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De Dutch School richt zich op India en
Indonesië. Daar treedt zo’n 35 procent van
alle nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker
in de wereld aan het licht.
Het hoofddoel van de Dutch School
staat nog altijd als een huis:
het bevorderen van gynaecologische
kanker- en incontinentiegeneeskunde
waar dat het hardst nodig is.

Steeds meer handen in actie
Zorg hoort in goede handen. Altijd en overal. Maar zeker als er
sprake is van risico’s, zwakte en achterstanden. Daarom volhardt
de Dutch School in de koers die ze al vijf jaar vaart. Met groeiend
succes en waardering.
Groei. Wat ooit begon als eenmansactie is in een half decennium
uitgegroeid tot een stevige orga
nisatie. Met een behoorlijke finan
ciële basis en blijvende ambities.
Het begint in 2007 met één docent
in één Indonesisch ziekenhuis.
Inmiddels geven 22 docenten
regelmatig les in Indonesië en India.
Geheel belangeloos. Ze trainen
er specialisten in oncologische
en bekkenbodemchirurgie. Deze
verplichten zich op hun beurt om
opgedane kennis en vaardigheden
door te geven. Train de trainer dus.
Het domino-effect is merkbaar.
Zeker in Indonesië verbetert
daardoor de gynaecologischoncologische zorg. Maar ook in het
anders georganiseerde India laat de
aanpak positieve sporen na.
Fellows. Specialisten die de
Dutch School in Nederland een

maandenlange opleiding laat
volgen, zorgen voor een extra
versnelling. Goed toegerust
en hoog gemotiveerd keren ze
naar hun land terug. In 2011 zijn
er dat tien. Tien aanjagers van
verbetering.
Verpleegkunde. In 2011 heeft
de Dutch School haar speelveld
uitgebreid. De verpleegkunde
blijkt een onmisbare schakel in
het opkrikken van de kwaliteit
van zorg. Vier verpleegkundigen
zijn op pad gegaan om hun
overzeese collega’s te inspireren,
bij te spijkeren en te ondersteunen.
Kanker aan voortplantingsorganen
en urinewegen vraagt immers
om bijzondere zorg. Daarnaast is
het belangrijk om tijdig, goed en
comfortabel diagnoses te stellen.
De Dutch School zet daarom fors
in op een colposcopieprogramma:

onderzoek van de baarmoedermond
met een stereomicroscoop.
Steun. Het draagvlak voor de Dutch
School is inmiddels stevig. Er zijn
samenwerkingsovereenkomsten met
vier Indiase en acht Indonesische
universiteiten. Vanuit alle acht
universitaire medische centra
in Nederland is er inzet en
ondersteuning. Inmiddels dragen
ook zes algemene ziekenhuizen
hun steentje bij. De Dutch School
hoopt en verwacht dat dit aantal
groeit. Betrokkenheid van de gehele
gynaecologische gemeenschap is
het nastreven waard.
Erkenning. De Dutch School krijgt
voor haar werk waardering. Van
patiënten en sponsoren, maar
ook van vakgenoten. Voorzitter
prof. Peter Heintz krijgt in 2011
een eredoctoraat in Indonesië en
de Europese kankerspecialisten
schenken een karrevracht aan
studieboeken.

‘Onze opgave, de vraag vanuit ontwikkelingslanden, is groter dan we
aankunnen. Het zou mooi zijn om onze taak structureel te verankeren.
Bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
bijvoorbeeld. Een club die alle pijlers van gewenste zorg kan bedienen.’
PROF. PETER HEINTZ

Een blik op de nabije toekomst
In 2012 gaat de Dutch School gestaag door. En er valt wat te
vieren: de eerste fellows van de nieuwe opleidingen in Bandung
en Surabaya krijgen hun diploma. Daarna komen ze naar Nederland
voor een fellowship. Naar verwachting gaat het om tien mensen.
Daarnaast is er veel belangstelling
voor het fellowship basale
chirurgische vaardigheden. Maar
liefst elf jonge gynaecologen
hebben zich aangemeld. De eersten
beginnen in april.
De Dutch School zet het
specialisatieprogramma voor
verpleegkundigen in 2012 voort.
Het Dr. Wahidin-ziekenhuis in
Makassar is als eerste aan de beurt.
Aan Nederlandse kant groeit de
steun van ziekenhuizen: in 2012
zijn dat om te beginnen het
Flevoziekenhuis in Almere en het
Meander Medisch Centrum in
Amersfoort.

