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Voorstel voor een hartoperatie voor Yona Esoku 
(UG014900249) | Projectinformatie 
 
LAND: Oeganda 
 
DOEL: Het doel van deze interventie is om de openhartoperatie te bekostigen voor 
Yona Esoku waarmee zijn mitralisklep is hersteld. 
 
Waarom heeft de operatie al plaatsgevonden alvorens er een donateur gevonden is 
voor de gemaakte kosten? 
Wanneer de gezondheid van kinderen in het gedrang komt, wenst Compassion 
direct te kunnen handelen. In het geval van Yona heeft Compassion er voor 
gekozen de kosten van de operatie voor te schieten vanuit het medisch fonds, 
zodat hij direct geholpen kon worden. Met dit voorstel zou Compassion graag de 
openhartoperatie vergoed krijgen, zodat het geld uit het betreffende fonds 
gebruikt kan worden voor de daarvoor bestemde doelstellingen.  
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Yona Esoku 

 

1. Yona Esoku 
 
Probleemstelling 
Yona Esoku (UG014900249), een 14-jarige geregistreerde jongen op het Soroti 
Child Development Center, werd in 2015 gediagnosticeerd met een reumatische 
hartziekte (RHD). RHD is een aandoening waarbij de hartkleppen permanent zijn 
beschadigd als gevolg van een infectie door reumatische koorts. Na de RHD-
diagnose in 2015 door het Uganda Heart Institute (UHI), startte Yona met een 
RHD-behandeling. Hoewel deze behandeling de kwaliteit van zijn leven leek te 
verbeteren, constateerden de artsen van UHI in 2019 dat Yona's hart geleidelijk 
aan zwakker werd door de beschadigde hartkleppen. Vandaar dat hem een 
openhartoperatie werd aanbevolen om de beschadigde hartkleppen te repareren. 
 
Vanwege het hoge aantal kritieke hartgevallen bij het UHI kreeg Yona niet meteen 
een plaats op de operatielijst, tot de artsen later ontdekten dat hij deze operatie 
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dringend nodig had. Vanwege de urgentie van deze operatie, zoals aanbevolen 
door de artsen en het onvermogen van Yona's familie en de kerk om de vereiste 
enorme medische kosten te dragen, verzochten de Compassion Health Specialist 
en de Partnership Facilitator (PF) het FCP-personeel om hiervoor de 
kinderbijslagfondsen te gebruiken om alle kosten te dragen. 
 
De operatie is intussen uitgevoerd. Yona is ontslagen uit het ziekenhuis en hij 
ondergaat momenteel de aangeraden medische controles. Doordat er voor deze 
operatie gebruik is gemaakt van het FCP-fonds, is er veel minder geld over voor de 
vele FCP-activiteiten voor kinderhulp waar geld voor nodig is. Daarom is het doel 
van dit voorstel om fondsen te werven om Soroti CDC terug te betalen, zodat de 
normale kinderprogramma’s zonder onderbrekingen kunnen doorgaan. 
 
Achtergrond informatie 
Yona Esoku is een 14-jarige geregistreerde jongen bij het Soroti Child Development 
Center met het nummer UG014900249. In maart 2010 werd hij ingeschreven voor 
het Compassion-programma. In 2015 werd er na een gezondheidsonderzoek bij 
Yona een hartprobleem geconstateerd. Hij had voor het gezondheidsonderzoek bij 
zijn verzorger al geklaagd dat hij snel moe was. Yona werd toen geholpen om een 
medisch onderzoek te ondergaan in een nabijgelegen gezondheidscentrum in het 
Soroti-district, dat hem aanraadde verdere medische hulp te zoeken bij UHI. In het 
UHI werd Yona gediagnosticeerd met reumatische hartziekte (RHD) en begonnen 
ze met de juiste medicatie. 
 
