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Zusters in beweging
De derde belangrijke taak is het 
vinden van binnenlandse sponsors. 
Het is voor buitenlandse goede 
doelen uiterst lastig om toegang te 
krijgen toyt Indonesische fondsen. 
Ook voor de Dutch School. De crisis 
maakt het werven van middelen in 
Nederland inmiddels steeds lastiger. 
Alle lokale bijdragen zijn dan ook 
meer dan welkom. 

De IDSF huist in een klein kantoortje 
in Jakarta. Consultant Michael 
Suryadisastra heeft de dagelijkse 
leiding, samen met juriste Tika 
Sinaga.Even rustig beginnen is er 
niet bij: er is werk aan de winkel. 
De oprichting op 24 november is 
meteen een diner met mogelijke 
sponsors – en de Nederlandse 
ambassadeur Tjeerd de Zwaan. De 
eerste toezeggingen zijn inmiddels 
binnen. 

Feestje van vijfhonderd 
vrouwen. Bij het Monument 
Nasional in Jakarta. Ze vieren 
dat de Dutch School een zusje 
heeft: de Indonesian Dutch 
School Foundation. De IDSF 
ondersteunt vanuit eigen land 
de doelstellingen van de Dutch 
School: betere gynaecologische  
en urogynaecologische kankerzorg 
door scholing van Indonesisch 
medisch talent.

Dat doet de stichting op drie 
manieren. Ten eerste onderhoudt 
ze de contacten met ziekenhuizen 
ter plaatse. De ISDF inventariseert 
vraag en faciliteiten. En bekijkt 
welke docenten wanneer waar 
terechtkunnen. Zo sluit het 
cursusaanbod zoveel mogelijk aan 
bij behoeften en mogelijkheden.

Ten tweede helpt de stichting bij het 
zoeken naar geschikte kandidaten 
voor fellowships. Sluit hun ervaring 
aan bij een stage in Nederland? 
Spreken ze genoeg Engels?

Veiliger verplegen: les in eigen land 
Als het gaat om veilig werken is hier nog een wereld te winnen. Verpleegkundigen dragen 
ontoereikende mondkapjes; po’s en urinalen worden niet gedesinfecteerd. Het personeel wast 
de uniformen thuis – ook als ze de hele dag chemotherapie hebben gegeven.’ 
– Bernard Vos, verpleegkundige gynaecologische oncologie

Onwetendheid over pijnmedicatie. 
Onbeschermd rondlopen met 
giftige medicijnen. Het ontbreekt 
Indonesische verpleekundige 
vaak aan de meest basale kennis 
over de behandeling van vrouwen 
met kanker. Niet alleen minder 
dan ideaal voor patiënten – maar 
mogelijk ook gevaarlijk voor de 
verpleegkundigen zelf. De Dutch 
School besluit daarom in 2011 hen 
bij te scholen. Aanvankelijk is het 
plan een aantal verpleegkundigen 
in Nederland een cursus te geven 
in vrouwenkankers. Het stuit 
op een taalbarrière: te weinig 
kandidaten spreken voldoende 
Engels. Daarnaast sluiten werk- en 
leerervaring niet altijd goed aan bij 
wat Nederlandse ziekenhuizen de 
kandidaten te bieden hebben. 
Een eenvoudige aanpassing maakt 
van de nood een deugd.

Bronnen. Van inspiratie, Van kennis. en Van geld.  
de dutch school zoekt ze actief. ook in 2012. thuis in 

nederland én oVerzee. in Jakarta opent  in noVemBer het 
kantoor Van zusterorganisatie idsf: de indonesian dutch 

school foundation. in nederland Valt het Besluit om 
Verplegers op locatie BiJ te scholen. 

een Bron Van Besparing.

Verpleegkundig docenten Saskia 
Theunissen, Philomene Lenssen en 
Bernard Vos vinden de oplossing: 
les in eigen land. Daar zijn altijd 
Indonesische collega’s die de taal 
wél beheersen - zij vertalen de stof 
voor wie alleen Indonesisch spreekt. 
Het heeft drie grote voordelen:
•	 Een opleiding in eigen taal gaat 

sneller. Lost in translation is niet 
meer aan de orde.

