
 
 
 
Jaarverslag 2018 Netherlands Society for International Surgery (NSIS) 
 
2018 is een druk jaar geweest voor de NSIS met instroom van nieuwe leden en nieuwe jonge 
bestuursleden vol bruisende energie en nieuwe plannen.  
Er is een geslaagd symposium georganiseerd tijdens de chirurgendagen en tevens ook alweer gestart 
met de organisatie voor 2019, er zijn een tweetal nieuwe werkgroepen te weten; Summerschool en 
Universities Mission, de jaarlijkse cursusdagen voor de AIGT i.o. zijn met veel succes gegeven en de 
nieuwsbrieven en de website zijn geperfectioneerd. 
 
Op www.surgicalneed.nl is up to date informatie te vinden over onze werkgroep en haar activiteiten.  
 
De 3 hoofddoelen van onze werkgroep zijn: 
 

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

 
Bestuursorganisatie 
Voorzitter: Roeland Voorhoeve / Marije Gordinou (vice, tevens Summerschool, darmnadencursus) 
Secretaris: Ellen Reuling (tevens Summerschool, Universities Mission, darmnadencursus) / Peter 
Reemst (vice) 
Penningmeester: Rinse Meester (fixateur externa) 
 
Leden bestuur: 
Matthijs Botman (GSA, wondbehandeling-peeshechtingen cursus) 
Eva Stortelder (Summerschool en Universities Mission) 
Jurre van Kesteren (GSA, Summerschool) 
Charissa Rahmee (nieuwsbrief, Summerschool) 
 
Nieuwe bestuursleden 
Thom Gresnigt (chirurgendagen) 
Pieter Haasnoot (chirurgendagen) 
 
Bestuur in 2018 verlaten: 
Ivm nieuwe baan verlaat Kees Broertjes het bestuur van de NSIS, hij blijft wel betrokken bij de 
organisatie van de Fixateur Externe cursus en Summerschool. We bedanken Kees voor zijn inzet.   



 
Leden overzicht: 
Totaal aantal leden: 59 
Bestuur: 12 leden (inclusief Kees Broertjes) 
AIGT: 6, chirurgen: 36, overig: 5. Aantal nieuwe leden: 2 
 

Cursusdagen voor de opleiding AIGT: 
 
Jaarlijkse activiteiten ten behoeve van de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en 
tropengeneeskunde (AIGT): 
 
Fixateur Externe Cursus  
Zaterdag 7 April 2018 hebben wij opnieuw de fixateur externe dag mogen organiseren. De 22ste 
Joost Horbach Cursus is wederom goed verlopen. Er zijn twaalf enthousiaste artsen internationale 
gezondheidszorg onderwezen in de algemene principes van botgenezing en fractuurbehandeling, het 
toepassen van tractie en externe fixatie voor fractuurbehandeling en het management van open 
fracturen inc de reconstructieve ladder. Deze dag werd voor het eerst georganiseerd zonder Jos 
Vroemen en Jan Rijcken, maar Kees Broertjes, Matthijs Botman en Rinse Meester hebben wel 
kunnen voortbouwen op hun expertise. Dankzij de ondersteuning van het OIGT van de NVTG, het 
VUMC, Stryker, ProMotion Medical, Depuy-Synthes / Johnson & Johnson en stichting Medic hebben 
de AIGT de hele middag sessie 'hands on' kunnen oefenen met verschillende typen fixateur externe. 
Op 6 april 2019 zullen wij deze dag opnieuw verzorgen. 
 
