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VOORWOORD

Na de start van de RDN Mobile Clinic activiteiten in W-Kenia ( Kimilili) in 1999/2000, is 

met ingang van januari 2003 door de Rotary Doctors Nederland (RDN) ook in Mundika een 

vergelijkbaar initiatief gestart, evenals in 2007 in Mpeketoni (Oost Kenia). In het ziekenhuis 

van Garissa werken Nederlandse specialisten samen met artsen uit Zweden. Helaas zijn door de 

activiteiten van Somalische rebellen onze werkzaamheden in Mpeketoni en Garissa gestaakt. 

Ons lokale team werkt echter met succes door in Mpeketoni. In 2012 is de RDN gestart met 

projecten in Ethiopië.

Samenhangend met de uitbreiding van de RDN-activiteiten, heeft ook de organisatie zich 

ontwikkeld. De coördinatoren die de verantwoordelijkheid dragen voor de verschillende deel-

projecten, kunnen nu zelfstandig beslissen binnen de door het bestuur voor een bepaald 

 Rotaryjaar goedgekeurde begroting en activiteiten plan.

Coördinatoren:

Specialisten Arno Berkhoudt, coördinator

Mundika Wouter Bosman, coördinator

 Marjon Nahuijsen, 2de coördinator

Dental Arjun van der Dussen, dental coördinator

Mpeketoni Jan van der Hoeve, coördinator

 Sulinka Eerdmans-Dubbelt, 2de coördinator  

Nekemte Dick Jungst, coördinator

Dembi Dolo Chris Maas, coördinator

De inhoud van dit handboek is vooral van informatieve aard, maar bevat ook een aantal regels 

waaraan iedereen geacht wordt zich te houden. Omdat de projectleiding veelal niet ter plaatse 

aanwezig is, ligt er bij de uitgezonden artsen en tandartsen een duidelijke verantwoordelijkheid 

met betrekking tot de organisatie van de klinieken, het functioneren van het lokaal aanwezige 

team en het beheer van de aanwezige faciliteiten.
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Dit betekent echter ook dat men geen structurele veranderingen kan aanbrengen zonder 

overleg met de coördinator, noch nieuwe projecten kan starten.

Ook betekent dit dat bij onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen een beroep op 

improvisatie wordt gedaan. De aanwezige laptop vergemakkelijkt via e-mail het houden van 

ruggespraak met de RDN-organisatie in Nederland. 

In Mundika, Nekemte en Dembi Dolo betreft de administratieve verantwoordelijkheid in het 

bijzonder de artsen die, i.t.t. de tandartsen, in het rooster een overlap van één week hebben 

en o.a. de administratie van de mobiele klinieken dan aan elkaar moeten overdragen.

In Mundika is per 1 maart 2010 is een Mobile Dental Clinic gestart vanuit Ligega. Vanaf februari 

2012 wordt er ook gewerkt in de nieuwe dispensary te Mundika- Esikuku, waar ook een dental 

afdeling is.

Er zijn in deze uitgave veel onderwerpen herzien en toegevoegd. Ook voor hen die al eerder 

werden uitgezonden, is het daarom raadzaam van de inhoud van deze brochure goed kennis 

te nemen.

Over specifiek beroepsinhoudelijke onderwerpen zijn voor de jeepline-artsen en -tandartsen 

aparte Medical Treatments, respectievelijk een Handboek Tandheelkunde opgesteld.

Voor de specifieke RDN projecten en reizen naar het buitenland wordt verwezen naar de aparte 

hoofdstukken.

Aalst, Oktober 2012
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DOELSTELLING VAN DE PRIMARY HEALTH CARE PROJECTEN RDN 

RDN zendt artsen en tandartsen uit in het kader van het programma Rotary Volunteers van 

Rotary International en de projecten zijn daarom te beschouwen als een vorm van Vocational 

Service. Het werk richt zich op het ondersteunen van de basis gezondheidszorg aan mensen 

in afgelegen gebieden, die deze zorg in onvoldoende mate ontvangen onder andere d.m.v. 

mobiele klinieken (jeep-line). 