•	 Verpleegkundigen kunnen 
de opgedane kennis meteen 
in eigen omgeving in praktijk 
brengen; dat versnelt het leren.

•	 Alleen docenten maken 
reiskosten; verreweg de 
grootste groep – de cursisten 
– blijft thuis. Een aanzienlijke 
kostenbesparing.

De eerste verpleegkundigen 
gaan komend jaar op cursus in 
het Dharmais kankercentrum in 
Jakarta. Daarna zijn klinieken in 
Bandung, Surabaya en Makassar 
aan de beurt. Steeds werken de 
Nederlandse docenten nauw 
samen met de Indonesische 
staf. Zo ontwikkelen de 
ziekenhuizen zich tot regionale 
opleidingscentra. Helemaal in 
de geest van de Dutch School: 
opleiders opleiden.



‘onvoorstelbaat dat je in zo weinig tijd 
nog zo veel kan leren. niet alleen over 

de technische kanten van chirurgie, maart 
vooral ook over het voorbereiden en het 

organiseren van een operatie.’ 
 - sita aruny, Jakarta

‘nu, na de bijscholing in nederland, durf ik 
me pas echt een vakvrouw te noemen.  eentje 
die bovendien genoeg kennis in huis heeft 
om ook collega’s thuis bij te scholen. hopelijk 
doe ik het zo goed, dat ook zij die kennis weer 
kunnen doorgeven.’ – kartika hapsari, Jakarta 

‘elke ochtend word ik belaagd door 
gynaecologen in opleiding.ze hebben 

vragen over alles. Van het herkennen van 
anatomische structuren, tot hoe je een 

nette hechting maakt. ze hebben eigenlijk 
alleen ervaring met keizersneden. maar ze 

leren heel snel. - sien the, gynaecoloog te 
nieuwegein, vanuit Yokyakarta.

‘een heel nuttige voorlichting gegeven over het risico 
van trombose na radicale ingrepen in de baarmoeder. 
een gevaar dat niemand hier onderkende. Waar 
niemand zich druk over maakte. de behandeling hoeft 
niet veel geld te kosten. maar je moet je natuurlijk wel 
eerst bewust zijn van de gevaren.’ 
– professor matthe Burger, vanuit solo.

Dutch School

Gynaecologische kanker 
bestrijden waar dat het 
hardst nodig is: dat is 
en blijft de doelstelling 
van de Dutch School. In 
Indonesië en India doet 
zich 35 procent van de 
nieuwe gevallen voor. 
De Dutch School helpt 
door zelfredzaamheid 
te bevorderen. Ze leidt 
opleiders op en schoolt 
ze bij: gyneacologen en 
verpleegkundigen. Soms 
in Nederland, meestal 
ter plaatse. Die methode 
betaalt zich in veelvoud 
terug: tientallen artsen en 
verzorgenden geven de 
geleerde lessen inmiddels 
door aan collega’s in het 
land van oorsprong.

       ONcOlOgIe:

•	 Sita	Salima,	
 Bandung

•	 Wita	Oesman,	
 Surabaya

•	 Nugraha	Utama,	
 Makassar

						BaSiSvaardighedeN	chirUrgie:	

•	 Wondy	Primandono,	
 Surabaya

•	 Shanti	Olivia	Jasirwan,	
 Jakarta

•	 Pungky	Mulawardhana,
 Surabaya

•	 adi	rahman,
 Yokyakarta

•	 Boy	Siregar,	
 Medan

•	 Nandy	rachman,
 Jakarta

•	 Sita	aruny,	
 Jakarta

•	 Kartika	hapsari,
 Jakarta

•	 ita	Fatati,	
 Jakarta

Komen...
Op pad. De Dutch School geeft 
gemiddeld bijna elke twee 
weken een cursus op locatie. 
Verreweg de meeste daarvan in 
Indonesië: tweeëntwintig. In India 
vindt er slechts eentje plaats. 
De medische infrastructuur 
sluit daar te weinig aan op de 
mogelijkheden en doelen van 
de Dutch School. Die situatie 
verhindert voorlopig uitbreiding 
van de activiteiten. 

