Wanneer de puzzel past
Dar es Salaam, juni 2017
In juni reisde ik naar Dar es Salaam met vrienden die het House of Hope mee financieel
mogelijk maakten. Met Dr. Pam Follett, de Amerikaanse
neuropediater, die mee aan de wieg stond van dit initiatief,
nam ik een binnenlandse vlucht naar Mwanza en we
hebben kennis gemaakt met een ziekenhuis dat bij ons 600
shunts per jaar aanvraagt. Neurochirurg Dr. Shabani van
MOI, onze partner in Dar es Salaam, heeft de chirurgen
daar opgeleid. Daar ontmoette ik Janet en Walter, een
Tanzaniaans koppel dat zich, naast kinderen met kanker,
zich ook is gaan inzetten voor onze kinderen. Ze hebben
FOCC opgericht, een organisatie die echt verschil wil
maken. Ze zijn met de Tanzaniaanse oudergroep ASBATH
de initiatiefnemers geweest van het project in Mwanza.
FOCC werkt er met vrijwilligers die dagelijks op de
ziekenzaal aanwezig zijn. Ze hebben een ziekenhuisbadge
Ouders in het centrum van FOCC
en mogen overal gaan en staan zoals andere stafleden.
FOCC startte op twee bushaltes afstand van het House of Hope een dagcentrum waar
ouders met hun heel zieke kinderen terecht kunnen
voor fysiotherapie en steun. Een bijzonder positief en
ontroerend initiatief dat ook werkt met vrijwilligers.
Ook Sipha die nu voor ASBATH de administratie doet,
geeft er in het weekend haar vrije tijd aan. Wanneer
de kinderen kine krijgen worden de ouders getraind
in het maken van verkoopbare producten zodat ze
een kleine zaak kunnen starten om financieel te
overleven. Mooie design spulletjes. Ik kocht hun hele
winkeltje leeg.
Het winkeltje van FOCC

Shabani in MOI zoekt oplossingen

Het werd weer een mooi verhaal van hoogtes en laagtes
in de strijd voor onze kinderen. Laagtes waren er ook.
Want bij alles wat je doet is er een groot risico van
ongewenste neveneffecten en corruptie. Ik heb zo lang
gedacht dat ik met het doneren van shunts zo alleen maar
kan helpen. Je kan geen spaghetti koken met een shunt,
dacht ik dan. Maar zo onschuldig is het niet. Een shunt is
een prachtige oplossing wanneer een kind acute overdruk
heeft in de hersenen, maar een kind opereren wanneer
het niet nodig is, is misdadig en vooral slechte
geneeskunde. Welke eisen kunnen wij stellen aan
chirurgen die onze shunt gebruiken? Kwaliteitsnormen en

selectiecriteria… Ja het minimum is dat ze die shunts niet mogen verkopen aan de ouders.
In Dar is gebleken dat dat moeilijk te controleren valt. 50 van onze shunts werden in MOI
gestolen en verkocht aan hopeloze ouders op de zwarte markt. Nog erger was dat één van
de assistenten van Shabani ouders
verplichtte om dure Amerikaanse met
antibiotica geïmpregneerde shunts
aan te kopen om het kind te opereren.
Terwijl ouders en vrijwilligers aan het
fundraisen
sloegen
om
die
astronomische bedragen bijeen te
krijgen
werden
kinderen
niet
geopereerd en daardoor blind. Ik
vrees dat die chirurg heel wat geld
krijgt van de shuntverdeler per
geïmpregneerde shunt die hij plaatst.
Ik heb dit allemaal gerapporteerd aan
Ouders en hun kinderen krijgen training terwijl ze wachten in
Dr. Shabani en we zoeken met hem
de MOI neurochirurgisch kliniek
naar wegen om dit in de toekomst niet
meer mogelijk te maken. We informeerden alvast de ouders op de afdeling, de FOCC
vrijwilligers in de ziekenzaal, ASBATH en de nieuwe Cure coördinator dat het uitstellen van
chirurgie niet kan en dat onze Chhabra shunts goed zijn en hun diensten hebben bewezen.
Het is niet de shunt die het succes bepaalt maar de kwaliteit van de selectie, de steriele
omstandigheden in de operatiezaal, voorbereiding en uitvoering door de chirurg. Dus de
arts is belangrijker dan het type shunt.

