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Contact: 

Henk van Schothorst, directeur 

info@foundationsharingknowledge.nl 

 
Beste mensen, collegae en vrienden, 
De nieuwsbrief van de stichting FSKNU in een andere vorm: We hebben voor een opzet gekozen waarin 
het nieuws kort wordt aangestipt en degene die in een onderwerp geïnteresseerd is, kan doorklikken 
naar de site waar onder de afdeling Nieuws alles uitgebreider en met fotomateriaal beschreven is. 
Er gebeurt heel veel in Oekraïne, veel nare dingen, onrust, maar ook veel mooie dingen. 
Ik hoop dat u er weer van geniet om over ons werk geïnformeerd te worden. Veel leesplezier. 

 
Nederland 
 
Bestuur 
Onze penningmeester Dirk Jan Vermeer heeft aangegeven met het werk te willen stoppen en inmiddels 
is er in de persoon van Jan Peter Kok een opvolger gevonden. 
Jan Peter is AA accountant en bekend met het werk van stichtingen. In een volgende nieuwsbrief zal hij 
zichzelf voorstellen. Dirk Jan werkt de zaak af en draagt het over aan zijn opvolger. 
Helaas moest George van Ekeren, onze secretaris wegens persoonlijke omstandigheden zijn werk als 
secretaris beëindigen. Wel zegde hij toe lopende de opvolging nog behulpzaam te zijn.  
We hopen ook dit op korte termijn opgelost is. 
Beiden zeggen we hartelijk dank voor het werk dat zijn voor de stichting hebben gedaan. 
 
Deskundigheid  
We maken al enkele jaren dankbaar gebruik van de deskundigheid van Prof. Jako Burgers, huisarts te 
Gorinchem en hoogleraar aan de universiteit van Maastricht. Zijn specialisme is vooral richtlijnen. 
Verder staat collega Jaap Huisman, huisarts in Opheusden, ons bij door het geven van kritisch 
commentaar op het cursusprogramma en begeleidt hij ook de trainingen in Oekraïne. Zo is hij ook een 
deskundige sparringpartner in het maken van keuzes voor de trainingen.  
Op de site vindt u een artikel van zijn hand. 
Verder is recent collega Wilmar Karels uit Lekkerkerk er bij gekomen als collega huisarts. Ook hij vervult 
een belangrijke rol in het meedenken en kritisch begeleiden van de programma’s. Hij beoordeelt vooral 
de presentaties en voorziet deze van commentaar. Verder “luistert” hij als sparringpartner ook mee met 
het bestuur.  
 
Overleg in Nederland   
Overleg vond plaats met Prof. Theo Voorn als 
ervaringsdeskundige in Roemenië en vooral ook als 
onderwijsdeskundige in huisartsenland. 
Hij gaf de nodige adviezen en verstrekte materiaal uit zijn 
onuitputtelijke verzameling. 
 
De specialisten van het Beatrix Ziekenhuis hebben de eerste 
presentatie positief ontvangen.  
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Een eerste stap in Gorinchem.  
Recent is er overleg geweest met Mevrouw Angela Vermeulen, algemeen directeur van  
Huisarts en Zorg in Gorinchem. Hierbij moet u denken aan het gezamenlijke uitvoeringsorgaan van de 
huisartsen in de regio Gorinchem.  
 

       
 
De vraag ligt voor of Huisarts en Zorg samen met Rivas Zorggroep bereid zouden zijn het werk in 
Oekraïne te steunen. Om dit verzoek helder op tafel te krijgen, moet er wel wat voorwerk gedaan 
worden.  
Wat zou Gorinchem voor Oekraïne kunnen betekenen en omgekeerd? Sharing Knowledge? 
Tijdens ons eerstvolgend bezoek zullen we inventariseren wat de vraagstelling concreet inhoudt. 
Als dit correspondeert met mogelijkheden in Nederland , zal dat de basis vormen voor een 
inventariserend werkbezoek van een projectteam 
Dit team moet inventariseren en komen tot een projectplan dat vervolgens aan partijen kan worden 
voorgelegd ter overweging en voor besluitvorming. 
 
 

Oekraïne- bezoek aan Oekraïne van 13 t/m 17 februari 2018. 
 
Overleg met het Ministerie   
Het eerste overleg was weer op het Ministerie voor 
gezondheid. 
Deze keer was het gesprek op uitnodiging van Mevrouw 
Iryna Lytovchenko, Adviseur van Mw. Dr.  Ulana Suprun, 
Minister van Gezondheid in Oekraïne. 
Mevrouw Iryna Lytovchenko coördineert de contacten met 
de NGO’s.   
 
Een niet-gouvernementele organisatie is een organisatie die 
onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld 
maatschappelijk belang. 
 