Deze docenten gaven in 2012 
bijscholing. Gerangschikt naar 
datum en bestemming, op een 
rijtje:

eerSte	KWartaal

•	 Prof.	dr.	Matthé	Burger,	
 Solo

•	 Prof.	dr.	Jan	aalders,	
 Bandung

•	 dr.	lena	van	doorn,	
 guwahatti , India

tWeede	KWartaal

•	 Prof.	dr.	Peter	heintz,		 	
 Jakarta

•	 Prof.	dr.	huub	van	der	vaart,		
	 Jakarta	&	Pekanbaru

•	 Monique	Meijer,		 	
	 Jakarta	&	Pekanbaru

•	 Philomene	lenssen,	 	
 Surabaya & Bandung

•	 dr.	Marten	Schilthuis,		 	
 Surabaya

•	 dr.	eltjo	Schutter,		 	
 Malang

•	 dr.	Marlies	Bongers,	
 Jakarta

•	 Jet	dreessen,	
 Jakarta 
vierde	KWartaal

•	 Prof.	dr.	Peter	heintz,	
 Jakarta

•	 dr.	Ko	van	der	velden,	
 surabaya

•	 Prof.	dr.	leon	Massuger,	
 Bandung

•	 Maria	Scheerder,	
 Makassar

•	 hilde	van	de	vorst,	
 Makassar

•	 dr.	Saskia	theunissen,	
 Jakarta
 
•	 Philomene	lenssen,	
 Makassar
 
•	 dr.	Sien	the,	
 Yokyakarta

•	 dr.	Bert	van	dam,	
 Solo

derde	KWartaal

•	 Prof.	dr.	Peter	heintz,	
 Bandung

•	 Bernard	vos,
 Jakarta & Bandung

•	 dr.	ruud	Bekkers,
 Makassar

•	 dr.	Maurice	Kroeks,	
 Denpasar & Makassar

•	 Prof.	dr.	rené	verheijen,	
 Medan

... en gaan
Het dozijn van '12.  In 2012 haalt de Dutsch School precies twaalf gyneacologen 
naar Nederland voor aanvullende opleiding:



Staat van baten en lasten
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 152,352
Baten uit acties van derden 0
Som der baten 152,352

lasten
Besteed aan doelstellingen - Zie toelichting 150,648
Kosten werving baten 6.160
Algemene kosten beheer en administratie 568
Som der lasten 157,376

Resultaat -5.024

Toelichting
lasten besteed aan doelstellingen
Reiskosten docenten/studenten  63.992
Reiskosten verpleegkundigen  385
Verblijfskosten studenten  43.837
Toelage studenten 36.505
Begeleiding aanvraag MVV  1.194
Studieweek verpleegkundigen  1.506
Instrumentarium 1.883
Diversen 1.346
Totaal 150.648

door de invloed van medicijnmannen komen 
de vrouwen vaak in een laat stadium  naar het 

ziekenhuis.  inmiddels achterhaalde behandelwijzen 
maken vervolgens dat de tumor kan doorgroeien.  

tot in nederland vrijwel ongekende proporties. 

een ogenschijnlijk gezellig samenzijn. maar 
er heerst nervositeit. op de galerij wachten 
familieleden gedurende de hele operatie op 
de uitslag. als dokters van de dutch school 
opereren zijn de verwachtingen hooggespannen. 

...Met vlijt Balans per 31 december 2012

De Dutch School is niet op de 
penning - maar wel voorzichtig met 
geld. Ze geeft niet meer uit dan er 
binnenkomt. Alle plannen zijn, zoals 
dat heet, op voorwaarde financiering. 
Verstandig beleid, zeker voor een 
stichting in tijden van economische 
crisis. Daarvan merkt ook de Dutch 
School de gevolgen.