Haydom, juli 2017
Nu ga ik over en weer naar Haydom om er een seminarie bij te wonen voor en over spina
bifida en hydrocefalie. Haydom is een stadje in het
midden van Tanzania dat gebouwd is rond een
ziekenhuis met 400 bedden. Noorse missionarissen
hebben het daar in ‘the middle of nowhere’ in de jaren
60 hebben neergepoot. Ik ben er ooit geweest, meer
dan 15 jaar geleden. Ik herinner me vooral de 6 – 7 uur
lange route langs slechte, stofferige wegen. Het
ziekenhuis had een goede naam en een veelbelovende
website. Ze hadden een chirurg die kon shunten. Een
Europese verpleegster, die er al enkele maanden
werkte, ontmoedigde me om voor onze kinderen daar
wat te beginnen. Zij zegde dat door gebrek aan
verpleging de eenvoudigste basiszorg niet voorhanden
is en kinderen sterven aan infecties op een overvolle
afdeling. Daarom besliste ik om heel bescheiden te
De meeste kinderen zien er goed uit.
starten. Ik gaf hen een aantal shunts en organiseerde

een continentietraining vanuit CCBRT Moshi, ons project aan de voet van de Kilimanjaro.
Onze bescheiden actie in Haydom heeft een tijdje gewerkt, maar verder hoorde ik er niets
meer. De samenwerking zou zijn stilgevallen omdat CCBRT geen interesse meer voelde van
de mensen in Haydom.
Tot, out of the blue, ik enkele
maanden geleden gecontacteerd
werd door Theresa Harbauer, een
jonge Duitse pediater die vijf jaar
geleden in Haydom is beland en er
twee jaar heeft gewerkt. Ze is op
vraag van de toenmalige Noorse
directeur zich voor onze kinderen
gaan inzetten. En, als ik haar kan
geloven, heeft ze daar een heus
spina bifida team opgezet.
Wanneer ik haar vraag waarom
kinderen met spina bifida en
hydrocefalie
haar
speciaal
interesseerde, antwoordt ze
meteen: voor de ouders, die zijn
fantastisch.
Haar project wil ik nu bezoeken,
drie jaar nadat ze Haydom verliet.
Spannend, want zulke initiatieven
stoppen soms abrupt wanneer de
centrale persoon wegvalt of een
nieuw management aantreedt.
Dr Theresa Harbauer startte in Haydom een spina bifida team

Dit initiatief van Theresa zie ik als onverwachts godsgeschenk in het soms eenzaam gevecht
voor onze kinderen. Daar word ik
gelukkig van. En, Haydom werkt!
Meer dan 40 ouders zijn
opgedaagd en veel van hun
kinderen doen het bijzonder
goed.
Collega’s van onze projecten
vanuit Moshi, Arusha en ASBATH
zijn er ook en maken indruk op
mij door hunenga-gement en
enthousiasme.
Het hele ALMC-team dat ChildHelp ondersteunt is er en CCBRT

Meer dan 40 gezinnen dagen op

Moshi ondersteunde de ouders financieel door hun transportkosten terug te betalen. Ze
stuurden Shedrack Domingo, een fysiotherapeut en financierde de ALMC mensen om hier
training en zorg te geven.
Wat een fantastische bundeling
van
krachten.
Henry,
de
fysiotherapeut
van
Haydom
bezielt en organiseert dit geheel.
Hij kent alle kinderen en ouders bij
naam. Hij weet hun geschiedenis
en hun zorgen.
De ouders krijgen lezingen,
trainingen
en
worden
in
discussiegroepen
ingedeeld.
Shedrack geeft advies voor
technische hulpmiddelen zoals
beugels, aangepaste stoeltjes,
schoenen. Hij doet nauwkeurige
metingen voor apparaten en
Shedrack heeft leuke in huis technieken om ouders actief te
betrekken in de groepsdiscussies
noteert het allemaal in zijn boekje.
Hij heeft ook een aantal leuke technieken in huis om de ouders actief te betrekken in de
groepsdiscussies.
Intussen onderzoekt Theresa één voor
één alle kinderen. Met de ultrasound
bekijkt ze waar nodig de nieren. De
meeste kinderen doen het goed.
Eentje moet besneden worden omdat
het katheteriseren niet goed lukt. Een
jongen van 16 is 'dizzy' zonder
aanwijsbare redenen. Nog eentje
heeft twee shunts ingeplant gekregen
waarvan eentje niet werkt. Catherine
doet de tweede dag 4 operaties. Het
ijzer wordt hier gesmeed wanneer het
heet is want deze straatarme ouders
geraken niet naar Arusha. Wat nu kan
wordt nu ingeplant wordt ook meteen
Dr. Theresa en Henry onderzoeken een jongetje met SB
gedaan.
Theresa is een echte tropenarts geworden die als het om leven en dood gaat zelf
chirurgische ingrepen doet. Dr. Catherine heeft haar leren shunten omdat er toen Theresa
in Haydom verbleef, niemand was die het kon of wou doen. Theresa doet ook echografieën
op een toestelletje dat ze vanuit Duitsland meebracht en ook voor het ziekenhuis
achterliet. Ze heeft al onze protocollen en documenten uitgeprint en zich ingewerkt in het
continentiemanagementprogramma.

