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Versnellen van
tbc-opsporing in Ghana
De tbc-bestrijding in Ghana is bezig met een sprong naar de toekomst,
met de introductie van geavanceerde digitale opsporingsapparatuur en de
bijbehorende personele en technische capaciteitsopbouw. Maurits Verhagen
is er sinds september 2016 projectleider en medisch trainer.
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De röntgencontainer bij het ziekenhuis van Wechiau in de Upper West region. De fraaie wachtruimte
biedt schaduw, beschermt tegen regen en is goed geventileerd.

(Fotografie: Maurits Verhagen)
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(Fotografie: Mark Blonk)

De groep cursisten van de ‘Chest X-ray reading course’ in Kumasi (15-19 mei 2017) met de docenten.
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Stand van zaken

De lokale regelgeving voor het inklaren van
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Tijd nodig
Het komt natuurlijk allemaal goed met die

Te weinig laboranten

uitdagingen, het heeft alleen tijd nodig.

Uitdagingen

Een andere onverwachte uitdaging is het

‘Kakra kakra akoko bƐnum nsu’ zeggen ze

Een groot project als dit gaat natuurlijk ge-
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ken’.
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