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gaan ze weer een gezicht geven. Of zoals dokter Sluimers het 
zei: ‘Voor de patiënten is een nieuw gezicht een nieuw leven.’ 
Nomapatiënten zijn vaak jarenlang geïsoleerd geweest, in 
Afrika wordt geloofd dat de ziekte een straf van God is, of 
dat het komt doordat de familie iets slechts gedaan heeft. 
Om eerlijk te zijn geloofde ik deze verhalen niet zo toen het 
team me dit vertelde. Een vrouw uit Ghana zorgde echter 
voor het bewijs. Vol overtuiging vertelde ze me dat het meis-
je dat ze verzorgde noma had gekregen doordat haar vader 
ruzie kreeg met een slechte man. Die slechte man strafte de 
familie kort daarop, hij verlamde de vader en gaf noma aan 
het meisje. Toen ik vroeg of het misschien door ondervoe-
ding kwam schudde ze vol ongeloof haar hoofd. Hoe kwam 
ik daar nou bij?

oAse

Meningen verschillen, geloven verschillen, opvattingen ver-
schillen. En ze kwamen allemaal bij elkaar in Sokoto, in dat 
kleine ziekenhuisje. Het was een geweldige mix, een ware 
oase in de Sahara. Buiten heerste de islamitische wetgeving, 
binnen de muren smolten religies samen. 

Voor nomapatiënten uit alle hoeken van Nigeria is de aan-
blik van lotgenoten genoeg om een lach op de gezichten te 
toveren, je ziet ze opleven. Ze zullen geopereerd worden, een 
normalere toekomst ligt wellicht in het verschiet. Dat voor-
uitzicht kan niet anders dan mensen vrolijk stemmen, en ze 
uiten het door vol positieve energie de artsen te begroeten. 
Velen van hen hebben nog nooit blanke mensen gezien. Het 
mooiste vond ik toch dat elke patiënt direct na het ontwaken 
uit de narcose als eerste ‘bedankt’ zei. Dat kan niet anders 
dan een goed gevoel geven.

En zo was het ook voor het medisch team. Lange dagen, 
instabiele elektriciteit, de meest gecompliceerde operaties, 
maar er werd geen seconde geklaagd. Van het zo georgani-
seerde Nederland ineens opereren in de tropen moet shoc-
kerend zijn. De positieve energie van de patiënten beïnvloed-

“Neem nog een slokje water, het zal echt moeilijk voor je 
worden om de patiënten zo meteen te zien”, zei een van de 
verpleegsters tegen me terwijl ze me een fles water gaf. Het 
zal toch wel meevallen dacht ik toen nog. Ik heb foto’s ge-
zien, video’s bekeken, ik kan de aanblik van de eerste no-
mapatiënten echt wel aan. Niet dus. Die avond heb ik met 
een zware hoofdpijn stilletjes in de badkamer een traantje 
weggepinkt. Wat een vreselijke ziekte, noma. 

Ik zat in het noorden van Nigeria, in Sokoto om precies te 
zijn. Het was er ongelofelijk warm, we zaten dicht bij de Sa-
hara en het was vreselijk arm. De armoede is ook indirect de 
reden dat ik hier met een medisch team van de Nederlandse 
Noma Stichting (NNS) ben. Het team opereert mensen met 
de armoedeziekte noma, ik doe verslag voor Radio Neder-
land Wereldomroep. 

nomA

Noma was voor mij iets totaal onbekends. De plaatjes zijn 
vreselijk, bedenken hoe mensen hiermee moeten leven is 
nog erger. Ik kwam bij noma terecht via een artikel dat ik 
had geschreven over het recht op voedsel. Na een telefoontje 
met de NNS en wat goedkeuringen hier en daar zit ik nu in 
het Noma Children Hospital met de medische experts. Een 
week lang mag ik meekijken wat er hier allemaal gebeurt.

