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Introductie

Mijn naam is Jeannette van Os, ik ben 31 jaar en sinds juni 2005 werkzaam als algemeen 
tropenarts in Billy Riordan Memorial Clinic in Cape Maclear, Malawi.

Boven: Malawi, gelegen aan Lake Malawi in het zuiden van Afrika.

Beneden: Cape Maclear

Cape Maclear is een klein, afgelegen, slecht bereikbaar dorpje, gelegen aan Lake Malawi in het 
zuiden van Afrika.
De kliniek geeft medische zorg aan een gebied van ongeveer 10.000 inwoners.
De kliniek is augustus 2004 opgericht en fungeert als ‘health centre’,  wat het best te omschrijven 
is als een uitgebreide huisarts praktijk. 
Het dichtstbijzijnde, maar zeer eenvoudige ziekenhuis, is Monkey Bay Hospital en ligt op 20 km 
afstand. Het is bereikbaar via een slechte weg door de bergen, met weinig 
transportmogelijkheden. Dat ziekenhuis heeft geen artsen en er zijn te weinig clinical officers 
(=functie tussen arts en verpleegkundige)  en verpleegkundigen. Het heeft wel een mogelijkheid 
tot opname en een verloskamer. Mangochi District Ziekenhuis is een ziekenhuis met operatie 



faciliteiten en artsen en ligt op 90 km vanaf Cape Maclear, en is  eveneens slecht te bereiken. 

De reden dat ik de stichting ‘Moeder en kind in Cape Maclear’ wilde oprichten is aan de hand van de
volgende gebeurtenis waar ik bij werd betrokken. 

Dit is Catherine, een 32-jarige vrouw uit Cape Maclear. 
6 September door mij verwezen naar Monkey Bay, omdat de bevalling niet goed op gang kwam / 
doorzette. Ze is daar bevallen van een zoon, Joey, met een geboorte gewicht van 4.8 kg. Vanwege 
ruim bloedverlies werd ze de volgende dag vanuit Monkey Bay Hospital doorverwezen naar 
Mangochi District Hospital, voor een curettage (schoonmaken van de baarmoeder). Vanwege het 
weekend, onderging ze deze curettage pas 10 september. Na die tijd is ze nog tot 26 september 
opgenomen gebleven in Mangochi. Wat er in die tussentijd aan medische ingrepen/medicatie is 
gebeurd, is mij niet helemaal duidelijk. 
27 September kwam haar zus met de baby naar onze kliniek. Wat ik zag was een baby met alle 
kenmerken van zeer ernstige ondervoeding. Deze vrouw vertelde dat de baby door de slechte 
gezondheidstoestand van moeder geen borstvoeding kreeg en dat ze zelf geen geld hadden om 
flesvoeding te kunnen geven. De moeder heb ik aan het einde van de ochtend thuis bezocht, ook zij 
was in een zeer slechte voedings- en medische toestand. 
Geschokt door dit beeld heb ik iemand een blik flesvoeding laten kopen in Monkey Bay. De moeder 
bleek ondanks de curettage van 10 september, toch nog placentarest van 3 bij10 cm in haar 
baarmoeder te hebben, geen wonder dat ze niet opknapte! 
De moeder heb ik daarna behandeld met antibiotica per infuus, ijzertabletten en veel vitaminen, 
de baby werd gevoed met babyformula.  
Dit verhaal heb ik naar familie en vrienden gestuurd. Ik heb daar vele reacties op gehad, vandaar 
dat mijn ouders het initiatief hebben genomen om een stichting voor dit soort verhalen op te 
richten.  
Helaas is Catherine na 3 maanden toch overleden. Joey is na starten van de babyvoeding uit blik 
goed gegroeid, dit is een foto bij een leeftijd van 5 maanden:

Aan de hand van dit verhaal wilde ik duidelijk maken dat babies hier gewoon verhongeren als 
moeder geen borstvoeding kan geven. 
Ondervoeding is in Cape Maclear een groeiend probleem. In onze kliniek zien we dat  50 % van de 
kinderen onder 5 jaar ondervoed is, waarvan de helft ernstig ondervoed.
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Boven: Jeannette met 2 kinderen uit Cape Maclear

Doelen

Verbeteren van zorg voor zwangere vrouwen.
Waarborgen veilige zwangerschap, bevalling en nazorg.
Preventie van complicaties tijdens zwangerschap en bevalling en verbetering van zorg als 
complicaties toch optreden. 
Verbeteren voedingssituatie en medische conditie voor ondervoede kinderen.
Verbeteren van zorg voor moeders.

Tot nu toe gedaan

Verstrekken van babyvoeding aan pasgeboren wezen en pasgeborenen met ernstig zieke moeders.
Verstrekken van extra voeding voor ondervoede kinderen, die zich melden in kliniek voor medische 
zorg. 
Algemeen project, door Billy Riordan Memorial Trust, verstrekken van voedzame pap aan alle 
kinderen 2-14 jaar.
Financiёren van transport kosten als ik patiёnten doorverwijs naar een ander ziekenhuis.
Verwijzen en stimuleren van mensen om getest te worden voor HIV en financiëren als ze in 
aanmerking komen voor ARV’s (aids remmers). Nadruk ligt hierbij op zwangeren en moeders.

Plannen 

Inrichten van verloskamer in kliniek. Op dit moment vinden ‘gewone’, ongecompliceerde bevallingen 
onder leiding van een traditionele vroedvrouw plaats in de huizen van de vrouwen. Als er een 
complicatie optreedt, word ik erbij geroepen en probeer ik op mijn knieën met petroleum 
verlichting de problemen oplossen. Mijn plan is nu om een verloskamer in de kliniek in te richten, 
waar de vroedvrouw de bevalling kan doen, en ik in kan grijpen als er een probleem is. Dit om 
moeder- en kindsterfte, veroorzaakt door o.a. infecties en bloedingen, te verminderen.
Continueren van zorg voor pasgeboren wezen en pasgeborenen met ernstig zieke moeders.
Continueren en verstrekken van voedingsupplementen aan ondervoede kinderen.
Uitbreiden van begeleiden/stimuleren om HIV+ zwangeren, moeders en kinderen aan ARV’s (aids 
remmers) te krijgen. 



Boven: kinderen wachtend op pap, tijdens voedings project.

Billy Riordan Memorial Trust, waarvoor ik werkzaam ben, is op dit moment bezig de kliniek uit te 
breiden. Er zal een aanbouw komen waar we patiёnten kortdurend op kunnen nemen, observeren en 
behandelen. Tevens willen we organiseren dat we er patiënten kunnen voorlichten, testen en 
behandelen voor HIV/AIDS.

Woord van dank

Graag wil ik iedereen bedanken die me gesteund heeft bij mijn vertrek naar Afrika en uiteraard 
voor alle steun bij het opzetten van de stichting ‘Moeder en kind in Cape Maclear’ en voor de vele 
financiёle ondersteuningen. 


