
VERSLAG WERKBEZOEK AAN TURIANI 
HOSPITAL 

7 tot 18 november 2022 
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Werkbezoek opdracht: 
  vanuit het Bestuur van “ Vrienden van Turiani” in samenspraak met Dr Castus,  

Med Directeur van het Turiani ZH: 
 

1. Training van Dr Castus en mogelijk een tweede arts in de operatieve behandeling van 
(brandwond) contracturen. 

2. Meedenken hoe de aangeleerde vaardigheden aangeboden konden worden binnen 
het adherentiegebied en het identificeren van andere laag-complexe ingrepen; dit ter 
versterking van de financiële situatie van het Turiani Ziekenhuis. 

3. Meedenken bij een verder uit te werken Chirurgisch trainingsprogramma voor de 
toekomst. 

 
Tijdsplanning: 

1. Vanwege diverse omstandigheden is dit werkbezoek in 2022 een aantal malen  
opgeschoven van aanvankelijk april, naar oktober en uiteindelijk gepland in  
november 2022. 

2. Een werkbezoek voor de duur van 2 weken werd afgesproken. 
 
Deelnemers werkbezoek: 
 Wim Theuvenet en Ina van Ingen Schenau. 
 
Voorbereiding werkbezoek: 
 Het Turiani ZH zou vanaf begin oktober, geassisteerd door Dr Kees Anthonissen,  

patientën gaan werven met brandwondcontracuren voor bovengenoemde operaties/ 
training. Van de geworven patienten zouden foto’s ter consultatie naar Theuvenet  
worden opgestuurd ter selectie op geschiktheid voor operatie. 
In dit kader zijn in totaal een 6 patienten aangeboden, waarvan er 2 afvielen omdat 
 het ging om keloid welke niet geschikt is voor operatieve behandeling. Ten tijde van  
het vertrek naar Tanzania waren uiteindelijk 4 patiënten geselecteerd. 

 
Verslag werkbezoek: 

Na aankomst in het Turiani ziekenhuis (waarbij bleek dat wij door de staf niet echt 
verwacht waren) en de eerste poli op dinsdagmorgen 8 november bleken er 
uiteindelijk 2 patiënten af te vallen; een kindje van ongeveer 4 jaar welke eerder door 
Dr Castus zonder positief resultaat was geopereerd en welke een CP patientje bleek 
te zijn met een spastisch handje met een flexiecontractuur.  
Het buigspierspasme maakte dit patiëntje ongeschikt voor operatie van de  
flexiecontractuur. 



Dr Castus zagen we even na aankomst na de dagopening en hierna op zijn huwelijk en  
bij het uitpakken van de verbanden. 
Een ander patiëntje van ongeveer18 maanden?  Met een dermatogene contractuur  
van de wijsvinger na brandwond viel af i.v.m het uiteindelijk niet met operatie  
akkoord gaan van de ouders. 
Uiteindelijk bleven er 2 patienten over welke beiden op donderdag 10 november  
geopereerd zijn; 
 

. 1. Een volwassen man , 42 jaar, met een open wond op de linker voetrug na een  
 ernstig luxatieletsel  t.h.v. de tarsalia. 

Samen met Dr Sanga zijn”split-skin” huidtransplantaten genomen van het bovenbeen  
en bij de genettoyeerde wond bij de voetrug ingehecht, Gipsspalk.  
2. Een kindje van 2 jaar met een flexiecontractuur van de linker elleboog van  
ongeveer 45 graden na een brandwond. 

 
Samen met Dr.  Stella werd na het losmaken van de contractuur en herstel van de  
strekmogelijk van de elleboog, een volledig dikte huidtransplantaat uit de linker lies  
genomen en ingehecht in het defect bij de elleboog. Gipsspalk. 
 
Gedurende het verdere verbljf zijn er helaas geen andere patiënten voor operatie  
bijgekomen. 
 

