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JAARVERSLAG 2011
Voor U ligt het jaarverslag van de STICHTING SMILES FOR MOLDOVA. (SfM). De jaarrekening is op
verzoek beschikbaar.

De stichting Smiles for Moldova heeft zich ten doel gesteld geld in te zamelen voor het oprichten van een
praktijkkamer en de implementatie van de zorg in het Centrum voor maxillofaciale prothetiek in het Oncologisch
ziekenhuis in Chisinau.

In 2010 werd de renovatie en inrichting van een ruimte voor de MFP behandelkamer en techniekruimte en de
renovatie van de bijbehorende peri-operatieve zorg in de Hoofd-hals oncologie afdeling van het Oncologisch
ziekenhuis (PMSI) te Chisinau gerealiseerd. Alle sponsoren werd hiervan verslag gedaan. Een accountantsverslag
werd opgemaakt.
In 2011 heeft het Oncologische ziekenhuis met de volksverzekering in de republiek Moldavie een overeenkomst
gesloten voor het behandelen van 24 oncologische patiënten middels prothesen. Dit kan worden aangemerkt als
een goed begin van de exploitatie van het centrum voor MFP binnen de gezondheidszorg.
Het doel van de Stichting SfM voor 2011 was om de patiënten behandeling te ondersteunen middels workshops
in het Oncologische ziekenhuis en het aanvullen van de inrichting en het verstrekken van verbruiksmaterialen.
De eerste workshop werd gehouden van 27 maart tot 2 april met als klinische docenten Drs A.H Strabbing en Dr
R.P. van Oort. Samen met de Moldavische tandarts Dra. Valentina Luca en de tandtechnicus Ivan Vilcu en Dr.
Rodica Mindruta (chirurg en projectleider) werden 12 patiënten behandeld. Tijdens dit bezoek werd de inrichting
van het laboratorium met instrumenten en met materialen uitgebreid, deels op kosten van de Stichting SfM, en
deels middels schenking door het CBT Enschede, de tandartsen praktijk A.T. Meijs te Delden, het Laboratorium
G. van Dijk te Groningen en het UMCG.
De tweede workshop werd georganiseerd van 10 tot 16 oktober in het Oncologisch Ziekenhuis te Chisinau, door
Drs A.H Strabbing en Dr R.P. van Oort. Tijdens de workshop werden 9 patiënten behandeld. Ook tijdens dit
bezoek werd specifiek prothetische verbruiksmaterialen meegenomen.
Totaal aantal behandelde patiënten 2010 en 2011: 49
-ocular- 20,
-auricular-1,
-maxillary-8,

1

-nasal-2,
-facial-2,
-combined-2,
-orbital-5,
-consulted, so far non finished-7
Gedurende het gehele jaar werden casus besprekingen per email besproken op initiatief van de coördinator Drs
Rodica Mindruta (PMSI-Chisinau).
Drs A.H Strabbing werd bereid gevonden in het bestuur van de Stichting zitting te nemen.
Website www.smilesformoldova.eu
Bestuurssamenstelling:
Dr. R.P. van Oort, voorzitter/secretaris
Dr H Reintsema, Penningmeester.
Drs. A.H. Strabbing, lid

2

