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Over de grens

Door:   Rinette Calame, tweedelijns verloskundige en echoscopiste en Alie Berkepies,  

O&G-verpleegkundige. Beiden werken in het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp. 

Kennisuitwisseling 
met Tanzania

Ons derde bezoek aan het St. Kizito Hospital in Mikumu, Tanzania, 

biedt weer nieuwe inzichten. Als verloskundige en verpleegkundige 

werken we mee met onze collega’s en geven we voorlichting. De 

geboortezorg gaat er stapje voor stapje vooruit. 

In maart 2014 zijn we voor de derde keer 
naar Tanzania gereisd om ondersteuning 
te geven op de verloskunde afdeling 
van het St Kizito hospital in Mikumi. Wij 
zijn betrokken geraakt bij het project 
in Mikumi door de Morogoro Support 
Foundation en de stichting Vrienden van 
Mikumi. Sinds 2003 gaan Nederlandse 
verloskundigen, verpleegkundigen en 
gynaecologen regelmatig naar Mikumi, 
niet alleen om op de werkvloer hulp te 
bieden maar ook om zowel in theorie als 
praktijk voorlichting te geven en kennis uit 
te wisselen. 
De nieuwe kraamkliniek, gebouwd door 
beide stichtingen met hulp van vele 
sponsors, vinden we een hele verbetering. 
De laatste keer dat we er waren lagen er 
vaak zo’n 75 mensen op 24 bedden. Nu is 
er een hele mooie ruime maternity waar 
sommige ziekenhuizen in Nederland nog 
jaloers op zullen zijn. Iedereen ligt op een 
eigen bed en er hoeven geen bevallingen 
op de grond meer plaats te vinden.

Controles
Wij beginnen altijd eerst mee te gaan 
werken om zo te ontdekken hoe het met 
de zorg gesteld is. De vorige keer hebben 
we geprobeerd structuur te brengen in 
de controlerondjes zodat de visite sneller 
en doelgericht gelopen kan worden. Het 

was de bedoeling dat er controles werden 
gedaan bij alle patiënten. Deze controles 
schreef je op een briefje. Ze moesten 
dan tijdens de ochtendronde in de status 
worden genoteerd. Wij zijn nu begonnen 
om de statussen uit te delen zodat daar 
meteen de controles ingeschreven konden 
worden en je ook patiëntgericht kon 
werken. Dit hebben ze nu overgenomen 
en de rondes verlopen veel beter. Je 
luistert bijvoorbeeld geen cortonen meer 
bij iemand die er ligt in verband met een 
iuvd.

De zorg voor de pasgeborene hebben 
we ook de vorige keren geprobeerd te 
verbeteren. We ontdekten toen dat er 
eigenlijk bijna niet omgekeken werd 
naar de pasgeborene. De moeder of 

familieleden zorgden voor de baby. Pas als 
een kind ziek werd, kwamen het personeel 
in actie. Nu worden de pasgeborenen 
gecontroleerd. Ze worden regelmatig 
getemperatuurd en gewogen. In de 
nieuwe maternity is er zelfs een kangoe-
roekamer gebouwd. In deze kamer worden 

de moeders neergelegd die bevallen zijn 
van een prematuur of dysmatuur. Als 
wij daar zijn, ligt er een moeder die een 
maand eerder bij 29 weken bevallen is van 
een drieling. Er leven nog twee baby’s die 
het goed doen. 

Voeding
De moeders liggen de hele dag met de 
baby’s op de borst, huid op huid. De moe-
ders wordt geleerd hoe ze met de hand 
moeten kolven en de melk wordt direct 
gegeven via een lepeltje of cupje of sonde. 
De moeders doen de zorg zelf en zijn hier 
dus 24 uur per dag mee bezig. We hebben 
toch ook wel regelmatig het gevoel dat 
we te kort schieten. Zo is er een moeder 
met een tweeling van een week oud. Eén 
baby weegt 1600 gram, de andere 1500 

gram. Deze kinderen vallen alleen maar af. 
We hebben geprobeerd om de voeding te 
stimuleren met elektrisch kolven, aanleg-
gen en met de hand  kolven maar het 
resultaat was maar een paar druppeltjes 
voeding. Je staat er dan wel heel hulpeloos 
bij en denkt dan aan alle flesvoeding die 

