Kameroen: Douala 1 april 2018
Terwijl het thuis koud en nat is, arriveer ik in een
vochtig Kameroen (33° C).
Open minded, maar ook voorzichtig. Het is zo
gemakkelijk om, met de beste bedoelingen
wanneer je vanuit Europa iets in Afrika
onderneemt, het foute te doen. Zo hoorde ik
enkele jaren geleden van een Spaans
Keniaanse missie waarbij een team chirurgen
naar Zanzibar vloog en op tien kinderen met
een waterhoofd een ETV uitvoerden. Twee
weken later waren de meesten van hen
gestorven.
Daarom reis ik naar Douala, want wil ik zien hoe
onze vrienden van Teo Aquitaine zo’n operatie
project als deze hier aanpakken. Wat gebeurt er
wanneer ze na een aantal ‘succesvolle’
operaties weer thuis zijn. Wie doet de
opvolging? Wat als er complicaties zijn? Is de
zorg dan nog betaalbaar voor ouders.
Teo Aquitaine van Bordeaux doet al enkele
jaren chirurgische projecten in Kameroen.
Vanuit Child-Help Frankrijk ga ik als observator
mee. Ik wil van binnenuit hun werk appreciëren
en er van leren in de hoop te kunnen we
bouwen op wat zij al jaren hier in Kameroen
realiseren. De samenwerking met het Franse
‘Teo’ kan ons helpen om met Child-Help France in Frankrijk voet aan de grond te krijgen. Daarbij
kan Teo de deur openen naar Franstalig Afrika waar ChildHelp tot nog toe te weinig actief is.
Het operatieschip van ‘Mercy Ships’ ligt nu al 8 maanden
in Douala aangemeerd.
Ik heb mezelf uitgenodigd om de boot te bezoeken.
Jeanne, de vrouw van Dominique, de Kameroense
kinderneuroloog, zou alvast met me meegaan. Voor
‘security reasons’ heb ik onze namen, nummerplaat van
de auto en paspoortnummers aan de boot moeten
doorgeven. Op de vlucht naar Douala ontmoette ik een
Hollandse vrouw van 20 jaar oud die voor 4 maanden in
de wasserij van de boot gaat werken. Ze had hiervoor
serieus moeten sparen wat vluchten en verblijf op het
schip moeten de vrijwilligers zelf betalen.
Dominique, is onze gastheer. Dat stelt me alvast gerust
voor de opvolging van de kinderen na chirurgie. Pediaters
zijn zo belangrijk voor ons. Hij heeft 5 jaar in Frankrijk
gewerkt en zo is Jean Rodolpho Vigne, de neurochirurg
van Bordeaux, bij hem terecht gekomen.
Voor ons zijn kinderartsen van groot belang

