
Farmaceutische projecten “Ontwikkelingssamenwerking Artsen 
& Apothekers Alumni Leuven” in 2016 en 2017. 

	Ondersteuning apotheek van het Ziekenhuis St. Luc in Kisantu en van 
regionale ziekenhuizen in Afrika  

 
Indien u het project apotheek in Kisantu en de andere farmaceutische 
projecten wenst te ondersteunen kan dit via een overschrijving met de 

vermelding “actie apothekers” op volgend nummer van 
“Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni Leuven”: 

IBAN: BE80 4310 0585 0177 BIC: KREDBEBB. 
Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. 

	
Geachte collega, 
 
Hierbij brengen we u recente informatie over de projecten van “Ontwikkelingshulp artsen en 
apothekers alumni Leuven” (http://www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be/nl). 
in 2016 voornamelijk in de apotheek van het Ziekenhuis St. Luc in Kisantu maar ook in 
andere projecten in Afrika. 
Het ziekenhuis Saint Luc van Kisantu (foto 1) heeft het statuut van diocesaan ziekenhuis. Er 
zijn ongeveer 300 bedden, verdeeld over diverse medische diensten. Het ziekenhuis beschikt 
eveneens over medisch-technische diensten zoals medische beeldvorming, laboratorium en 
apotheek. Door zijn historische bindingen met Leuven (sinds 1929) is er in de loop der jaren 
een nauwe samenwerking met het UZ Gasthuisberg (UZ-GHB) gegroeid. Deze samenwerking 
verloopt via Memisa (www.memisa.be), LUMOS (Leuvense Universitaire Medische 
Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) (http://www.uzleuven.be/lumos) en  
“Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni Leuven”. Er werd recent een 
aanvraag ingediend bij de Belgische dienst voor ontwikkelingssamenwerking om deze 
ondersteuning voor vijf jaar te kunnen verlengen. Reeds vóór de oprichting van LUMOS werd 
het “Hôpital St Luc” gesteund door vrijwilligers van het UZ-GHB Leuven. Vanaf  2007 heeft 
LUMOS dit project dan voortgezet. Er is eveneens een uitstekende samenwerking met de 
zusters van de federatie Virgo Fidelis van Ingelmunster  die reeds meer dan 50 jaar het 
hospitaal ondersteunen. De vrijwilligers die in Kisantu gaan helpen verblijven in het klooster 
van de zusters (http://www.zrsmaria-ing.be/gemeenschappen/congo/kisantu/kisantu.htm). 
 
In 2016 werd er ingezet om de ziekenhuishygiëne te verbeteren. Handhygiene is hierbij een 
belangrijke schakel om infecties te vermijden. Dit wordt mooi geillustreerd door de cijfers in 
tabel 1 over het gebruik van een alcoholische oplossing en het aantal besmettingen met 
MRSA in het UZ-GHB te Leuven (bron Prof. Dr. A. Schuermans). In de apotheek van 
Kisantu werd begin dit  jaar gestart met de aanmaak van een oplossing met 85 vol % alcohol 
bestemd voor handhygiëne. De bereiding gebeurt volledig op volumetrische basis. Het 
benodigde materiaal (containers, maatbekers, alcoholmeter volgens Gay-Lussac, dispensers 
en houders …) werd in België aangekocht. De alcohol en de glycerine kunnen ter plaatse 
worden aangekocht. “Ontwikkelingshulp artsen en apothekers alumni Leuven”  financierde de 
aankoop van het materiaal evenals de grondstoffen voor het eerste werkjaar. Een budget van 
2000 $ voorzien voor het jaar 2016 liet toe om per patiënt en per dag 7 ml alcoholische 
oplossing te gebruiken. Dit is ongeveer een derde van de hoeveelheid per patiënt in België. 
Van nagenoeg niets naar 7 ml per dag en per patiënt is echter reeds een aanzienlijke stap.  



De eenvoudige formulering (85 % alcohol, 2 % glycerine en 13 % water) werd uitgetest door 
apotheker Jef Totté.  Het bereiden van een alcoholische oplossing levert veel constantere 
resultaten dan een alcoholgel en deze is bovendien geschikt voor een frequent gebruik (kleeft 
niet). Er werd geopteerd voor een hoge concentratie aan alcohol (85 %) omdat deze sneller 
werkt dan lagere concentraties en bovendien actief is op sommige virussen zoals het 
norovirus (een belangrijke verwekker van diarree). De fabricatie werd door Jef Totté en Marc 
Lontie in Kisantu geïmplementeerd met collega Pathy Mukoko in de maand januari van 2016 
(foto’s 2-5). Voor de kwaliteitscontrole wordt een alcoholmeter van Gay-Lussac gebruikt 
waarbij de normen voorgesteld voor Afrika door de WGO, namelijk ± 5 % van de nominale 
waarde, worden aangehouden. Deze controle wordt toegepast op het water (0 %), op de 
aangekochte alcohol (96 %) en op het eindproduct (85 %). De alcoholische oplossing werd 
zeer goed onthaald in het ziekenhuis van Kisantu (foto 5) zodat we beslist hebben om het 
budget van 2000 $ voor alcohol en glycerine in 2017 te verlengen.  
 