En er gebeurt nogal wat! Een rondje door het ziekenhuis was 
al een openbaring. Geen van de patiënten lag braaf in bed, 
iedereen zat buiten op de binnenplaatjes van het hospitaal-
tje omringd door potjes en pannetjes met wat eten. Allen 
droegen kleding in de prachtigste kleuren. Patiënten waren 
gemakkelijk te herkennen. De wonden, tumoren en noma-
gezichtjes zijn nou eenmaal niet zo goed te verbergen. 

nieuw leven

Ik kwam naar Sokoto met het idee dat ik een vreselijk zielig 
verhaal zou gaan maken over mensen die geen leven meer 
hebben door een bacterie die hun halve gezicht verwoest 
heeft. Tot mijn grote verbazing bleek dit beeld niet te klop-
pen. Mensen lijden enorm onder de ziekte, maar eenmaal in 
Sokoto zien ze een nieuw lichtpunt. De Nederlandse artsen 
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Onze professionele blik beschermt ons ervoor, en dat is maar goed 
ook, dat wat op ons netvlies valt niet in volle sterkte naar dat deel van 
de hersenschors wordt gestuurd waar onze emoties huizen. Om te 
weten hoe dat is, vertelt een journaliste van de Wereldomroep hoe het 
is om als leek onze medische activiteiten in den vreemde te aanschou-
wen. - De redactie
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ties. Het was een ontroerende dag vol prachtige verhalen van 
mensen die weer aan het werk zijn gegaan. Speciaal was het 
verhaal van een vrouw uit een klein dorpje dat tussen de spe-
lende kinderen en mekkerende geiten vol trots vertelde dat 
ze na haar operatie eindelijk kon trouwen. Haar uitdrukking 
veranderde meteen toen ik vroeg of ze ook kinderen had. 
Verdrietig schudde ze haar hoofd, ze had nu te kampen met 
een ander probleem. Ze was bang dat ze onvruchtbaar was. 

Zowel binnen als buiten de muren van de oase was het voor 
mij een week vol openbaringen, positieve ervaringen en be-
wondering over hoeveel levenskracht patiënten bezaten. Ik 
was diep onder de indruk van het werk van het hele team. 
Vanaf het moment dat ik de eerste nomapatiënt zag tot de 
verrassing die het team me bezorgde op mijn laatste avond 
(ik mocht in OK-kleding als een ware chirurg de vis voor de 
avond aansnijden) heb ik intens meegeleefd met de patiën-
ten en het team. Eenmaal in het vliegtuig terug moest ik, net 
als de eerste dag, weer een traantje wegpinken.

de het team. Al snel droegen de oude rotten in het vak hun 
Afrikaanse kledij, gekregen op eerdere trips naar Sokoto. En 
toch, in die oase, werd elke avond naar het Westen terugge-
keerd. Na de operaties was het even bijkomen met heerlijk 
westers eten en koud bier, gekocht in de zogenaamde ‘No-
Sharia-Zones’. 

Een andere groep in de oase bestond uit de Afrikaanse artsen 
die de zaak draaiende houden tussen de missies in. Geïnte-
resseerd keken ze toe bij de operaties. Hoeveel mensen ze 
behandelen als de Nederlanders weg zijn was echter volko-
men onduidelijk. Een van hen vertrouwde me toe dat het af 
en toe een beetje ontbreekt aan de motivatie om alles klaar 
te maken voor een operatie. De artsen die graag willen leren, 
hebben ook de droom om naar Europa te gaan voor verdere 
educatie. Volgens het hoofd van het ziekenhuis is de brain-
drain dan ook een groot probleem in Nigeria. Overigens heb 
ik hem slechts één keer in de OK gezien. 

dorpjes

Buiten de muren van de ziekenhuisoase slaat de armoede je 
in je gezicht. Ik ben een dag met iemand van het ziekenhuis 
naar dorpen in de ‘bush’ geweest, op bezoek bij nomapati-
enten die reeds geopereerd zijn. Ik wilde voor mijn verhalen 
graag zien hoe patiënten het leven oppakken na de opera-
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