Door de massale stakingen op Marcon’s besparingen komt het Franse team een dag later en
geniet ik exclusief bij Jeanne en Dominique van een gastronomisch welkomdiner. Heerlijk, maar
vooral interessant om met hen over de situatie in Kameroen te spreken. Jeanne is oftalmoloog,
ze had gesolliciteerd bij Mercy Ships en was bijna aangenomen, maar ze viel er in een tweede
ronde af, omdat de lokale autoriteiten andere kandidaten naar voor geschoven hebben. Politiek,
zuchtten ze.
Het bezoekje aan het schip kan best spannende worden.
Kameroen is een rijk land. Het besteedt maar 4,1% van het BNP aan gezondheidszorg waar het
achteraan de 163ste plaats van het wereldpeloton bengelt. Tomod Leste doet met 1,5% nog
slechter (index Mundi), maar dat is hier een magere troost.
Dominique legt me uit dat en geen ziekteverzekering is in Kameroen en dat alle kosten op de
patiënt vallen. Daarom geraken de meeste
kinderen niet voorbij de traditionele helers
bij de eerste noodzakelijke chirurgie. Zij
verdwijnen in de achterkamers van de
getroffen gezinnen en bereiken zelfs de
gezondheidsstatistieken niet. Zo blijven ze
onder de radar van de politici, van de
gezondheidzorg en van de meeste NGO’s.
Ik heb Dominique gevraagd of we tijdens
het Teo operatieproject ook de ouders
kunnen samenbrengen. Als er in een land
iets kan veranderen dan is het door hen.
Het gaat om hen en om hun kinderen. Dit
zijn Kameroense kinderen en is hun lot
een verantwoordelijkheid van het land.
Deze eerste bijeenkomst wil Child-Help
Child-Help France doneerde 10 shunts
dan ook graag financieren.
Wanneer ik vertel van de Spaans Keniaanse missie, zegt Dominique dat ook na de laatste missie
drie kinderen gestorven zijn. Hij staat in voor de opvolging, maar is bang dit niet aan te kunnen.
Daarom wil hij deze keer een nog strengere selectie voor chirurgie.
Ik ben benieuwd.
Douala: 2 april
Het vijfkoppig Franse team is gisteren laat toegekomen en heeft 300 kg medisch materiaal bij. Er
is ook een straatkunstenaar en zijn galeriehouder meegekomen om in het ziekenhuis een
wandschildering te maken. Twee
neurochirurgen en een anesthesist zijn uit
Yaounde overgekomen om het team te
versterken.
Met twee auto’s vertrekken we naar het
Laquintine overheidsziekenhuis dat in 2014
door Chinezen is gebouwd. De gebouwen
ogen veel ouder. In de centrale hal zitten
ouders en kinderen al te wachten. Veel
komen hier voor het eerst omdat ze
gehoord hebben van de humanitaire actie
die hun kinderen gratis kan verzorgen.
Verder lijkt het ziekenhuis allesbehalve
overbezet. Dominique zegde dat de
toegangsprijs hier duurder is dan in ander
ziekenhuizen en dat daarom mensen
Téo Aquitaine heeft 300 kg medisch materiaal bij
wegblijven. Hij heeft nagedacht over ons

gesprek van eergisteren. “We moeten een incidentiestudie doen. Ook kunnen we, zoals je
vertelde over Tanzania, ook hier gratis pediatrisch consulten organiseren. Waarom niet op de
wereld spina bifida dag van 25 oktober?” Ik vind het een prachtidee maar dan moet je ook de
zorg voor die kinderen aankunnen wanneer ze verwezen worden en daarvoor hebben we de
capaciteit niet
Ik help bij het uitladen van het medisch
materiaal en ben onder de indruk van wat ze
allemaal voor het ziekenhuis bij hebben. Veel
zal hier als donatie achter blijven.
Ik heb tien Chhabra shunts bij die ik aan de
lokale chirurgen officieel overhandig.
Na het welkomwoordje van de directeur gaan
we aan de slag. De consultaties beginnen en ik
krijg een apart kamertje aangeboden. Maar ik
verkies me met de wachtende ouders in de
wachtzaal te zetten en ga met hen gesprekken
aan. Zo horen ze ook van elkaar wat ze mij
vertellen en kan ik mensen samen brengen. Ik
vertel dat ik ook een vader ben van een kind met
een waterhoofd en daardoor krijg ik alle
vertrouwen.
Ashley is 11 maanden geleden normaal geboren
maar aan twee drie maanden verloor ze gewicht
en werd haar hoofd groter en groten. Ze is naar
hier gekomen omdat ze chirurgie anders niet
kan betalen. Maar intussen is Ashley blind
geworden ze reageert amper en is het niet zeker
of chirurgie haar situatie zal verbeteren. Ze heeft
nog twee meisjes een van 5 en eentje van 3 jaar
oud. Die vragen wanneer gaat de dokter haar genezen. Haar man werkt als taxichauffeur met
een moto. Ze staat er helemaal alleen voor. Vriendinnen komen niet meer en ook van de familie
is er geen steun of begrip. Ze weent. Ook hier is armoede en een niet toegankelijke
gezondheidzorg de belangrijkste oorzaak
van niet behandelen. Het team van
Bordeaux is hun enige hoop.
Andrian is 9 maanden oud. Hij is actief en
wakker maar ook zijn hoofd is al serieus
uitgezet. Zijn moeder en zijn oom hebben
twee dagen gereisd om hier te geraken.
Amelie heeft haar moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder bij. Ze hebben de
hele nacht gereisd. Zij zijn al bij de dokter
geweest en wachten voor een afspraak bij
de anesthesist. Als die groen licht heeft
krijgt hij een shunt. Omdat iedereen hier
frans spreekt is het contact met de ouders
veel directer dan in andere Afrikaanse
landen. Ouders stellen de juiste vragen
die ik graag beantwoord of waarvoor ik
verwijs naar de artsen.
Sommige kinderen zoals Ashley wordt
chirurgie geweigerd omdat het kind al
teveel schade heeft opgelopen en
chirurgie gevaarlijk zelfs kan zijn.

