte uit te voeren, zodat ook dodelijke wondcomplicaties zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Voor alle centra is aanschaf van essentieel instrumentarium nodig, zoals 
o.a. ETV-endoscopen waarmee shunt implantaties en heroperaties kunnen worden 
voorkomen. 
 

Benodigd instrumentarium zoals (ETV, shunts etc.) € 60.000 per Center of Excellence 

 
Opleiding 
In 2017 is de mastertraining voor fysiotherapie gestart met SBH-opleidingen voor HEW 
(Health Extension Workers, vergelijkbaar met onze huisarts). Er is in 2020 een e-learning 
voor Health Extension Workers gemaakt, waarin de rol van fysiotherapie wordt benadrukt. 
Neurale buisdefecten zijn in het landelijk curriculum voor de HEW-opleiding in Ethiopië 
opgenomen, de zo genoemde Module 18. De opleiding voor de Nazorgteams is in 
ontwikkeling. Samen met anderen werken we aan opleidingen voor ouders, ziekenhuisstaf 
en neuroteamleden. Per centrum moeten de fysiotherapeuten zich het instructie-
programma eigen maken door deelname aan vervolgtrainingen. 
 

Benodigde middelen 
Voor de SBH-training van fysiotherapeuten is € 10.000 noodzakelijk 
 

Verzending van de ingezamelde instrumenten 

Om de medische instrumenten te kunnen versturen moeten ze na revisie klaargemaakt 

worden voor verzending naar Ethiopië. Per ziekenhuis wordt een selectie en verdeling 

gemaakt. De verspreiding wordt verzorgd door het ministerie van gezondheid in Ethiopië, 

die ook zorgt voor de verklaring van ontvangst. 
 

Ingezamelde    Klaar voor verzending 

instrumenten             naar Ethiopië 

 

 

 

 

Benodigde kosten voor verzending € 10.000 per jaar 
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3. Nazorg: trainingscursus voor SBH-zorgteams 

Eind vorig jaar werd het eerste na-onderzoek gedaan (een afstudeerproject van de Masters 
of Fysiotherapie aan de Nederlandse AVANS Universiteit in Breda) naar het kennisniveau van 
paramedici en ouders. Daaruit komt naar voren dat kennis over SBH bij betrokkenen 
onvoldoende is. Ook de uitleg aan de ouders is nog veel te gebrekkig. De uitkomst van het 
onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nabehandeling van SBH-kinderen is langdurig en de eerste jaren ook intensief. Dat vereist 
grote deskundigheid van alle betrokken (para)medici. Die vormen het Neuroteam. Het is een 
team van neurochirurgen, kinderartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, 
fysiotherapeuten en algemene artsen. Zij worden de spil in de relatie naar de ouders en de 
specialisten. Hiervoor heeft ReachAnother de opleiding van Gespecialiseerde Kinder- 
Neurochirurgische Verpleegkundigen opgezet. Deze is in november 2020 van start gegaan. 
Voor 2020 en 2021 is dit het hoofdproject van de ReachAnother Foundation. 
 
Twee Centers of Excellence functioneren als pilotziekenhuizen: het Zewditu Memorial 
Hospital in Addis Ababa en het Universiteitsziekenhuis van Bahir Dar. Daar wordt een 
geïntegreerd multidisciplinair behandelteam opgericht als voorbeeld voor de vier andere 
centra. De nazorg wordt systematisch aangepakt met trainingscurricula gedurende een drie 
maandelijkse opleiding voor alle teamleden. Dit geeft de gewenste structuur, waardoor de 
kinderen langdurig kunnen worden gevolgd en indien nodig nabehandeld. De teams zijn 
24/7 bereikbaar. Er komt een rechtstreekse telefoonlijn voor snelle behandeladviezen en 
doorverwijzing. De zorg wordt vanuit het gezichtspunt van de ouders optimaal 
georganiseerd. Bijvoorbeeld ook door alle afspraken voor een ziekenhuisbezoek in een 
dagdeel te plannen (One Stop Visit). Daardoor maken de ouders aanzienlijk minder kosten 
omdat ze niet steeds hoeven te reizen. Ook krijgen zij alle noodzakelijke informatie van de 
juiste deskundigen. Door de nazorg kunnen problemen met vooral de blaas en nierfunctie, 
maar ook de moeilijkheden met aangeboren stoornissen van het bewegingsapparaat in 
betere banen worden geleid, waardoor de kansen op een volwaardig leven sterk worden 
vergroot. Voor de opleiding van Neuroteams worden 3 fte kostenplaatsen voor de eerste 3 
jaar gefinancierd. 
 

