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Corona, ook in Oekraïne! 
 
Eén virus, en alles is anders. 
 
Maar God regeert alle dingen. 
 
Het werk van FSK is niet gestopt! 
U leest geschiedenis en nieuwe plannen. 
 

 
 
Gevraagd:  huisarts met aantoonbare affiniteit om medische kennis over te dragen en om e-

learning voor Oekraïne op te zetten. 

 
Corona in Oekraïne 
- Ongeveer vijf weken geleden werd in de provincie Zhytomir de eerste coronapatiënt gediagnosticeerd. 
Direct werd de gehele provincie, een gebied iets kleiner dan België, geheel afgesloten. Alle openbaar 
vervoer werd stilgelegd, de scholen werden gesloten en alleen de winkels voor levensbehoeften zijn nog 
open. En dan… 

 
angstig afwachten…                           en…                                     grenzen dicht en temperatuurcontrole.  
 
-Poliklinieken werden gesloten. Dus eerst de “eigen dokter” bellen, volgens het nieuwe systeem. 
- Onze voorbereidingen en zeker de trainingen ter plaatse zijn dus niet mogelijk. Voor hoe lang, weten we 
niet. We kunnen er niet naartoe om te overleggen, maar in 2019 waren we al begonnen met de 
communicatie via mail en via whatsapp-vergaderen. De communicatie is er alsook de structuur, want FSK 
was eind 2019 gestart met het trainingsprogramma Train de Trainer. Ook zijn er projectgroepen gevormd.  
 
De volgende stap is trainingen verzorgen via e-learning: 

    
Theorie       Praktische vaardigheden 

 
 

 

Maar op 

afstand in 

verschillen

de talen 

theorie en 

praktijk is 

nog wel… 

http://www.fsknu.com/


 
 
 
Wat we daarvoor wel nodig hebben, is: 

1. Menskracht om de inhoud passend te maken: een andere vorm, ook van presentatie 
2. Menskracht voor de vertaling 
3. Menskracht om dit technisch uit te voeren 
4. Menskracht om dit op afstand te begeleiden 

Daarvoor is niet alleen extra mensen nodig maar ook extra geld. Helpt u mee? 
Wilt u nu doneren! 
 
Vóór corona 
 
Handelsmissie 
Van 10 t/m 12 februari nam FSK deel aan de Trade Mission Healthcare to Ukraine. Samen met een aantal 
ondernemingen en onderwijsorganisaties mochten we ons, onder begeleiding van de Nederlandse 
Ambassadeur in Oekraïne, H.E. Mrs. Jennes de Mol, presenteren op het Ministerie van Gezondheid: 
 

     
 
Aansluitend was er een bijeenkomst met een Delegatie van het Parlement bestaande uit twintig 
Parlementsleden, betrokken bij de gezondheidszorg en veiligheid in Oekraïne: 
 

   
 
Deze presentaties leverden veel informatie op over de veranderingen die gaande zijn in de Oekraïense 
gezondheidszorg. Daarbij was er ook aandacht voor het gehele scholingssysteem in de gezondheidssector.  
We hadden op diverse momenten gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.  
 
Deze zgn. handelsmissie werd georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Kiev, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Rijksdienst voor Ondernemingen en Task Force Health Care. Het doel was te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
elkaar kunnen versterken. Voor FSK waren er belangrijke contacten met personen die een belangrijke 
plaats innemen in de veranderprocessen van de Family Health Care.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

De Nederlandse 

delegatie wacht op 

de drie zgn. 

Deputy-Ministers 

van Gezondheid 
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Nederlandse 
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Beide  
Delegaties  

tegenover 

elkaar. 



Aan het einde van de dag woonden we nog een vergadering bij met de Nederlandse Ambassade. 
 

 
 
Zhytomir 
12  en 13 februari waren we weer in Zhytomir. Deze dagen stond er overleg met de projectgroepen en 
met de hoofden van de ruim twintig ambulatoria gepland. 
 
- We bespraken met de projectgroepen de voortgang van november tot nu en maakten we plannen voor 
de volgende uitgebreide training D.V. in mei 2020. 

  
 
 
- Met de hoofden van de ambulatoria onder leiding van de directeur Dr. Ivan Didyk bespraken we het 
belang van bijscholing in kleine groepen en met praktische vaardigheden nog eens. Eén van de jonge 
artsen gaf een praktisch voorbeeld en samen beantwoordden we de vragen: 

  

           
 Inleiding               Toelichting en vragen          Discussie 
 
 



 
- Een hoogtepunt tijdens dit bezoek was de eerste cursus die Dr. Oleg Densuyk, een jonge Oekraïense arts, 
gaf aan de collegae in zijn eigen ambulatorium. 

            
De directeur leidt in…             Een aandachtig gehoor…        Een tevreden directeur! 
 

CPOE 
Door de Corona crisis ging de geplande Oekraïne-dag niet door. 

 
Vertaalgroep Gorinchem. 
De vertaalgroep gaat onverminderd door met het op verzoek vertalen van les- en documentatie- 
materiaal. Nu er veel uitval is door corona en er meer digitaal moet worden gewerkt, hopen we weer 
dankbaar gebruik te mogen maken van hun diensten. 

 
Lesmateriaal 
We zijn nu bezig met her voorbereiden van een vervolg op de programma’s koorts en hoesten. 
Er is behoefte aan het onderwerp diagnostiek en behandeling van longontsteking. Dit is ook heel actueel 
nu ook in Oekraïne het coronavirus steeds ernstiger vormen aan gaat nemen. 
 

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

 

Oekraïne heeft uw hulp nodig!  Weinig is veel! Uw hulp en bijdrage heeft groot effect! 
 
Op de site  www.fsknu.com    vindt u meer informatie, o.a. nieuwe slideshow en een 
vernieuwde fotogalerie.    
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