
 

 
 
 
 
Een nieuwsbrief omdat er weer veel nieuwe 
informatie is. 
Het werk in Oekraïne 
Het werk in Nederland 
En er is ook geld nodig! 
Een speciaal verzoek aan de huisartsen 
 
Het werk in Oekraïne 
-Tijdens het tweede en laatste bezoek dit jaar werden er 
opnieuw trainingen verzorgd 
-Er was weer contact met het College 
-Op uitnodiging brachten we een bezoek aan het 
Ministerie van Gezondheid in Kiev 
-Dit bezoek werd gecombineerd met een bezoek aan de 
Wereld Gezondheid Organisatie  
 
Trainingen 
In het Stads Kinderziekenhuis, op de polikliniek voor 
volwassenen en in Berdytsjiv (een stad ten zuiden van 
Zhytomir) werden in totaal 6 trainingen gegeven. 
En… 4 daarvan werden verzorgd door Oekraïense artsen 
waarbij wij de rol van assistent hadden.  

 
 
   
FSKNU geeft cursus in Oekraïne 
En herhaalt deze ook, want herhaling is de kracht van de 
boodschap. Maar na enkele cursussen breiden de vragen 
zich uit, want er zijn meer artsen die meer willen leren. 
 
Graag willen we ze helpen. Helpt u ons? 
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 Contact:          
   Henk van Schothorst, directeur 

     Parallelweg 8 
    4143 LA Leerdam 

  info@foundationsharingknowledge.nl 

 
 
 
Contact met het College 
Er was weer contact met het College waar we 
praktijklessen mochten bijwonen om hun lesmethode 
nader te leren kennen: praktijk oefenen eens per vijf 
jaar! Misschien is daar in de toekomst de mogelijkheid 
de oefenlokalen te gebruiken voor onze trainingen. 

 
Wat vindt u daarvan? 
Omdat we van mening zijn dat er vanuit Oekraïne nu ook  
input moet komen voor de samenstelling van een 
training, liet het tweede bezoek dit jaar op zich wachten. 
Want het bleek voor de artsen toch echt moeilijk om, na 
het formuleren van de leerdoelen in april, nu zelf een 
begin te maken met een cursus door het maken van een 
test en het aanleveren van praktijkvoorbeelden. 
Toch is bestuur en directie er van overtuigd dat het voor 
het slagen van dit project noodzakelijk is dat er steeds 
meer eigen inbreng komt om zo te komen tot zgn. 
ownership in Oekraïne. 
Uiteindelijk werd onze mailbox verrast met een prachtig 
stuk werk. Van hieruit is de cursus Astma bij kinderen 
opgebouwd en door 4 van hen ook gegeven. 
    

  
 

 
 
 

 Dokter Switlana geeft de eerste cursus 

Dokter Julienna geeft de volgende groep 

http://www.fsknu.com/


 
 
De cursussen worden door ons ondersteund 
Collega Jaap Huisman, huisarts in Opheusden, ging 
voor de tweede keer mee 
 

 
 
 

 
…”Hun theoretische kennis is ruim voldoende, maar 

door een strak, van bovenaf opgelegd protocollair 
werkschema, wordt het zelfstandig denken niet zo goed 
ontwikkeld. Van oefenen is weinig terecht gekomen. 
Het gevolg is dat er eindeloos foto’s, echo’s  en 
laboratoriumonderzoek, wordt aangevraagd.  
Wat mij opviel tijdens de cursus, dat er nu lokale 
collega’s opstaan, die zich verantwoordelijk voelen voor 
het reilen en zeilen, en zelf mee de leiding gaan nemen. 
Ook de manier van klinisch denken lijkt te veranderen. 
Wij zullen ons nog meer moeten gaan toeleggen op het 
trainen van het logisch klinisch redeneren én praktische 
vaardigheden.  De inzet en betrokkenheid  van lokale 
artsen is daarbij onontbeerlijk, alsmede goede 
vertalingen van relevante literatuur.” 
          Jaap Huisman 

 
Samen praktijk… video-otoscopie 
 

 
 