Benodigde middelen: (3FTE) € 10.000 per CoE, per jaar  
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Dataverwerking en Research met behulp van de REDCap database  
Om het zorgproces goed te laten verlopen is een database noodzakelijk, opdat een compleet 
dossier ontstaat. Dit vergt de aanstelling van twee dataclerks en een qualitymanager voor 
dataverwerking met een medische achtergrond. Financiële ondersteuning van € 10.000 
gedurende drie jaar van RAF kan in deze periode het voor de ziekenhuisorganisatie mogelijk 
maken dit proces te borgen. Zodra de database functioneel is, zal maandelijks gerapporteerd 
worden over de uitkomsten en is interventie mogelijk om het zorgproces bij te sturen. 
 

Benodigde middelen: € 10.000 per CoE per jaar/gedurende 3 jaar 

 
 

 

 

 

 

 

 

Klein gebaar, groot geluk…  

Bij de operatie zijn de ouders angstig en 
gespannen. Dat heeft ook zijn weerslag op het 
kindje. Aandacht, een knuffel voor de baby en 
uitleg over de procedure aan de ouders zorgt 
dan voor troost en afleiding. De knuffels 
worden gemaakt door de Breibrigade, een 
toegewijde groep Nederlandse breisters die 
speciaal mutsjes en knuffels maakt voor de 
kinderen in Ethiopië.  
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Kansen creëren voor kansloze kinderen 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.reachanother.nl 
 
 

  

http://www.reachanother.nl/
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Kerngegevens 

 
Stichting ReachAnother Foundation Nederland 

W www.reachanother.nl 

M info@reachanother.nl 

 

ReachAnother Foundation Nederland heeft de ANBI-status en een CBF-erkenning.  

 

 
 

 

RSIN/fiscaal nummer:  8203 66 717 

Kamer van Koophandel:  30 25 32 31 

Bankrelatie:    NL 36 ABNA 04492 89 362 t.n.v. Stg ReachAnother Foundation 

 

Bestuur 

- Dr. J. (Jan) Koning, voorzitter, medisch directeur 

- Drs. P. (Pieter) Plaisier, penningsmeester/bestuurslid 

- Prof. dr. M. (Maarten) van der Elst 

- Mr. A. (Arno) Jacobs 

- Drs. H.A. (Hein) Greven 

 

 

- Anneke Heijmen, secretariaat 

 

Beschikbare achtergrondinfo: 
 

Film werkbezoek 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=weKOTs7EXWg 

Deze korte film geeft een heldere impressie van het werk van de ReachAnother Foundation 

 

No Name 

https://www.youtube.com/watch?v=6L9IW8bovOA 

No Name gaat over een klein meisje dat geboren werd met een open ruggetje en een 

waterhoofdje. Haar moeder gaf haar geen naam omdat de kans op overleven klein was. 

Dankzij de ReachAnother Foundation huppelt ze nu vrolijk rond en kreeg de mooie naam 

Anesha.  

 

http://www.reachanother.nl/
mailto:info@reachanother.nl
https://www.youtube.com/watch?v=weKOTs7EXWg
https://www.youtube.com/watch?v=6L9IW8bovOA

