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van kennisoverdracht



De Dutch School verzet voorzichtig de bakens. In 2013, maar 
ook daarna, is er veel aandacht voor de kwaliteitsverbetering van 
oncologisch verpleegkundigen. Er is een begin gemaakt met het 

overhevelen van verantwoordelijkheden naar Indonesië. 
Organisatorisch en financieel. India kent een goedlopend maar 

beperkt programma. 

Steeds draait het om de kracht van kennisoverdracht.

De Dutch School wil niet dwei-
len met de kraan open. Verbe-
tering van chirurgische inzich-
ten en vaardigheden is niet 
genoeg. Succesvolle operatie-
technieken mogen in het ver-
pleegtraject niet teloor gaan. In 
2013 zijn serieuze opleidingen 
tot oncologisch verpleegkundi-
gen in de steigers gezet. 

Prof. dr. Saskia Teunissen en 
Bernard Vos hebben het on-
derwijsprogramma ontwikkeld 
en aan de man gebracht. Het 
resultaat is een vierjarig project 
met twee opleidingscycli van elk 
24 maanden. Vanaf 2014 gaan 
in totaal zo’n 120 verpleegkun-
digen eraan deelnemen. Naar 

verwachting levert dat niet 
alleen een positieve prikkel op 
voor de kwaliteit van de ver-
pleegkundigen, maar ook voor 
de organisatie van de zorg in 
de betreffende ziekenhuizen. 
De verpleegkundigen zijn straks 
een minder ondergeschikte 
gesprekspartner voor de dok-
ters. Ook de onderlinge team-
vorming krijgt extra aandacht 
en kansen. Hinderpaal blijft het 
gebruikelijke roulatieschema 
van de verpleegkrachten. Een 
specialisatie in de typische 
gynaecologische kant van de 
kankergeneeskunde zit er nog 
niet in. 
De ontwikkelaars van de oplei-
ding zijn niet over één nacht ijs 
gegaan. Ze hebben intensief 

overlegd met betrokken ver-
pleegkundigen en de direc-
ties. Het betreft het Dr. Cipto 
Mangunkusumo Ziekenhuis en 
het Nationale Kankerzieken-
huis Dharmais in Jakarta en het 
Hasanuddin kankerziekenhuis 
in Makassar. Er is een aanpak 
gekozen waarbij de geslaagden 
uit de eerste cyclus een plek als 
docent kunnen krijgen bij het 
vervolg. Dus weer ‘teach the 
teachers’. Internationale accredi-
tatie is aangevraagd. 

Hoop doet leven Opleiding kan van start
De crisis laat zich voelen. 
Ook bij de Dutch School. 
Het werven van fondsen 

blijkt moeilijker. Gas terug-
nemen bij het uitvoeren 

van activiteiten is een lo-
gisch gevolg. Dutch School 

hanteert de stelregel dat 
ze enkel programma’s uit-

voert waar direct financiële 
dekking voor is. 

 

De terugloop in inkomsten gaat 
in 2013 gepaard met een stimu-
lerende accentverlegging rich-
ting verpleegkunde. De Dutch 
School beperkt de cursussen en 
praktijkbegeleiding door visi-
ting teachers tot klinieken met 
een specialistische opleiding tot 
gynaecologische kankerkunde. 
Het betreft ziekenhuizen in Ja-
karta, Bandung en Surabaya. En 
binnenkort startende opleidin-
gen in Makassar en Medan. Dit 
laatste ziekenhuis is een nieuw-
komer in de gelederen van de 
Dutch School. Prof. dr. Leon 
Massuger tekent er in november 
het Memorandum of Understan-
ding. In Indonesië vinden negen 
cursussen plaats. In India één. 
De Dutch School heeft haar 

hoop gezet op de zogeheten 
Indonesian Diaspora Health-
beweging. Deze maakt deel uit 
van een organisatie van 7000 
Indonesische expats die zich 
willen inzetten voor de ontwik-
keling van hun thuisland. In 
Jakarta heeft prof. dr. Peter 
Heintz gesproken tijdens het 
Diaspora- congres met 3000 
deelnemers. Een subsidiever-
zoek voor een vierjarig project 
is aangevraagd.



• Ima Siti Salima
Bandung, Java
Medisch Spectrum Twente
Begeleider: Dr. Eltjo Schutter

• Sarah Dina
Sumatra
LUMC en UMC Utrecht
Begeleiders: Prof. dr. Lex Peters 
en Prof. dr. Renee Verheijen

• Indang Triskawati
Jakarta, Java
UMC Utrecht, en Catharina 
Ziekenhuis Eindhoven
Begeleiders: Prof. dr. Renee 
Verheijen en Dr. Dorry Boll

• Nugraha Utama Pelupessy
Makassar, Zuid Sulawesi
UMC St. Radboud Nijmegen
Begeleider: Prof. dr. Leon 
Massuger

• Wita Oesama
Surabaya, Oost Java
UMC St. Radboud Nijmegen
Begeleiders: Dr. Marten 
Schilthuis en Dr. Ko van der 
Velden