De bedoeling van Rotary International is om door middel van Rotary Volunteers tot een 

internationaal beter onderling begrip en samenwerking te komen, wat een extra dimensie aan 

de hulpverlening geeft.

De activiteiten van de RDN zijn op dit moment alleen gericht op Kenia en Ethiopië 

De tegenstellingen in Kenia op het gebied van gezondheid zijn groot. In de grote steden, in het 

bijzonder Nairobi, zijn zeer geavanceerde faciliteiten aanwezig, echter slechts voor de ‘happy 

few’. In die regio`s bevinden zich dan ook de meeste artsen. Aan de armere gebieden laat men 

zich weinig gelegen liggen en is weinig opgeleid personeel beschikbaar. Solidariteit, zoals deze 

in Nederland wordt gepropageerd, is beperkt.

Naast diverse andere NGO`s die op het gebied van gezondheidszorg in Kenia werkzaam zijn, wil 

ook de RDN hulp bieden in deze achtergebleven gebieden. Gezondheidsvoorlichting, preventie 

en opleiding van lokaal personeel zijn, naast de behandeling van zieken, de doelstellingen. 

De RDN biedt deze hulp in nauwe samenwerking met het Keniaanse gouvernement en met 

inschakeling van regionale en lokale instanties en personen. De volksgezondheid blijft immers 

de primaire verantwoordelijkheid van de Keniaanse overheid. Vermeden moet worden dat wij 

deze verantwoordelijkheid naar ons toetrekken. De oprichting van Self Sustaining Dispensaries 

(SSD) en daarna de overdracht hiervan aan de zich ontwikkelende Village Health Committees 

(VHC), ondersteund door adequaat lokaal opgeleid personeel, is daarbij het streven. Het tempo 

waarin dit kan plaats vinden wordt bepaald door de in dit land bestaande lokale mogelijkheden. 

Deze zijn om diverse redenen echter aanmerkelijk beperkter dan wij als West Europeanen 

gewend zijn.

Zeker bij Uw eerste bezoek geldt daarom het motto: ”Probeer Afrika te begrijpen”.
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TAAKINHOUD VAN DE JEEPLINE-(TAND)ARTSEN 

De inhoud van de zorg zal bij de jeepline-artsen, naast de behandeling van zieken, vooral 

gericht moeten zijn op preventie, voorlichting en kennisoverdracht. 

Gezien het specifieke tropengeneeskundige karakter van het werk van de jeepline-artsen, zal 

aan de voorbereiding hierop in te organiseren bijeenkomsten, maar zeker ook door zelfstudie, 

ruim aandacht moeten worden gegeven. Tijdens de ‘voorbereiding/nascholingsdagen’ zullen 

aanbevelingen over te raadplegen literatuur worden gedaan.

RDN wordt voor wat betreft haar activiteiten ook kritisch beoordeeld door zowel de Keniaanse 

Health Administration als door verwante hulpverleningsorganisaties o.a. Memisa en Amref (zie 

www.independer.nl). Dit geeft een extra verantwoordelijkheid voor wat betreft het professionele 

handelen van de (tand-)artsen, die voor RDN projecten in Kenia en Ethiopië werkzaam zijn! 

Een ieder van de uitgezonden (tand-)artsen wordt verondersteld de opgestelde Gedragscode 

RDN (zie bijlage 5) zorgvuldig gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan!

In Mundika(Kenia) wordt door het Dental Team gewerkt op  twee lokaties: Ligega en Esikulu. 

Op beide plaatsen is een geheel ingerichte behandelkamer aanwezig.

Het accent bij de tandheelkundige zorg in Mundika ligt op de voorlichting, de preventie en 

waar nodig op de behandeling van de schooljeugd. Daarnaast wordt elementaire zorg, vooral 

met extracties aan volwassenen aangeboden. Het dental team bestaat naast de uitgezonden 

tandarts uit een COHO (community oral health officer), een assistente en een chauffeur, tevens 

preventie medewerker. Vanuit beide klinieken worden omringende primary schools bezocht. 

Ter plekke wordt voorlichting gegeven, tandenborstels uitgereikt en wordt mondonderzoek 

gedaan. Kinderen die behandeling behoeven komen naar de klinieken, te voet of worden met 

de auto gehaald en gebracht. De behandeling geschied zowel door de tandarts als de COHO. 

