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Jaarverslag 2017 Netherlands Society for International Surgery (NSIS)
2017 is een zeer druk jaar geweest voor de NSIS met instroom van nieuwe leden en nieuwe
jonge bestuursleden vol bruisende energie en nieuwe plannen.
Ook interna onaal is er veel aandacht voor Global Surgery met een nieuwe aanpak
vergeleken met de vroegere “ontwikkelingshulp”. In de huidige jd gaat het om partnerships
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, gezamenlijke projecten, uitwisseling van
artsen en chirurgen.
Op www.surgicalneed.nl is een up to date informa e te vinden over onze werkgroep en haar
ac viteiten.
De 3 hoofddoelen van onze werkgroep zijn:
-

Pleitbezorging Global Surgery
Ak viteiten om de chirurgische zorg in LMIC te verbeteren
Chirurgisch deel van de Nederlandse opleiding AIGT

Cursusdagen voor de opleiding AIGT:
Jaarlijkse ac viteiten ten behoeve van de opleiding tot arts interna onale gezondheidszorg
en tropengeneeskunde (AIGT):
Fixateur Externe Cursus
Op 14 oktober 2017 is de Fixateur Externe voor het laatst gegeven door Jos Vroemen & Jan
Rijcken. Zij hebben zich 25 jaar lang ingezet voor dit onderwijs om oa uitleg te geven over de
Rijcken ﬁxateur. Dit jaar is de cursus mede gegeven door Rinse Meester en Kees Broertjes.
Vanaf heden zullen zij de verdere organisa e van dit onderwijs op zich nemen. Jos Vroemen
zal, als hij in Nederland is, nog wel ter versterking deel nemen aan deze cursusdag. Het
onderwijs is in al die jaren zeer goed gewaardeerd door de AIGT’ers en we zullen ons inze en
dit niveau voort te ze en. Wij willen Jos Vroemen en Jan Rijcken danken voor hun jarenlange
belangeloze inzet!
Darmnadencursus
Op 4 november werd de jaarlijkse darmnaden, wondbehandeling & peeshech ng gehouden
in het Slotervaart ziekenhuis. Ellen Reuling, Marije Gordinou de Gouberville, Roeland
Voorhoeve & Ma hijs Botman hebben weer met veel enthousiasme de hoorcolleges en
prac ca verzorgd. Het was een zeer geslaagde cursus, met een gemiddelde beoordeling van
een 9,3 door de aanwezige AIGT-ers. Het totaal aantal cursisten was 21 en de dag werd
gesponsord door Ethicon. De dag werd afgesloten met een gezellige gezamenlijke borrel.

https://docs.google.com/document/d/1EsW5rd5FTuuGA-uTL0oCcoKxV6pQNm16smWg9DX_F4Y/edit
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Liesbreukavond
Op 6 december werd de jaarlijkse Liesbreukavond in het Maxima Medisch Centrum in
Eindhoven georganiseerd door Peter Reemst. Daarin werd de anatomie doorgenomen in een
presenta e van Ellen Reuling. Maarten Simons vertelde zijn ervaringen binnen het Hernia
Project in Ghana en Ivo de Blaauw gaf een mooi overzicht over liesbreuken in kinderen. Het
was een geslaagde avond. Het plan is om dit volgend jaar weer te organiseren.
Verdere ontwikkeling van de opleiding tot AIGT:
Deelname aan de Commissie Herziening Opleiding AIGT (CHOA): conform de eisen van de
RGS moet de opleiding meer prak jk gericht zijn en de 2 stromingen moeten beter worden
uitgewerkt. Ook wordt de opleiding met 2 x 3 maanden verlengd. (9 maanden stage wordt 1
jaar conform de meeste ziekenhuis contracten). De cursusdagen heelkunde zi en op dit
moment niet meer in de groep van 10 verplichte cursusdagen voor de AIGT. Hierover zijn we
in gesprek met het opleidingsins tuut en we hopen dat we er in het herziene opleidingsplan
wel weer als vaste opleidingsonderdelen bij horen. Dit ook op nadrukkelijk verzoek van de
AIGT en de net afgestudeerde AIGT zelf.
Internationale pleitbezorging:
-

Bijeenkomst G4 in Geneve: permanent council mee ng in Geneve 20-21 mei
gedurende World Health Assembly mee ng. Tevens side event: Global Surgery
Advocacy event op 22 mei.
Jaarlijkse conferen e ARSI (Associa on Rural Surgeons India); tevens workshop
gasless laparocopy. 16-20 november in Dimapur, India.

Pleitbezorging in Nederland:
NVvH chirurgendagen 11 mei: Symposium: Surgery in Rela on to Migra on jdens de
chirurgendagen in Veldhoven
Global Surgery project, Peter Jiskoot, Inne Borel Rinkes, Marcus Rijken ism met de NSIS. Het
idee is om specialist/aios combina es uit de vier grote vakgebieden (chirurgie, orthopedie,
obstetrie&gynaecologie en anesthesie) op rota e basis naar een nog te kiezen LMIC te sturen
om een bijdrage te leveren aan het locale onderwijscurriculum.
Linking Doctors: met behulp van enquetes en op persoonlijke basis informa e verzamelen en
delen over plekken in de wereld waar chirurgen, AIGT en andere (snijdend) specialismen
werken of recent hebben gewerkt. Met als doel om de samenwerking te verbeteren, elkaar
te leren kennen en voor AIGT/AIOS/specialist ter inspira e voor mogelijke werkplekken.