 
Ministerie van Gezondheid in Kiev 
Om na e-mailcontact uitgenodigd te worden op het 
Ministerie en dat mede door de WHO was een 
verrassing. Er was uitgebreid interesse voor ons werk, 
met name de training in kleine groepen en met 
praktische vaardigheden. (Wordt vervolgd) 

 
Het werk in Nederland 
-Conferenties 
-Sponsoring 
-Vertalingen 
-Netwerk Oekraïners  
-Een nieuw netwerk? 
Conferenties 
Er werden diverse conferenties bezocht in het kader van 
kennis uitwisselen en netwerken, o.a. met Oost 
Europese Partner organisaties. Voor de Stichting waren 
hier geen kosten aan verbonden. 
Sponsoring 
Gelukkig neemt de sponsoring licht toe maar er is beslist 
meer geld nodig om dit werk verder te laten gaan en 
vooral om het uit te breiden. 
Graag doen we dan ook aan iedereen en bijzonder aan 
onze collegae huisartsen de oproep om dit mooie werk 
te steunen. 
Netwerkgroep Oekraïeners als vertalers:  

 
Via via ontmoetten we enkele mensen uit Oekraïne die 
hier al enkele jaren wonen en werken en Nederlands, 
Engels, Oekraïens en Russisch spreken. Na kennismaking 
en informatie over ons werk, boden zij aan om op 
verzoek iets voor hun land te doen en vormden een 
“vertaalteam”. 
Zo hebben ze voor onze laatste cursus een belangrijk 
deel van de presentatie vertaald en dat om niet, 
waarvoor onze dank. 
 

Jaap Huisman, huisarts, geeft verdieping en 

praktijk. Daar ontbreekt het vooral aan! 



Vertaling in het Engels 
Ook nu verzorgde de heer Koens uit Emmeloord weer 
belangeloos de vertaling van de NHG standaard  Astma 
bij kinderen. 
 
Een nieuw netwerk? 
De directeur is door het stafbestuur van het Beatrix 
Ziekenhuis te Gorinchem, behorend tot de RIVAS 
Zorggroep, uitgenodigd voor een presentatie tijdens de 
vergadering van de Medische Staf van het Beatrix 
Ziekenhuis.    
 

Een speciaal verzoek aan huisartsen: 

 
Beste collegae, 
Juist jullie steun wordt gevraagd omdat het echt 
eerstelijns werk betreft. 
Waar gaat het om? 
Voor mensen die economisch in steeds slechtere 
omstandigheden zijn gekomen, de gezondheidszorg 
goedkoper te maken door: 
-Beter onderzoek en minder (duur) aanvullend 
onderzoek. 
-Betere diagnostiek en minder onnodige medicatie. 
Wat is daar voor nodig? 
Geen hoorcolleges van 1- 1 ½  uur! 

Training in kleine groepen met discussie en vooral 
praktische oefening. 
Lees daarvoor het stukje van collega Jaap Huisman, die 
twee keer mee ging en dit zelf heeft ervaren. 
Is er wat van resultaat te zien? 
Ja zeker! Vier artsen gaven met onze ondersteuning zelf 
training volgens dit concept, en zijn daar erg enthousiast 
over. Zij gaan door. Op andere plaatsen wil men ook 
starten met deze vorm van bijscholing. 
Op de site www.fsknu.com ziet u hen bezig. (video) 

 
Een nieuw begin op een andere plaats 

We willen in kleine groepen trainen dus verbouwen het 

auditorium. 

Of… 
Heeft u misschien belangstelling samen met ons aan de 
hand van een NHG standaard een lesprogramma te 
maken? Vb.  
-Buikpijn bij kinderen 
-Kinderen met koorts 
-Laboratoriumdiagnostiek 
Ook aan die hulp hebben we behoefte. 
 
De vraag neemt toe en dat betekent meer trainers 
nodig en meer vertaling en meer tolken nodig.  
Dat kost geld. 
 

Sponsoring betekent doorgaan! 
 

FSKNU geeft cursus in Oekraïne 
 
En herhaalt deze ook, want herhaling is de kracht van de 
boodschap.  
 
Wilt u sponsoren?  

 
FSK NU: IBAN: NL36 RABO 0301 2880 03 
 

  
 
 

 
Elke bijdrage is welkom! 
 
 
 
 

 

http://www.fsknu.com/

