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De ouders van Noortje zijn beiden arts en hebben een 
 stichting opgericht in Mikumi om de gezondheidszorg te 
 verbeteren. ‘Al jaren helpen zij om van een klein, matig func-
tionerend health care centrum een volwaardig ziekenhuis te 
maken met een grote verloskundeafdeling. Ze boeken daar-
mee geweldige resultaten en weten het sterftecijfer van 
moeder en kind aanzienlijk terug te dringen’, vertelt ze.  Zelf 
probeert Noortje sinds 2013 in ditzelfde ziekenhuis een 
tandheelkundige afdeling van de grond te krijgen. Door haar 
ruime ervaring in het land weet ze inmiddels wat de beste 
aanpak is en dit jaar  keerde ze terug met twee collega’s.

Preventieve tandheelkunde
Door haar eerdere werk in Afrika leerde Noortje dat preven-
tieve tandheelkunde op nummer één staat. ‘Mensen alleen 
van hun kiespijn afhelpen heeft op de lange termijn geen zin 
en het doel is dan ook ervoor te zorgen dat de bevolking op 
den duur voor het eigen gebit kan zorgen.’ Als je cariës kunt 
voorkomen hoeft er ook geen behandeling plaats te vinden  
en dus reisden ze af naar lokale scholen om mondhygiëne 
instructies te geven. ‘We screenen alle kinderen en helpen 
degenen met pijn. Uiteraard betekent dat ook de ouders, de 
leraren, het ziekenhuispersoneel en alle andere mensen die 
van heinde en verre zijn komen lopen omdat ze gehoord 
 hebben dat we er zijn’. 

Het poetslied
Bij de terugkeer afgelopen oktober waren de dames aange-
naam verrast om te merken hoeveel de kinderen nog wisten 
van het vorige bezoek en hoeveel van hen nog netjes de 

Utrechtse tandartsen Noortje Degen en 
Valerie ten Hengel en preventie- assistent 
Renie Zuidema reisden in oktober af naar 
Mikumi. Noortje werd in 2007 al  verliefd 
op Tanzania en verbleef daar een aantal jaar 
na haar studie. Ze mistte de Nederlandse 
 tandheelkunde en keerde terug om een 
paar jaar later de zorg in Afrika toch niet 
los te kunnen laten.
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 tandjes poetsen. ‘De kinderen in de hogere klassen hebben 
twee jaar geleden ook al instructies van ons gehad, en door 
middel van een quiz hebben we getest hoeveel er nog was 
 blijven hangen’, vertelt Noortje. Dit jaar gaven ze interactieve 
 lessen, iets wat de kinderen in Mikumi helemaal niet gewend  
zijn. ‘Eigenlijk zijn ze vooral gewend om de juffrouw of  meester 
na te zeggen. Ik heb ooit een poetslied in het Swahili geleerd  
en alle kinderen zingen het enthousiast mee. Met de klassen  
die een beetje Engels kunnen hebben we ook een Engels 
 poetslied en zowel de kleintjes als de oudere kinderen staan 
te  popelen om te mogen poetsen op Max, het poetsbeest.’

In de rij
De ruimte in het ziekenhuis van Mikumi die beschikbaar is voor 
tandheelkunde stond bomvol met kapotte en onbruikbare 
 spullen. Het team heeft de kamer opgeknapt en laten verven 
en drie stoelen geplaatst. ‘Een oude handmatig bedienbare 
stoel, een stoel die niet meer werkt en een gedoneerde 
schoonheidsspecialiste stoel. Je doet het met wat je hebt’. 
 Vertelt Noortje. ‘we hebben ontzettend veel kiezen getrokken. 
Makkelijke, maar ook zeer ingewikkelde chirurgische extrac-
ties. De rij wachtende mensen buiten leek onuitputtelijk en er 
kwamen steeds weer mensen bij. Soms waren het er teveel 
om nog dezelfde dag te kunnen helpen en die mensen 
 kwamen de volgende dag gewoon weer terug om opnieuw in 
de rij te staan. Dat is als tandarts bijzonder om mee te maken’. 

Dat er met dertig graden af en toe een zweetdruppel op het 
voorhoofd van je patiënt valt hoort er volgens Noortje nou 
eenmaal bij. ‘Je blijft gewoon doorwerken want je wilt aan 
het einde van de dag zoveel mogelijk mensen geholpen 
 hebben’. In het ziekenhuis werd er samengewerkt met twee 
verpleegkundigen die interesse hebben om ook ‘tandarts’ te 
worden. ‘zij vertaalden voor ons waar nodig van Swahili naar 
Engels en wij leerden hen de eerste stappen van het geven 
van lokale anesthesie en het uitvoeren van extracties’. De 
bedoeling is dat de bevolking Noortje en haar team op de 
lange termijn niet meer nodig heeft. ‘dat betekent natuurlijk 
niet dat ik er niet meer zou komen, want daar is het land en 
de bevolking veel te leuk voor. Daarnaast besef ik me sinds 
ik zelf een kleintje heb des te meer hoe hard de kinderen 
daar onze hulp nodig hebben’.
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