https://docs.google.com/document/d/1EsW5rd5FTuuGA-uTL0oCcoKxV6pQNm16smWg9DX_F4Y/edit
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Inmiddels zijn ruim 300 projecten toegevoegd. Voor meer informa e:
h p://www.surgicalneed.nl/?page_id=33
Verdere activiteiten:
aanvraag G4 collaboration Price: Sign femur nailing project Mutolere, Uganda (niet
geselecteerd)
Sign project Uganda: bezoek jaarlijks Sign Interna ol trauma symposium in Richland USA
Dutch Indo project ZonMw laparoscopic Surgery: aanvraag tbv samenwerkingsproject
MUMC, MMC, TU Del met chirurgen uit India tbv verderontwikkeling en implementa e van
gasless laparoscopy in Rural India
Deelname symposium Viking Surgeons Royal College of Surgeons Glasgow met als
onderwerp Rural surgery en Global Surgery
Quality Surgical and Anaesthetic: Op 31 augustus 2017 bezochten NSIS bestuursleden
Ma hijs Botman en Jurre van Kesteren het symposium Quality Surgical and Anaesthetic care
for everybody aan de Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen
(NTNU) in Trondheim. In samenwerking met het St. Olavs Hospital werd dit symposium
georganiseerd door Hakon Bolkan ter ere van zijn thesis verdediging op 1 september
jongstleden. Bolkan promoveerde op Addressing Surgical Needs Where There is No Surgeon Status of Surgery in Sierra Leone, Safety and Future Contribu ons of a Surgical Task Sharing
Training Programme.
Into the World: deelname aan de campagne en het boek Into the World voor het behoud
van de opleiding tot arts interna onale gezondheidszorg (AIGT) met veel aandacht voor de
rol van de AIGT in de heelkunde wereldwijd (zie de recensie van K. Broertjes in het NTVH)
Activiteiten voor 2018:
Global Surgery project verder uitwerken ism Peter Jiskoot en andere specialismen
Symposium NVvH chirurgendagen mei Veldhoven, thema: “grenzen@surgery”
Amsterdam Skills Center ontwikkeling met AMC VUMC allian e, rol voor NSIS bepalen.
Jaarlijkse onderwijsdagen; ﬁxateur externa, darmnadencursus, wondbehandeling &
peeshech ngen en liesbreukavond
G4 alliance
2-3 Global Surgery avonden organiseren per jaar met gastsprekers en een borrel voor het
uitwisselen van kennis en ervaringen tussen snijdende specialismen die ac ef zijn in de
interna onale gezondheidszorg.

https://docs.google.com/document/d/1EsW5rd5FTuuGA-uTL0oCcoKxV6pQNm16smWg9DX_F4Y/edit
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Financieel Jaaroverzicht NSIS 2017 (in euro's)
december 2018
Liquide middelen 2018
Huidig Saldo Spaarrekening
Huidig Saldo Betaalrekening

inkomsten /uitgaven 2017
Liquide middelen 2017
5848,57 Spaarrekening jan 2017
5856,06 Betaalrekening jan 2017
Afschrijvingen
Kosten Zakelijk Bankieren
Lidmaatschap G4 Alliance
Chirurgendagen
Hostnet BV Website
Bloemen Begrafenis T. Schlosser
Darmnaden Cursus
Liesbreukavond
University Mission - UMC Utrecht
Bijschrijvingen
Bijdrage deelnemers Fix Ex NVTG
Bijdrage deelnemers Darmnaden
NVTG
Bijdrage Johnson & Johnson
Darmnaden

Totaal Balans

11704,6
3

5848,57
5974,81

-110,17
-477,88
-1162,57
-55,66
-61,4
-49,53
-91,14
-40,4

800
850
280
11704,6
3

Hierboven geven wij een kort overzicht van de tegoeden op de rekeningen van de S ch ng
Netherlands Society of Interna onal Surgery 2017 & 2018 (rekening nog ovv ‘Werkgroep
Tropische Chirurgie). Tevens geven wij aan welke kosten wij hebben gemaakt en welke
ﬁnanciële bijdragen wij hebben ontvangen voor de georganiseerde cursusdagen. Mocht u
hierover verdere toelich ng willen ontvangen dan zijn wij bereikbaar via
surgicalneed@gmail.com.

https://docs.google.com/document/d/1EsW5rd5FTuuGA-uTL0oCcoKxV6pQNm16smWg9DX_F4Y/edit
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December 2017
bestuur NSIS
Roeland Voorhoeve, voorzi er
Peter Reemst, secretaris
Rinse Meester, penningmeester
Ma hijs Botman, bestuurslid
Marije Gordinou de Gouberville, bestuurslid, waarnemend voorzi er
Ellen Reuling, bestuurslid, waarnemend secretaris
Eva Stortelder, bestuurslid
Jurre van Kesteren, bestuurslid
Kees Broertjes, bestuurslid
Charissa Rhamee, bestuurslid en nieuwsbrief
Thom Hendriks, slapend bestuurslid ivm werkzaamheden buitenland
Jonathan vas Nunes, slapend bestuurslid ivm werkzaamheden buitenland
surgicalneed@gmail.com
www.surgicalneed.nl
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