De laatste heeft ondanks zijn bevoegdheid wel wat begeleiding nodig.
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INROOSTERING EN VOORBEREIDING

Er wordt op dit moment in Mundika steeds uitgegaan van een continue aanwezigheid van 

jeepline-artsen het gehele jaar door, behalve tijdens de Kerst/Nieuwjaarsperiode. De duur van 

de uitzending bedraagt in het algemeen 6 weken, in bijzondere gevallen 8 weken. 

Artsen, die voor het eerst naar Kenia en Ethiopië gaan, hebben een overlap van éen week met 

de zittende arts.

Per jaar worden er naar Mundika negen artsen en drie tandartsen uitgezonden. Geruime tijd 

voorafgaand aan de uitzending moeten diverse formulieren worden ingevuld.

Deze betreffen het verkrijgen van een licentie (wordt verzorgd door de coördinatoren) om 

gedurende enkele maanden in Kenia en Ethiopië als arts of tandarts te mogen werken. De 

getekende licenties zijn in de doktershuizen aanwezig in de map ‘Licenties’ voor Rotarians) 

Dagtoelage

Vanwege bezuinigingen wordt door de RDN geen dagtoelage aan uit te zenden (tand-)artsen 

meer toegekend. Momenteel krijgt iedere uitgezonden medewerker een bedrag van € 250,-.

Van dit bedrag wordt geacht dat de kosten voor het visum, vaccinaties, de malariaprofylaxe 

en eventuele hotelkosten en taxi betaald worden. De penningmeester zal ongeveer 2 weken 

voor vertrek het bedrag aan betrokkenen op het opgegeven bank-/girorekening nummer 

overmaken. Graag ruim tevoren het rekeningnummer verstrekken aan de penningmeester!

Donaties

Herhaaldelijk komt het voor dat uitgezonden vrijwilligers van hun Rotaryclub of uit andere 

bronnen geld meenemen, om dit in Kenia voor een goed doel te besteden. Het blijkt daarbij 

voor de gever(s) aantrekkelijk te zijn, hiervoor een specifieke bestemming te hebben. Deze 

betreft dan dikwijls een doel buiten de primaire activiteiten van de RDN. Een bijwerking hiervan 

is echter dat dit de vraag van andere lokale mensen of organisaties stimuleert om ook een 

bijdrage te ontvangen, hetzij voor persoonlijk gebruik (schoolgeld, zaaigoed voor het land) of 

voor gemeenschappelijke doeleinden (waterput, onderhoud of bouw van scholen, kerken e.d.). 

Het kan daarnaast ook in andere opzichten een negatief effect hebben, doordat opvolgers 

belast worden met de controle op de besteding van het geld. Daarom komen dergelijke giften 

het beste tot hun recht indien zij passen binnen de doelstellingen die de RDN heeft en gebruikt 

worden voor algemene en structurele zaken. Liefst in overleg met de coördinator.

Een bijzonder geval van persoonlijke hulp is de financiële ondersteuning die gegeven kan 
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worden bij de behandeling van ziekten van een individuele patiënt (zie hieronder). Wanneer 

deze niet in staat is om de kosten hiervan te betalen, kan de jeepline-arts hierin persoonlijk of 

voor rekening van de RDN bijdragen, na eerst de mening te hebben gehoord van de teamleider. 

Het bedrag dus alleen gebruiken bij kleine, acute problemen en wanneer de patiënt absoluut 

geen geld heeft. Afspraak is dat per geval maximaal 5.000 Ksh kan worden aangewend en 

alleen voor acute problemen; dus niet t.b.v. grote chirurgische ingrepen e.d. 

Bij overschrijding van dit bedrag moet vooraf toestemming van de projectcoördinator gegeven 

zijn. Voorbeelden ondersteuning: acuut vervoer naar een ziekenhuis, opname ziekenhuis, 

medicatie die niet voorradig is, kleine acute chirurgische interventies. Dus beslist geen ‘mega 

ingrepen’, bv. t.b.v. maligniteiten - en altijd documenteren. 

