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Allereerst:  dank aan de (nieuwe) sponsors voor uw bijdrage, en er is nog meer nodig! 
Doet u ook mee?  
 

Het komt dichterbij! 
Niet alleen uw vakantie maar ook de uitbreiding van kennis in Oekraïne. 
Er is steeds meer behoefte om praktische vaardigheden aan te leren. 
 

Gevraagd: huisarts met aantoonbare affiniteit met kennis overdragen. 

Na een kennismakingsgesprek zal een uitgebreide oriëntatie volgen. 
 

Train de Trainer: stap voor stap vooruit! 
 
Ook nu werd er weer uitgebreid kennis gedeeld met de Oekraïense collegae en dat blijkt niet overbodig 
te zijn.  
Onderstaande foto geeft een indruk van een nog steeds uitgevoerde behandeling van een oorontsteking 
door de afdeling Fysiotherapie op een kinderpolikliniek. 

 

     
 
Ook de artsen die een lampje hadden, konden het niet gebruiken.  
Dus opnieuw een cursus over oorontsteking en otoscopie leren. Oefenen op elkaar. 

 

   
 
We hopen dat dit weer voor een groep het begin is van verdere ontwikkeling en  praktische 
vaardigheden.  Daar willen we graag aan bijdragen en dan vooral door trainers te trainen. 

Links:  
“behandeling” 
otitis media 
 
 
Rechts: 
eerst onderzoek, 
maar hoe? 

http://www.fsknu.com/


In dit geval konden de trainers het zelf nog niet. Dan moet het herhaald worden!  Dat hopen we in 
Oktober 2019 te doen. 

 
Wat was er nieuw tijdens de cursus in mei? 
-Nieuwe organisatie met een coördinator 
-Nieuwe onderwerpen   
-Een betere evaluatie 
-Nieuwe plannen 
-Nieuwe afspraken 
-Betere communicatie   
 
De nieuwe organisatie met een nieuwe coördinator: 
 

      
 
Nieuw is Mrs. Nathaly Soroka, de manager van alle ambulatoria,  is nu de coördinator voor de 
trainingen.  Zij bereidt de cursus voor, stuurt de uitnodigingen, maakt de groepsindeling en begeleidt de 
cursus. Ze regelt alles!  En zij spreekt Engels! 

 
Op de eerste cursusdag wordt de cursus ingeleid door Dr. Ivan Didyk. 

 
  
 

En dan de inhoud 
 
Twee nieuwe onderwerpen: 

  
 -Knieproblemen 
 
 -Pijn op de borst 
 

Knieproblemen 
Dit deel wordt gegeven door Piet Muilwijk, Fysiotherapeut 

 
Eerst de theorie…      Dan het onderzoek uitleggen… 

 
 
v.l.n.r. 
Mrs. Angelina Prokopchuk, tolk 
Mrs. Olga Antonova, tolk 
Piet Muilwijk, Fysiotherapeut 
Mrs. Nathalia Soroka, coordinator 
Henk van Schothorst, GP   
 

Dr. Ivan: 
“Opnieuw hebben we twee trainers van Foundation FSK N-U hier 
om training met ons te verzorgen. 
Dit keer zijn de onderwerpen: 
 “knieproblemen” en Pijn op de borst”. 
Het is voor de Oekraïense artsen erg nuttig deze trainingen te 
volgen omdat de trainingen erg praktisch zijn en vooral gericht 
zijn op Family Health Care.  
Dat is wat wij nodig hebben in het Transitie proces in de 
Oekraïense gezondheidszorg. 
We wensen Piet Muilwijk en Dr. Henk succes. Bedankt!” 
 



 

     
 
En dan oefenen…      En dan op elkaar oefenen… Dat is wel heftig 
 

 `   
 
Maar oefening baart kunst: 

 

  
 

 
Volgend onderwerp: Pijn op de borst als inleiding op angina pectoris 
 
Wat is levensbedreigend?  Wat is van het hart?  
Maar…  niet iedere pijn op de borst is een hartinfarct. 
Dat was de insteek voor deze cursus met in oktober 2019 een vervolg:  Angina Pectoris. 

 
ABCD en urgentie zijn wel bekende begrippen maar hoe te gebruiken in de praktijk? 
Voor alles de ambulance bellen? En dan? 
Aan de hand van casuïstiek werd dit onderwerp behandeld en er komt vervolg. 

 
De kamer van de “chef-arts” van deze  medische post dient als “leslokaal”: 
 



   
 
En na Teach the Teacher zijn er Oekraïense collegae die het stokje gaan overnemen: 
 

   
 
Dit vereist nog de nodige training en oefening, maar het begint en gaat door. 

 

Bezoek van het Ministerie uit Kiev 
Ook The Ministry of Health heeft via mail en persoonlijk contact o.a. tijdens de conferentie in Kiev, 
kennis genomen van ons werk. Er ligt een verzoek voor accreditatie van de trainingen zodat het voor de 
Oekraïense collegae mee gaat tellen voor de verplichte bijscholing. 
 
Onderdeel van dit proces is visitatie: 

 

   
 
Mrs. Dr. Yuliya Brykulska visiteert namens het Ministerie onze tweede trainingsdag.  
Zij wijst de aanwezige artsen op het grote belang van training in Family Health Care en spreekt namens 
het Ministerie de dank uit voor dit werk.  
Als blijk van waardering wordt een document namens het Ministerie en ondertekend door de vice-
minister H. Ex.  van Gezondheid uitgereikt. 
Henk van Schothorst bedankt Mevrouw Brykulska en verzoekt de dank over te brengen aan  
Her Excellence Dr. Ulana Suprun, Minister of Health of Ukraine. 
 

Bent u de gevraagde huisarts?   info@foundationsharingknowledge.nl   
Oekraïne wacht op u. 

Doe mee en draag bij: NL36 RABO 0301 2880 03  t.n.v.  St. FSK N-U   

Oekraïne heeft uw hulp echt nodig!  Weinig is veel! Een dag een tolk voor € 80,00! 
Nog net voor de vakantie! 

mailto:info@foundationsharingknowledge.nl

