
                                        

 

SCAD NIRMAN PROJECT ‘OOGZORG’ 

SITUATIESCHETS 

In de landelijke dorpen waar SCAD werkt, zijn oogaandoeningen veel voorkomend als gevolg van onveilige 

werkomstandigheden, slechte hygiëne, ondervoeding…alsook geen toegang tot ‘oogzorg’. 

De mannen en vrouwen die in de zoutpannen werken,  hebben door de weerkaatsing van het felle zonlicht op 

de zoutmassa nog een verhoogd risico op ernstige oogbeschadiging. 

Bij de oudere populatie zien we bijkomend vaak invaliderende visusproblemen ten gevolge van cataract, die 

niet tijdig gedetecteerd en behandeld werd. 

PROBLEEM 

De Gezondheidszorg georganiseerd door de Overheid bereikt deze gemarginaliseerde, afgelegen 

plattelandsdorpen niet. 

Door de extreme armoede kunnen ze zich financieel geen oogonderzoek en -behandeling permitteren… met 

vaak verlies van het gezichtsvermogen tot gevolg wat tot nog meer ellendige omstandigheden leidt.  

 

SCAD NIRMAN AANPAK 

SCAD NIRMAN realiseert oogonderzoek en -behandeling binnen het Tuticorin en Tirunelveli District (de regio 

van de SCAD-dienstverlening, qua grootte vergelijkbaar met gans Vlaanderen).  

Ze doen dit door het organiseren van ‘Eye Camps’ = visusonderzoek en -advies in de dorpen.  

Leden van de SCAD vrouwen zelfhulpgroepen identificeren de doelgroep en begeleiden hen bij een ‘Eye Camp’-

consult (georganiseerd door de SCAD Health coordinator en het SCAD Health team). 

Op een oogkamp zijn gemiddeld 85 patiënten aanwezig. Een deskundig team van de Oogkliniek waar SCAD mee 

samenwerkt, voert zowel een algemeen onderzoek als een visusonderzoek uit waaronder een zicht-, oogdruk- 

en dilatatietest. Wie het nodig heeft, krijgt een bril voorgeschreven zonder persoonlijke opleg. 

Geneesmiddelen worden gratis verstrekt. 

Indien medische behandeling (bvb igv diabetes) of chirurgische interventie in de Oogkliniek geadviseerd is, 

ondersteunt SCAD hen in de planning ervan, komt financieel tussen en organiseert de postoperatieve 

opvolging. 

SCAD organiseert oogonderzoek in de dorpsscholen, zodat kinderen met visusproblemen vroegtijdig onderkend 

worden.   

Bewustmakingscampagnes en vormingen worden georganiseerd op dorpsniveau (voor zelfhulpgroepen, in de 

dorpsscholen). 

Het resultaat van deze SCAD dienstverlening heeft naast het curatief resultaat (= behandeling van de 

oogproblematiek) dus ook een belangrijke preventieve impact (= voorkomen van het ontstaan van 

oogproblemen). 

 

Werd gerealiseerd met de 2.500€ gift specifiek voor oogonderzoek en -behandeling in 2019 

- 529 patiënten werden onderzocht en behandeld tijdens 6 ‘Eye Camps’.  

- 249 personen ondergingen een cataractoperatie.  

- 392 kinderen werden opgevolgd/behandeld ikv visusproblematiek. 

- 164 brillen werden verstrekt 

- 6 Bewustmakingscampagnes ‘preventie van oogproblematiek’ gingen door. 

- 6 ‘Gezonde voeding’opleidingen werden georganiseerd. 

GEEN DRUPPEL OP EEN HETE PLAAT…MAAKT EEN GROOT VERSCHIL…DANK DANK DANK!!! 


