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‘Zes jaar geleden, tijdens een wandelvakantie in Spanje, 
bespraken mijn echtgenoot Jouke en ik onze toekomst: 
wat zouden we het liefst willen doen met de rest van 
ons leven? De conclusie was: de situatie van kinderen in 
Afrika helpen te verbeteren’, vertelt Cécile. ‘Onze keus 
viel uiteindelijk op Togo; na ons eerste bezoek aan dit land 
waren we op slag verliefd.’ De Stichting Kinderhulp Togo 
was een feit. Er werden verschillende projecten opgezet. 
Ondertussen werkte Cécile in Nederland en in Togo aan 
haar droom: een systeem van jeugdgezondheidszorg naar 
Nederlands model, maar aangepast aan de realiteit in 
Togo. 

Hoge sterfte
Over de gezondheid en morbiditeit van kinderen in Togo 
vertelt Cécile: ‘Vooral in de leeftijdsgroep 0 tot 5 is de 
sterfte hoog. Jaarlijks sterven zo’n 98 op de 1.000 kinde-
ren aan neonatale ziektes, longontsteking, malaria en diar-
ree. In Nederland zijn dat er vijf per 1.000. Onder pasge-
borenen sterven jaarlijks zo’n veertig kinderen per 1.000 
aan zware infecties zoals longontsteking en meningitis, 
vroeggeboorte en verstikking tijdens geboorte. In Neder-
land zijn dat er drie per 1.000. Natuurlijk zijn armoede en 
gebrek aan geschikt voedsel en schoon water voor een 
flink deel verantwoordelijk voor de hoge cijfers, maar ook 
het gebrek aan preventie is een belangrijke oorzaak.’

Voorbereidingen
Ter voorbereiding van de officiële start van het medisch 
centrum in september van dit jaar, voerde Cécile vorig jaar 
een onderzoek uit onder 250 kinderen van een katholieke 
basisschool in Kpalimé. Cecile: ‘Zowel het vaccinatiesche-
ma als de uitvoering verschillen van die in Nederland. In 
de regio Kpalimé, worden kinderen onder een jaar gratis 
gevaccineerd en het gewicht wordt gecontroleerd. Alles 
wordt collectief gedaan. Voor de vaccinaties beginnen, 
krijgen de moeders voorlichting over de onderwerpen die 

Cécile Schat-Savy werkte ruim 30 jaar als 
jeugdarts bij de GGD Zuid-Holland West. 
Afgelopen augustus vertrok ze naar het 
West-Afrikaanse Togo om in de stad Kpalimé 
een centrum voor preventieve jeugdgezond-
heidszorg te openen. Dit centrum is tot nu 
toe het grootste project van de Stichting 
Kinderhulp Togo, waarvan Cécile de medisch 
directeur is. Een van de doelstellingen van de 
Stichting is de uitbreiding van het Togolese 
vaccinatieprogramma.
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belangrijk zijn voor de gezondheid van de kinderen. Voor 
kinderen boven de drie jaar is er in het geheel geen zorg, 
geen schoolarts en geen schooltandarts. Het vaccinatie-
programma bereikt, vooral buiten de stad, te weinig kin-
deren. En er is geen systematisch onderzoek om ziekten 
tijdig op te sporen en te behandelen.’ 

Aanpassing vaccinatieschema
Samen met Gert Weijman van het RIVM, haar klankbord 
op vaccinatiegebied, bekeek Cécile de kwaliteit van het 
Togolese vaccinatieprogramma. ‘De kinderen worden na 

‘Mijn hoop is dat het project 
in Kpalimé over vijf jaar 

zelfstandig draait.’

de geboorte ingeënt tegen tuberculose en krijgen de orale vorm van 
het poliovaccin. Verder vaccineren ze in Togo tegen difterie, tetanus, 
kinkhoest, Hib en hepatitis B. Kinderen van negen maanden worden 
ingeënt tegen mazelen en gele koorts. Samen met Gert heb ik een 
drietal aanvullingen voorgesteld: een extra DTP voor kinderen na het 
eerste jaar, een tweede vaccinatie tegen mazelen in de BMR-vorm en 
de introductie van een vaccinatie tegen het rotavirus voor pasgebore-
nen. Diarree als gevolg van dit virus is een belangrijke doodsoorzaak. 
Op mijn spreekuur wil ik de zwangere moeders daar individueel over 
informeren.’ 

Sponsors
Het doel van Cécile is met een inhaalslag het aantal gevaccineerde 
kinderen op te voeren tot het Nederlandse niveau en de consultatie-
bureauzorg van 0 tot 3 jaar uit te breiden tot alle kinderen en tot alle 
onderzoeken die in Nederland gebruikelijk zijn. Ook moet er goede 
schoolgezondheidszorg worden opgezet. Cécile: ‘Gelukkig staan de 
Togolese gezondheidsautoriteiten en de kerk volledig achter ons. 
Heeft ons systeem succes, dan kan het over het hele land worden 
uitgerold. Vaccinatie is in Togo alleen onder de één jaar gratis. Om de 
toegankelijkheid van het programma te verhogen, moeten we de ove-
rige vaccinaties tegen lage prijzen aanbieden. Voor de allerarmsten 
financieren we dit uit een “pot”. Ons project kan dus altijd nieuwe 
sponsors gebruiken.’ 

Goede pr
Cécile is er helemaal klaar voor. Het centrum is gebruiksklaar en er 
zijn lokale medewerkers aangenomen. Voor de vaccinaties is de cold-
chain geregeld en er zijn afspraken gemaakt met de Togolese GGD. 
Maar voor ze daadwerkelijk met vaccineren kan starten, moet Cécile 
zoveel mogelijk Togolese ouders benaderen. ‘Dit doe ik in eerste 
instantie via de katholieke scholen’, legt ze uit. ‘De bisschop van 
Kpalimé, mgr. Benoît Alowonou, draagt onze Stichting een warm hart 
toe en dat is goede pr voor het centrum. Daarnaast moet ik mijn me-
dewerkers eerst (bij)scholen. In maart hoop ik een tweede arts van de 
universiteit van Togo in dienst te nemen, zodat we in 2011 met twee 
teams kunnen starten. Mijn hoop is dat het project in Kpalimé over 
vijf jaar zelfstandig draait. Uiteraard blijf ik dan wel op de achtergrond 
aanwezig.’  tekst: Petra Smulders

www.kinderhulp-togo.nl


