
Fysiotherapie  

Dormaa Presby 

Hospital, Ghana 

Inleiding 

Met rugklachten brengen wij gewoon een bezoek aan 

de fysiotherapeut en na een operatie vinden wij het 

normaal om te revalideren met behulp van 

fysiotherapie. In Nederland is dit vanzelfsprekend. Deze 

relatief jonge discipline is nog enorm in ontwikkeling in 

veel andere landen. Het West-Afrikaanse land Ghana is 

een van deze landen. In het ziekenhuis van Dormaa 

Ahenkro in Ghana zijn de eerste voorbereidingen 

gestart om een afdeling fysiotherapie te op te starten. 

Het in dit document beschreven project biedt het 

ziekenhuis ondersteuning bij het opzetten van deze 

afdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

Locatie van het project  

Aan de westkust van Afrika ligt het land Ghana. In 

Ghana bevindt zich het district Dormaa dat gelegen is 

nabij de grens met  Ivoorkust. De hoofdstad van dit 

district is Dormaa Ahenkro. Binnen Dormaa Ahenkro is 

het Dormaa Presby Hospital gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dormaa Presby Hospital 

Het goedlopende Dormaa Presby Hospital, gesticht in 

1955, verleent medische zorg aan het Dormaa district. 

Behalve Dormaa Hospital als centrum voor de 

districtsgezondheidszorg kent Dormaa Presby Health 

services ook Dormaa Primary Health Care met diverse 

kleine klinieken oftewel outstations, verspreid over het  

Dormaa District, waar ongeveer 150.000 tot 200.000 

mensen wonen.  

Doelstelling 

Een adviesrapport afleveren met betrekking tot het 

opzetten van de afdeling fysiotherapie in het Dormaa 

Presby Hospital, uitgaande van het profiel van het 

ziekenhuis en van het type patiënt dat in de toekomst 

een beroep op de afdeling zal doen. Aan de hand van 

het adviesrapport kan Dormaa Presby Hospital van start 

gaan om de afdeling fysiotherapie op te zetten.  

Aanpak 

Momenteel heeft het ziekenhuis de eerste stappen 

gezet om fysiotherapie te kunnen aanbieden. Ze zijn 

gestart met de bouw van een ruimte hiervoor. In 

Dormaa staat men, door gebrek aan ervaring, voor 

belangrijke vragen en beslissingen met betrekking tot 

de start van een afdeling fysiotherapie.                                             

Kim Lamars, vrijwilliger van Movendi foundation zal in 

juni 2012, gedurende 6 weken, in Dormaa verblijven 

om hier ondersteuning bij te bieden. Tijdens het verblijf 

wordt de staat van fysiotherapie in Ghana 

geïnventariseerd. Het profiel van het ziekenhuis en het 

type patiënten, alsmede de wensen van de specialisten 

en het bestuur, worden in kaart gebracht. Er wordt, 

vanuit de ervaring en kennis van Movendi, advies 

uitgebracht over de indeling van het gebouw en de 

optimale inrichting van de nieuw te realiseren afdeling. 

Op basis hiervan wordt een adviesrapport geïnitieerd. 

Na het bewerkstelligen van  de actiepunten uit dit 

adviesrapport zal het ziekenhuis in staat zijn zelfstandig 

de afdeling fysiotherapie succesvol te ontplooien. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika


Betrokken organisaties  

Movendi Foundation zet zich in voor 

het verbeteren van de 

leefomstandigheden van fysiek 

gehandicapten in ontwikkelingslanden. 

De stichting richt zijn aandacht op die 

landen en bevolkingsgroepen waar een duidelijke vraag 

is naar ontwikkelingshulp op revalidatiegebied. 

Momenteel houdt Movendi Foundation zich 

voornamelijk bezig met het realiseren en inrichten van 

revalidatieruimten en werkplaatsen. Het opleiden van 

lokale therapeuten en technici. Movendi wil op deze 

wijze haar werk in ontwikkelingslanden een duurzaam 

vervolg geven. 

Voor meer informatie over Movendi Foundation kunt u 

terecht op www.movendifoundation.org. 

 

Ab van Galen oud-tropenarts 

was werkzaam in Dormaa 

Presby  Hospital in de functie 

District Medical Officer of 

Health en Senior M.O. van 1978 tot 1984. Hij is nauw 

verbonden met het ziekenhuis. Bij hem kwam de 

hulpvraag van het ziekenhuis terecht. Waarna hij dit 

project initieerde. Sinds 2009 is hij directeur van Peace 

of Christ – Hand in Hand Community in Nkoranza, 

Ghana. 

Voor meer informatie over de hand in hand community 

kunt u terrecht op www.operationhandinhand.nl. 

Vrijwilliger 

Kim Lamars studeerde in 2007 af als 

fysiotherapeut aan de Hogeschool Zuyd 

in Heerlen. In 2011 behaalde zij haar 

diploma manuele therapie aan de 

Stichting Opleidingen Musculoskeletale 

Therapie in Amersfoort. Sinds 2008 

oefent zij met veel plezier en toewijding 

haar beroep uit bij praktijk Actief! 

Fysiotherapie in Nieuwstadt en Buchten. Tijdens haar 

stage in India is haar liefde voor ontwikkelingswerk 

ontstaan. Haar wens om dit werk voort te zetten krijgt 

met dit project vorm. Ze wil graag haar kennis en 

kunde benutten om het vak fysiotherapie in een 

ontwikkelingsland te laten ontplooien.   

Financiering 

Voor de realisatie van dit project is financiële 

ondersteuning nodig. Volgens de begroting komt de 

benodigde steun neer op een totaalbedrag van 1720 

euro. 

Omschrijving Kosten 

Binnenlandse Reizen 

Inentingen & Medicatie 

200 

50 

Levensonderhoud 450 

Verzekering 

Visum 

80 

90 

Vliegticket 850 

Totaal 1720 

 

Voor dit bedrag zal op vrijwillige basis hulp geboden 

worden aan het Dormaa Presby Hospital om de 

afdeling fysiotherapie met succes op te starten. Het 

ziekenhuis draagt zorg voor de  bekostiging van de 

huisvesting en de maaltijden. Kim zal haar kennis en tijd 

vrijwillig doneren. Mocht er meer gedoneerd worden of 

mocht de begroting te ruim zijn genomen dan nodig 

voor het project, zal het resterende bedrag via 

Movendi Foundation ten gunste komen van soort 

gelijke projecten. 

Belangstelling 

Als u na het zien van dit plan belangstelling heeft voor 

dit project en u sponsoring overweegt doen wij graag 

iets voor u terug. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om 

dit plan verder toe  te lichten in een presentatie of 

gesprek. Na terugkomst uit Ghana krijgt u een 

projectevaluatie. Indien gewenst verzorgen wij een 

eindpresentatie. U kunt het project voor uw eigen 

promotie doeleinden gebruiken. Hierin zijn wij bereid 

om gewenste informatie of beeldmateriaal aan te 

leveren. Tevens worden alle sponsoren – indien 

gewenst- vermeld op de website. Wanneer u 

geïnteresseerd bent komen wij graag met u in contact!  

Contact gegevens 

 

 

 

 

Kim Lamars                                                   

T:+31 6 44 22 86 19      E: kim.lamars@home.nl 

Nederland Giro 3034                                  

T.a.v. Movendi Foudation te Voorburg        

o.v.v. Fysio Ghana 

Website: www.movendifoundation.org 

KvK 27280798 

 

http://www.movendifoundation.org/
http://www.operationhandinhand.nl/