De fondsenwerving in Nederland 
is in 2012 moeizamer verlopen dan 
voorheen. Niettemin is de jaarbalans 
in evenwicht – zoals het hoort.
Volgens haar statuten mag de Dutch 
School niet beleggen. Toch heeft 
ze het afgelopen jaar geïnvesteerd: 
een voorschot van 31 duizend euro 
aan de  Indonesian Dutch School 
Foundation.
Daarmee is onder meer de 
fondsenwerving ter plekke op 
gang gebracht. De Dutch School 
verwacht het bedrag in 2013 terug te 
ontvangen.

Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 44,750
Liquide middelen 36,633
Totaal activa 81,383

Passiva	
Reserves* 80,733
Kortlopende schulden 650
Totaal passiva 81,373

in Bandung volgen jonge gynaecologen 
aandachtig  de aanwijzingen van professor leon 

massuger.  samen  voeren ze een complexe 
operatie uit. de opgedane kennis geven zij later 

aan collega's door. 

Sponsoren
 

Cordaid

International Gynaecological  
Cancer Society

 Stichting Sionshulp 

Swaenenborgh stichting 

Het Kantoor

Tinker b.v.

Heintz & Partners b.v.

 
anonieme particuliere stichtingen



Deelnemende ziekenhuizen en docenten

UMc	Utrecht

Prof. Dr. Peter Heintz

Prof. Dr. Renee Verheijen

Dr. Ronald Zweemer

Dr. Henk Schreuder

Dr. Huub van der Vaart (tevens Alant Vrouw 

Bilthoven)

AMc AMSTeRDAM

Dr. Ko van der Velden

Dr. Marten Schilthuis

Prof. Dr. Gemma Kenter

Dr. Jan Paul Rovers (tevens Alant Vrouw 

Amsterdam)

lUMc	leideN

Prof. Dr. Lex Peters

eraSMUS	Mc	rOtterdaM

Prof. Dr. Curt Burger

Dr. Lena van Doorn

UMc	St.	radBOUd	NiJMegeN

Prof. Dr. Leon Massuger

Dr. Ruud Bekkers

AZM MAASTRIcHT

Prof. Dr. Roy Kruitwagen

Dr. Brigitte Slangen

UMc	grONiNgeN

Prof. Dr, Ate van der Zee

diaKONeeShUiS	Utrecht

Dr. Maarten van Haaften

Dr. H. Ünsalan

hagazieKeNhUiS	deN	haag

Dr. Annemarie van Haaften-de Jong

FlevOzieKeNhUiS	alMere

Dr. Marchien van Baal

MaxiMa	MediSch	ceNtrUM	veldhOveN

Dr. Marlies Bongers

aNtONiUSzieKeNhUiS	NieUWegeiN

Dr. Bas Veersema

Dr. Jules Schagen van Leeuwen

Dr. Sien The

MeaNder	zieKeNhUiS	aMerSFOOrt

Dr. Jitze Duc

MediSch	SPectrUM	tWeNte

Dr. Eltjo Schutter

Organisatie

Raad van Advies

Dr. Els Borst-Eilers 

Prof. dr. Bob Pinedo 

Mr. dr. Ben Bot

Prof. dr Louise Gunnink

Dr. Nikolaos van Dam

Stichting The Dutch School  

of Gynecologic Oncology 

and Pelvic Surgery

Pieterskerkhof 2a  

3512JR Utrecht Nederland 

+31 30 2231007

www.dutchschool.nl

ABN AMRO 05 22 66 42 02

ANBI status 

Bestuur

Prof. Dr Peter Heintz, voorzitter

Jos Koster, MBA, vice-voorzitter

Mr. Ine Annegarn-Meershoek, secretaris-   

penningmeester, tot 28 maart,

Petra van Dijk, sinds 28 maart tevens 

secretaris-penningmeester

Fred Allers, lid

Prof. Dr. Lex Peters, lid

Prof. Dr. Leon Massuger, lid

prof. dr. Willem hendrik gispen is op 8 mei uit het bestuur getreden. hij blijft als adviseur 

betrokken bij de dutch school. het bestuur verwelkomt prof. dr. leon massuger als nieuw lid.

Universitaire ziekenhuizen Algemene ziekenhuizen