In de nieuwe maternity is zelfs 
een kangoeroekamer gebouwd
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eerste-, tweede- en derdelijns verloskundige zorg geïntegreerd 
in het verloskundig centrum CuraVita. Hier biedt een team van 
verloskundigen, verpleegkundigen en gynaecologen op één plek 
verloskundige zorg, vanaf aanmelding tot en met de bevalling. 
Doel van het integrale tarief is om prijs, kwaliteit en het aantal 
behandelingen beter te kunnen sturen. (Nationale Zorggids)

Genderpoli VUmc weer open
Het VUmc in Amsterdam heeft de genderpoli eind mei her-
opend voor nieuwe genderpatiënten. De poli is ruim een half jaar 
dicht geweest door een conflict met de zorgverzekeraars over de 
vergoeding van de behandeling van genderpatiënten. (Skipr)

Keurmerk voor Ikazia Ziekenhuis 
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft de kraamkangoeroe 
gekregen, een nieuw keurmerk van de Vereniging voor Ouders 
van Couveuse kinderen (VOC). Het VOC zoekt ziekenhuizen met 
de WOW-factor, Wat Ouders Willen. Onder meer met dit keur-
merk stimuleert de vereniging ziekenhuizen om zorg te leveren, 
die past bij de wensen van ouders. (Zorg en Ziekenhuiskrant)

Ziekenhuisnieuws
Door: Corrie Hartog-Beukeboom

Fusie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden gaat fuseren met 
het Sint Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Geboortezorg 
vertrekt naar Nieuwegein. Met de verloskundigen in de regio 
wordt overlegd hoe de geboortezorg in de regio vorm kan 
krijgen. Eind 2014 volgt een definitief besluit. Woerden houdt 
een uitgebreide polikliniek. (Skipr)

Samenwerking UMC Utrecht
Een aantal gynaecologische behandelingen en operaties 
wordt niet meer in het UMC Utrecht uitgevoerd maar in de 
Bergman Clinics in Bilthoven. De gynaecologen uit het UMCU 

gaan met de patiënten mee. Volgens Arie Franx, voorzitter 
divisie Vrouw& Baby van het UMC Utrecht, geeft deze 
samenwerking het UMC de kans te focussen op complexe 
zorg, het vernieuwen van de gynaecologie en wetenschap-
pelijk onderzoek. (UMC Utrecht, Skipr)

Integraal tarief Van Weel Bethesda Ziekenhuis
Zorgverzekeraar CZ en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in 
Dirksland hebben één integraal tarief voor de verloskundige 
zorg afgesproken. Daarin zitten de kosten voor de eerste lijn, 
de tweede lijn en de gynaecoloog. Het Zeeuwse ziekenhuis is 
al langer bezig de verloskundige zorg te vernieuwen. Zo is de 

in Nederland zo door het afvoerputje 
verdwijnt. Deze moeder wordt uiteinde-
lijk geadviseerd flesvoeding te kopen 
als beide kinderen al 400 gram zijn 
afgevallen. We hebben ze geleerd hoe 
ze dit hygiënisch moeten klaar maken. 
De kinderen drinken de cupjes gretig 
leeg. We hebben de moeder vooral  ook 
geadviseerd om ze te blijven aanleggen. 
Er zijn geen koelkasten waar je klaar-
gemaakte voeding in kan bewaren dus 
we denken haar te moeten adviseren 
om de te veel gemaakte voeding weg 
te gooien. Gelukkig adviseert de lokale 
verpleegkundige haar om de melk zelf 
op te drinken. Nooit aan gedacht; we 
hebben nog weinig moeders in Neder-
land flesvoeding zien drinken. Tijdens 
een volgend bezoek aan Tanzania 
hebben we nog veel werk te doen. Het 
is verstandig om kaarten in het Swahili 

te maken voor de moeders met adviezen 
over kolven met de hand, elektrisch kolven 
en het maken van flesvoeding. Het voelt 
erg machteloos als je ziet dat het niet 
goed gaat en je vanwege de taalbarrière 
geen goede begeleiding kunt geven. De 
verpleegkundigen begeleiden ons hier 
goed bij maar je hebt niet altijd het idee 
dat het goed overkomt.

