


	  Mfuleni	  Township,	  Kaapstad	  



Nelson	  Mandela	  

•  ‘Educa'on	  is	  the	  most	  
powerful	  weapon	  
which	  you	  can	  use	  to	  
change	  the	  world’	  



Vraag	  

	  
•  Hee9	  u	  enig	  idee	  wat	  de	  op	  één	  na	  belangrijkste	  
reden	  is	  voor	  schoolverzuim	  in	  de	  slums	  in	  Afrika?	  



Over	  mij:	  Alice	  Grasveld	  
•  Mondhygiëniste,	  Medisch	  Antropoloog,	  

AcIe	  onderzoeker	  

•  2009,	  2014,	  2015:	  Vrijwilliger	  voor	  Dutch	  
Dental	  Care	  FoundaIon	  (DDC)	  in	  Kenia	  

•  2014:	  Antropologisch	  onderzoek	  en	  scripIe	  
voor	  DDC	  over	  de	  ‘Anthropology	  of	  Oral	  
Health’	  

•  2017:	  ‘Healthy	  Teeth	  Challenge’,	  een	  
parIcipatory	  acIon	  research	  (PAR)	  voor	  
Dental	  Wellness	  Trust	  (DWT)	  in	  Mfuleni	  
township,	  Kaapstad	  	  

•  Werkzaam	  bij	  Sociale	  Tandheelkunde,	  
onderzoeker	  Oral	  Public	  Health,	  ACTA	  



Voor	  ‘Dental	  Wellness	  Trust’,	  	  
Dr.	  Linda	  Greenwall	  

	  



Uitkomsten	  antropologisch	  onderzoek	  Kenia:	  
factoren	  van	  invloed	  op	  mondgezondheid	  

	  
•  Sociaal-‐economische	  factoren:	  	  
•  Inkomen	  ouders	  (armoede)	  
•  Toegang	  tot	  water/sanitaIe	  
•  Fluoride	  in	  grondwater	  
•  Het	  dieet	  van	  de	  kinderen	  
•  Slechte	  toegang	  tot	  Tandheelkundige	  zorg	  

•  Culturele	  factoren:	  
•  De	  tradiIonele	  opvabngen	  betreffende	  de	  mond/tanden	  

(infant	  oral	  muIlaIon/germectomy/uvelectomy)	  
•  Invloed	  van	  religie	  
•  Het	  (dagelijkse)	  mondhygiënegedrag	  
•  EstheIsche	  denkbeelden	  over	  mond/tanden	  



Uitkomsten	  acIeonderzoek	  Zuid-‐Afrika:	  
factoren	  van	  invloed	  op	  mondgezondheid	  

	  
•  Sociaal-‐economische	  factoren:	  
•  Gebrek	  aan	  kennis/scholing	  
•  Armoede	  	  
•  Slechte	  toegang	  tot	  schoon	  drinkwater/sanitaIe	  
•  Slechte	  toegang	  tot	  Tandheelkundige	  zorg	  
•  Gebrek	  aan	  fluoride	  
•  Het	  dieet	  van	  de	  kinderen	  

•  Culturele	  factoren:	  
•  Culturele	  denkbeelden	  en	  tradiIes	  betreffende	  de	  mond/

tanden	  (boodschap	  van	  voorouders)	  
•  Invloed	  van	  religie	  
•  Het	  (dagelijkse)	  mondhygiëne	  gedrag	  
•  EstheIsche	  ideeën	  betreffende	  de	  mond/tanden	  



Korte	  impressie	  HTC	  



Waarom?	  

•  80%	  van	  de	  kinderen	  in	  
sloppenwijken	  in	  Afrika	  hee9	  
last	  van	  tandbederf	  en	  kiespijn	  
is	  een	  van	  de	  voornaamste	  
oorzaken	  van	  schoolverzuim	  

•  Voeding	  is	  veranderd	  
•  Er	  wordt	  thuis	  niet	  gepoetst	  
•  Scholing	  en	  zelfvertrouwen:	  

de	  enige	  manier	  om	  uit	  de	  
‘poverty	  trap’	  te	  komen	  



Waarom	  was	  PAR	  beste	  methode	  voor	  HTC?	  	  
	  

