
Hulp in Congo geeft kinderen weer kans 

Na een vliegreis van 12 uur landt Rudolphy samen 
met een medisch team van vrijwilligers in een ande-
re wereld: het Afrikaanse Congo-Brazzaville. Ze zijn 
onderweg naar het Willem Struijs Centrum, in 1978 
opgericht door de SOGV voor hulp aan kinderen met 
ernstige beperkingen van orthopedische aard en 
poliopatiënten. De komende twee weken zet het team 
zich in om kinderen met vergroeide benen en voeten 
te opereren en belangrijke medische kennis te delen 
met de lokale artsen en fysiotherapeuten. 

Klompvoeten groot probleem
Dat is hard nodig, want in Congo komen misvormin-
gen voor die in Nederland ondenkbaar zijn, zoals 
onbehandelde klompvoeten. Rudolphy: “Klompvoe-
ten zijn goed te behandelen als je er na de geboorte 
snel bij bent. Met de nodige hulpmiddelen kan de 
voet weer mooi recht groeien. Doe je er niets aan, 
dan wordt het alleen maar erger. Een treffender voor-
beeld van ‘beter voorkomen dan genezen’ is er bijna 
niet. Door armoede en gebrek aan medische kennis, 
gebeurt dat in Congo helaas niet.”

In twee weken tijd opereert Rudolphy met  het 
medisch team van twee orthopeden en medewerking 
van Congolese artsen, 45 kinderen met klompvoeten 
of misvormde benen. Om de jonge patiëntjes te kun-
nen helpen, zijn forse ingrepen nodig. Alleen door gro-
te operaties, waarbij botten op maat worden gezaagd, 
is een been of voet weer recht te krijgen. Rudolphy: 
“Hier in Nederland doe je dat met hulp van gedetail-

leerde röntgenfoto’s of scans. In Congo doe je dat op 
het oog. Om te bepalen hoeveel bot je moet wegzagen 
en in welke hoek, kun je alleen vertrouwen op je ken-
nis en inzicht. Als je dan het mooie resultaat ziet, geeft 
dat wel enorm veel voldoening!”

Lastige omstandigheden
Medische zorg verlenen is in Congo een stuk moeilij-
ker dan in westerse landen, vertelt Rudolphy: “Door de 
armoede en gebrekkige infrastructuur is er eigenlijk 
een tekort aan alles. Beschik je over stromend water 
en elektriciteit, wat lang niet altijd vanzelfsprekend is, 
dan heb je alsnog een chronisch tekort aan medische 
materialen. De weinige materialen die er wel zijn, wor-
den dag en nacht bewaakt vanwege diefstal.”
Steriel werken, één van de belangrijkste manieren 
om infecties te voorkomen, is in de tropen ook niet 
vanzelfsprekend, legt Rudolphy uit: “De lucht in onze 
operatiekamers wordt uitvoerig gefilterd, zodat het zo 
schoon mogelijk is. In Congo opereer je in een toch-
tige kamer. Het medisch personeel heeft bovendien 
niet voldoende geleerd om steriel te werken. Daarom 
lieten we ze zien hoe je dat kan doen door op een 
bepaalde manier je instrumenten te pakken, enzo-
voort. Dat werd goed opgepikt; sommige artsen zag je 
zichtbaar groeien.” 

Goed gevoel
Terug in Nederland kijkt Rudolphy met een goed 
gevoel terug op zijn reis: “We hebben tientallen kinde-
ren weer een kans op een normaal leven gegeven. We 
worden nu nog steeds op de hoogte gehouden van 
het herstel, zo blijven we betrokken. Als specialist was 
het een enorme uitdaging, waarvoor je al je mogelijk-
heden benut. Die twee weken hard werken waren dan 
ook alle inspanning waard.” n
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In samenwerking met ‘Stichting Op Gelijke Voet’ (SOGV) is orthopeed  
Vincent Rudolphy onlangs naar de Congolese hoofdstad Brazzaville  
afgereisd. Rudolphy: “Je geeft kinderen weer een kans.”

Stichting Op Gelijke Voet is een particulier 
initiatief in Congo-Brazzaville voor hulp 
aan kinderen met ernstige beperkingen 
van orthopedische aard of ten gevolge van 
hersenbeschadiging. 
De hulp bestaat onder meer uit (para)
medische behandeling: orthopedische 
chirurgie, gipsbehandeling, revalidatie, 
fysiotherapie en het aanmeten van beugels, 
prothesen en aangepaste schoenen. Ook 
worden lokaal gefabriceerde driewielers en 
andere hulpmiddelen verstrekt. Bekijk voor 
meer informatie of om te doneren de website:  
www.sogv.net.

Naast klompvoeten komen ook vergroeide benen veel voor. Rechts het resultaat na de operatie.

Resultaat van een onbehandelde klompvoet.
Rudolphy en zijn collega’s hebben slechts één dag 
vrij genomen om de Congo rivier te bekijken.

Orthopeed Rudolphy