Op voorwaarde van gerealiseerde financiering
zijn de ambities en afspraken
Fellows
Basale chirurgische vaardigheden (12 x 4mnd)
Oncologie (10x 6 mnd)
Urogynaecologie + verpleegkundigen (2x2x 3 mnd)

76.800,–
94.000,–
20.800,–

Docentschappen
Indonesië (27 x 2 weken)
Programma verpleegkundigen (10 docentweken)
Programma India

54.000,–
15.000,–
15.000,–

Materieel
Instrumentarium

40.000,–

Totaal

315.600,–

Aan de vruchten kent men de boom. Een oud
gezegde. De resultaten van de Dutch School
weerspiegelen niet alleen de oorsprong van de
ondersteuning, maar ook de betrokkenheid van
alle partners. Van beide kanten.
Alle assistentie door de Dutch
School is desgevraagd; van
kennisoverdracht tot instrumentarium,
van operatietechniek tot medische
teambuilding, van verpleegkundige
inzet tot organisatie van de zorg.

Draagvlak en inzet groeien
Fellows zijn aanjagers en ambassadeurs van betere zorg.
Dat bewijst de praktijk. De gastvrijheid van medische centra
in Nederland is daarom van doorslaggevend belang. De
betrokkenheid van de gynaecologische gemeenschap eveneens.
De Dutch School is verheugd over deze ontwikkeling. Inzichten,
kennis en vaardigheden verspreiden zich zo snel en effectief.

Gatot NAW, Bandung
Gynaecoloog–oncoloog
en mede-opleider
Wat
Oncologie
Waar
UMC St. Radboud
Nijmegen
Tijd Zes maanden
Begeleiding
Prof. dr. Leon Massuger.

Henny Putri, Jakarta
Werkt in opleidings
ziekenhuis

Addin, Jokjakarta
Werkt in opleidings
ziekenhuis

Heru Priyanto, Solo
Afdelingshoofd en
mede-opleider oncologie

Wat
Gynaecologische en
endoscopische chirurgie

Wat
Algemene
gynaecologische chirurgie

Wat
Oncologie

Waar
Diakonessenhuis Utrecht

Waar
Hagaziekenhuis Den Haag

Tijd Vier maanden

Tijd Vier maanden

Begeleiding
Dr. Maarten van Haaften

Begeleiding
Dr. Annemarie van
Haaften-de Jong

Hasanuddin, Banda Aceh
Werkt als enige gynaeco
loog-oncoloog in zijn
ziekenhuis

Brahmana Askandar,
Surabaya, Werkt als
gynaecoloog oncoloog
en opleider in het
academisch ziekenhuis

Tatit Nurseta, Malang
Hoofd gynaecologische
oncologie en opleider

Wat Oncologie

Waar
AZM Maastricht

Wat
Oncologie
Waar UMC St. Radboud
Tijd Zes maanden
Begeleiding
Prof. dr. Leon Massuger

Waar UMC Utrecht en
AMC Amsterdam
Tijd Zes maanden
Begeleiding
Prof. dr. René Verheijen,
Dr. Ko van der Velde

Waar
LUMC Leiden
Tijd Vier maanden
Begeleiding
Prof. dr. Lex Peters

Wat
Oncologie

Tijd Vijf maanden
Begeleiding
Prof. dr. Roy Kruitwagen

‘Samenwerking bij onderzoek. Dat zie ik voor de toekomst opdoemen.
We hebben grote groepen patiënten: ons werkkapitaal. Bovendien
in stadia van ziekten die in Europa niet meer voorkomen. Ideaal voor
onderzoekers. Uitwisseling van gegevens en kennis ligt voor de hand.’
ANGGI ANGRAENI, ARTS

Irawan Sasteradinata,
Palembang
Enig oncoloog en
opleider in universitair
opleidingsziekenhuis
Wat
Oncologie
Waar LUMC Leiden
Tijd Zes maanden
Begeleiding
Prof. dr. Lex Peters

Hariadi Yuseran,
Banjarmasin
Enig oncoloog en oplei
der in stadsziekenhuis
Wat Oncologie
Waar Erasmus MC
Rotterdam, Albert
Schweitzerziekenhuis,
Dordrecht
Tijd Zes maanden
Begeleiding Prof. dr. Curt
Burger en Dr. Sjarlot Kooij