• Shanty Arifuddin Duana 
Makassar, Zuid Sulawesi
UMC St. Radboud Nijmegen 
Begeleider: Prof. dr. Leon 
Massuger

• Eny Lusiadewi
Sidoarjo, Oost Java. 
Diakonessenhuis Utrecht  
Begeleider: Dr. Maarten van 
Haaften

• Jola Labora 
Jakarta, Java
Meander Medisch Centrum, 
Amersfoort
Begeleiders: Dr. Jitze Duk

• Irma Saviti
Makassar, Zuid Sulawesi
Diakonessenhuis Utrecht 
Begeleider: Dr. Maarten van 
Haaften

ONCOLOGIE: EERSTE KWARTAAL

TWEEDE KWARTAAL

DERDE KWARTAAL

VIERDE KWARTAAL

• Dr. Marten Schilthuis
   Gynaecologische oncologie
   Surabaya 

• Prof. dr. Fiebo ten Kate
   Pathologie
   Surabaya 

• Dr. Lena van Doorn
   Gynaecologische oncologie
   Guwahatti, India

• Dr. Eltjo Schutter
   Gynaecologische oncologie      
   Bandung

• Dr. Marten Schilthuis 
   Gynaecologische oncologie 
   Surabaya

• Dr. Ko van der Velden
   Gynaecologische oncologie
   Surabaya

• Prof. dr. Leon Massuger
   Gynaecologische oncologie
   Medan

• Dr. Ruud Bekkers
   Gynaecologische oncologie
   Makassar

• Maria Scheerder 
   Urogyn verpleegkunde
   Makassar

Prof. Dr. Peter Heintz heeft in 

2013 verscheidende besprekin-

gen gehad betreft management 

en organisatie met:

• Bestuur Indonesian Dutch 

School Foundation (IDSF), Jakarta 
  

• Dr. Cipto Mangunkusumo 

zh  (RSCM) en Dharmais 

kankerziekenhuis in Jakarta over 

opleiding verpleegkundigen

• Gynaecologische oncologiestaf  

   RSCM Jakarta

• Bestuur IDSF, Jakarta

• Diaspora Indonesia, Jakarta

• Indonesische vereniging voor  

   gynaecologische oncologie  

   Kuta, Bali 

BASISVAARDIGHEDEN CHIRURGIE:

‘Een krachtige structuur bete-
kent winst. Het recept is helder: 
teamvorming, samenwerking 
tussen disciplines en vaste 
routines bij het bespreken van 
patiënten. Daar hameren we 
op. Zo kan de volgende dag 
de operatie goed van start. Op 
die manier is nog een wereld te 
winnen.’

Marten Schilthuis WINST

Saskia Teunisen

‘Verpleegkundigen zijn verant-
woordelijk voor het welzijn van 
de patiënt. Dat is een harde eis 
van hun beroep. Ze moeten niet 
alleen de juiste dingen weten 
en kunnen doen, ze moeten 
ook stevig in hun professione-
le schoenen staan. Ze moeten 
voor zichzelf en hun vak opko-
men.’ 

VAKTROTS

‘Indonesische verpleegkun-
digen staan te vaak met lege 
handen. De opleiding schiet 
tekort, hun kennis eveneens.  
Van gelijkwaardigheid met de 
dokters komt zo niks terecht. 
Ook vinden ze het niet erg om 
uniformen thuis te wassen. Ter-
wijl giftige en andere besmet-
ting op de loer ligt.’

TEAMBUILDING

FELLOWS IN NEDERLAND VISITING TEACHERS

Bernard Vos



Lasten besteed aan doelstellingen    euro

Reiskosten studenten/docenten     30.560 

Reiskosten verpleegkundigen          5.250 

Verblijfskosten + toelage studenten 60.930 

Aanvragen verblijfsvergunningen      260 

Transfer zusterorganisatie    33.850 

Overige kosten  1.189 

Totaal                 132.039

Vlottende       euro

Vorderingen en overlopende activiteiten           10.000 

Liqiude middelen  54.274  

Totaal activa  64.274

Passiva

Reserves 64.069

Kortlopende schulden 205

Totaal passiva     64.274

Baten            euro

Baten uit eigen fondsenwerving 120.625

Baten uit acties van derden  -3.000

Som der baten   117.625

Lasten

Besteed aan doelstellingen  132.039

Kosten werving baten   2.162

Alg. kosten beheer/administratie 88

Som der lasten   134.289

Staat van baten en lastenBalans

Samenwerking en kennis zijn 
sleutelwoorden. Te vaak zijn af-
delingen binnen een ziekenhuis 
kleine eilandjes. Daarom zet de 
Dutch School in op goed sa-
menspel tussen gynaecologen 
en de pathologen. 