•  Madelon	  Eelderink,	  oprichtster	  van	  ‘7Senses	  AcIon	  
Research	  Academy’	  

•  ‘AppreciaIve	  inquiry’	  
•  Bewustwording,	  gemeenschapsmobilisaIe	  &	  
‘agency’	  

•  AcIeplan	  dat	  omarmd	  wordt	  door	  de	  gemeenschap	  
•  Eigenaarschap	  
•  ‘Bolom-‐up’	  ipv	  ‘top-‐down’	  
•  Duurzaamheid	  



Zuid-‐Afrika:	  Ubuntu	  
‘I	  am	  because	  we	  are‘	  

	  

	  
•  Medemenselijkheid,	  
zorgen	  voor	  en	  delen	  met	  
de	  gemeenschap,	  
onbaatzuchIgheid	  	  

•  Sterke	  vrouwen	  



Een	  mulIdisciplinair	  team	  



PAR	  naar	  mondgezondheid	  

•  Hoofdvraag:	  	  

What	  kind	  of	  oral	  health	  interven'on	  can	  we	  co-‐create	  
together	  with	  the	  community	  of	  Mfuleni	  township	  to	  
prevent	  tooth	  decay	  amongst	  children	  age	  0-‐12?	  	  

	  



1.	  Voorbereidingsfase	  (2016-‐2017)	  



2.	  Onderzoeksfase	  (2017)	  



3.	  AcIe	  fase	  (2017)	  



Bevindingen	  



3.	  AcIe	  fase	  (2017)	  



3.	  AcIe	  fase	  (2017)	  



4.	  Follow-‐up	  (2018)	  



Impact:	  	  
Co-‐creaIe	  van	  acIeplan	  met	  de	  gemeenschap:	  

toneelstuk,	  liedjes	  in	  Xhosa,	  FB/Whatsapp	  groups	  	  



Impact:	  	  
GemeenschapsmobilisaIe,	  eigenaarschap,	  leraren	  en	  

ouders	  voelen	  zich	  betrokken	  bij	  project	  



Impact:	  	  
2000	  basisschool	  kinderen	  poetsen	  nu	  dagelijks	  op	  
school	  o.l.v.	  DWT	  toothbrush	  mama’s	  (Fit	  for	  school)	  



Impact:	  	  
DWT	  in	  contact	  gebracht	  met	  andere	  stakeholders.	  

TEAM=together	  everyone	  achieves	  more!	  



Impact:	  	  
Bewustwording	  over	  mondhygiëne	  &	  voeding	  bij	  

kinderen	  en	  moeders	  uit	  gemeenschap	  



4	  november	  2017:	  1e	  prijs	  UvA	  Alumni	  Awards	  
gewonnen	  met	  	  

‘Healthy	  Teeth	  Challenge’	  



En	  nu?	  	  
The	  Healthy	  Teeth	  FoundaIon	  opgericht!	  

Volgende	  acIeonderzoek	  in	  Kenia	  in	  juni	  en	  juli	  2019	  



De	  toekomst	  van	  gezondheidsprojecten	  in	  Afrika:	  

•  Wat	  is	  de	  ‘exit	  strategy’?	  
•  Poetsen	  gaat	  schoolverzuim	  tegen.	  Neem	  poetsen	  mee	  in	  elk	  

gezondheidsproject	  
•  Van	  nazorg	  naar	  voorzorg	  
•  Betrekken	  community	  (moeders)	  vergroot	  de	  duurzaamheid	  

van	  gezondheidsprojecten	  
•  Focus	  meer	  op	  opleiding	  en	  onderwijs	  dan	  op	  hulpverlening	  
•  AcIeonderzoek	  goede	  methode	  >	  samen	  naar	  oplossingen	  

zoeken	  >	  community	  based	  intervenIons	  
•  Verdiepen	  in	  de	  andere	  cultuur	  en	  rapport	  bouwen	  is	  

noodzakelijk	  	  

	  



	  
	  
	  

Everyone	  smiles	  in	  the	  same	  language	  J	  
	  

	  

•  	  Bedankt	  voor	  uw	  aandacht!	  
	  