Vaccinatie en Malaria profylaxe

Voor de noodzakelijke vaccinaties, waaronder tegen gele koorts, kan men zich het beste laten 

voorlichten door een GGD, een gespecialiseerde huisarts of een afdeling tropische ziekten van 

een groot ziekenhuis In Nederland of Travel clinic

Als profylaxe tegen malaria komen in aanmerking Lariam en Malarone, waarvan de laatste 

minder bijwerkingen heeft. Omdat de ontwikkelingen steeds doorgaan raadplege men voor 

vertrek hiervoor een deskundige. Eveneens van belang is een beperking van een blootstelling 

aan muggen (na zonsondergang buiten lange mouwen en broekspijpen en het gebruik van een 

muskietennet)

Een PEP-kuur is in Mundika aanwezig in de koelkast.
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VERZEKERINGEN

RDN heeft voor de uit te zenden artsen en tandartsen twee verzekeringen afgesloten:

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de VVAA 

2. Zakenreisverzekering via de AIG AON groep;  in geval van een (medisch) noodsituatie dient 

de AIG Assistance z.s.m. te worden gebeld/ingeschakeld. (tel.+44 20 8762 8500). Zij zullen 

dan zorgdragen voor verdere bemiddeling en bepalen welke vorm van hulp geboden kan 

worden.

 Conform de verzekeringsvoorwaarden van deze zakenreisverzekering, is molest uitgesloten 

van dekking. Een pasje van AIG is in het D.H. aanwezig. Zie verder bijlage.

De VVAA verzekert als coulance ook de artsen die door de RDN na hun pensionering worden 

uitgezonden en hierdoor hun registratie bij de SRC of HRC zijn kwijtgeraakt. Onder met in 

Nederland onvergelijkbare werkomstandigheden, blijft het echter ook daar een voortdurende 

afweging welke verrichtingen ter plaatse of beter elders kunnen worden gedaan. Een BIG-

registratie blijft verplicht.

N.B.

Om als arts of tandarts in Kenia de bevoegdheid tot praktijkuitoefening te hebben, wordt 

door het Ministry of Health Services een licentie afgegeven na overleggen van de hiervoor 

noodzakelijke formulieren en bewijzen. Naast deze licentie kan ook een zo genaamde ‘special 

pass’ als tijdelijke werkvergunning worden aangevraagd. Gezien de administratieve rompslomp 

wordt van dit laatste afgezien. Dit betekent wel dat men bij een visumaanvraag beter niet kan 

meedelen als (tand-)arts Kenia te komen bezoeken. 
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UITRUSTING VAN ARTS EN TANDARTS

De reeds eerder uitgezonden artsen en tandartsen zullen voldoende bekend zijn met de 

persoonlijk benodigde uitrusting. Voor hen die niet over deze ervaring beschikken, is het aan 

te bevelen hierover eens met voorgangers te overleggen.

Voor zowel arts als tandarts is het benodigde instrumentarium ter plaatse aanwezig en 

ook de uitrusting van ge- en verbruiksartikelen. Zie hiervoor de betreffende handboeken. 

Geneesmiddelen en verbruiksmaterialen worden centraal in Kenia ingekocht.

Voor de uitrusting van tandartsen, waarvoor de financiële middelen aanwezig zijn, verdient 

het de voorkeur dit zoveel mogelijk centraal - met de coördinator - te regelen, temeer omdat 

gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke standaardisatie. 

Het is raadzaam voor eigen gebruik enkele geneesmiddelen mee te nemen waaronder 

Loperamide, Domperidon, Fucidine crème,antihistaminicum,Ciproxin en natuurlijk Deet en 

Lariam of Malarone. 

VERDERE ONTWIKKELINGEN:

Er wordt door de RDN gezocht naar nieuwe locaties voor een artsen jeepline project.

Oeganda en een gebied bij Kilifi, Kenia worden nu onderzocht
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Bijlage 1

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE VERANTWOORDING DOOR DE ROTARY DOCTORS 

Centrale kas:

Voor de Jeepline-arts en tandarts is een centrale kas gevormd; deze wordt beheerd door de 

jeepline-arts en in een online kasboek bijgehouden, omdat een inzicht in de verschillende 

kostenposten noodzakelijk is. Zie laptop: dagelijkse inkomsten / uitgaven / patiënten aantallen.