Ashley is intussen blind geworden en kan niet meet
worden geholpen

Dr. Vigne roept me bij een meisje met spina
bifida occulta. Ze loopt en is heel alert. Maar
haar urine is troebel. Van katheteriseren heeft
ze nog niet gehoord. Ik leg haar uit wat er kan
en dat we ook hier mensen gaan opleiden in
continentie management om haar dochter te
helpen. Ze krijgt nog een echografie van de
nieren om te kijken of er al schade is door de
infectie.
Tijdens de lunch spreek ik Dr. Vigne aan. Wat
is het plan voor de kinderen die geen chirurgie
krijgen maar waar hun hoofd blijft groeien.
Moet je niet, zelfs wanneer het alleen maar
gaat om het comfort van de moeder en kind,
het kind toch opereren? Zelfs als het gaat om
een vorm palliatieve zorg. Misschien moeten
we in eerste instantie tonen dat deze kinderen
kunnen geholpen worden. We moeten voor dit
werk een goede reputatie opbouwen anders
krijgen we een slechte naam. Blanken uit
Frankrijk opereren en het kind sterft, dat is
geen reclame.
Andrian is levendig maar heeft al een veel te groot
Voor het individuele kind lijkt me opereren het
hoofd. Hij zal een operatie krijgen
beste zelfs wanneer het kind sterft. Je kan toch
niet het hoofd laten groeien tot een gigantische omtrek zodat de moeder het kind zelfs niet meer
in haar armen kan nemen. Maar voor het project en het geloof in de toekomst van deze kinderen
zijn ook succesverhalen nodig. Goede kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Dr. Vigne begrijpt
het probleem. Het is soms kiezen tussen twee
kwalen. Niets doen of riskante chirurgie.
Ik ga zitten naast een moeder waar chirurgie
geweigerd wordt. Ze weent bitter. Andere moeders
manen haar aan sterk te zijn. Ik vertel hen waarom
ze zoveel verdriet heeft. Dan krijgt ze begrip.
Bij het verlaten van het ziekenhuis zit een moeder
met een kindje met spina bifida met tranen in haar
ogen. Haar baby is stervende en kan niet meer
geopereerd worden. Het is avond en ze geraakt
niet meer naar huis. Kameroen is het zoveelste
onherbergzame land voor onze kinderen.
Dominique zegt dat dit maar het topje van de
ijsberg is. Deze moedig moeder is uiteindelijk hier
geraakt. Ze heeft haar kindje met liefde verzorgd
en deze missie was haar laatste hoop. Maar het is
te laat en moet haar stervend kind terug naar huis.
Ik regel voor haar een bed voor de nacht.
Toch is de missie hier is zinvol, omdat kinderen
een kans krijgen die ze anders niet krijgen. Het is
een kans om te tonen dat behandeling mogelijk is,
maar dat die tijdig moet gebeuren. Maar het
gezondheidssysteem moet toegankelijker worden.
Armoede mag niet de oorzaak zijn van de
langzame dood van duizenden kinderen per jaar.

