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doelstellingen zeker iets terecht gekomen, en van andere 
niet zo heel veel.

chirurgische projecten 
Er ontstond direct een zeer hechte samenwerking met AWD-
Stiftung Kinderhilfe, Hannover, Duitsland, die voortduurt 
tot de dag van vandaag. Binnen dit samenwerkingsverband 
is het project tot Sokoto uitgegroeid tot een succes. In okto-
ber 2011 reisde het vijftigste team naar Sokoto. In al die jaren 
zijn er pakweg 4000 operaties verricht bij zo’n 3600 patiën-
ten. Naast nomapatiënten betreft het patiënten met een ha-
zenlip, met andere gelaatspathologie of met brandwondcon-
tracturen. Want ook al is de NNS een ‘one issue’-stichting, 
we houden het ook graag praktisch. De grootste inbreng wat 
betreft teamsamenstelling is gekomen uit Nederland, Duits-
land en Frankrijk. Maar vaak zijn de teams internationaal 
samengesteld met teamleden uit ook andere landen zoals 
Spanje, Engeland, Italië, België en Finland. Voor zover be-

Nadat we een jaar later dezelfde ervaring hadden en de lo-
kale overheid beloofde een speciaal ziekenhuis voor deze ca-
tegorie patiënten te bouwen, besloten we een stichting op te 
richten om dit project te ondersteunen. Hierbij is welbewust 
niet gekozen voor een algemeen breed geformuleerd doel 
zoals het verrichten van plastisch-reconstructieve chirurgie 
in minder geprivilegeerde landen, maar juist voor een heel 
specifiek doel: noma. De achterliggende gedachte was en is 
dat noma een volstrekt vergeten en genegeerde aandoening 
is, die alleen de meest kwetsbaren in de wereld treft: kin-
deren van de allerarmsten. Om die reden werd het de Ne-
derlandse Noma Stichting (NNS), met als statutaire doelen 
onder andere: ‘het bevorderen van de kennis over en het on-
derzoek naar de aandoening noma, alsmede het voorkomen 
en behandelen van deze aandoening’. 
In de veertien jaar dat de NNS nu bestaat is van sommige 
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In 1996 reisden de eerste twee auteurs op verzoek van AWD-Stiftung 
Kinderhilfe, een hulporganisatie uit Hannover, met een chirurgisch team 
naar Sokoto in Noordwest-Nigeria om uit te zoeken of het mogelijk was 
in Sokoto nomapatiënten te gaan opereren. Deze ‘fact finding’-missie 
slaagde. Er werden 23 patiënten met gelaatsdefecten als gevolg van noma 
geopereerd (zie figuur 1).

Figuur 1A. De eerste patiënt van het eerste team. 

Figuur 1B. Een jaar later.
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het Engels is vertaald [4] en een chirurgisch boek, in samen-
werking met de WHO, dat rechtstreeks voortvloeide uit de 
ervaringen opgedaan in het Noma Children Hospital in So-
koto. [5] 
De NNS ziet het ook als een taak in doellanden kennis over 
te dragen aan lokale artsen en verpleegkundigen. Succes is 
daarbij afhankelijk van de medische infrastructuur ter plek-
ke. In Ethiopië is die goed met een eigen plastisch-chirur-
gische opleiding. Dit maakte het mogelijk er een degelijke 
vijfdaagse cursus te geven, deels in de operatiekamer, deels 
in een collegezaal. In Sokoto, wezenlijk armer dan Addis 
Abeba, is dit niet mogelijk. Wel is het gelukt een lokale arts, 
Semiyu Adeniyi, op te leiden tot een meer dan voortreffe-
lijk hazenlipoperateur, en hem een algemeen chirurgische 
vorming te geven die maakt dat hij een belangrijke rol heeft 
bij de nazorg van de patiënten en in staat is om stelen van 
lappen te klieven en dergelijke. Incidenteel wordt college 
gegeven op Afrikaanse universiteiten en scholen voor ver-
pleegkundigen. 

vrAAgbAAk

In de loop der jaren is bij de deelnemers aan het nomapro-
ject in Sokoto veel kennis ontstaan over de aandoening en de 
operatieve behandeling van de gevolgen ervan, terwijl door 
de vele wetenschappelijke publicaties en overige publiciteit 
rond het project er meer ‘awareness’ is gekomen voor noma. 
Dit heeft ertoe geleid dat de NNS regelmatig wordt benaderd 
met praktische vragen over de operatieve behandeling van 
een patiënt, en dat door andere organisaties die werkzaam 
zijn in Afrika, nomapatiënten naar Sokoto worden gebracht. 
Ook wordt de stichting regelmatig geraadpleegd door jour-
nalisten en door institutionele organisaties. Zo is mede-
werking gevraagd – en gegeven – aan een wereldatlas van 
infectieuze aandoeningen vanuit een VN-project, en is een 
commissie voor de mensenrechtenraad van de VN uitvoerig 
geïnformeerd over de aandoening.

preventie

Noma is te voorkomen door kinderen (redelijk) goed te voe-
den. De aandoening laten verdwijnen kan worden bewerk-
stelligd door het beschikbare voedsel op de planeet zodanig 
te distribueren dat alle monden worden gevoed en er voor 
te zorgen dat er niet te veel monden ontstaan. Daartoe is de 
mensheid tot nu toe niet in staat gebleken, en er bestaat bij 
de auteurs gerede twijfel of dit ooit beter wordt. Met andere 
woorden, noma is niet zozeer een manifestatie van een me-
disch, maar van een politiek sociaal-economisch probleem. 
Medisch gezien kunnen zeker preventieve maatregelen wor-
den genomen. Noma ontstaat vaak na mazelen, en maze-
lenvaccinatie kan behalve veel ander mazelenleed ook deels 
noma voorkomen. Om die reden pleit de NNS in allerlei gre-
mia dan ook voor mazelenvaccinatie.
Op lokaal niveau is voedselvoorlichting belangrijk. Zwitserse 
en Franse organisaties zijn op dit gebied zeer actief in Niger. 
De organisaties werkzaam in Sokota zijn niet in staat om een 
dergelijk kostbaar programma uit te rollen in Noordwest- 
Nigeria. 