Deze Google docs bestanden doen automatisch de totaal tellingen. 
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Bijlage 2 : 

ADRESSEN

Coördinatoren:

Jungst, Dick Nije Allee 28,7609 ZG Almelo

Nekemte Tel.: 0546-873236

 E-mail: d.jungst@kpnplanet.nl

Eerdmans-Dubbelt, Sulinka Molendijk 39, 3161 KK Rhoon

Mpeketoni  Tel:010-5015070, 

 mob.: 062291682 (alleen voor SMS svp) 

 E-mail: slceerdmans@hotmail.com

Van der Hoeve, Jan Middelhovenstraat 12, 6953 BV Dieren

Mpeketoni Tel:0313 421652, mob.0613240196

 E mail: hazel@bart.nl

Bosman, Wouter Prins Hendrikstraat 68, 5308 JM Aalst

Mundika, Dembi Dolo Tel. 0418 672996, mob.: 0650514590

 E-mail: wjbosman@knmg.nl

Nahuijsen, Marjon van Heemstralaan 24, 6814 KJ Arnhem

Mundika Tel: 0263516596, mob.: 0651994520

 E-mail: nahuijma@xs4all.nl

Maas, Chris Rogberg 89, 6655 AX Puijflijk    

Dembi Dolo Tel: 0487-517334

 E- mail: chrismaas@dokterdruten.nl

Dussen, Arjun van der Dorpsstraat 4, 3209 AG Hekelingen

Tandartsen Tel.:0181-640076, mob.: 0681429735

 E-mail: arjun@vanderdussen.net

Berkhoudt, Arno Oelerweg 10, 7555 GS Hengelo(O)

Specialisten Tel.: 074 2425653, mob.:0651170409

 E-mail: anberkhoudt@wanadoo.nl
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Bestuur RDN:

 

Mr. J.A.M.P. Keijser, Han Groesbeekseweg 218, 6523 PE Nijmegen

Voorzitter Tel.: 024-3224190

 E-mail: voorzitter@rotarydoctors.nl

Elsbeth Rooker Professor van de Heijdenstraat 9, 6524PT Nijmegen.

Secretaris Tel: 024 38 88 242

 E- mail: secretaris@rotarydoctors.nl 

  

Happy Brens  Laan van Biel 8, 7607 PP Almelo 

Penningmeester Tel. :0546-825956

 E-mail: penningmeester@rotarydoctors.nl

Heijting, Gerda Klepel 4, 4191 ZR, Geldermalsen

Bestuurslid Fondswerving Tel: 0345-581830

 E-mail: fondsenwerving@rotarydoctors.nl

Frans van Petegem Jacob Barneveldstraat 3, 3461 GA Linschoten

Bestuurslid Public Relations Tel.: 0348-413553 / 434208

 E-mail: pr@rotarydoctors.nl

Dick Jungst Nije Allee 28,7609 ZG Almelo

Afgevaardigde Uitvoerend Comité Tel.: 0546-873236

en Vice-Voorzitter E-mail: d.jungst@kpnplanet.nl
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KENIA:

MUNDIKA 

Rotary Doctors House E-mail: rdbnmundika@gmail.com

 Tel.: 00254 716923446 

NAIROBI 

Ambassade The Royal Dutch Embassy 

 General Affairs

 P.O. Box 41537

 Tel. 020 447412-5

 Riverside Lane off Riverside Drive

 (geopend 09.00-10.00 a.m.)

Fairview Hotel  Bishops Road  P.O.Box 40842

 Tel: 020 723211711321/ 710090

 Fax        721320 

 E-mail : 

 book@fairviewkenya.com

Country Lodge Bishops Road  P.O.Box 40842

 Tel.: 020 2881600

 Fax: 020 2721320

 E-mail: stay@countrylodge.co.ke 

Jet Travel Mrs Ada Pijpers REHANI HOUSE Bandastreet

 Tel:020 310360

 Fax       332544

 E-mail: westlands@jetravel.co.ke

Karen Surgery  Dr. M. van Enk, Family Physician (echtgenote Hr. B.Martens)

 333 Ngong Road, Karen

 P.O.Box 24932

 Tel. 020 883845 / 6
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Martens, Bernard Papyrus Africa Ltd.

