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Dit jaarplan wordt u als bestuur ter goedkeuring aangeboden. 
Indien dit stuk uw goedkeuring verkrijgt, zullen de diverse onderdelen nader beschreven 
worden.Bij dit jaarplan behoort een begroting voor 2015. 
 
Omdat dit jaar voor de stichting het eerste jaar is, wordt tevens een overzicht van de 
verrichte werkzaamheden in het jaar 2014 toegevoegd.Om dezelfde reden behoort hier 
tevens een voorlopig financieel over 2014 overzicht bij. 
 
Leerdam, december 2014. 
 
H.J. van Schothorst 
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De stichting heeft als haar visie dat hulpverlening een Bijbelse opdracht tot naastenliefde en 
barmhartigheid is. Vanuit deze visie staat zij voor de beschermwaardigheid van het leven, 
ook in de gezondheidszorg. Vanuit deze visie, beschreven in het beleidplan, is het jaarplan 
2015 samengesteld. 
 
Het doel van de stichting is om als Nederlandse beroepsgenoten in de gezondheidszorg 
kennis te delen met beroepsgenoten in Oekraïne, dit op basis van vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit. Daarmee wil de stichting bereiken dat er minimaal een gelijk niveau van kennis 
ontstaat die transparant,  inzichtelijk en toetsbaar is in de basisgezondheidszorg. 
Kwaliteitsverbetering van de Oekraïnse gezondheidszorg is mede een doel. 
 
Aanvankelijk vroegen artsen werkend in een polikliniek van het Stads Kinderziekenhuis in 
Zhytomir om hen nader inhoudelijk te informeren over de standaarden in de 
huisartsengeneeskunde in Nederland.In een volgende fase werd het verzoek ontvangen om 
alle wijkartsen werkzaam in de drie poliklinieken van dit Kinderziekenhuis verder inhoudelijk 
te trainen.Dit verzoek past binnen de doelstelling en hierop werd een plan geformuleerd. 
 
Het plan betreft om vanuit de NHG-standaarden geaccrediteerde bijscholing aan te bieden 
als informatie voor de artsen in Ukraine op basis waarvan zij hun eigen kennis en vaardigheid 
kunnen verbeteren. 
 
Voor 2015 staan twee van deze standaarden geselecteerd op grond van de keuze die 
gemaakt is door de staf van de polikliniek verbonden aan het Stads Kinderziekenhuis in 
Zhytomir. Het gaat achtereenvolgens om de introductie en evaluatie van de standaarden: 
- otitis M09 M18 en M49 (oorontsteking) 
- onderzoek van de pasgeborene M74 
 
Het programma bestaat uit het samenstellen van de lesstof voor een training van vier uur, 
met pre- en posttoets en evaluatie.Daarbij moeten alle documenten (samenvatting 
standaard, standaard, trainingsmateriaal) in het Engels en vanuit het Engels in het Russisch 
vertaald worden. 
 
Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het uitbreiden, intensiveren en consolideren 
van bestaande contacten in Oekraïne en het leggen van nieuwe contacten, met name op het 
platteland (rural healthcare) en op wetenschappelijk niveau, zoals contacten met de 
National Medical Academy named after P.L. Shupyk. In Nederland zullen professionals en 
vakexperts benaderd worden om deel te nemen in de raad van deskundigen.   
 