Dit meisje heeft spina bifida occulta, maar zij
moet dringend CIC leren

Daarom hoop ik dat ouders zich verenigen en naar de pers en naar de politiek stappen om het
probleem aan te klagen. Zij moeten een stem krijgen, de stem van jaarlijks 7000 nieuwe gezinnen
die in onmenselijke omstandigheden machteloos staan tegenover een onherbergzame
samenleving.
Douala, 3 april
Amer de Franse anesthesist vergezelt me naar mijn afspraak met Mercy Ships dat nu is
aangemeerd in Douala. Jeanne kan
toch niet mee want haar babysit is ziek.
Amer is ontgoocheld want de
operatiezaal waar ze twee dagen alles
hadden geïnstalleerd was bezet door
een gynaecologe die het net voor hun
neus had ingepalmd. Wanneer alles in
een andere zaal was geïnstalleerd
daagde de geselecteerde patiënten
niet op. Van de 5 geplande operaties
hebben ze er maar 2 kunnen doen.
Wat een gemiste kans. Drie
neurochirurgen, twee anesthesisten,
twee operatieverpleegsters zonder
werk wachtend op Godo.
De ouders van een kind met spina
bifida weigerde op weg naar een scan
verder hulp. Een goed kind dat echt
kon geholpen worden…. Ik vraag me af
wat er daar is gebeurd. Ik vrees dat het
weer om geld en armoede gaat. Dat
zou alleszins niet mogen op een
humanitaire actie als deze. Het toont
misschien dat het ziekenhuis
onvoldoende het project steunt. We
gaan deze samenwerking goed
moeten evalueren en mechanismen
Deze missie brengt hoop aan ouders en kinderen
inbouwen dat dit niet meer mogelijk is.
Er moet totale transparante komen in
wat wie hier betaald. Voor ons maar vooral voor de patiënten. Zij zijn naar hier gekomen omdat
ze het geld niet hebben voor chirurgie. Het feit dat ze hier zijn, is dat ze gemotiveerd zijn. Dus we
moeten uitzoeken wat hier is fout gelopen.
Mercy Ships is een omgebouwde ferry voor treinen. Corne Blom, de directeur van het varend
ziekenhuis, leidt ons rond. Het is een indrukwekkend geoliede machine die duizenden mensen
gratis aan topchirurgie helpt. Over enkele dagen verlaat Mr. Blom na 5 jaar het schip om
ondervoorzitter te worden van de internationale programma’s van Mercy Ships Internationaal. Hij
toont bijzondere interesse voor het gefocuste werk voor spina bifida en hydrocefalie dat ChildHelp doet. Mercy Ships wil nauwer samenwerken met NGO’s die actief zijn in de landen waar ze
aanmeren. De boot is telkens voor 10 maanden in een land, maar elke missie is ingebed in een 5
jaar lang programma. Al bij al zijn bijna 1000 stafleden betrokken bij een missie. Een voorpost die
alles plant en organiseert, ook de selectie van patiënten. Ze hebben ook in de stad een soort
Huis van de Hoop waar patiënten kunnen verblijven voor en na de behandeling. Ze noemen het
ook een plaats van de hoop. Wanneer het schip een land verlaat, blijft er nog een tijd staf van
Mercy Ships in het land om opvolging te verzekeren. De contacten van NGO’s kunnen erg nuttig
zijn in de selectie van patiënten. Maar ook kunnen NGO’s als de onze de aanwezigheid van een
schip aangrijpen om eigen activiteiten samen met Mercy Ships te plannen. Preventie
bijvoorbeeld. Tijdens elk verblijf hebben ze ook een periode dat ze aangezichtschirugie doen
waarvoor ze ook neurochirurgen nodig hebben. Het is een midlijn-defect zoals spina bifida maar