 Enterprise Road  (achter Kenol petrolstation)

 P.O.Box 42134

 Tel: 00 254 (0)20 882275 ( R ) 

 00254 (0)20  532113 / 535725 ( O ) 

 Mob.00254 (0)722515219

 Fax 552035/535724

 E-mail : bm@papyrus.co.ke,  papyrus@swiftkenya.com

MEDS  (Mission for Essential Drugs and Supplies)

 P.O.Box 14059

 Tel: 020 544244 / 5, 542290, 558273

 Fax 545062

 E-mail: sahibu@africaonline.co.ke

Contactman Mpeketoni Peter Njunguna

 E-mail:p_ njunguna2007@yahoo.com 



ROTARY DOCTORS NETHERLANDS 17   HANDBOEK AFRIKA 2012

Bijlage 3

AANDACHTSPUNTEN VOOR ADMINISTRATIEVE VERANTWOORDING EN VERSLAG

Van de terugkerende jeepline-artsen wordt een kort verslag over de werkzaamheden en andere 

ervaringen verwacht.

Na terugkeer het verslag van de uitzending, graag toezenden naar de projectcoördinator. 

Houdt het verslag kort en bondig en neem hierin de volgende indeling over:

General remarks Organisation

 Housing

 Transport

 Supply of medicins

Specific remarks: Organisation of this particular project

 Assistance

 Cooperation  with hospital staff

 Patient flow, number of patients, number of sessions

 Top ten diagnoses

                                   

Comments/recommendations: Organisation

 Usefulness of the project/mission

 Continuity of care 

 Suggestions for improvement

Personal experiences
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Bijlage 4

ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING VOOR UITZENDING NAAR HET BUITENLAND

Voor de uitzending moeten diverse formulieren en bewijsstukken worden overlegd. Omdat deze 

o.a. naar Rotary International in U.S.A. opgestuurd moeten worden, is een tijdige toezending 

hiervan noodzakelijk in overleg met het facilitaire bureau.

Formulieren voor de licentie (tijdelijke vergunning als (tand)arts in Kenia)

1. The Medical Practioners and Dentists Act 

  Formulier invullen en ondertekenen

2. Kopie getuigschrift/diploma in Engels 

3. Curriculum Vitae in de Engelse taal

4. Kopie paspoort (6 maanden na terugkeer geldig) 
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Bijlage 5

GEDRAGSCODE RDN

Introductie

De voorliggende Gedragscode schept een normatief kader waar de (tand-) artsen die via 

RDN worden uitgestuurd, zich aan committeren, voor zover hun activiteiten zijn gericht op 

het terrein van gezondheid en gezondheidszorg, in die landen die gekenmerkt worden door 

schaarste aan kennis, menskracht en middelen.

Deze code biedt deze (tand-) artsen uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen 

handelen wanneer hun advies, medewerking of steun gevraagd wordt bij deze RDN-projecten 

en programma’s op het gebied van gezondheidszorg. Het maakt daarbij in principe niet uit dat 

deze activiteiten op vrijwillige basis worden geleverd.

De RDN is van mening dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de betreffende 

landen zelf om zorg te dragen voor een heldere wet- en regelgeving met betrekking tot (para)

medisch handelen, gezondheidsinterventies of onderzoek. Tegelijkertijd constateert zij echter 

dat de wet- en regelgeving in sommige landen niet voldoende voorziet in een kader waaraan 

met name internationale gezondheidswerkers hun handelen kunnen toetsen. Daarnaast 

constateert RDN dat, voor zover er in de desbetreffende landen van wet- en regelgeving 

sprake is, de mechanismen vaak ontbreken om controle uit te oefenen op de naleving ervan 

en om eventuele maatregelen te nemen. Er is dus sprake van eigen verantwoordelijkheid van 

gezondheidswerkers die opereren in internationaal verband. 

Deze code beoogt:

• een kader te scheppen voor integer, verantwoordelijk en professioneel gedrag;

• een zo hoog mogelijke praktijk standaard te bevorderen;

• een ‘benchmark’ te verschaffen voor zelfevaluatie.

