Beleidsplan Stichting Podiatria Kosovo 2015-2020
Vooraf:
Na een aanvankelijk lastige start, onbegrip bij artsen, onbekendheid bij patiënten,
is de diabetische voetkliniek inmiddels een vaste waarde in Gjakova. Pogingen om
andere klinieken te openen zijn deels mislukt vanwege gebrek aan financiën of
support van de overheden en beleidsmakers. Echter, er zijn inmiddels meerdere
artsen die patiënten van buiten Gjakova verwijzen naar onze kliniek. Daarnaast
zijn er ook huisartsen, die in het opleidingsprogramma hebben geleerd voeten te
screenen, die nu zelf behandelingen kunnen uitvoeren. Dit bij gebrek aan
pedicures of podotherapeuten. Het belang van preventie van de diabetische voet
is dan ook inmiddels doorgedrongen in Kosovo.
Het doen van dit soort ontwikkelingswerk valt niet altijd mee: letterlijk 2 stappen
vooruit en soms weer 3 of 4 stappen achteruit. Andere cultuur, andere mentaliteit
en vooral de hoge werkeloosheid in Kosovo, in Gjakova geschat heeft 60% van de
potentieel werkende bevolking geen werk en dus geen geld. Dit maakt dat de
wens om de kliniek zichzelf te laten bedruipen tot op heden niet gelukt is.
Echter, in de afgelopen 5 jaar is het wel gelukt om 75% van alle diabetische
voetwonden van patiënten in onze kliniek tijdig te behandelen en zijn vele voeten
en levens daardoor gered.
Mede dankzij de steun van vele podotherapeuten uit Nederland, zijn de
behandelingen redelijk up-to-date en is het mogelijk gebleken betere apparatuur
aan te schaffen. Ook is de patiëntadministratie nu volledig geautomatiseerd,
zodat de evaluaties van behandelingen vanuit het digitale systeem mogelijk zijn.

Beleidsvoornemens 2015-2020
De beleidsuitgangspunten van 2009-2014 blijven onverminderd bestaan en zijn
identiek overgenomen uit het beleidsplan 2009-2014.
Toegevoegd worden de volgende punten:
• In 2020 dient de kliniek financieel selfsupporting te zijn
- Een eigen bijdrage, naar draagkracht, van patiënten zal vanaf 2015
gevraagd worden
- Gezocht wordt naar een betere salariëring van podiatriste V.Kola,
bv. door het incorporeren van de voetkliniek in het bestaande
gezondheidszorgsysteem in Gjakova
• In navolging van de succesvolle scholing in 2011 zal opnieuw ingezet
worden op scholing en bijscholing van verpleegkundigen en artsen
Verlenging uitgangspunten 2009-2014:
1. Het stimuleren van een betere voetzorg voor diabetes patiënten in Kosovo
2. Het stimuleren dat sport en bewegen een plaats krijgt in het leven van
kinderen in Kosovo

Voornemens om bovenstaande beleidspunten uit te voeren:
Ad 1: - Openen van meerdere voetklinieken voor diabetes patiënten in Gjakova
- Patiënten de gelegenheid geven voetcontroles en -behandelingen
aan te bieden in een kliniek in beheer van de Stichting, maar naar
draagkracht daarvoor een eigen bijdrage te vragen
- PR-campagne uitbreiden om artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun
familie meer bewust te maken
- Een 2e cursus aanbieden, zoals ontwikkeld door de International Working
Group on the Diabetic Foot, voor verpleegkundigen om hen op te leiden
tot diabetic footcare assistant
- Studenten Podotherapie gelegenheid bieden tot stages in de voetkliniek

Ad 2: - Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderen in Gjakova
te laten sporten en bewegen
- Sportieve activiteiten ondersteunen met materialen en kleding
- Jaarlijks een kinderfeest organiseren, waar kinderen gestimuleerd worden
te gaan bewegen en plezier te maken

Tevens worden gesprekken gepland met de lokale en centrale overheden, om
bovenstaande punten onder de aandacht te brengen en uit te breiden naar
andere plaatsen in Kosovo.

Begroting 2015-2020
Maandelijks zijn de volgende kosten begroot:
Vaste kosten
Ad 1: Diabetische voetkliniek:
- Huur
- Elektriciteit
- Aanschaf/vervanging instrumentarium
- Aanschaf materialen voor voet- en wondbehandelingen
- Behandeling patiënten door podiatriste V.Kola
Totaal

€ 125,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 725,00

Ad 2: Sportieve activiteiten
- Ondersteuning en aanschaf materialen

€ 100,00

Jaarlijkse vaste kosten 12 x 820,00

€ 9840,00

Ad 2: Jaarlijkse kosten Kinderfeest (200 kinderen van 4-14 jaar):
- Kosten catering:
- ouders en kinderen 1 drankje
€ 150,00
- lunch + drinken 20 medewerkers € 200,00
- 200 kinderen kadobon € 10,00
- 200 kinderen snoepzak € 5,00

€ 350,00
€ 2000,00
€ 1000,00

Jaarlijkse kosten kinderfeest

€ 3350,00

Variabele kosten
Vervanging/aanschaf grote apparatuur zoals freesapparaat, sterilisator,
laptop enz. reservering

€ 1000,00

Totale begroting

€ 14190,00

Jaarlijkse baten
Inkomsten van patiënten 125,00 per maand =
Giften
Totaal

€ 1500,00
€12690,00
€ 14190,00

