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Vinnitsa 
Via een Professor aan de Universiteit in Vinnitsa, waren we uitgenodigd om training te geven aan een 
groep jonge artsen waarbij een tolk niet nodig zou zijn(?) 
Het onderwerp zou zijn “Train de trainer” en deze jonge artsen zouden na deze dag de volgende 
dagen aan andere groepen artsen les gaan geven. 
Uiteindelijk bleef het de hele week dezelfde groep. Een onverwachte verandering in het programma! 
Dat komt in Oekraïne wel vaker voor. Het volledige programma weet je als je weer thuis bent! 
Gelukkig hadden we voor de rest van de week wel een tolk afgesproken. Dat was wel nodig! 
Overigens gaf dit ons de gelegenheid 4 dagen intensief met deze groep een aantal onderwerpen door 
te nemen waarbij training maken en geven een belangrijk onderwerp bleef. 
De artsen hebben dat ook binnen hun eigen groep in deze week in praktijk gebracht. Samen hebben 
we daarbij verschillende onderwerpen behandeld. 
 

Zhytomir 
Wat is hier veel veranderd! 
Tot nu toe gaven we trainingen op poliklinieken van ziekenhuizen. Aanvankelijk alleen aan artsen die 
kinderen behandelen en daarna ook op een polikliniek voor volwassenen. Het waren altijd artsen die 
werkten op een polikliniek verbonden aan een ziekenhuis. 
Later kwamen daar andere provinciesteden bij en artsen uit  zgn. Ambulatoria, een soort medische 
posten op het platte land. 
Nu is er in de stad Zhytomir “omgebouwd” tot een medisch centrum waar kinderen en volwassenen 
terecht kunnen. De mensen hebben nu ook hun eigen dokter.  
Er zijn 197 artsen die in de toekomst deze en andere medische centra moeten gaan “bemannen”. 
In deze week konden we met 75 artsen kennis delen in verschillende onderwerpen die juist in de 
eerstelijns gezondheidszorg erg belangrijk zijn als hoesten en koorts.  
In Oekraïne worden dan vaak veel medicijnen voorschreven, zelfs antibiotica en het is geen 
uitzondering als een kleuter met 39 graden wordt opgenomen en aan een infuus gelegd. 
U begrijpt dat training hier niet alleen betekenis heeft voor de dokters, maar ook voor de mensen die 
dit allemaal moeten betalen. Want officieel is de gezondheidszorg kosten overheid, maar…. 
U ziet hoe er aandachtig werd geluisterd en ook hoe er ook samen werd overlegd. 
En dat is voor de dokters iets heel nieuws. 
Heel mooi was hoe een van de artsen, Dr. Yulienne, die twee keer een  cursus “Train de trainer” 
heeft gevolgd, nu geheel zelfstandig cursus aan haar collegae gaf over één van de onderwerpen.  
 

Kiev 
De laatste dag waren er twee besprekingen gepland. De eerst was op de Nederlandse Ambassade in 
Kiev onder leiding van Mevrouw Bus. 
Er zaten drie dames op ons te wachten toen we daar arriveerden. Om een kort overzicht over  
(de voortgang van) het werk van FSK N-U te geven, had ik een korte presentatie gemaakt.  
Er was veel belangstelling voor de presentatie en het werk wat we mogen doen. 
Vooral training in kleine groepen en met discussie en praktische oefeningen spreekt erg aan en om 
die reden had Mevrouw Bus twee betrokken ambtenaren uitgenodigd en kregen we adviezen voor 
het daarop volgende overleg op het Ministerie van Gezondheid. 
Daarna was het overleg op het Ministerie van Gezondheid en ook daar is met grote interesse kennis 
genomen van het werk en volgde na de presentatie een uitgebreide bespreking.  
Allerlei zaken over vorm, inhoud en accreditatie van de cursussen en contacten met de overheid 
kwamen aan bod. 
Tevens werden er afspraken gemaakt voor vervolg overleg en deelname aan een conferentie. 
Zo heeft ook dit contact zijn waarde en bevordert het de voortgang van het werk. 
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Zo gaat het werk verder. Hopelijk ook in 2019. Helpt u mee?   Draagt u bij?  
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