De kennis, de taal en de timing 
moeten kloppen. De patholoog 
anatoom Fiebo ten Kate en de 
gynaecoloog oncoloog Marten 
Schilthuis laten in Surabaya zien 
wat dat betekent. In een vijf-
daagse cursus leren zij 
Indonesische collega’s de 
kneepjes van het vak en de sa-
menwerking. Een veelbelovend 
voorbeeld, dat goed doet vol-
gen. Ook ziekenhuizen in ande-
re steden hebben inmiddels

 belangstelling getoond.
Het cursusprogramma is voor 
een deel interactief. De plaat-
selijke situatie en casussen 
vormen het uitgangspunt. Wat 
moeten de artsen minimaal we-
ten? Hoe combineert de kennis 
van de pathologische anatomie 
met die uit de kliniek van de 
gyneacologische oncoloog?  

Alle soorten kanker aan de vrou-
welijke  geslachtdelen passeren 
de revue: vagina, baarmoeder-
hals, baarmoeder en eierstok-
ken. Ook komen alle aspecten 
van de tumor-diagnostiek aan 
de orde: van dieptemeting tot 
vriescoupes, van voorlopers van 
kwaadaardigheid tot selectie 
van te onderzoeken weefsel.

Gynaecopathologie cursus 
Surabaya 2013

Dr. M.S. Schilthuis, 
gynaecoloog oncoloog

Prof. Dr. F.J. ten Kate, 
patholoog anatoom

‘Het blijft knokken. Te weinig verpleegkundigen zijn 
inzetbaar voor vrouwen met urineproblemen. Het 
rouleren van de zusters over verschillende afdelingen 
houdt specialisatie en verdieping tegen. Oproepen 
tot verandering lijken voorlopig aan dovermansoren 
gericht. Daarbij levert de plaatselijke ouderwetse zorg 
veel urine problemen op. Betere voorlichting zou hel-
pen. Graag landelijk. Misschien met posters en radio-
spotjes. De lijst met verlangens blijft groot. De inzet 
van betrokken verpleegkundigen gelukkig ook.’

Les in samenspel

‘Ik heb de directeur van het ziekenhuis gesproken. Ze 
zijn trots op de verbeteringen. Ze tellen bij een ope-

ratie de gaasjes, meten het bloedverlies en dragen 
handschoenen bij de chemotherapie. De vuilstort op 

het terrein is verdwenen. De röntgen is vernieuwd en 
de inwendige bestraling gebeurt eerder. Ik denk dat 
ze ook nog een stofzuiger moeten kopen. Dat helpt 

de operatiekamer wat schoner te krijgen. Daar zitten 
trouwens veel muggen. Lastig, als je er een dood-

slaat, moet je nieuwe handschoenen aan.’

Vorderingen in India Nog veel te wensen

Saldo baten en lasten 2013            -16.664Toelichting



Stichting The Dutch School
of Gynecologic Oncology

and Pelvic Surgery

Pieterskerkhof 2a
3512 JR Utrecht, Nederland

+31 30223 1007

www.dutchschool.nl

ABN AMRO 05 22 66 42 02
NL81ABNA0522664202

ANBI status 

Bestuur
Prof. dr. Peter Heintz

voorzitter

Jos Koster, MBA
vice – voorzitter

Drs. Petra van Dijk
secretaris-penningmeester

Fred Allers
Prof. dr. Lex Peters

Prof. dr. Leon Massuger

Raad van Advies
Dr. Els Borst-Eilers († 2014)

Prof. dr. Bob Pinedo
Mr. dr. Ben Bot

Prof. dr. Louise Gunnink
Dr. Nikolaos van Dam

Deelnemende ziekenhuizen en docenten

UMC ST. RADBOUD NIJMEGEN
Prof. dr. Leon Massuger
Dr. Ruud Bekkers

UMC UTRECHT

Prof. dr. Peter Heintz
Prof dr. Renee Verheijen
Dr. Ronald Zweemer
Dr. Henk Schreuder
Prof. dr. Fiebo ten Kate
Dr. Huub Van Der Vaart (tevens       
Berman Clinics)

AMC AMSTERDAM
Dr. Ko Van Der Velden
Dr. Marten Schilthuis

Prof. dr. Lex Peters
ERASMUS MC ROTTERDAM

Dr. Lena van Doorn

DIAKONESSENHUIS UTRECHT

Dr. Maarten van Haaften
Dr. H. Ünsalan

MEANDER ZIEKENHUIS AMERSFOORT

Dr. Jitze Duk

ANTONIUSZIEKENHUIS NIEUWEGEIN

Dr. Bas Veersema
Dr. Sien The

MAXIMA MC VELDHOVEN

Dr. Marlies Bongers

HAGAZIEKENHUIS DEN HAAG

Dr. Annemarie van Haaften-de Jong

MEDISCH SPECTRUM TWENTE
Dr. Eltjo Schutter

Universitair Algemeen Organisatie

LUMC LEIDEN

Sponsoren

International Gynaecological 
Cancer Society

Stichting Sionshulp

Swaenenborgh Stichting

Het Kantoor

Tinker b.v.

Heintz & Partners b.v.

Anonieme particuliere 
stichtingen


