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GRATIS BEVALLEN IN HET MULAGO ZIEKENHUIS 
 
 

In het Mulago ziekenhuis kan iedereen gratis bevallen. Omdat het gratis is, is het er ook 
enorm druk; het is een komen en gaan van zwangere meisjes en vrouwen die in het 
proces van bevallen zijn. Prossy, hoofd van de afdeling, en haar team zijn gewend nooit 
een makkelijke werkdag te hebben. 
 
Er zijn twee grote zalen met hoge en lage bedden naast elkaar met 30 cm ertussen. De 
matrassen zijn soms daadwerkelijk goede matrassen maar in veel gevallen bestaan ze 
uit afbrokkelend schuimrubber dat mij niet erg geschikt lijkt voor bevallende vrouwen. 
Eigenlijk zijn de bedden voor na de bevalling, maar het merendeel worden gebruikt voor 
bevallende vrouwen gedurende de ontsluitingstijd. 
 
Voor inwendig onderzoek loop je met je plastic laken (gemarkeerd met jouw nummer) 
naar de onderzoekskamer waar drie bedden staan, je spreid je plastic over het bed dat 
vrij is en zo gauw je onderzocht bent, loop je met je plastic weer terug. Naarmate de 
bevalling vordert, loop je dus vaker op en neer. Je kunt niet in de onderzoekskamer 
blijven liggen, omdat er maar drie bedden zijn. In de bevallingskamer zijn er echter ook 
maar drie bedden. Tijdens ons verblijf beviel een vrouw op haar plastic op de grond, 
nummer zeven. 
 

 
Het team van Prossy is constant bezig met een uitermate stressvol geregel en gedoe, 
maar ze hebben een enorm goede samenwerking. Hoewel dit door de armoedige 
omstandigheden op het eerste gezicht misschien niet te zien is, kom je hier wel achter 
als jouw bevallingstijd nadert. Het is geweldig bewonderenswaardig om te zien. Voor de 
bevalling zelf heeft Prossy alles steriel op voorraad. Je eigen plastic koop je van te voren 
in een bevallingspakket. 
 
Na een slapeloze nacht in Lwaanyi komen we, Dora, Lukwago en ik, om 8 uur ‘s 
ochtends aan in het Mulago ziekenhuis. Op dat moment is het een chaos en vragen we 
ons af waarom we naar Mulago gekomen zijn. Er wordt 2 cm ontsluiting vastgesteld 
maar Dora’s vliezen zijn gebroken dus er zit niets anders op dan te blijven. De hele dag 
zitten we buiten onder een grote boom. Het is Dora’s eerste kindje en alles voelt erg 
onzeker. De weeën zijn niet sterk maar wel regelmatig elke 6 minuten. Aan het einde 
van de dag is de ontsluiting nog steeds 2 cm. Een ware afknapper. 
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We hebben inmiddels een bed tussen allemaal bevallende vrouwen die woelend in hun 
bed de weeën opvangen. Een enkeling heeft al een baby en is constant met familie luid 
aan het bellen hoe fantastisch het allemaal is. Vrouwen lopen regelmatig op en neer 
naar het onderzoekskamertje. 
 
Lukwago slaapt in de auto, ik op de grond naast het bed van Dora. Midden in de nacht 
luistert een vader naar de radio op zijn mobiel. De rust is ver te zoeken. We gaan 
opnieuw voor controle naar de onderzoekskamer. De ontsluiting is nu 4 centimeter en 
volgens de jonge dienstdoende arts moet de bevalling gaan beginnen. De weeën 
worden sterker maar de vermoeidheid is nu ook echt toegeslagen en we slapen half. 
 

 
 
Om half 7 ’s ochtends moet alles in de twee ziekenhuiszalen aan de kant voor een 
dweilbeurt oftewel ‘waterbad’. Echt op alle plekken kan het meisje dat schoonmaakt niet 
komen in die korte tijd. Na de gebroken nacht is er niet veel over van Dora’s 
aanvankelijk goede moed.  
 
Rond 8 uur worden we door een geheel nieuw team van zusters gecommandeerd mee 
te komen voor een check-up. Er volgt geen uitleg, en een check-up is geen geintje. De 
dokter spreekt een paar woorden en loopt dan weg – het komt neer op een keizersnee. 
We hebben geen enkele zeggenschap. Ik sta verbluft. Diezelfde ochtend nog vroeg 
Dora me om een keizersnee voor te stellen maar Lukwago en ik spraken het tegen, 
omdat het tot dan niet nodig leek te zijn. Nu hebben we geen keus. De weeën hebben 
na 24 uur te lang geduurd.  
 
We proberen de dokter te vragen om uitleg voor het snijden echt begint. Hij zegt dat hij 
het doet voor de baby en tja, wat kunnen we dan nog zeggen. De verpleegster komt om 
de keizersnee voor te bereiden maar dan komt het ook de andere staff ter ore. De 
keizersnee van Dora brengt heel wat teweeg. Niemand van Prossy’s team blijkt het 
ermee eens te zijn. Ze willen in overleg met de arts. Het duurt niet lang voor dit gebeurt. 
We zien Prossy en de dokter een tijdje met elkaar praten. Uiteindelijk krijgen we te horen 
dat Dora nog vier uur extra krijgt om via de reguliere weg te bevallen.  
 
In die vier uur die volgen groeit Dora’s ontsluiting naar 8 centimeter. Nog even en ze 
mag persen. De weeën zijn sterk en Dora is doodmoe. We zijn het overzicht allemaal 
compleet kwijt, vooral door het constante ‘bedje verwisselen’. Dan belandt Dora eindelijk 
in de echte bevallingskamer… 
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En reken maar dat het feit dat haar man in de buurt is ook voor Dora een geruststelling 
is, al weet Lukwago niet meer wat te doen. Hij huilt even in zijn eentje en is hartstikke 
ongerust. Ineens mogen we er niet meer bij van de staff. Dora ‘hangt’ volgens hen aan 
me. Niet gewend aan iemand die moed influistert, denk ik. Maar het persen is begonnen 
en alles wat ik wil is een gezond kind en blije ouders. 
 
Het duurt toch nog een uur voordat het kind geboren word, wat 
ik zie gebeuren vanachter het gordijn. Een jongen. Ik word op 
pad gestuurd om Lukwago weer te gaan zoeken, alles goed. 
Even later kan hij zijn zoon bewonderen in een kamertje voor 
kleine babies. De kleine Lukwago is 2,7 pond.  
 
Dora is nog in de bevallingskamer voor het hechten, waar 
opnieuw een vrouw op de grond bevalt vanwege ruimte 
gebrek. Ze is binnengekomen met volledige ontsluiting. 
 

In de bevallingskamer is een douche waar iedere vrouw zich 
kan douchen na de bevalling met lekker warm water. Geheel 
vernieuwd na die douche en blij komt Dora terug op de 
afdeling, waar wij wachten met de kleine op bed. Alle vrouwen 
delen in de vreugde. Meegekomen hulp, moeders en 
vriendinnen: ze houden alles bij wat er gaande is op zaal. Van 
alle kanten komen felicitaties.  
 
Na een uur vertrek ik naar huis. Ik ben doodop. De familie 
Lukwago, hoor ik later, verlaten het ziekenhuis twee uur na mij 
vanwege plaatsgebrek.   
 
 

Marleen 
 