Er is veel veranderd in Haydom.
De Noorse ouders van hun
overleden kind Leena hebben de
bouw van een mooie en ruime
kinderafdeling gefinancierd, ‘the
Leena ward’. Het ziekenhuis heeft
nu, naast Henry, een eigen
pediater
en
een
chirurg
betrokken in de zorg voor onze
kinderen. Ze missen misschien
nog een maatschappelijk werker
en een ergotherapeut, maar dit
kan een volwaardig spina bifida en
hydrocefalie team worden.
Theresa is enthousiast en
intelligent, bescheiden maar
doortastend. Ze luistert en gelooft
Theresa en Henry hebben een ziel in het project geschopt
in de potenties van kinderen en
hun ouders. Twijfelt voldoende
om niet te zeker te zijn, want dat
kan in de geneeskunde ook weer
gevaarlijk zijn. Het is een bruisend
geheel waarvan ik stiekem geniet omdat wij met IF en Child-Help daar in een ver verleden
toch een aantal zaadjes van hebben geplant. CCBRT, ALMC zijn er samen met Child-Help
met spina bifida en hydrocefalie gestart. Zij hebben het mooie werk van Theresa in Haydom
mee mogelijk gemaakt. Via ALMC kregen ze het shunts en het nodige
incontinentiemateriaal.
Ik voel me als een van de ontbrekende stukjes van een puzzel die nu samenvalt. En deze
puzzel in Haydom past. Een spina bifida project op 6 tot 7 uren afstand van Arusha
geïnitieerd door een jonge Duitse artse. Niet evident want, kort na haar vertrek uit
Haydom, heeft een Nederlandse arts geprobeerd het hele project te begraven maar dat is
gelukkig niet gelukt. Henry, ondersteund door twee verpleegsters, de pediater en de
chirurg hebben verbeten verder gedaan.
Theresa vraagt me de ouders toe te spreken. Ik maakte een fotopresentatie van een aantal
volwassenen met spina bifida. Ik wil deze ouders hoop en liefde brengen als belangrijkste
elementen in de zorg van hun kinderen. Ik vertel over Margo, mijn opvolger als voorzitter
bij IF, die zelf spina bifida heeft en nu in de vijftig is en naast kinderarts en geneticus werd.
Ik stel hen voor aan Franscesca die nu in Kenya 80 kinderen met spina bifida begeleidt in
een pensionaat. Hoe Olga, na psychologie succesvol te hebben beëindigd revalidatiearts

werd en nu gehuwd is en twee kinderen heeft. Op een foto toon ik de dirigent Jeffrey Tate
van de opera van Napels en vertel over Amina die nu de jeugdleider werd binnen ASBATH
… allemaal mensen met spina
bifida die ondanks hun zware
handicap een volwaardig leven
leiden. Om te besluiten toon ik de
mooie
tekening
die
Bert
Dombrecht voor ons SHIP werk
maakte, waarbij alle belangrijke
partners in de zorg samen op een
boot zitten. Ik vraag de ouders
wie ze denken dat de kapitein van
de boot is. Ze antwoorden
meteen: de moeder, en wanneer
het kind ouder wordt, vraag ik…
ook dan antwoorden ze juist. De
kapitein is diegene om wie het
gaat, niet de chirurg, die de deur
Tussen de onderzoeken en discussies spelen de kinderen
openzet naar een waardig leven.
Een goede kinderarts of spina bifida verpleegster zal die moeder en later ook het kind in
die rol coachen. Zo moet zorg zijn. Zo kan zorg in Haydom worden.
Wanneer ik even alleen met Theresa ben vraagt ze telkens nieuwe mensen bij. Ze lijkt wel
of ze bang is alleen met mij te
zijn. Dat is ze niet, maar ze
verbindt op een enthousiaste
manier mensen met elkaar. Dat
heeft ze hier ook twee jaar
gedaan en zo is waarschijnlijk dit
werk
ontstaan
dat
de
Nederlandse arts niet heeft
kunnen vernietigen. Ze laat een
mooi maar kwetsbare project
achter. Geen baby meer maar
een opgroeiend kind dat alles
denkt aan te kunnen maar nog
een beetje afhankelijk is.

Hidaya en haar dochter, Amina. Het eerste meisje dat we geholpen
hebben in Tanzania. Zij leidt nu het ASBAHT jeugd project.

Daarom richtte Theresa ‘de vrienden van Haydom op’ en stuurt hen het missende medisch
materiaal. Ook financiert ze een
fonds om de kosten te betalen die
ouders bijstaat wanneer ze de
rekening niet kunnen betalen. Ze
probeert jaarlijks langs te gaan en
organiseert dan een oudermeeting
zoals deze.

Dr Theresa Harbauer richtte ‘The Friends of Haydom’ op om het
jonge team bij te staan.