Zij is dus heel goed op de hoogte van de eisen die de overheid stelt en hoe die aankijkt tegen activiteiten 
van buitenlandse organisaties. Er gebeurt veel in Oekraïne. 
Uit de vragen bleek dat zij het gesprek uitgebreid voorbereid had.  
Haar eerste vraag was waarmee zij ons werk zou kunnen ondersteunen en of er dingen zijn waar we 
tegen aan lopen.  
Verder noemde zij voor ons werk nog enkele belangrijke punten: 
1. Het Ministerie heeft in november 2017 de beslissing genomen dat de dokter in Oekraïne van elke 

officiële  buitenlandse richtlijn gebruik mag maken en daarbij mag afwijken van de eigen 
protocollen. Dit is heel belangrijk omdat er volgens protocol vaak erg veel en duur aanvullend 
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onderzoek wordt gedaan.Nu kunnen we kennis delen over zin van aanvullend onderzoek en over de 
vraag of de  resultaten van het onderzoek nodig zijn voor de behandeling. 

2. Verder heeft zij ons verzoek aangehoord om ons te helpen c.q. de weg te wijzen om voor landelijke 
erkenning van de trainingen in aanmerking te komen. Dat zou voor de jonge artsen een sterke 
stimulans zijn trainingen te volgen en zelf te gaan maken, waarbij veel aandacht is voor praktische 
vaardigheden.  

 
Na dit gesprek vertrokken Van Schothorst en zijn vrouw naar Zhytomir, 150 km. rijden. Dat kost 2-3 uur. 
Hier wachtte een volgend overleg.  
 
Overleg Family Healthcare  
Aan het einde van de middag kunnen we nog een overleg hebben Met 
Dr. Victoria. 
Dr. Victoria is lid van het bestuur van de Ukrainian Family Medicine 

Association. Met trots liet zij ons de  
ICPC codekaart in het Oekraïens zien.  
ICPC is een internationaal classificatiesysteem om ziektes in te delen. 
Vanuit het Ministerie is de beslissing genomen deze codering volgens ICPC-2 in te voeren.  
Ook weer een grote verandering op het gebied van de basisgezondheidszorg. De implementatie moet 
nog volgen en dat zal nog de nodige tijd, inspanning en scholing kosten. 
Inmiddels zijn er ook richtlijnen of guidelines binnen gehaald. De beslissing is genomen om gebruik te 
gaan maken van de Finse richtlijnen. Mogelijk heeft dit ook een financiële reden. Ons werd op het 
ministerie al meegedeeld dat er vanuit Finland en ook vanuit Zwitserland grote donaties geweest zijn 
waarmee vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd en gefinancierd. Meestal zijn dergelijke donaties 
geoormerkt of volgen ze initiatieven voor vernieuwing. 
Onderwerp van gesprek was voornamelijk hoe een landelijke organisatie of vereniging van Ukrainian 

Family Medicine Association sterker kan worden en voordelen voor de leden zou kunnen bieden. 
Hoe belangrijk is een plaatselijke afdeling? Veel vragen zijn nog open. Rond 19.00 uur ronden we het 
overleg af. Dit gesprek zal in April een vervolg krijgen. 
 
Vinnitsa 
Dit bezoek was op uitnodiging van Dr. Oleksandr 
Katilov  MD, PhD, Associate Professor, 
Department of Pediatric Propaedeutic met het doel een 
bezoek aan de Universiteit te brengen en overleg met 
artsen te hebben in de vorm van een seminar. 
Dr. Aleksandr had het programma gemaakt en zo werden 
we eerst voorgesteld aan de rector van de universiteit. Een 
formeel gebeuren dat wij zo niet kennen, maar echt in de 
cultuur van het land hoort. 
De rector moet weten wie er uitgenodigd worden om zijn 
universiteit te bezoeken.  
Hierna volgde een rondleiding door de universiteit met een 
bezoek aan het anatomisch museum en de snijzaal. 
Vervolgens bezochten we de kinderkliniek longziekten. 
Daarna werd het Nationaal Pirigov’s Estate Museum 
bezocht. 
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Nickolay Ivanovich Pirogov (1810-1881), the prominent Russian 
scientist, surgeon, educator and public figure spent the last years of his 
life in a charming spot of Vishnya (the Cherry-tree) near Vinnytsya (it is 
an urban district of the town now). 
In 1866 he built a house, a  pharmacy and a small hospital, where he 
rendered medical assistance to inhabitants. 
In 1947 (9.09) here the Pirogov's Estate Museum was opened there. 
The museum comprises a house, a pharmacy, and the family vault, 
where lies Pirogov's embalmed body. 
A splendid park covers an area of 16 hectares of the estate. There are 
many trees planted by Pirogov himself there. 
 
Cultureel gezien een waardevol bezoek. Dit zijn de momenten om echt 
iets van de cultuur te leren. Alleen al de rondleiding en de wijze 
waarop een gids iets vertelt, laat heel veel zien.  
 