in het aangezicht.. Dat zou meteen
een ingang zijn tot samenwerking.
Mr. Blom vertelt ook dat ze jaarlijks
hun scoop voor chirurgie willen
herbekijken en spina bifida en
hydrocefalie zouden kunnen
overwogen worden. Samen spraken
we af om de mogelijke synergiën
tussen beide organisaties te
onderzoeken zeker in de landen
waar Child-Help al jaren actief is. Mr
Blom zal ons het schema van de
geplande projecten bezorgen. Een
tweede en groter schip staat in de
steigers. Ik geloof dat een
samenwerking tussen Child-Help en
Mercy Ships verder moet
geëxploreerd worden. Voor de
obligate foto stelt Mr. Blom ons voor
aan Warrie Blackburn, de algemeen
directeur van het ship.
4 april ’18
Vandaag heeft het Franse team 4
operaties verricht. Gisteren twee.
Voor de oudermeeting die ChildHelp initieerde was er veel
belangstelling. Ook de en de pers en
verschillende artsen waren er.
Alleen voor de persbelangstelling
Mercy Ships en Child-Help onderzoeken verdere
was deze dag zinvol. Spina bifida en
samenwerking
hydrocefalie bestaan niet voor dit
land en haar politici. Ik gaf een
korte inleiding waarbij ik als vader van Liesje de ouders toesprak en vooral hen hoop wou geven.
Ik probeerde hen zo te versterken dat ze hun lot in eigen handen kunnen nemen. De ouders
vertelden openlijk wat hun problemen waren en hadden vele vragen. Wanneer die te medisch
waren heb ik ze doorgeven aan de artsen. Waar het kon, liet hen zelf antwoorden zoeken. Het
was ontroerend te zien hoeveel van de ouders dankbaar zijn voor het werk dat Dominique hier
doet. Verschillende ouders stonden op en engageerden zich om start te maken van een
vereniging voor spina bifida en hydrocefalie. Een de eerste stap is een de oprichting van een
WhatsApp groepje voor ouders.
Op weg naar het hotel wisselden met de Franse neurochirurg Jean Rodolphe Vigne ik ideeën uit
hoe we de missies kunnen verbeteren. Nu betalen de ouders nog veel voor hun gratis diensten.
Dat moet volgens mij anders in een humanitaire missie. Hij ziet Child-Help vooral een rol spelen
in het versterken van de ouders. Wij zijn complementair maar leggen ook andere accenten. Hij wil
als arts in Kameroen de geneeskunde verbeteren. Child-Help wil bijdragen tot een zorg die meer
kinderen helpt. Van de om en bij de 7000 nieuwe van onze kinderen krijgt maar een fractie de
zorg die ze verdient. Ik wil de barrières in kaart brengen die maken dat zoveel kinderen niet de
primaire zorg krijgen. Jean Rodolphe’s focus is een up to date geneeskunde ontwikkelen in
Kameroen. Volgens mij is er een tussenweg mogelijk maar moet de discussie ten gronde
gevoerd worden. Hierbij kunnen de Child-Help artsen zoals Ben Warf, Carla Verpoorten en
Theresa Harbauer met hun Afrika ervaring bijdrage aan de discussie met het Franse team. Ik
geloof dat we onze meest recente kennis van het Noorden moeten vertalen naar de realiteit van
het land waar we een project starten. Het continentie management project dat onze experten
ontwikkelden is daarvan een schitterend voorbeeld. Het moet mogelijk zijn de kwaliteit van de

geneeskunde te bewaren en te werken met wat realistisch en betaalbaar is in een land. Maar het
is een moeilijke evenwichtsoefening. Want een scan of RMI vragen is medisch natuurlijk