Ze wou ook FOCC en Cure
Hydrocefalus naar hier laten
afzakken. Maar de auto van FOCC
was stuk en Collins van Cure is net
deze week vader geworden. Ze
weet dat het Haydom team steun
nodig heeft van veel mensen en
organisaties en daarom wil ze die
allen samenbrengen. En het lukt
haar. Ook ASBATH zond Hidaya en
Kilumba, 2 trouwe medewerkers
van het eerste uur. Zij stichten een
nieuwe ASBATH-afdeling op en
organiseren verkiezingen voor een
lokale leider. Ze spreken de soms
onthutste ouders opzwepend toe.
Ik ben fier op hen en voel dat we
hier in Haydom allen bijdragen aan
een mooi geheel.

De directeur stemt toe met een lokale netwerkmeeting en we zitten met hem samen rond
de tafel: het Haydom team, het Arusha team, CCBRT, ASBATH, Theresa en ik. Theresa geeft
in een PowerPointpresentatie haar safari voor onze doelgroep weer. Van niets naar 7
kinderen, tot nu meer dan 50 kinderen …
De directeur, wat politiek misschien, zegt dat Theresa vooral een structuur gegeven heeft
aan de disparate pogingen van haar voorgangers. Voor mij heeft ze samen met Henry een
ziel in dit project gestopt waardoor de destructieve pogingen van de Nederlandse arts geen
kans hadden.
De pediater onderstreept de nood aan preventieve maatregelen omdat er de laatste tijd
zoveel nieuwe patiënten opduiken. Ik repliceer dat er vooral meer kinderen komen omdat
er nu zorg in Haydom voorradig is. Wanneer een ijsje lekker, bereikbaar en betaalbaar is …
dan heb je meer en meer klanten. Dat zien we overal.

Theresa onderstreept de nood aan
een vast spina bifida en hydrocefalie
team en klinieken waar de ouders
terecht kunnen. Ze vraagt om onze
kinderen een plaatst te geven in het
de Haydom out-reach-team zodat
ouders dichter bij huis zorg kunnen
krijgen. Goede plannen voor de
toekomst, maar met een spina bifida
en hydrocefalie kliniek kan meteen
gestart worden. Elke eerste
donderdag van de maand kunnen
ouders vanaf september terecht en
het hele team zal voor hen
beschikbaar zijn. Het team wordt
formeel erkend en krijgt ook
minstens één keer per maand
vergadertijd.
Dr. Catherine pleit voor een
systematisch inschrijven van de
kinderen
in
het
Nationale
De Haydom directeur spreekt de ouders warm toe
gezondheidsverzekeringssysteem.
Dan worden de kosten terugbetaald. Nu blijft het ijsje voor velen te duur en is het project
afhankelijk van buitenlandse donoren. Het is de taak van ASBAHT om daarvoor politiek te
lobbyen. Daar zijn ze al mee bezig omdat een aantal verzekeringsmaatschappijen onze
kinderen weigeren.
De laatste dag spreekt de directeur op een heel warme en menselijke manier de ouders
toe. Hij haalt alle actiepunten aan die op onze vergadering werden besloten. Dat geeft me
hoop want zo toont hij dat het management het project omarmt.
Na een groepsfoto zetten ouders met hun kinderen hun urenlange reis naar huis in
oncomfortabele bussen weer in. Maar ze hebben hoop, hun geloof in hun kind kreeg
voeding. Dat hebben ze nodig om hun kinderen te coachen naar een zo zelfstandig mogelijk
leven.
Ik blijf achter met Theresa en heb een vergadering met de financiële dienst. Het is midden
juli en hun hele budget 2017 van het Fonds van Theresa is opgesoupeerd. Wat nu? Het
overschaduwt een beetje het feestelijk gevoel van deze week want de pot is werkelijk leeg.
Henry vraagt hoe ze nu de kosten van de ouders moeten betalen?

Dr. Theresa onderzoekt een kindje. Ze voorziet het team van materiaal zoals dit echografie toestel

Wanneer er nog meer kinderen op Haydom beroep gaan doen zal nog meer geld nodig
zijn, tenzij ze besparen in de kosten van de behandeling. Nu gaat er bijvoorbeeld te veel
geld naar onnodige scans bij baby’s waar een goedkope of gratis echografie een goed
alternatief is.
Ik ga verdedigen op onze raad van bestuur dat Child-Help voor dit jaar het fonds bijpast.
Het geeft hen de tijd om eens samen met Theresa iets standvastiger uit te werken.
Maar ik ben blij met deze puzzel waar de stukken op een mooie manier samenvallen. Ik
wil met Theresa zoeken hoe we dit project kunnen helpen om te groeien en op een
standvastige manier te laten overleven.
Pierre Mertens, juli 2017

