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Hoofdstuk 1 
 

Inleiding; 
Een van de speerpunten vanuit het beleidsterrein gezondheidszorg is het opstellen van een scholingsplan 

voor de medewerkers van het Somanda Hospital en de bij behorende poliklinieken.  
Als basis wordt de situatie analyse gebruikt uitgevoerd door de School of Public Health. 

 

Hoofdstuk 2 
 

Gewenst resultaat; 
Het beoogde eindresultaat is dat er geen inwoners van het Bariadi-district aan relatief eenvoudig te 

bestrijden kwalen en ziekten overlijden.  

Het speerpunt voor de komende periode is het opstellen en uitvoeren van een opleidings/bijscholingsplan 
voor de medewerkers van het Somanda Hospital en de bijbehorende poliklinieken; Artsen, medical 

assistents en verpleegkundigen. Waarbij wij ons in eerste instantie richten op het personeel van de 
Poliklinieken in de buurt van onze vrienden.  

Hoofddoelstelling is: De gezondheid bevorderen van de populatie van de bewoners in het district Bariadi 
Waarbij de strategie educatie is. 

Doelstellingen voor de situatie analyse;                                                                                                                                  
Een  programma opstellen door de  School of Public Health in samenwerking met leiding Somanda 

Hospital met de volgende specifieke doelstellingen: 

 De systematische verzameling, analyse en deling van gedetailleerde informatie over de 

gezondheids situatie in het Bariadi district. 

 Het ter beschikking stellen van deze informatie aan artsen, verpleegkundigen, ziekenhuis, 

laboratorium en de overheid. Zodat zij veel beter dan nu kunnen inspelen op de 
gezondheidsvragen van kwetsbare groepen in het Bariadi district. 

Met deze specifieke doelstellingen ondersteunt de stichting “vrienden van Bariadi” i.s.m. het Somanda 
Hospital  de algemene doelstellingen van het te maken programma ‘Bouwen aan het 

gezondheidsnetwerk’. Dat zijn: 

 Verbeterde gezondheidszorg in het district Bariadi 

 Training van ( aantal) artsen, (aantal ) Medical assistents en (aantal) verpleegkundigen in het 

Somanda Hospital en de bijbehorende poliklinieken  

 ‘Empowerment’ van de bevolking van het district Bariadi 
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We streven naar: 

 10% minder sterfgevallen door malaria; 
 10% minder sterfgevallen door aids; 

 10% minder moedersterfte; 

 90% van de pasgeborenen ingeënt. 

 90% minder basis ziekten zoals Buikloop, wondinfecties enz. 

Hoofdstuk 4 

 
Plan van aanpak; 

De School of Public Health zal ism met de DMO en Het Somanda Hospital het plan opstellen 
 

 

Begroting: 
Bij het opstellen van het plan van aanpak zal gekeken worden naar de te maken kosten. 

Hiervoor zal een begroting worden opgesteld door de DMO. De stichting kan hier zo nodig in 
ondersteunen. 

 

Hoe gaan wij te werk? 
Opdrachtgever: DMO Bariadi district 

Projectleiding:  DMO 
 

Projectleider is verantwoordelijk en informeert het bestuur over de voortgang van het project 

Opleidingsplan voor medewerkers Somanda Hospital en poliklinieken 
Plan om te komen tot “de Empowerment” van de bevolking van het district Bariadi. 

 
 

 
Note: doordat er een nieuwe DMO is aangesteld ( september 2015) zal eerst een overdracht plaats 

vinden zodat het informatie nivo weer op peil is aangaande deze plannen. 
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