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De Covid-pandemie 
ook nog steeds in Oekraïne 
 
Even bijpraten: 
wat gebeurt er? 
 
 
Drie dingen: 

• Wat ze ons vragen  

• Wat er (nog) stil ligt  

• En nog meer ontwikkelingen 
 
Covid-19 in Oekraïne 
De situatie was heel ernstig. Aanvankelijk leek het tijdens de eerste golf in Oekraïne mee te 
vallen. Maar tijdens de derde golf steeg het aantal besmettingen en ziektegevallen. Ook zijn er 
meer mensen overleden. Gelukkig zien we ook in Oekraïne dat er weer sprake is van een forse 
daling. Ook de vaccinatie lijkt op gang te komen. 

Zhytomir  
                  

     

 
 
 
Inmiddels zijn er diverse vaccins in omloop en is er de discussie welke het beste is. En net als 
overal gaan ook in Oekraïne allerlei complottheorieën rond. 
 

                
 

 

 

In Zhytomir begon men vanaf 19 april met het 
Pfizervaccin toe te dienen aan de tweede groep, 
dus ouderen, mensen met een handicap en 
personeel dat met deze categorie mensen 
werkt. "Allereerst werden medische 
hulpverleners, maatschappelijk werkers, het 
leger, wetshandhavers en 80-plussers 
gevaccineerd", zegt Lyudmyla Bondarenko, 
medisch directeur van het Primary Health Care 
Centre van de gemeente Zhytomir, de stad waar 
we zoveel trainingen hebben verzorgd. 
 

http://www.fsknu.com/


Wat ze ons vragen 
Door bestaande netwerken komen we in contact met voor ons nog onbekende instituten en 
projectleiders. Soms wordt ons medewerking of samenwerking in projecten gevraagd, soms 
kunnen we informatie geven. Bijvoorbeeld informatie over het gebruik van bloedverdunners bij 
Covid-19-patiënten door huisartsen en specialisten.  
 

    
 
Twee voorbeelden van verzoeken: 

1. De organisatie “My Leaders NGO” wordt vertegenwoordigd door Mrs. Yuliya Volodina  
(Brykulska). Zij vroeg de medewerking voor een opleidingstraject voor “nurses” (bij ons: 
doktersassistenten). De gevraagde medewerking bestaat in advisering en begeleiding 
van het cursusprogramma. Inmiddels is het samenwerkingscontract getekend.  
Projectleider is Glib Bitiukov, verpleegkundige. De eerste onderwerpen zijn vast gesteld.  
Dat zijn: Leiderschap, Planning, Communicatie en Management. 

 
2. Via Dr. Oleg legde Professor Olena Gubskaya contact. Zij is verbonden aan  

The Institute of Postgraduate Education of Bogomolets National Medical University in 

Kiev. Zij vroeg een presentatie te geven over hoe diabeteszorg in de 

huisartsengeneeskunde in Nederland gegeven wordt. Op 15 april gaven we via Zoom 

een presentatie inclusief uitgebreide discussie.  De deelnemers zouden aanvankelijk 

assistenten interne geneeskunde zijn, maar uiteindelijk was het een zeer gevarieerd 

gezelschap, waaronder enkele professoren en onderzoekers, ook van buiten Kiev. 

     
 
De volgende morgen stuurde Professor Gubska een mail waarin zij een officiële 
samenwerking voorstelde. Dit vraagt nadere bezinning. Onze intentie was en blijft om in 
de eerste lijn stimulerend bezig te zijn. 

 
Wat er nog niet goed loopt, maar ook wat weer door gaat… 

• De contacten in Zhytomir kwamen stil te liggen door het vertrek van Dr. Dyduk. 
Inmiddels is er een nieuwe directeur benoemd: Dr. Shramko Victor Ivanovich. We hopen 
op korte termijn op reactie.  



• We vernamen dat er veel verandert en dat er diverse nieuwe medische posten, ook in 
de regio gevormd zijn. De transitie lijkt zich echt door te zetten.  Jammer dat we het nog 
niet kunnen bekijken. 

• Gelukkig hebben we veel Zoom-contact kunnen hebben. Er is gewerkt aan de 
voorbereiding voor een digitaal programma voor dokters en patiënten over een aantal 
klachten, uitlopend naar Corona en het belang van de vaccinatie. Dit heeft veel 
voorbereiding gekost. We zijn nu bezig met de afronding. 

 

Hoe het verder moet en op welke manier? 
Soms hebben we meer vragen dan antwoorden, maar dat is niet ongebruikelijk in het werk van 
FSK. Prioriteit hebben: 1. de contacten in Zhytomir en 2. de opleiding doktersassistentes. 
 

Nederland 
CPOE     
Het platform is intensief bezig het LRM (Local Resource Mobilization) breder uit te dragen door 
trainingen te geven met diverse buitenlandse trainers, waaronder ook Oekraïense. 
Het doel van dit alles is om door het proces van ‘Train de Trainer’ de buitenslandse partners 
meer en beter te kunnen ondersteunen. 
 

   
 
Op korte termijn hoopt CPOE ook voor Nederlandse organisaties de training in aangepaste 
vorm te kunnen aanbieden. Daar zien we met grote belangstelling naar uit. 
Verder zijn we in de Themagroep Oekraïne bezig om onderwerpen “contact met de overheid” 
en “duurzaamheid” verder onder de aandacht te brengen van Nederlandse en Oekraïense 
partners. Dit gebeurt in digitale en zo mogelijk in fysieke bijeenkomsten en trainingen. 
 

Vertaalgroep Gorinchem 
Omdat de laatste Zoom-sessies in het Engels waren, is vertaalwerk even niet nodig geweest. 
Maar: er staat al weer het nodige op stapel. De programma’s die ontwikkeld worden, moeten 
we ook weer laten vertalen. Een presentatie over bloedverdunners is inmiddels al voor 
vertaling gereed en verzonden. 
 

We blijven mensen zoeken die…  
… bereid zijn ons te helpen de bestaande en nieuwe lesprogramma’s geschikt te maken voor 
online/video-uitzending. 
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