Ichnandy Rachman,
Jakarta
Militair opleidings
ziekenhuis
Wat Endoscopische
chirurgie en algemene
gynaecologische chirurgie
Waar Maxima Medisch
Centrum, Veldhoven
Tijd Vier maanden
Begeleiding
Dr. Marlies Bongers

Anggi Angraeni geeft
les in hysteroscopie
aan gynaecologen en
assistenten in het Cipto
Mangunkusumo ziekenhuis
in Jakarta. Zij deed haar
kennis op tijdens een
fellowship hysteroscopie
in Nederland. En ontving
van Dutch School een
basis-set hysteroscopie
instrumenten.

Syahrul Rauf is hoofd
gynaecologische
oncologie van het cluster
opleidingsziekenhuizen
in Makassar. Hij doceert
het vak aan studenten
en assistenten. De
basis daarvoor legde hij
tijdens een fellowship
gynaecologische
oncologie in het UMC
St. Radboud.

Hariyono past als
eerste arts in het
Cipto Mangunkusumo
ziekenhuis in Jakarta
de laparoscopische
operatietechniek toe.
Hij verbeterde zijn
operatieve vaardigheden
tijdens een fellowship
aan UMC Utrecht en het
Diakonessenziekenhuis.
De opgedane kennis deelt
hij met zijn collega’s.

S. Padma zet zich
in om een afdeling
gynaecologische
oncologie van de
grond te krijgen. In het
universitaire ziekenhuis
van Madurai in India. Zij
geeft daar ook les aan
studenten en assistenten.
Haar fellowship
gynaecologische
oncologie in het AMC
Amsterdam legde de basis
van haar huidige werk.

Rina Masadah zet
haar kennis over
gynaecologischoncologische pathologie
in Makassar in. Ze volgde
daarvoor een fellowship
aan het UMC St. Radboud
in Nijmegen. In 2012
hoopt zij op dit onderwerp
te promoveren.

Kartiwa Hadi Nuryanto
werkt in Jakarta aan een
researchproject klinische
epidemiologie. Zijn
masteropleiding volgde
hij aan het UMC Utrecht,
Juliuscentrum voor
klinische epidemiologie;
een partner van de Dutch
School. Hij volgt nu een
opleiding gynaecologische
oncologie.

Dr. Ko van der Velde: ‘Ik wilde weten welke
ziektesoort in hoe vaak behandeld is. Dat bleek
niet bekend want een database ontbreekt! Het
ziekenhuis heeft geen eigen intranet, maar
internet is overal beschikbaar. Dat geeft dus
zeker mogelijkheden.’
Dr. Ko van der Velde: ‘Soms zijn de
omstandigheden schokkend. Soms valt
het mee. Maar altijd is er gebrek aan goed
instrumentarium. Met name lange slanke
klemmen, gebogen slanke eendebekken en
buikwandretractors zijn hard nodig.’

Welkome brengers kennis en vaardigheden
Hooggeleerden, hooggespecialiseerde artsen en topverpleeg
kundigen delen hun kennis. En werkenderwijs brengen ze hun
vaardigheden aan de man en de vrouw. Zonder er een cent voor
te krijgen. De vraag vanuit Indonesië en India is leidend.
JANUARI

Prof. Peter Heintz
■■ Makassar, Indonesië
■■ 3 weken, oncologie en
colposcopie
Dr. Sien The
■■ Jogjakarta, Indonesië
■■ 2 weken, urogynaecologie

APRIL

Maria Scheerder en Hilde Hoordijk
■■ Jakarta en Bandung
■■ 2 weken, urogynaecologieverpleegkunde
Prof. Curt Burger
■■ Bandung, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie

Prof. Lex Peters
■■ Solo, Indonesië
■■ 1 week, oncologie
SEPTEMBER

Dr. Ko van der Velden
■■ Malang, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie
OKTOBER

MAART/APRIL

Dr. Lena van Doorn
■■ Baroda en Ahmedabad, India
■■ 2 weken, oncologie

Prof. Leon Massuger
■■ Makassar, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie

Dr. Maarten van Haaften en dr.
Annemarie van Haaften-de Jong
■■ Solo en Denpasar, Indonesië
■■ 8 dagen, colposcopie

