
Pas afgestudeerde Nederlandse verloskundigen op pad naar de verloskamers in 
Tanzania. 
 
Wij zijn 3 verloskundigen, Marit Klaren, Carlaine Lenders en Denise Wetsels,  
afgestudeerd aan de Academie voor verloskunde in Maastricht.  
We kregen de mooie kans om op de Maternity van het St.Kizito Hospital in Mikumi te 
mogen meelopen. Toen ons werd aangeboden om de verloskunde in Tanzania te gaan 
zien, grepen we deze kans direct aan.  
We waren vooral benieuwd hoe daar de verloskunde is. Zijn er grote verschillen met 
Nederland en wat voor  bijdrage kunnen wij leveren?  
En wat was dit een fantastische ervaring! 
Carlaine en Marit hebben de spits afgebeten en hebben Mikumi in september bezocht. 
Denise ging wat later, zij mocht in januari naar Tanzania afreizen.  
 
Alvorens we überhaupt bij het ziekenhuis aankwamen, konden we al genieten van alle 
indrukken van Tanzania, van het land, van de mensen en de taal. Nadat we enigszins 
geacclimatiseerd waren, mochten we aan de slag.  
De hele manier van  werken op de verloskamers, de begeleiding van een bevalling en het 
verloop van een keizersnede, is iets waar je echt pas over kan meepraten als je er bent 
geweest.  
Veel gezien hebben we zeker. Reanimaties, fluxus, schouderdystocie en foetale sterfte 
zijn hier soms wel dagelijkse kost, maar het was echt realiteit. 
Veel leerzame ervaringen, behulpzaam personeel, privé lessen wat betreft Swahili, 
eigenlijk teveel om te kunnen opnoemen, werden we rijker.  
We wilden voor het ziekenhuis ook graag nog iets betekenen. Daarom hebben we 
klinische lessen verzorgd in  reanimatie en schouderdystocie. Dat  waren de twee 
onderwerpen die we gekozen hadden.  
We hadden vooral als doel om het personeel te laten proeven aan andere inzichten en 
ontwikkelingen. 
 
We hebben ons vooral op de verloskamers begeven, daarnaast zijn we ook op “outreach” 
geweest. Hier kregen we echt een indruk van het dagelijkse leven en de 
leefomstandigheden van een zwangere en konden we zien hoe de 
zwangerschapscontroles eraan toe gingen.  
 
Terug in Nederland denken we terug aan een fantastische ervaring.  
We hopen in de toekomst met z’n drieën terug te mogen komen. 
 

 



 

 


