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Beste collegae en vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief leest u over de Oekraïne-dag op 2 november 2018. We vertellen u er graag meer 
over. Maar er is meer nieuws.  
Deze maand zullen er weer een groot aantal artsen in Oekraïne les krijgen. Maar de financiering 
hiervoor is nog niet rond. En: de uitnodiging voor de volgende ronde in 2019 ligt er al!  
Helpt u ook met een bijdrage?  
 
Oekraïne dag in Utrecht op 2 november jl. samen met de Ambassadeur van Oekraïne 

 
H.E. Mr. Vsevolod Chentsov 
 
Het Christelijk Platform Oost-Europa belegde een dag voor organisaties die werkzaam zijn in 
Oekraïne. FSKN-U was een van de stichtingen/organisaties van de projectgroep die deze dag 
organiseerde, met de directeur van onze stichting als voorzitter van de projectgroep. Een breed scala 
aan organisaties werd uitgenodigd, werkend in de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, 
ouderenzorg, rural societies, kerken met diaconale projecten en stichtingen waarvan het werk 
beperkt blijft tot (weder-)opbouwprojecten. Bedenk: in Oekraïne is het nog steeds oorlog. Noodhulp 
wordt nog steeds elke dag gegeven. 
 
Als spreker ging de Oekraïense ambassadeur H.RE. Mr. Vsevolod Chentsov in op de vraag wat 
Oekraïne nu werkelijk nodig heeft. Gaat het nog steeds om kledingtransporten? Of… De tweede 
spreker was de heer M. Jansen, historicus en senior-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam 
die inging op het thema: Hoe is Oekraïne in deze toestand terecht gekomen? 
 
Na de broodmaaltijd volgden een viertal workshops. 

1. Ontwikkeling in Oekraïne: wat is nodig, door de heer Serry, de eerste Nederlandse 
Ambassadeur in Kiev in 1991.  
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De Heer Robert Serry 
 

2. Oekraïne in het licht van de historie bekeken door oost en west, door Marc Jansen 

 
Marc Jansen 
 

3. Business in Oekraïne. Wat is belangrijk? Werken in een seculiere omgeving vanuit Bijbelse 
normen door Andria Vasylenko, directeur van Zeelandia. 

 
Andriv Vasylenko  
 

4. Partnership. De communicatie als partners in Nederland en Oekraïne, door Jan Migchels, 
organisatieadviseur en interim-manager. 

 
Jan Migchels 
 

Daarna werd met een dankwoord door de voorzitter van de projectgroep deze conferentie 
afgesloten. Reacties: zeer geslaagd! Waardevol. Praktisch!   
 
 
 
 
 



Bezoek aan Oekraïne van 27 t/m 29 augustus.  

    
Opening     Twee Family-doctors presenteren eerste aanpak 
 
De WONCA, de Wereld Organisatie van Family Doctors heeft een aantal werkgroepen waaronder de 
WICC. De WICC is de werkgroep voor het internationale classificatiesysteem voor ziekten in de Family 
Healthcare.  
We kregen van het Ministerie en de WHO een uitnodiging om deze bijeenkomst bij te wonen om 
kennis te nemen van de huidige stand van zaken in Oekraïne. Dus een kort en heftig bezoek dat we 
gelijk gebruikt hebben om wat nieuwe afspraken te maken. 
 
Plannen:  
November 2018.  Eerst een week lesgeven aan de artsen in Vinnitsa: 12 artsen krijgen de cursus 
Train de trainer, waarna ze deze cursus direct in praktijk gaan brengen en wij hen ondersteunen. 
In het geven van cursus aan hun collegae in de volgende dagen. 
 
 
We ontvingen de volgende mail:  
Good morning, dear Dr. Henk, 

 

The time of your seminar in Vinnitsa is approaching. The venue of the seminar will be in the hotel 

France. There will be a coffee break and lunch for the participants. Do you plan to issue a certificate to 

the participants at the end of the seminar?  

 

Now I will prepare an official letter to the Department of Health. I need from you an official letter 

confirming the dates of the seminar and a short program. I also want to invite a representative from the 

Department of Health and the Medical University to the opening of your seminar.  

 

If you do not mind, I will invite reporters and make a report on local television. I think more people 

should know about your work in Ukraine. 

 

See you! 
Best regards: 

Oleksandr Katilov  MD, PhD, Associate Professor 

Department of Pediatric Propaedeutic 

Vinnitsa National Medical University 

Pirogova str. 56 

Vinnitsa  

21018, Ukraine 

alexkatilov@gmail.com 

 
Daarna geven we een week les in Zhytomir. Hier is onze hulp gevraagd bij de training van de artsen 
die als familydoctors en paediatricians de eerste lijn moeten gaan vormen. Vanuit Zhytomir 
ontvingen we namelijk ook een mail over dit starten van de eerste lijn. We gaan proberen de cursus 
Train de trainer in te zetten. 
 
Verder zal er contact zijn met leden van de nationale organisatie van familydoctors. Ten slotte hopen 
we overleg te hebben met het Ministry of Health in Kiev. Dit alles houdt in dat het werk uitbreidt, 
maar ook dat er meer artsen beschikbaar komen om zelf het scholingswerk te gaan doen. 
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Tegelijkertijd blijft het aanleveren van vertaalde documenten en ook de begeleiding wel nodig.  
Dat betekent dat er voor ons werk meer geld nodig is 
 

We zien uw hulp in de vorm van financiële sponsoring graag tegemoet.  
 
NL36 RABO 0301 2880 03   t.n.v. St. FSK N-U  Leerdam 
 
Bent u geïnteresseerd om als huisarts training te geven in Oekraïne, neem dan vooral 
contact met ons op. 
 

www.fsknu.com  
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