RHD is een aandoening waarbij de hartkleppen door reumatische koorts 
permanent beschadigd raken. Reumatische koorts is een ontstekingsaandoening 
die wordt veroorzaakt door streptokokken (bacteriën), die gewoonlijk 
bindweefsels, zoals het hart, de gewrichten, de huid of de hersenen aantasten. In 
het hart veroorzaakt reumatische koorts voortdurende beschadiging van de 
kleppen, waardoor de kleppen smaller of zwakker zodat het hart niet goed meer 
kan werken. Uit onderzoek blijkt dat RHD heel vaak bij kinderen tussen de 5 en 15 
jaar voorkomt. 
 
Als het niet behandeld wordt, kan RHD leiden tot hartfalen, bacteriële endocarditis 
of gescheurde hartkleppen en uiteindelijk de dood van de persoon. In het geval 
van Yona had het hart, omdat de RHD al langere tijd aanwezig was, ernstige 
mitralisklepregurgitatie en milde pericardiale effusie ontwikkeld. Hij kon bepaalde 
resultaten op het programma niet meer halen. Zijn aanwezigheid in de klas en zijn 
prestaties waren bijvoorbeeld slecht; met 14 jaar zat hij nog steeds in klas 5 van de 
lagere school omdat hij niet naar school wilde als hij ziek was. 
 
In 2019 realiseerden de artsen zich dat Yona's hart zwakker werd, ondanks de 
medicatie die hij gebruikte. Daarom adviseerden ze hem een openhartoperatie. 
Yona bleef echter ondersteunende medicijnen gebruiken terwijl hij op de operatie 
wachtte. De hartoperatie werd gedaan toen het echt dringend werd. Meestal is de 
vertraging voor de operatie te wijten aan het enorme aantal personen dat een 
hartoperatie nodig heeft. In het Uganda Heart Institute worden openhartoperaties 
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uitgevoerd en Yona heeft de zijne daar laten doen. Na de operatie werd hij 15 
dagen opgenomen. Hij is nu terug in het Soroti-district en blijft teruggaan naar UHI 
voor de aanbevolen medische controles. Na deze openhartoperatie hopen we dat 
de fysieke en educatieve resultaten van Yona sterk zullen verbeteren. 
 
Doelen 
Het doel van deze interventie was om het uitvoeren van Yona Esoku's 
openhartoperatie om een mitralisklep reparatie uit te voeren te vergemakkelijken. 
 
Indicatoren van succes 
De PF heeft met het gezondheidsteam samengewerkt om de voortgang van deze 
interventie in de gaten te houden. Het FCP zal voortgangsrapportages indienen 
met behulp van sjablonen die worden verstrekt door het Landelijk bureau.  
De indicatoren omvatten: 

• Succesvolle operatie procedure. 
• Ontslag van de Intensive Care terug naar de verpleegafdeling. 
• Herstel na operatie en ontslag. 

 
De bovenstaande indicatoren zullen worden gecontroleerd met behulp van 
medische rapportages, medische beoordelingen en foto's in het eindrapport. 
 
Yona heeft medicijnen tegen RHD gekregen die niet effectief genoeg waren. Om de 
milde pericardiale effusie en de schade aan de mitraliskleppen te verhelpen, was 
een openhartoperatie de beste ingreep voor Yona. 
 
Als gevolg van deze ingreep zal Yona de kans hebben om een lang en gezond leven 
te leiden en net als andere kinderen een normaal leven te leiden. De operatie werd 
uitgevoerd in het Uganda Heart Institute en de daaropvolgende medische 
controles zullen daar worden uitgevoerd. Wanneer de volgende medische 
controles plaatsvinden zal na elke medische controle worden bepaald. Op dit 
moment heeft Yona één medisch onderzoek ondergaan en staat de volgende 
gepland. 
  
Gevolgen van het niet ontvangen van financiering 
Er kan worden vastgesteld dat de chirurgische ingreep die Yona heeft ondergaan 
de beste resultaten heeft bij kinderen met RHD. Hij zal zonder problemen weer 
naar school kunnen gaan en het leven ervaren zoals alle andere kinderen en actief 
deel kunnen nemen aan programma-activiteiten. Yona is begonnen met de 
postoperatieve controles en zal worden ondersteund met doorlopende medische 
fondsen en lokale bijdragen van de kerk en zorgverleners. Tot dusverre laat de 
beoordeling na de operatie zien dat hij goed vooruit gaat en hij krijgt maandelijks 
ondersteunende medicijnen. 