JULI

Prof. Peter Heintz
■■ Baroda, Ahmedabad en Guwahati,
India
■■ 3 weken, oncologie en tekenen
memoranda
Prof. Matthe Burger
■■ Jogjakarta, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie

Prof. Peter Heintz
■■ Makassar en Jakarta, Indonesië
■■ 3 weken, oncologie en
colposcopie
Saskia Teunissen en Philomene
Lenssen
■■ Jakarta en Bandung, Indonesië
■■ 2 weken oncologieverpleegkunde

Prof. Renee Verheijen
■■ Jakarta, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie
Dr. Marchien van Baal
■■ Jokjakarta, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie

NOVEMBER

Prof. Peter Heintz
■■ Patna, India
■■ 2 weken, oncologie
■■ Makassar en Jakarta, Indonesië
■■ 2 weken colposcopie en
oncologie.
Dr. Marten Schilthuis
■■ Surabaya, Indonesië
■■ 2 weken, oncologie
Maria Scheerder en Hilde Hordijk
■■ Jakarta en Bandung, Indonesië
■■ 2 weken, urogynaecologieverpleegkunde
DECEMBER

Ronald Zweemer
■■ Guwahatti, India
■■ 2 weken, oncologie

Opleiding
India

Boeken
wijsheid

De Dutch School concentreert
haar activiteiten in India.
Met vier ziekenhuizen zijn
samenwerkingsovereenkomsten
gesloten. Dit moet een einde
maken aan gynaecologische
oncologie als onontgonnen
specialisme.

De pen is machtiger dan het
zwaard, wil het gezegde. En in de
geneeskunde komt het lesboek voor
het scalpel. Een van de bijzonderste
giften aan de Dutch School in 2011
komt van de European Society
of Gynaecological Oncology:
een boek. En niet zomaar eentje:
zevenhonderd exemplaren van
een splinternieuw standaardwerk
over gynaecologische kanker
geneeskunde. Waarde per boek:
250 euro.

De ziekenhuizen in Ahmedabad,
Baroda, Guwahati en Patne
willen gezamenlijk een duurzaam
opleidingssysteem van de grond
krijgen. Per jaar zijn ze goed
voor zo’n zestigduizend nieuwe
kankerpatiënten. De Dutch School
ondersteunt op haar beproefde
wijze. Met praktijkopleiding
door op bezoek komende
specialisten. En met het bieden van
opleidingsplekken in Nederlandse
ziekenhuizen. Op den duur zouden
vrouwen in India niet langer
aangewezen moeten zijn op
goedbedoelende autodidacten.

Het boek is samengesteld door de
meest vooraanstaande Europese
vakdeskundigen. De verwachting
is dat gynaecologen zich er in
twee of drie jaar doorheen werken.
Het standaardwerk maakt het
aanzienlijker gemakkelijker om
de studievoortgang in India en
Indonesië te meten. Zo kan de
Dutch School nog gerichter en
efficienter lesgeven.

Ze maken hun eigen
opleidingsplan.
Geruggesteund door
werkbezoeken, colleges
en begeleiding van
gespecialiseerde
verpleegkundigen

‘Ook bij het grote publiek in Indonesië zou de Dutch School
bekend moeten zijn. Ze biedt zoveel mensen kansen. Arm en rijk.
Misschien kunnen we de rijken hier ook overhalen tot steun.’
MICHAEL SURYADISASTRA, CONSULTANT GEZONDHEIDSZORG

Kwaliteitsinjectie verpleegkunde
Zorg zonder zuilen. Dat is het antwoord van Indonesische ver
pleegkundigen op gebreken in hun werkwijze. Artsen en verpleeg
kundigen moeten binnen een specialisme samenwerken. Nauw
en regelmatig. In Utrecht stelt een Indonesische delegatie een
bijpassend onderwijsplan op. De Dutch School maakt dat mogelijk.
Gescheiden werelden. Artsen
en verpleegkundigen hebben in
Indonesië maar weinig met elkaar
te maken. De specialisten zitten
honkvast op hun eigen afdeling,
terwijl de verpleegkundigen door
het hele ziekenhuis zwerven. De
ene dag bij de vroeggeborenen, de
volgende bij stervende oudjes. En
de dagen erna op de hartafdeling,
de spoedeisende hulp of de
neurologie. Ze weten van veel een
beetje, van weinig veel. Dat werkt
door in de uitoefening van hun vak.
Want alleskunners bestaan niet.
Welkome lessen. Tijdens
praktijkbegeleiding en training in
Indonesië ervaren de artsen van
de Dutch School dit probleem.
Ze dringen aan op specialistisch
geschoolde verpleegkundigen.
De kwaliteit van de zorg en

