
Missie Jachi Ghana 17 februari t/m 4 maart 2017

Eventjes voorstellen... mijn naam is Johan Franken. Ik werk sinds 1987 in de optiek en heb in 1999 
de optometrieopleiding afgerond. Sinds september 1995 werk ik als 
contactlensspecialist/optometrist bij Optiek Oostman en ben ik vergroeid met 
spleetlamp/biomicroscoop, funduscamera en oogspiegel. De liefde voor mijn werk maakt dat ik 
steeds op zoek ben naar nieuwe uitdagingen binnen mijn vakgebied.

Op 17 februari j.l. vertrok ik als optometrist in een team met 3 orthoptisten vanuit Nederland voor 
een periode van 2 weken naar Jachi in Ghana. Deze oogmissie werd georganiseerd door Stichting 
Zienderogen (www.stichtingzienderogen.nl) in samenwerking met The Optical Foundation 
(www.theopticalfoundation.com). Deelname aan een oogmissie was voor mij de eerste keer evenals 
het bezoeken van het Afrikaanse continent.

Hoofddoel van de missie: schoolkinderen in de leeftijd 5-16 jaar screenen op oogproblemen en waar
nodig een bril aanmeten. Hiervoor bezochten wij veel scholen waarbij per klas de kinderen getest 
werden op hun zichtvermogen, onderlinge samenwerking van de ogen en controle van het netvlies. 
Dit deed ons team in samenwerking met een Ghanees team van The Eyeclinic Jachi bestaande uit 1 
optometrist, 2 eindejaarsstudenten optometrie en een leerling opticiën. Verder werden wij bijgestaan
door ondersteunend personeel waarmee ons dagelijkse team uit 12 mensen bestond.

Onder de schoolkinderen hebben we aangeboren cataract, scheelzien, hoge bijziendheid én 
opvallend veel glaucoom (hoge oogdrukken) gezien. Daarnaast hebben wij ook docenten en 
ouderen gescreend en hebben we in een weeshuis de allerkleinsten (0-4 jaar) gescreend. Onder de 
ouderen zagen we veel oogproblematiek dat tot slechtziendheid of zelfs blindheid heeft geleid wat 
met tijdige en goede oogzorg nooit zover had hoeven komen. Extra schrijnend is het diepgewortelde
geloof dat blinden onheil brengen in families en daarom door hun naaste familie worden verstoten 
in plaats dat ze hen hulp bieden. Dit maakt dat het voorkomen van blindheid soms van levensbelang
is!

Het missiewerk om met weinig middelen veel te kunnen betekenen voor de medemens heeft mij 
enorm veel voldoening gegeven. Het was ook zeker een confrontatie met mijzelf omdat ik ver 
buiten mijn comfortzone werkte door de zéér beperkte en erg warme omstandigheden. 
Oogspiegelen bij daglicht in een bedompte ruimte met een golfplatendak in de hete zon is voor mij 
geen dagelijks gebeuren. 

In totaal heeft ons team 2406 patiënten gezien waarvan er 501 zijn doorverwezen voor verder 
onderzoek en/of behandeling. Aan het einde van de missie heeft ons team nog een bezoek kunnen 
brengen aan de faculteit optometrie in Kumasi en contacten kunnen leggen voor eventuele 
samenwerking in de toekomst. Terugkijkend op mijn geweldige tijd in Ghana kan ik zeggen dat het 
een bijzondere missie is geweest en dank ik Jan Leo en Petra Oostman die mij in deze missie 
hebben willen ondersteunen. 
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