Doelgroep

Alle (tand-) artsen, die door RDN worden geselecteerd om vrijwilligerswerk te verrichten, 

verklaren zich bij hun werkzaamheden in het buitenland te zullen houden aan onderstaande 

uitgangspunten en de daar van afgeleide gedragscode. 
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Uitgangspunten

RDN verwacht van bovengenoemde (tand-) artsen dat zij:

1. Naast het formele (tand-) arts examen met BIG-registratie, een gepaste opleiding hebben 

gevolgd en voldoende werkervaring hebben; daarnaast hebben zij zich actief bijgeschoold via 

RDN en zelfstudie en hebben zij z.m. praktische werkervaring opgedaan voor de activiteiten 

die zij in het buitenland ontplooien.

2. Primair de belangen op het oog hebben van de lokale bevolking en de lokale partners die zij 

adviseren of waarmee zij samenwerken binnen een bepaald programma. Van degenen die 

direct bij het verlenen van preventieve en/of curatieve zorg zijn betrokken wordt verwacht 

dat zij zich tegenover hun cliënten zullen gedragen volgens de ethische beroepscode die 

voor hen ook in Nederland geldt.

3. Kennis nemen van en begrip tonen voor lokale levensovertuigingen, normen en waarden, en 

de omstandigheden die kenmerkend zijn voor gebieden/landen waar schaarste aan kennis, 

menskracht en middelen het maken van moeilijke keuzes noodzakelijk maakt.

4. De autoriteit van de nationale/lokale overheid en de lokale wet- en regelgeving erkennen en 

die ook onvoorwaardelijk respecteren.
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GEDRAGSCODE

§ 1. Respect

1.1 De (tand-) artsen zullen werkzaamheden binnen hun vakgebied uitoefenen volgens de 

professionele normen die daar in Nederland voor bestaan. In geval van verschil met 

officiële normen in het gastland, zullen zij die normen respecteren uit respect voor de 

lokale bevolking. Bij samenwerking met personen en organisaties in het gastland, houden 

deze laatsten hun vrijheid in het nemen van hun eigen beslissingen.

§ 2. Integriteit

2.1 In hun beroepsuitoefening en advisering van lokale samenwerkingspartners betrachten 

de (tand-) artsen eerlijkheid en openheid jegens alle betrokkenen; zij zijn duidelijk over 

het doel en de aard van de activiteit op het gebied van gezondheidszorg, en hun eigen rol 

daarbinnen 

2.3 De (tand-)artsen gaan zorgvuldig en op professionele wijze om met vertrouwelijke of 

gevoelige informatie waarmee zij te maken krijgen; het in Nederland geldende medisch 

beroepsgeheim zal worden gerespecteerd. 

2.4 De (tand-)artsen maken geen misbruik van de afhankelijkheid waarin de samen-

werkingspartner mogelijk verkeert. 

§ 3. Verantwoordelijkheid

3.1 De voor uitzending door RDN geselecteerde (tand-)artsen streven naar een heldere 

formulering van het doel en de tijdsduur van hun activiteit, en van de aard van de te 

leveren producten en/of diensten.

3.2 De (tand-) artsen dragen zorg voor gepaste uitvoering en voor rapportage (inhoudelijk en 

financieel).

3.3 De (tand-) artsen onthouden zich van professionele activiteiten die buiten het bestek 

vallen van RDN-projecten. 

3.5 De (tand-) artsen zien er op toe dat er, als gevolg van hun positie als verstrekker van 

kennis, diensten of middelen, geen onnodige afhankelijkheid lokaal ontstaat bij de 

samenwerkingspartner of dat een bestaande afhankelijkheid wordt vergroot.

3.6 De (tand-) artsen kennen de beperkingen van hun beroep en de grenzen van hun 

persoonlijke competenties in het licht van de lokale omstandigheden en mogelijkheden; 

zij zorgen ervoor dat zij geen van beide overschrijden. Zij schromen niet z.n. advies in te 

roepen of te accepteren van lokale deskundigen, daar waar de eigen kennis en ervaring 

tekort schiet.