2. Informatie over de gemeenschap 
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Het project ligt in de gemeenschap Seniorenwijk B. Dit gebied heeft een bevolking 
van 35.000 inwoners. De dichtstbijzijnde grote stad is Soroti. 
 

 
 
 
Achtergronden van de gemeenschap 
Culturele Rituelen & gewoontes  
Er zijn veel culturele rituelen zoals het namen geven aan kinderen, 
begrafenisrituelen, traditionele huwelijken, initiatieceremonies, Ajosi-dansen (om 
de geboorte van een tweeling te vieren), rituelen om regen op te roepen 
(eilelekeg), aipo ikoku oitela (ritueel dat wordt uitgevoerd voor een ziek kind in de 
bush met de veronderstelling dat de ziekte daar blijft en niet terugkeert naar de 
familie), weduwenerfenis, jaarlijkse clanbijeenkomsten en vieringen, oogsten van 
wilde honing en fruit, jagen, lokale visvangst, verzamelen van witte mieren en rode 
termieten uit de heuvels, gemeenschappelijk werk (aleya), gemeenschappelijk 
werk voor voedsel (eita), praktiseren van polygamie. 
 
Economische achtergronden & behoeften  
Het gemiddelde maandinkomen is 45.000 UGX (ongeveer € 11,91). Het 
werkloosheidspercentage is 60%. 
De voornaamste bron van inkomsten is de veeteelt en de landbouw. 
 
Achtergronden over gezondheid & behoeften 
Er werd gebruik gemaakt van traditionele kruiden en op sommige plaatsen nog 
steeds. In dorpen wordt gebruik gemaakt van traditionele vroedvrouwen 
(AMOKOLYA) en van mensen die Inomun praktiseren voor massages. In sommige 
gevallen worden ook toverdokters geraadpleegd. Virale infecties, zoals hepatitis en 
HIV/AIDS, komen steeds vaker voor. Stigmatisering is er nog steeds de oorzaak van 
dat mensen weinig gebruik maken van hiv-diensten, vooral de eerste tests om de 
diagnose te stellen. Lange afstanden naar gezondheidsklinieken met soms geen 
medicijnen zijn een probleem. Er zijn veel tienerzwangerschappen. 
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Achtergronden van het onderwijs & behoeften:  
Er zijn beroepsopleidingen, timmerwerkplaatsen, schrijnwerkerijen en 
kleermakerijen. Jongens hebben prioriteit in de meeste gezinnen. De opleiding van 
meisjes hangt af van het aantal jongens in het gezin. De meeste kinderen gaan 
naar een door de overheid gesteunde school. Er is veel schooluitval onder meisjes 
als gevolg van tienerzwangerschappen en vroegtijdige huwelijken. De meeste 
kinderen, vooral meisjes, gaan naar s.4, voornamelijk naar ECD, PTCs 
 
Geestelijke achtergronden & behoeften 
Anglicaans en katholiek zijn de meest aangehangen religies in het land. 
 
Sociale achtergronden & behoeften  
Er zijn gezamenlijke vieringen voor belangrijke gelegenheden zoals huwelijken, 
afstuderen, geboortes en doop van een kind. Er wordt jong getrouwd. 
Moeders zijn als enige verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, 
socialisatie wordt gebaseerd op het geslacht van het kind, dat wil zeggen dat 
moeders met de meisjes optrekken en de vaders met de jongens, meisjes werden 
en worden nog steeds gezien als bron van inkomsten (bruidsschat), rijkdom wordt 
afgemeten aan het aantal dieren dat men heeft. 

3. Geschatte kosten en rapportages 
 

De totale kosten van het project voor dit jaar worden geraamd op € 7.700 - 8.300 
(het exacte bedrag moet nog worden bepaald wanneer de verbintenis voor dit 
project wordt aangegaan).  
  
Er zal verslag worden uitgebracht over de resultaten van het project. 
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