
Jaarverslag 2017  Ananse /Offinsoman specialist hospital for urology 

 

Het Ananse hospital in Offinso  verleent reguliere urologische zorg  gedurende het gehele jaar. Op 

polikliniekdagen maandag en woensdag worden gemiddeld  40 consulten per spreekuur uitgevoerd.Het 

aantal  nieuwe patiënten groeit gestaag, er is een duidelijke toename van het aantal  pediatrische 

consultaties ,met name mannelijke patiënten met urethrale kleppen. Een mogelijke oorzaak hievoor is 

gelegen in het feit dat het hospitaal beschikt over  een kompleet  pediatrisch  resectie set. Op de vrijdag 

worden operaties uitgevoerd in  het Aninwah Medical Centre  ( A.M.C.).in Kumasi. 

  Het team In Aninwah Hospital is gespecialiseerd in de postoperatieve behandeling  van urologische 

patienten   .Sinds begin 2017 maakt  Dr Azor ,  hoofd afdeling urologie van het  Komfo Anokye Teaching 

hospital   ( K.A.T.H.) deel uit van het  operatieteam .Een en ander is gericht op het ontwikkelen van 

transurethrale  technieken  in het K.A.T.H. Genoemd ziekenhuis  is belast met de training van Ghanese 

urologen. Inmiddels is een  nauwe samenwerking ontstaan tussen het K.A.T.H. en het Ananse Hospital in 

Offinso. 

 Met de recente aanschaf van een electrolyt  analyser is het startsein gegeven voor  transurethrale 

ingrepen in offinso met name de prostaat resecties.Op deze wijze kan een electrolytstoornis  durante 

operationem  gedetecteerd worden .( aanschaf kosten 32.000 cedis). 

De TURP technieken zijn verder ontwikkeld met gebruikmaking van de camera waardoor betere 

instruktie mogelijk is. 

 In 2017 werd een malig een 40 feet container verstuurd gevuld met ziekenhuis equipment. De zeer 

hoge invoer lasten maken het moeilijk om deze verzendingen in de toekomst te continueren. Op dit 

moment wordt getracht met gouvernements  kontakten hieraan iets te doen. 

  In 2017 mocht het Ananse hospital  een gift van 12.500 euro ontvangen van de Soroptimisten groep in 

Utrecht.  Dit bedrag werd bijeengezameld voor uitbreiding van het   pediatrisch   instrumentarium . De 

leverancier Olympus Nederland  heeft dit bedrag verdubbeld tot 25.000 Euro. Transurethrale  

pediatrische  ingrepen kunnen op dit moment  in Ghana nog nergens anders worden uitgevoerd. 

  In 2018 zal een begin worden gemaakt met d e uitvoering van  transurethrale  ingrepen in  het Ananse 

hospitaal zelf. Door de groeiende kontakten met de  afdeling urologie van het K.A.T.H. komt de 

opleidings funktie  van Ananse steeds meer in beeld.  Er wordt gewerkt aan een  door het gouvernement 

geaccrediteerde opleidings status van Ananse. 

 Overige werkbezoeken aan  urologische afdelingen elders zijn   1.   Cape Coast  Teaching Hospital  

                                                                                                                   2.   Sunyani  Gouvernment  Hospital 

                                                                                                                   3.    Lagoon Hospital ,  Tema 

                                                                                                                    4.    Ridge Hospital ,Accra               



OPERATIE TABLEAU 2017 

 Lokaties  ,Offinso  en eerder genoemde instituten. 

 

TURP      (transurethrale  resectie van de prostaat)              :                                             55 

Cystoscopie                                                                                   :                                            81             

 Blaas biopten                                                                               :                                              3           

Verwijderen splint                                                                       :                                               1 

TURP  en Interne Urethrotomie vgls Sachse                           :                                               2                 

Interne urethrotomie (Sachse, Otis)                                         :                                             10 

Transrectale biopten van de prostaat                                      :                                             15 

Transurethrale resectie blaastumor ( T.U.R.T.)                      :                                                9     

Transurethrale resectie posterieure urethrale klep              :                                                9 

Lithitripsie   ,blaassteen                                                              :                                                4          

Uretero renoscopie                                                                     :                                                2           

Inbrengen suprapubische katheter                                          :                                                5 

Hernia  Inguinalis                                                                         :                                              16 

Scrotale exploratie ,inclusief intracapsulaire  

Orchidectomie  vgls.  RIBA                                                          :                                               8    

Operatieve behandeling van rectum prolaps 

Levator plastiek                                                                             :                                               1 

Haemorrhoidectomy                                                                    ;                                              10     

Rectoscopy ( evt Phenol injectie)                                               :                                              16 

Miscellaneous ( atheroma ,lipoma etc )                                    :                                                5 

Perianal fistula                                                                               :                                                 5 

PLND ( pelviene lymph node dissection )                                  :                                                 1 



                            

 