3.7 De (tand-)artsen dragen zorg voor het overdragen van kennis en vaardigheden welke zijn 

vereist om de ontwikkelingsactiviteit lokaal succesvol met lokale mensen en middelen 

voort te zetten; zij stellen alles in het werk om de voorwaarden te scheppen waaronder 

de activiteit levensvatbaarheid behoudt na beëindiging van de samenwerkingsrelatie.
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§ 4. Professionaliteit

4.1 De (tand-) artsen zorgen er voor hun professionele kennis en vaardigheden zo actueel te 

mogelijk te laten zijn en, zo nodig aan te vullen, teneinde hun activiteiten optimaal uit te 

kunnen voeren en hoogwaardige producten en/of diensten te leveren.

4.2 De (tand-) artsen zorgen via de RDN organisatie ervoor dat zij  middels een formele 

licentie, toestemming hebben verkregen van de daartoe geëigende overheidsinstantie 

voor het uitoefenen van hun beroep.

4.3 De (tand-) artsen verzekeren zich via de RDN organisatie tegen beroepsaansprakelijkheid 

of zorgen op andere wijze dat eventuele schade ten gevolge van hun handelen is afgedekt.

4.4 De (tand-) artsen betrachten volledige openheid en zo groot mogelijke objectiviteit voor 

wat betreft rapportage over hun werkzaamheden en de behaalde resultaten.

4.5 De (tand-) artsen zijn te allen tijde bereid hun activiteiten te laten toetsen door een 

externe partij en mee te werken aan een klachtenprocedure mocht die tegen hen worden 

ingesteld.

Amsterdam, maart 2008
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Bijlage 6

WAT MEE TE NEMEN

Toilet tas met:

h Zeep

h Desinfecterende zeep ....................................... 1 flesje

h Tandenborstel

h Tandpasta

h Kam, borstel

h Nagelschaartje

h Deodorant

h Reiswekkertje

h Spiegel

h Scheergerei

h Shampoo

h Wattenstaafjes

h Tandenstokers

EHBO set met:

h Malariatabletten Malarone of Lariam

h Bewijs van inentingen (Gele boekje)

h Verbandmiddelen ............................................ 1 pak

h Pleisters ......................................................... 20 stuks

h Thermometer .................................................. 1 stuks

h Steriele gazen ................................................. 1 doos

h Pincet ............................................................ 1 stuks

h Watten ........................................................... 1 doos

h Paracetamol .................................................... 20 stuks

h Betadinejodium ............................................... 1 flesje

h Crème tegen insectenbeten .............................. Azaron 

h Afweermiddel tegen muggen ............................. Deet minimaal 40 % 

h Middel tegen zonnebrand, ................................. hoge factor 

 

h Reserve bril

h Zonnebril factor 4

h Brilkoordje

h Polaroid voorzetje voor bril

h Hoed of pet
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Belangrijke zaken:

h Als men wil rijden: Internationaal rijbewijs

h Losse pasfoto’s ................................................ 6 stuks

h Geldig paspoort met visa’s  ............................... 1 stuks

h Kopieën paspoort ............................................ 4 stuks

h €’s en/of Dollars in kleine coupures

h Pinpas

h Creditcard

h Kostbaarheden zakje om hals

h USB sticks

h Verzekeringspapieren

h Reisverzekering

h Ziektekosten verzekering .................................. kaartje

 

Diverse zaken:

h Wasmiddel vloeibaar ........................................ 1 flesje

h Goedkoop horloge

h Notitieboekje en pen

h Leesboeken of E- reader

h Zak voor de vuile was

h Zakdoeken ..................................................... 10 stuks

h Papieren zakdoeken  ........................................ 1 doos

h Zakmes met gereedschappen

h Mobiele telefoon + oplader

h Fotocamera + oplader

h Extra fotogeheugen voor camera

h Extra accu/batterijen voor camera

h Verrekijker

h Kofferlabel ...................................................... 2 stuks

h Lampje voor op het hoofd

h Zaklamp

h Mondkapjes tandartsen .................................... 10 stuks

h Veiligheidsbril (dicht) tandartsen

h Oordopjes

h  ................................................................................

h  ................................................................................

h  ................................................................................

h  ................................................................................

h  ................................................................................
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