Persbericht

Belgische artsen offeren vakantie op voor strijd
tegen moedersterfte in Congo
Op 30 juni viert Congo zijn onafhankelijkheid en met de zomervakantie in aantocht verdienen de
Belgische ngo Artsen Zonder Vakantie en MSD for Mothers extra aandacht voor hun strijd tegen
moedersterfte in deze Afrikaanse republiek. In de Congolese samenleving heerst nog de traditionele
visie dat de vrouw voor een uitgebreid nageslacht moet zorgen. De druk om vroeg en veel kinderen te
krijgen is immens en in combinatie met de beroerde medische omstandigheden laten hierdoor vele
moeders het leven terwijl ze leven trachten te geven.
Brussel, 25 juni 2013 – In Congo overleeft 1 vrouw op 30 de bevalling niet en haalt 1 kind op 7 de
leeftijd van vijf niet. Hiermee draagt Congo de weinig eervolle titel van ‘slechtste land ter wereld om
te bevallen’. Via het humanitair project MSD for Mothers zet MSD zich in om deze schrijnende
problematiek aan te pakken. In totaal heeft het wereldwijd een half miljard dollar veil om de
komende tien jaar onbaatzuchtig aan verschillende ‘Moeder-Kind’-projecten overal ter wereld te
besteden. Zo helpt MSD mee de Millenniumdoelstellingen van de VN – i.e. de moedersterfte tegen
2015 met 75% te verminderen – te realiseren.
Elke twee minuten sterft een vrouw tijdens haar bevalling
Door armoede, ondervoeding, slechte hygiënische omstandigheden, onderbemande ziekenhuizen,
onvoldoende geschoold verpleegkundig personeel, gebrekkige infrastructuur, apparatuur en
medicatie, enz. is een kind veilig op de wereld zetten in vele ontwikkelingslanden niet zo
vanzelfsprekend. Deze factoren hypothekeren namelijk het sowieso al precaire proces van een
bevalling en verhogen het risico op levensbedreigende complicaties. Jaarlijks sterven er wereldwijd
287.000 moeders, waarvan 15.000 in Congo. Als er niet dringend ingegrepen wordt, overlijden dus in
de komende tien jaar naar schatting 3 miljoen vrouwen. Tevens hun kinderen lopen gevaar: als enkel
de baby de bevalling overleeft, heeft het 70% kans om binnen de twee jaar zelf ook te sterven. De
echte tragedie is dat we deze wantoestanden nochtans kunnen vermijden…
MSD Belgium neemt eveneens deel aan deze internationale campagne en levert daarvoor financiële
steun aan de Belgische ngo Artsen Zonder Vakantie. “Het ‘MSD for Mothers’-initiatief weerspiegelt
perfect de filosofie van ons bedrijf, namelijk: de gezondheid van iedereen waar ook ter wereld helpen
verbeteren. Dit begint al door de risico’s tijdens de zwangerschap en geboorte bij moeder en kind
terug te dringen”, aldus Patricia Massetti, algemeen directeur van MSD Belgium.
Met de steun van MSD Belgium organiseert Artsen Zonder Vakantie dit jaar 11 missies, waarbij
medisch multidisciplinaire teams naar Oost-Congo trekken om ter plaatse vrijwillig te helpen de
mortaliteit onder moeders te verminderen. Dit doen ze onder meer door hun expertise en
praktijkervaring met lokale vroedvrouwen, gynaecologen, verloskundigen, enz. te delen, opdat ze
zowel vóór, tijdens als na de bevalling beter de veiligheid van moeder en kind kunnen garanderen.
Moeders, waarom leven zij (niet)?

“Naast de zeer barre medische omstandigheden ligt ook een latente socio-culturele reden aan de
grondslag van de problematiek. Onder de plaatselijke bevolking leeft namelijk nog de wijdverspreide
opvatting dat het prioritaire levensdoel van de vrouw voortplanting is”, aldus Erwin Reynaert van
Artsen Zonder Vakantie. “Door deze maatschappelijke druk wordt er op meisjes bijgevolg roofbouw
op hun lichaam gepleegd door enerzijds op veel te jonge leeftijd zwanger te moeten worden, en
anderzijds door te veel kinderen te moeten baren. Op termijn komt hierdoor hun fysieke gezondheid
in het gedrang en worden de toekomstige bevallingen almaar uitputtender en gevaarlijker.”
Verdere informatie over MSD:
MSD is wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het vlak van innovatieve geneesmiddelen op voorschrift,
vaccins, biologische behandelingen en diergeneeskundige producten. MSD is een handelsnaam van Merck &
Co, Inc, met het hoofdkantoor in Whitehouse Station, NJ, USA en is actief in meer dan 140 landen. Zij heeft de
sterke wil om in nauwe samenwerking met haar klanten, de gezondheid en het welzijn van mens en dier te
verbeteren, en levert daartoe medische oplossingen met een brede basis. Voor meer informatie, bezoek
www.msd-belgium.be of www.msd.com.
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