het welbevinden van patiënten
vragen erom. In juni 2011 stuurt
de Dutch School daarom vier
verpleegkundigen naar Jakarta
en Bandung. Ze zijn thuis in de
gynaecologische oncologie en
urogynaecologie. Ze verkennen de
mogelijkheden en geven onderwijs.
De lessen slaan aan.
Inspiratie opdoen. De Dutch school
haalt in oktober een delegatie
Indonesische verpleegkundigen,
artsen en managers naar Nederland.
Daar kunnen ze met eigen ogen
zien wat een gespecialiseerde
verpleegkundige vermag.
Onder meer in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht en het
Academisch Hospice Demeter.
Ze maken mee hoe belangrijk
deskundige verpleging is voor
patiënten met gynaecologische

kanker. Die Nederlandse praktijk
inspireert. De gasten schrijven hun
eigen plan van aanpak. Ze willen
gespecialiseerde teams van artsen
én verpleegkundigen. Voor de oude
scheidsmuren is niet langer plaats.
Succes verzekerd. Het plan
vindt weerklank. De leiding van
het Cipto-ziekenhuis in Jakarta is
overtuigd. De nieuwe aanpak wordt
praktijk. De Dutch School blijft
ondersteuning bieden. Ook in 2012.
Met de gedreven inzet van zowel
artsen als verpleegkundigen. Uit
Nederland en Indonesië.

Fietsen blijft een sport apart.
Zeker als het om een goed gynaecologisch doel
gaat. De bekende Tour d’Asperges brengt de Dutch
School bijna een kwart ton. Dertig gynaecologen
trappen nog eens tienduizend euro bij elkaar.

Voorzichtig maar zeker
De Dutch School heeft de afgelopen
jaren mondjesmaat haar inzet
vergroot. Nooit is meer uitgegeven
dan er binnenkwam. Maar dan
ontvangt ze in 2011 een grote
subsidie van bijna één ton. Met
andere giften levert dat 220.000
euro aan werkruimte op. Een
kleine domper op de vreugde is
het intrekken door Cordaid van
nog een ton subsidie voor 2012.
Oorzaak: forse bezuinigingen door
de regering. Toezeggingen van
het Jurgensfonds voorkomen een
dreigende gat in de begroting.
Het bestuur streeft ernaar om eind
december voor ongeveer vier
maanden geld in kas te hebben.
Cointinuïteit is belangrijk. Het bestuur
mijdt echter financieel drijfzand.
Dus gaat het enkel verplichtingen
aan ‘op voorwaarde van verkregen
financiering’. Voorzichtig maar veilig.
Aanhoudende steun van trouwe
sponsoren versterkt de ambities:
verbreden, verbeteren en verdiepen
van de zorg aan vrouwen die het hard
nodig hebben.

Balans per 31 december 2010
Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

19.125
70.408
89.533

Passiva
Reserves*
Kortlopende schulden
Totaal passiva

85.757
3.776
89.533

*De reserve bedroeg per 1 januari 2011 € 4.605. Nieuwe bestemmingsreserve betreft voor het
jaar 2012 aan alle locaties in Indonesië en India.

Prof. Peter Heintz: ‘Aan een hengel heb
je meer dan vis. Dus gaat het niet om
ontwikkelingshulp, maar om assistentie bij
de ontwikkeling. Onze manier van kanker
aanpakken past in dat plaatje.’
Vaak gaat het om basale vaardigheden.
Leren snijden en herkennen van structuren.
Maar soms ook opereren op een dood varken.
Of kijkoperaties op een paprika.