Dan een seminar waar 50-60 artsen voor uitgenodigd waren, 
paediatricians en familydoctors. Dat is een soort huisartsen 
voor kinderen en volwassenen. Er was gevraagd was iets te 
vertellen over de gezondheidszorg in Nederland en met 
name over de huisartsenzorg in de eerste lijn. 
Verder over het maken van richtlijnen en de implementatie 
ervan. 
Tenslotte nog iets over de behandeling van de bovenste- en 
onderste luchtweginfecties. 
Door het grote aantal vragen en de omvang van de groep 
(80 i.p.v. 50) kwam dit laatste onvoldoende aan de orde en 
“bleef het staan voor een volgende keer”! 
Veel jonge artsen waren enthousiaste luisteraars en enkele 
oudere artsen voelden zich erg bedreigd in hun status. Als je 
30 jaar ervaring hebt….!  
Dr. Oleksandr Katilov  ronde af met en korte presentatie 
over antibiotica en antivirale middelen bij luchtweginfecties.  
 
Na dit seminar volgde een diner in een kleine kring en was 
er de gelegenheid om nog wat door te praten.  
Vooral onderwerpen in de basisgezondheidszorg en het 
werken met groepen bleek hoog op de verlanglijst te staan.  
Maar wat kunnen wij? Het land is echt heel groot.  
We zijn hier in de provincie Vinnitsa met de gelijknamige hoofdstad en deze provinciehoofdstad heeft 
ruim 400.000 inwoners. 
Het bezoek in april zal duidelijkheid moeten geven wat echt wenselijk en haalbaar is. 
 
 
Terug in Zhytomir  
In Zhytomir is het laatste overleg. Als voorheen met Dr. Maria Beregova.  
Zij is voorbereid op onze komst en vertelt ons over de gang van zaken in Zhytomir. 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen! 
 Tijdens een van onze vorige bezoeken hebben we op verzoek van de directeur met haar een bezoek aan 
enkel ambulatoria gebracht en stelde hij ons daar een aantal vragen over. 
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Nu worden er medische posten in de stad opgezet de bezet gaan worden door paediatricians en 
familydoctors die een “eerste lijn” moeten gaar vormen en het ziekenhuis en de polikliniek moeten dan  
in de toekomst naar een tweede lijn groeien. 
De medische posten komen onder een eigen directeur en zo wordt de stap gezet naar de vorming van 
de Eerste en de Tweede lijn in de gezondheidszorg. Natuurlijk zal de implementatie van het geheel nog 
geruime tijd in beslag nemen maar de besluitvorming gaat deze kant op en in deze cultuur is de 
besluitvorming soms richtinggevend. 
 
Er verandert veel in Oekraïne  
Zo ziet u dat er veel dingen in ontwikkeling zijn.  
Op verschillende plaatsen zijn er contacten en soms is het helmaal niet direct duidelijk waar het voor 
dient. Onverwacht blijkt dan soms toch hoe incidentele contacten leiden tot uitbreiding van het werk in 
een richting die veel dichter bij de gezondheidszorg ligt, dan aanvankelijk gedacht. 
 
Ook in de komende periode hopen we weer verder te gaan in het leggen van contacten, het zoeken naar 
Oekraïense artsen die het stokje “training” over willen nemen en het zou mooi zijn als de Ukrainian 

Family Medicine Association zich meer op de praktijk en op het werk van de dokter zou richten. 
 
De Website www.fsknu.com  
Ook voor ónze stichting is de site een voortdurend punt van 
aandacht en het is nog niet waar we het graag willen 
hebben. Maar stap voor stap komen we verder. Herman de 
Geijter is behulpzaam bij het vullen van de site en het 
maken van de nieuwsbrief. 
 
De financiën  
In de achterliggende periode is de sponsoring verder op 
gang gekomen. We zijn hen dankbaar voor hun bijdragen, want dat maakte dat het werk door kon gaan. 
  
Daarbij is het een grote steun dat alle vertaalwerk in Nederland belangeloos en om niet gedaan wordt.  
Bijzonder de vertaalgroep in Gorinchem en de heer Koens zijn we erg dankbaar voor het werk dat zij 
doen. 
 

Zij vragen hulp.  
Het zal u duidelijk zijn dat er voor de uitbreiding van de contacten met artsen in Oekraïne en de 
daarvoor vereiste begeleiding van tolken en de vertaling van documenten, geld nodig is.  
 

Wij willen proberen hen te helpen. 
Sharing Knowledge is kennis delen, samen doen! En samen de verantwoordelijkheid nemen! 
 
Helpt u ook door dit financieel mogelijk te maken?   

 
Bedankt voor uw belangstelling 
Henk van Schothorst, Directeur 
Parallelweg 8 
4143 LA Leerdam 
info@foundationsharingknowledge.nl 
 
Wilt u bijdragen? 
IBAN NL36 RABO 0301 2880 03 
T.A.V. FSKNU 
Hartelijk dank! Doneer nu door hier te klikken 

http://www.fsknu.com/
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