Evaluatie en samenvatting; 
 Uiteindelijk zijn er dus slechts 2 patiënten geopereerd, te weinig om te spreken van  

een echte effectieve kennisoverdracht. 
Het blijft gissen waarom niet meer patiënten zich gemeld hebben voor operatie. 
Een mogelijke verklaring; 
 

• Te weinig werving door de andere drukke bezigheden van Dr Castus? 

• Te weinig bekendheid van alle plannen bij het Management Team? 

• Een matig vertrouwen van de bevolking in het ziekenhuis? 
 
Het werkbezoek beschouw ik als niet-geslaagd omdat aan geen van de 3 punten  
van de werkopdracht is voldaan. 
 
Herhaaldelijk is naar de Medische Staf van Turiani ZH benadrukt dat we 24/7  
beschikbaar waren voor ook andere consultaties en ingrepen, maar hier is alleen 
mondjesmaat gebruik van gemaakt. 
Er lag geen uitnodiging noch verwachting om met de visites op de afdelingen mee te 
lopen. 
 
We keken op eigen initiatief mee bij een man die buiten kennis was & ernstig  
verzwakt op de “Private Ward” die Typhoid bleek te hebben. Deze patient reageerde  
goed op medicatie en is in redelijke toestand ontslagen. 
Bij een kindje van 6 jaar met buikklachten en de diagnose van een nefritis met 
buikvliesontsteking, welke bij operatie mogelijk en uiteindelijk een retroperitoneale 



appendicitis had dit geconcludeerd uit de beschrijving van Dr Stella. In goede 
toestand naar huis ontslagen.  
 
 
Bij een jonge vrouw met fors stomp buiktrauma en 2 maal operatie met resectie van 
geperforeerde stukken dunne darm. Uiteindelijk in ernstig zieke situatie door de 
artsen naar Morogoro ZH overgeplaatst. 
Hulp bij het hechten van een beenwond. 
 
Ina en ik verzorgden op verzoek een klinische les over  
“Huidtransplanties (Wim) en Brandwonden (Ina)”. 
 
In mijn ervaring heb ik in ruim 40 ziekenhuizen en in een aantal landen in Afrika, Azië  
en Zuid-Amerika, vaak in teamverband, met veel genoegen en goed resultaat  
trainingen gegeven.  
Dit is het eerste werkbezoek waar ik helaas met een onvoldaan gevoel op terugkijk. 
 
Op vrijdag 18 november verlieten Ina en ik i.v.m het gevoel te weinig toegevoerde 
waarde te hebbne, iets eerder dan gepland Turiani Hospital en besteedden het 
weekend in Mikumi waar met veel genoegen een wildpark werd bezocht. 
Op  zondag 20 november arriveerden we in het St Francis Hospital in Ifakara, alwaar 
we en dit gebaseerd op de intense mailwisseling rond de daar verzochte assistentie, 
we verwachten een beduidend meer contructieve bijdrage te kunnen gaan leveren. 

 
Aanbeveling; 
 De wensen, mogelijkheden en plannen voor toekomstige chirurgische training  

grondig herbezien tegen het licht van onze hierboven genoemde ervaringen. 
Wat ging er niet goed in de werving van patiënten en wat zijn de redenen hiervoor? 

 
 
Dank: 
 

• Vrienden van Turiani voor de uitnodiging voor deze training 

• Ina van Ingen Schenau voor alle coordinatie en begeleiding. 

• Kees Anthonissen voor zijn onwankelbare inzet om zich nuttig te maken 

• Zr. Reinalda, Zr Isfania, Father Previa, Dr Sanga, Dr Stella, Zr. Constancia,, Zr. Notti, 
etc etc voor alle betrokkenheid bij de patiëntenzorg in Turiani en omgeving, hun inzet 
en gesprekken. 

 
 
 
Wim Theuvenet, Ifakara, Tanzania, 20 november 2022. 

 