Dominique wordt door vele ouders geprezen voor zijn werk voor hen en hun kinderen .

interessant en soms broodnodig. Maar als die scan maakt dat de ouders verdwijnen omdat ze die
scan niet kunnen betalen dan is die scan de barrière waardoor het kind geen chirurgie krijgt. Een
discussie die ongetwijfeld verder gezet zal worden en waarvan ik hoop dat de beide organisaties
van gaan leren.
Douala: 6 april
De zeer korte maar intense missie in Douala loopt ten einde. Gisteren hebben de chirurg uit
Yaounde en die van Bordeaux samen met de Franse pediater en ik een lezingen gegeven aan de
medische staf en studenten het Laquintinie ziekenhuis van Douala. Alles samen heeft de
chirurgische missie van Teo Aquitaine 10 operaties verricht en door die samenwerking lokale
artsen getraind. De opvolging van de chirurgie ligt in de handen van de lokale neuropediater
Dominique.
Het Franse team is enthousiast en bouwt met zijn twee missies per jaar, een werkbare relatie op
met de lokale medische teams. Ze plannen een nieuwe missie in Yaounde in oktober. Er bestaat
een vriendschapsverdrag tussen de steden Douala en Bordeaux wat veel faciliteert zoals gratis
visa voor de ploeg en wetenschappelijke en culturele uitwisselingen. Vanuit die culturele
samenwerking heeft het Teo team deze straatkunstenaar meegenomen die op een muur van het
ziekenhuis een 5 meter hoge schildering heeft gemaakt van een moeder en kind. Erg mooi. Ook
is er een fotograaf meegereisd die een rapportage van het project tegen de een parkomheining in
Bordeaux zal presenteren.

Hoewel de kosten voor de ouders nog erg liggen voor een humanitaire missie, doet het
ziekenhuis nu ook al een belangrijke financiële inspanning zoals, het betalen van de hotelkosten
en een aanzienlijke bijdragen aan de ziekhuiskosten van de patiënten.
Om de kosten van de medische beeldvorming voor de ouders te reduceren stelt Dominique voor
dat hij zou getraind worden in echografie. Ze hebben in zijn zieken

huis het nodige materiaal en zo kan hij, na training ook anderen trainen. Moesten de
neurochirurgen kunnen echografie aanleren ipv dure en belastende scans te vragen, dat zou al
een stap in de goede richting zijn.
Dominique droomt van een missie naar aanleiding van de wereld-dag voor spina bifida op 25
oktober en een Franse radioloog die
samen met hem een week echografieën
doet. Een goed en haalbaar plan denk ik.
Ik deel zijn idee met de Jean Rodolphe,
Franse neurochirurg, die het idee binnen
Teo Aquitaine zal bekijken. Ik dank het
Teo-team voor hun gastvrijheid en
samenwerking. De missie is voor mij
althans geslaagd en een gezonde basis om
te bouwen op een verdere samenwerking.
Ik hoop dat dit een start is van een
beginnende oudergroep in Kameroen. Het
gaat om hen en wij hebben hen nodig om
van binnen uit de gezondheidzorg voor
onze doelgroep te verbeteren. De
persaandacht voor deze missie was
aanzienlijk. Wij hebben hen nodig om via
de publiek opinie de politici tot beweging te
brengen.
Ik heb weer veel geleerd. De
samenwerking met de universiteit en het
stadsbestuur van Bordeaux opent hier vele
deuren. Dit is iets wat wij met Child-Help te
weinig hebben onderzocht. Al jaren
werken we met artsen van onze
universiteiten samen zonder dat we het
management er bij betrekken. Deze
De straatkunstenaar maakt op de gevel van het zieken- interuniversitaire samenwerking heeft veel
huis een prachtig beeld van een moeder met kind
potentieel.
Merci Teo Aquitaine, merci Dominique, merci Jean-Rodolphe, Merci à tous.