Waardering
Staat van baten en lasten
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Som der baten

230.271
11.280
241.551

Lasten
Besteed aan doelstellingen - Zie toelichting
Kosten werving baten
Algemene kosten beheer en administratie
Som der lasten

155.115
4.306
978
160.399

Resultaat

81.152

Resultaatbestemming
Toevoeging aan Overige reserves (vrij besteedbaar vermogen)

81.152

Toelichting
Lasten besteed aan doelstellingen
Reiskosten docenten/studenten
Reiskosten verpleegkundigen
Verblijfskosten studenten
Toelage studenten
Begeleiding aanvraag MVV
Studieweek verpleegkundigen
Instrumentarium
Diversen
Totaal

29.374
1.021
25.530
26.477
2.388
31.333
36.438
2.554
155.115

Een persoonlijke eer. En een
duidelijk een blijk van waardering
voor de Dutch School. Dat vindt
professor Peter Heintz van zijn
eredoctoraat. Hij ontvangt dit in
juli 2011 in Jakarta.
De Universiteit van Indonesië
verleent hem de versierselen
van doctor honoris causa in de
humanistische geneeskunde.
Zijn jarenlange inspanningen
voor de oncologische en
urogynaecologische geneeskunde
liggen daaraan ten grondslag. Peter
Heintz beschouwt ze vooral als
eerbetoon aan de Dutch School.
‘Kanker komt natuurlijk nooit
gelegen. Maar het probleem van
baarmoederhalskanker in de derde
wereld is nog veel groter dan het al
lijkt. Je hebt er vaak te maken met
grote gezinnen waarin de moeder
de belangrijkste zorg draagt. Haar
overlijden is een ramp voor de hele
familie. Dat maakt het werk van
de Dutch School zo belangrijk. En
daarom is de waardering van de
Universiteit van Indonesië zo mooi.’

Deelnemende ziekenhuizen en docenten
UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN

LUMC Leiden

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

Prof. Dr. Lex Peters
UMC Utrecht

Diakonessenhuis Utrecht

Prof. Dr. Peter Heintz

Erasmus MC Rotterdam

Dr. Maarten van Haaften

Prof. Dr. Renee Verheijen

Prof. Dr. Curt Burger

Dr. H. Ünsalan

Dr. Ronald Zweemer

Dr. Lena van Doorn
Antoniusziekenhuis Nieuwegein

Dr. Henk Schreuder
Dr. Huub van der Vaart (tevens Alant Vrouw

UMC St. Radboud Nijmegen

Dr. Bas Veersema

Bilthoven)

Prof. Dr. Leon Massuger

Dr. Jules Schagen van Leeuwen

Prof. Dr. Y. van der Graaf

Dr. Ruud Bekkers

Dr. Sien The

AMC Amsterdam

AZM Maastricht

Hagaziekenhuis Den Haag

Dr. Ko van der Velden

Prof. Dr. Roy Kruitwagen

Dr. Annemarie van Haaften-de Jong

Dr. Marten Schilthuis

Dr. Brigitte Slangen
Flevoziekenhuis Almere

Prof. Dr. Gemma Kenter
Dr. Jan Paul Rovers (tevens Alant Vrouw

UMC Groningen

Amsterdam)

Prof. Dr, Ate van der Zee

VU MC Amsterdam

Dr. Marchien van Baal

Prof. Dr. Hans Nijman

Albert Schweitzerziekenhuis Dordrecht

Prof. Dr. Marian Mourits

Dr. Sjarlot Kooi

Dr. Hans Trum
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
Dr. Marlies Bongers

Organisatie
Raad van Advies
In 2011 is Morris Tabaksblatt , lid van de Raad
van Advies overleden. De Dutch School is
dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.

Sponsoren

Stichting The Dutch School

Cordaid

and Pelvic Surgery

International Gynaecological

Pieterskerkhof 2a

Cancer Society

3512JR Utrecht Nederland

JK stichting

+31 30 2231007

Stichting Sionshulp

www.dutchschool.nl

Jan en Kitty Reek – Versteegh stichting

ABN AMRO 05 22 66 42 02

Swaenenborgh stichting

ANBI status

Dr. Els Borst-Eilers
Prof. dr. Bob Pinedo
Mr. dr. Ben Bot
Prof. dr Louise Gunnink
Bestuur
Prof. dr. Peter Heintz, voorzitter
Jos Koster MBA, vice-voorzitter
Mr. Ine Annegarn, secretaris-penningmeester
Fred Allers
Drs. Petra van Dijk
Prof. dr. Willem-Hendrik Gispen
Prof. dr. Lex Peters

of Gynecologic Oncology

Het Kantoor
Tinker b.v.
Heintz & Partners b.v.
Anonieme stichtingen