In september 2016 werd collega Pathy Mukoko drie weken uitgenodigd in Leuven. Collega 
Pathy Mukoko kon deelnemen aan geselecteerde sessies van een symposium aan de 
KULeuven, georganiseerd onder leiding van Promotor  Prof. Dr. Jan Jacobs van het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.  Dit symposium handelde over de diverse 
aspecten van hospitaalhygiëne en was bedoeld voor franstalige medici en paramedici uit 
Afrika. Verder werden er voor collega Pathy Mukoko diverse bezoeken georganiseerd. Bij de 
kijkstages in  verschillende apotheken werd gevraagd om extra aandacht te besteden aan het 
stockbeheer. We werden ontvangen in vier ziekenhuis-apotheken: in het UZ-Leuven door 
Prof. Apr. Thomas De Rijdt en Apr. Marc Dooms, in het H. Hart Ziekenhuis in Leuven door 
Apr. Veerle Capoen, door Apr. Marc De Schepper in het St. Norbertus Ziekenhuis in Duffel 
en door Apr. Catherine Verbist en Apr. Guido D’Hollander in het Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal in Vlezenbeek. Ook de publieke apotheek van Apr. Claude Basunga in de Brusselse 
Matonge wijk stond op het programma.  
Prof. Dr. Jan Verhaegen liet de collega kennis maken met het UZ-GHB Leuven en Prof. Dr. 
Veerle Cossey heeft collega Pathy Mukoko persoonlijk ontvangen in de dienst  
ziekenhuishygiëne van hetzelfde ziekenhuis. Ook een geleid bezoek aan het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde van Antwerpen stond op het programma. Bij Labima in Brussel had 
collega Pathy de gelegenheid kennis te maken met een klein hedendaags farmaceutisch 
bedrijf. Twee medische laboratoria, het UZ GHB Leuven met Prof. Dr. Jan Verhaegen  en het 
MCH Leuven met Apr. Marc Lontie, ontvingen eveneens onze bezoeker. Collega Pathy 
Mukoko had verder een onderhoud met de professoren Thomas De Rijdt en Gert Laekeman 
en met Apr. Marc Dooms. We danken alle collegae en hun medewerkers voor de schitterende 
ontvangst. Collega Pathy Mukoko was dan ook zeer tevreden over het leerrijke en gevarieerde 
programma.  
 
Tijdens het symposium over ziekenhuishygiëne voor de Afrikaanse deelnemers verzorgde 
apotheker Pathy Mukoko een zeer geslaagde en fel gewaardeerde demonstratie over de 
bereiding van de alcoholische oplossing voor handhygiëne zoals ze nu wordt toegepast in het 
ziekenhuis van Kisantu in Congo. Uiteraard werd het product geëvalueerd en gewaardeerd 
door de deelnemers. Verschillende onder hen vroegen naar logistieke steun om dit ook in hun 
ziekenhuis te kunnen implementeren, ondermeer uit Benin, Boma en Budgala. Wij zullen hen 
hierbij financieel trachten te steunen. Jef Totté (bereiding van zalven) en Marc Lontie 
(alcohol, chloor en het Semmelweis verhaal, “Handwashing the forgotten lesson?”) traden op 
als docent tijdens het symposium in Leuven. 
 



Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni Leuven financiert de zending van 
2500 compendia naar Kinshasa op vraag van Prof. Gert Laekeman. 
 
(Jongere) collegae, die het project Kisantu verder willen steunen, ondermeer door een bezoek 
ter plaatse, zijn van harte welkom. 
 
Voor 2017 kijken we uiteraard met spanning uit naar de verdere evolutie van de verkiezingen 
in Congo. We zijn er van overtuigd dat het de moeite is om verder te gaan met de opgestarte 
projecten en rekenen hierbij volop op uw gulle financiele steun om dit mogelijk te maken. 
 
 
Met collegiale groeten,  
 
Marc Lontie (promotie 1968), ondervoorzitter “Ontwikkelingssamenwerking Artsen & 
Apothekers Alumni Leuven” namens Farmaleuven, drie missies in Kisantu 
(mailto:marcljm.lontie@gmail.com) 
 
Frans Gosselinckx (promotie1960), gewezen afgevaardigde van Farmaleuven bij 
“Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni Leuven” 
(mailto:frans.gosselinckx@skynet.be) 
 
Jef Totté (promotie 1964), afgevaardigde van Farmaleuven bij “Ontwikkelingssamenwerking 
Artsen & Apothekers Alumni Leuven”, drie missies in Kisantu 
(mailto:jozef.totte@uantwerpen.be) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



	
	
	

Foto1: Ziekenhuis Saint Luc in Kisantu. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	



	
	

Foto 2: Team van de apotheek in Kisantu voor de bereiding van de alcoholische oplossing: 
Eerwaarde Zuster apotheker Micheline Phongi, Prof. Apr. Jef Totté, de apotheker-assistent en 

apotheker Pathy Mukoko.  
	
	



	
	
	

Foto 3: Dispenser voor de alcoholische oplossing in Kisantu. 
	
	
	



	
	
	
	

Foto 4: Houder voor een dispenser met alcoholische oplossing in Kisantu. 
	
	
	



	
	
	

Foto 5: Sensibilisering voor het gebruik van de alcoholische oplossing in het ziekenhuis van 
Kisantu. 

	
	
	



	
	
	

Tabel 1: Effect van het intensief gebruik van een hydro-alcoholische oplossing voor het 
ontsmetten van de handen op de prevalentie van MRSA in Gasthuisberg Leuven (Prof. Dr. A. 

Schuermans). 
 

	


