
In moeizame tijden toch SONOM-steun aan Malawi

De praktische betrokkenheid van SONOM, de stichting Ondersteuning Neurologisch 
Onderwijs in Malawi, stond de afgelopen maanden op een laag pitje. Dat had twee 
belangrijke oorzaken. 

In de nasleep van de presidentsverkiezingen kwamen er 'hervormingen' in de universitaire 
wereld. Voor medische studies werd een nieuwe universiteit opgezet in Blantyre, in het 
zuiden van Malawi.
Daarnaast werd het door de Covid-19 pandemie steeds moeilijker om de basale 
gezondheidsvoorzieningen in het land op peil te houden. Ook vertrokken 
vertegenwoordigers van internationale organisaties. 
Door de gevolgen van de pandemie en door familie-omstandigheden was het voor dr. 
Chuck van de Vlasakker niet mogelijk om dit voorjaar naar Malawi te reizen om daar de 
medisch studenten verder te brengen op het vakgebied van de neurologie.
Hij bleef wel actief betrokken bij de gezondheidszorg in Malawi doordat er contact is 
gebleven met de artsen die hij in hun studie heeft begeleid. Er zijn Whatsapp-groepen, 
waarin lokale artsen in Malawi een beroep op zijn kennis kunnen doen. 
Een soortgelijke ondersteuning is er voor uitgezonden tropenartsen. Als ze niet verder 
komen met kennis van collega's ter plekke kunnen ze Consult Online benaderen, opgezet 
door de vereniging van tropenartsen TROIE. Chuck van de Vlasakker is daar een van de 
artsen die geraadpleegd kan worden.

Inmiddels zijn er nieuwe contacten gelegd in Blantyre, waar het lesmateriaal dat dr. Van de
Vlasakker voor dat doel had achtergelaten, dankbaar wordt gebruikt in het nieuwe 
semester.  

SONOM biedt de talentvolle Geoffrey Malazani al enkele jaren financiële steun om zijn 
medische opleiding te voltooien. Hij is daartoe inmiddels verhuisd naar Blantyre en werkt 
daar in het districtsziekenhuis. Geoffrey heeft in zijn artsenopleiding specifiek aandacht 
voor neurologie en kan daar ingezet worden in het neurologie-onderwijs, om zijn kennis 
over te dragen.

SONOM is in 2016 opgericht toen het College of Medicin van de University of Malawi een 
beroep deed op neuroloog Chuck van de Vlasakker. In Malawi zelf was geen neuroloog 
meer die dit essentiële onderdeel in het opleidingstraject voor artsen kon verzorgen. 
Neurologie is belangrijk in het straatarme Malawi. Ondervoeding en infecties bij kinderen 
zijn belangrijke oorzaken van neurologische aandoeningen.
De contacten verliepen via kinderarts Hanny Friesen, die samen met dr. Van de Vlasakker 
het onderwijsprogramma voor medisch studenten heeft opgezet. Op 30 maart kregen we 
bericht dat Hanny Friesen is overleden.
,,Ze heeft me de weg gewezen naar Malawi en in de gezondheidszorg van het land," aldus
dokter Van de Vlasakker. ,,Ze had een schat aan ervaring, opgedaan na vele jaren noeste 
arbeid in onder meer Papoea Nieuw Guinea, Oeganda en Malawi. En in de Achterhoek. 
Een dienstbaar leven voor medemensen in hoogste nood. We herinneren haar als een 
zeer vriendelijk persoon, goede collega en toegewijde dokter.''


