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Héél anders door Covid-19 
Ook in Oekraïne 
Een ‘bijpraat’ 
 
Wat kunnen we (nog/toch) doen? 
 
Drie dingen: 

• Waardoor het kennisdelen beperkt wordt 

• Waardoor het (soms) vastloopt 

• Hoe het dan wel verder moet en kan 
 
Covid-19 in Oekraïne: kennisdelen beperkt 
Hoewel er in Oekraïne op dit moment geen totale Lock down is, stijgen de aantallen Covid 
patiënten sterk en dreigt de gezondheidszorg het niet langer aan te kunnen. 
 
Het volgende bericht: 
“De optie om een Lock down op te leggen wordt inderdaad momenteel besproken bij het 
kabinet van ministers en het kabinet van de president. Verschillende scenario’s worden 
overwogen. Als het aantal nieuwe gevallen van Covid-19 blijft stijgen, kan de Lock down al op 
20 december worden ingevoerd, en dan zal deze gelden voor de hele Nieuwjaars vakantie.” 
 
Nog steeds zijn er in ons werkgebied in en rondom Zhytomir naar verhouding veel 
besmettingen. Dat heeft consequenties. Dokters zijn dus niet in de eerste plaats bezig met 
bijscholing, maar met besmetting, ziekte en quarantaine. Op dit moment is er dus geen goede 
gelegenheid om Webinars te organiseren. 
 

Waardoor het nog meer vastliep 
1. Op dit moment is er een contactprobleem met onze vaste contactpersoon, Dr. Dyduk, de 
directeur van de medische posten in Zhytomir. Deze arts heeft zich kandidaat gesteld voor de 
Stadsraad. Daarmee was het contact plotseling tot een minimum beperkt. Inmiddels weten we 
dat er wel een interim-directeur is. Maar gezien de interne omstandigheden in de leiding lijkt 
het beter nog even af te wachten tot er een definitieve oplossing is. 
 

                                                              
                                                        
2. Digitale oplossingen met een ander platform (ZOOM) vragen veel voorbereiding. 

 

Dit was de “generale” voor de  

eerste Webinar. 

Oefenen in de studio tot de 

laatste minuut. 

17 juni 2020 draaiden we de 

eerste Webinar vanuit 

Veenendaal. 

http://www.fsknu.com/


Daar bovenop komt het grote aanbod in Oekraïne van betrouwbare, maar ook niet 
betrouwbare informatie. Hoe maak je de juiste keuze? Hoe onderscheid je je in positieve zin? 
Heel belangrijk is de opzet en ook de opmaak.   
3. Er is sprake van “Webinar moeheid”.  Te midden van zoveel aanbod zijn er ook nog heel 
andere dingen die veel aandacht vragen, zowel in de privésfeer als in de beroepsuitoefening. 
 

Hoe het dan wel verder moet en kan 
We organiseren discussies in kleine groepen van betrokken artsen over een beperkt aantal 
onderwerpen via korte ZOOM-sessies. Daarin proberen duidelijk te maken wat op dit moment 
het meest actueel en belangrijk is. Dat proberen we samen met Oekraïense dokters in een 
medisch kader te plaatsen met de nieuwste medische gegevens. Vervolgens proberen we daar 
door middel van kennisdeling meer bekendheid aan te geven, met als doel dat de artsen zelf de 
sessies gaan geven. 

 
Dus vanaf begin volgend jaar 
Korte online sessies via Zoom met uitsluitend actuele onderwerpen. De Webinars worden 
opgenomen en kunnen dus ook teruggekeken worden. 
 
 

Nederland 
CPOE heeft in November 4 Webinars gegeven  
Op vier vrijdagen in november zijn er online sessies geweest. De derde, op 20 november jl. was 
geheel besteed aan Oekraïne. Drie onderwerpen, Overheid, Diaconaat en Goederenhulp, 
werden geïntroduceerd door een stelling en een korte presentatie. In out-break rooms was er 
daarna de gelegenheid hierover van gedachten te wisselen. De evaluatie werd digitaal 
uitgevoerd en leverde veel input! 

HIER PDF document invoeren 
 

Vertaalgroep Gorinchem 
Juist voor de online sessies via Zoom vragen we veel van de vertaalgroep. Vaak werd in heel 
korte tijd heel veel werk verzet.  
 

We zoeken mensen die…  
• … bereid zijn ons te helpen de bestaande en nieuwe lesprogramma’s geschikt te maken 

voor online/video-uitzending; 

• … ervaring hebben met ZOOM voor het technische deel van het maken en uitvoeren 

• van online Webinars; 

• … financieel willen bijdragen om het geheel mogelijk te maken 
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