kend zijn er nergens ter wereld meer nomapatiënten geope-
reerd dan in het Noma Children Hospital. 
Daarnaast is er, na een ‘fact finding’-missie van de derde au-
teur samen met Kurt Bos, in 2004 een nomaproject opge-
zet in Addis Abeba, Ethiopië. Gekozen werd voor werken in 
het enige opleidingsziekenhuis plastische chirurgie, het Ye-
katit-12 Hospital. Naast behandeling van nomapatiënten is 
daar in 2006 een vijfdaagse cursus nomachirurgie gegeven, 
wat voor sommige Nederlandse deelnemers een hoogtepunt 
in hun tropische loopbaan was. Dit nomaproject is in 2007 
voortgezet door de Britse zusterorganisatie ‘Facing Africa’, 
die langdurig het project in Sokoto had gesteund, en toe was 
aan een eigen project.

Een klein project is in 2010 gestart in Laos onder leiding 
van de daar werkzame Amerikaanse kinderarts Leila Srour. 
Deze is een actieve campagne begonnen om nomapatiënten 
te vinden. Behandeling geschiedt door Nederlandse chirur-
gen van stichting Bridging the Gap. De patiënten worden 
langdurig gevolgd en waar nodig begeleid.

kennisvermeerdering

De talrijke (>20) wetenschappelijke publicaties die zijn 
voortgekomen uit de ervaringen in het Noma Children Hos-
pital richten zich voornamelijk op de operatieve behandeling 
van nomapatiënten, en ook op de klinische uitkomst daar-
van. Op basis van ervaringen van de laatste vijftien jaar, en 
op basis van naonderzoek, is gebleken dat niet alle in Europa 
bekende reconstructief chirurgische opties ook geschikt blij-
ken voor deze groep patiënten onder de lokale omstandighe-
den. Jaarlijks heeft in Hannover een terugkoppeling over dit 
soort zaken plaatsgevonden, om kennis en ervaringen uit te 
wisselen tussen teruggekeerde en vertrekkende teams, om 
van fouten te leren en om de kwaliteit van de operaties ter 
plekke te verbeteren. Daarnaast is er een epidemiologisch 
onderzoek naar de incidentie van noma in Nigeria verricht, 
dat de meest betrouwbare schatting van de incidentie van 
noma in de wereld heeft opgeleverd. [1] Ook is een aantal 
medisch-historische publicaties [2] verschenen die aangeven 
dat noma geen tropische aandoening is, maar samenhangt 
met armoede en ondervoeding, waar ook ter wereld.
Naast tijdschriftartikelen zijn twee boeken gepubliceerd: een 
algemeen medisch boek over de aandoening [3], dat later in 

Figuur 2. First East African instructional course in noma sur-
gery (2006).
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sAmenvAtting

De Nederlandse Noma Stichting is een kleine non-gouverne-
mentele medische organisatie die zich voornamelijk richt op 
humanitaire hulp, namelijk het helpen van nomapatiënten 
door bij hen gelaatsreconstructies te verrichten. Daarnaast 
draagt de stichting kennis over aan lokale artsen, een inspan-
ning die valt onder ‘capacity building’. Ook initeert de stich-
ting direct of indirect dat er wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan en heeft zij een informerende en adviserende 
‘vraagbaakfunctie’.
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finAnciering

De organisatorische en financiële achtergrond van de NNS 
is als volgt. De stichting wordt geheel bemand door vrijwilli-
gers: zowel bestuursleden als leden van chirurgische missies 
werken zonder betaling. De enige kosten die de stichting 
maakt buiten de projecten zijn accountantskosten, af en toe 
kosten voor drukwerk/briefpapier, en enige vergaderkosten. 
Deze vormen de 3-6% overheadkosten die de stichting jaar-
lijks heeft.
De stichting heeft een jaarlijks uitgavenpatroon van circa 
€ 70.000. Het vermogen schommelt rond hetzelfde bedrag. 
Dit betekent dat de stichting zonder inkomsten nog één jaar 
kan voortbestaan, en dus ook dat het bestuur er in moet 
slagen om jaarlijks een soortgelijk bedrag aan inkomen te 
vergaren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Er is een 
klein bestand van vaste donateurs, die jaarlijks een relatief 
klein bedrag schenken. Daarnaast zijn er veelal incidentele 
sponsors die maken dat ieder jaar het streefinkomen min of 
meer wordt gehaald. Het merendeel hiervan wordt gevormd 
door serviceclubs, kerken/parochies en individuen.
De Nederlandse Noma Stichting is erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). De stichting streeft er niet naar 
het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving te 
verwerven, gezien de enorme administratieve en financi-
ele lasten die gepaard gaan met de aanvraagprocedure. Wel 
wordt het jaarlijkse accountantsrapport opgesteld volgens 
richtlijnen van het CBF. De geringe overheadkosten van de 
stichting, de hierboven genoemde activiteitenlijst alsmede 
de op de website www.noma.nl onder ‘archief’ opgeslagen 
jaarverslagen acht het bestuur voldoende informerend.
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