Gewoontes
Dankzij de samenwerking met de lokale 
verpleegkundigen komen wij achter leuke 
gewoontes en gebruiken. Wij geven een 
vrouw die ons iets te drinken vraagt 
een glaasje water. Dat moeten we nooit 
weer doen, wordt ons verteld, want daar 
stoppen de weeën van. Ze moet thee 
krijgen met veel suiker. De patiënten 
krijgen regelmatig een ringerlactaat infuus 
want daarmee kun je kennelijk ook weeën 

stimuleren. Het is ons opgevallen dat ze 
heel weinig bij stimuleren tijdens een be-
valling. Een vrouw die op een eerste dag 
6 cm ontsluiting heeft, ligt er de volgende 
ochtend nog rustig met 8 cm. Hier hebben 
we de verpleegkundigen vaak op gewezen. 
Er wordt een partogram gebruikt, maar als 
deze afbuigt wordt er niet ingegrepen. We 
hebben geprobeerd om steeds in overleg 
te gaan over wat de volgende stap zou 
kunnen zijn. Ze toucheren daar iedere 
vier uur en we hebben geprobeerd uit te 
leggen dat het belangrijk is dit iedere twee 
uur te doen.

Als we zien dat een vrouw die binnenkomt 
na een eclamptisch insult geen goede 
zorg krijgt, geven we de volgende ochtend 
een les om het protocol weer op te frissen. 
Deze les wordt vertaald in het Swahili door 
een lokale arts. De volgende eclamptische 

patiënt hebben we geprobeerd samen 
te verzorgen. We hebben er regelmatig 
op gewezen dat er volgens protocol 
weer medicatie gegeven moet worden. 
Hierbij moet je je voorstellen dat er geen 
infuuspompen zijn en dat er dus bijvoor-
beeld iedere vier uur magnesium sulfaat  
intramusculair in beide billen gespoten 
moet worden.

Reanimeren
Regelmatig hebben we kinderen moeten 
beademen en of moeten reanimeren. Je 
voelt je vaak machteloos omdat je graag 
de kinderarts in de buurt zou willen 
hebben, maar die is er niet. We proberen 
bij iedere reanimatie de lokale verpleeg-
kundigen te instrueren. Elke keer als we in 
Mikumi zijn geven we een babyreanimatie 
les die ook altijd goed wordt bijgewoond. 
Deze hadden we nu ook weer gepland 

maar op de dag dat wij die willen geven 
was er ‘s nachts een maternale sterfte die 
samen met de vorige maternale sterfte, 
van een week daarvoor, in een audit 
besproken moet worden. 

In Mikumi is het niet normaal om een uur 
te persen. Als er na een kwartier nog geen 
kind is worden de zorgverleners onrustig 
en gaan ze expressie geven. Het valt 
ons ook op dat het personeel de dames 
maar door laten persen zonder weeën. 
Wij hebben geprobeerd te laten zien dat 
je er rustig wat meer tijd voor uit kunt 
trekken als je maar regelmatig cortonen 
luistert. We hebben ook geprobeerd om 
het expressie geven te verminderen. Het 
regelmatig cortonen luisteren is moeilijk 
omdat er op dat moment maar één 
werkende doptone is die vaak op alle 
plekken tegelijk nodig is. Als we een keer 

de Mac Robberts samen hebben toegepast 
wordt bij de volgende schouderdystocie 
deze methode ook gebruikt.
In drie intensieve weken zijn er drie 
maternale sterftes geweest en zeven 
baby’s gestorven. Het is voor ons duidelijk 
dat we hier nog niet klaar zijn en dat 
er nog veel begeleiding nodig is. In drie 
weken tijd kun je maar een klein steentje 
bijdragen, maar we hopen een volgende 
keer weer verder te  kunnen gaan. Het 
volgende project van de stichting 
Vrienden van Mikumi is de bouw van een 
opleidingsschool voor verpleegkundigen en 
verloskundigen. Hiermee hopen we meer 
goed opgeleid personeel in het St Kizito 
Hospital te krijgen.  ■ 

Voor meer informatie www.mikumi.nl.   