Darmnadencursus 
Op 29 september jl werd de jaarlijkse darmnaden- & wondbehandeling-peeshechtingen cursus door 
Marije Gordinou de Gouberville, Matthijs Botman en Ellen Reuling gegeven. Met 16 toekomstige en 
enthousiaste tropenartsen werden de do's en don'ts van de darmnaden, peeshechtingen en 
wondbehandeling doorgenomen. Uiteindelijk konden de operatietechnieken op varkensdarmen-en 
poten worden geoefend. Ook was er bezoek uit het buitenland. Sister Avelina Temba uit Tanzania en 
dokter Pankaj Jani uit Kenia (hoofd COSECSA, College Of Surgeons of Eastern, Central and Southern 
Africa) namen deel aan de cursus om te kijken hoe de tropenartsen in Nederland worden opgeleid. 
Een toekomstige samenwerking tussen de NSIS met COSECSA, met betrekking tot het opleiden van 
artsen in Afrika, wordt nu verder geanalyseerd en bekeken. Het was weer een geslaagde dag.  
Helaas door het faillissement van het MC Slotervaart zal de darmnaden cursus moeten worden 
verplaatst naar elders. Waarschijnlijk wordt de cursus onderdeel van de Summerschool te UMCU.  
 
Verdere ontwikkeling van de opleiding tot AIGT: 
 
De NSIS heeft actief deelgenomen in de CHOA, commissie herziening opleidingsplan AIGT. Het is nu 
een KNMG erkende opleiding. Marije Gordinou en Peter Reemst hebben de vergaderingen 
bijgewoond en meegeschreven aan het nieuwe opleidingsplan (nog niet openbaar), ook zijn de 
thema’s en EPA’s (entrustable professional activities) in navolging van opleidingsplannen van andere 
specialismen geformuleerd.  
Roeland Voorhoeve en Peter Reemst nemen deel in de visitatiecommissie voor de opleiding IGT.  
Om de financiering voor de opleiding te krijgen is campagne gevoerd, “Into the World”. Matthijs 
Botman heeft hier een zeer actieve bijdrage aan geleverd en er is een prachtig boek uitgegeven 
genaamd Into the world.  
 
 



 
Internationale pleitbezorging 2018 
 
Nederland speelt traditioneel een belangrijke rol in de internationale samenwerking, zo ook op het 
gebied van internationale gezondheidszorg, “Global Health”. De NSIS probeert vanuit haar expertise 
het belang van Global Surgery te ondersteunen. 
 
In internationaal verband zijn wij als NSIS leden actief bij de 
* GIEESC van de WHO (Global Initiative Essential and Emergency Surgical Care) 
* G4 Alliance (surgical obstetric anaesthesia trauma care) 
* ARSI (Association Rural Surgeons India) 
 
Doel van deze organisaties is om wereldwijd het belang van goede chirurgische zorg te promoten in 
die LMIC (Low and Middle Income Countries) landen waar deze zorg voor een groot deel ontbreekt of 
slecht bereikbaar is door schaarste, hoge kosten, kwaliteit. 
 
Door middel van internationale samenwerking, policy veranderingen tav Global Surgery, opleiding, 
onderwijs, aangepaste technologie, dataverzameling, publiciteit en fondsenwerving wordt getracht 
te bereikbaarheid en kwaliteit van de chirurgische zorg wereldwijd te verbeteren. 
 

Nationale pleitbezorging 2018: 
 
NVvH chirurgendagen 24-25 mei: 
 
De NSIS was met een vermelding van de Into the World campagne in het openingspraatje van dr. Dick 
Scharn (voorzitter congrescommissie), het mini symposium Roadmap to Global Surgery, een 
presentatie van Eva Stortelder over onderzoek naar appendicitis in de tropen en een bijdragen van 
Tom Gresnigt en Pieter Haasnoot over hun ervaringen in Sierra Leone alom vertegenwoordigd. 
In navolging van het succesvol verlopen symposium Surgery in Relation to Migration dat de NSIS in 
2017 op de chirurgendagen had gepresenteerd, werd op de najaarsvergadering besloten om ook dit 
jaar een verzoek in te dienen om een mini symposium te organiseren op de chirurgendagen. Dit 
verzoek werd toegekend met daarbij direct de vraag of de NSIS ook de aankomende jaren een mini-
symposium wilt organiseren. Dit lijkt ons geweldig! 
 
Roadmap to Global Surgery 
Binnen de mondiale beweging die zich bezighoudt met het bevorderen van toegang tot essentiële 
chirurgie is nu veel aandacht voor het ontwikkelen van National Surgical Plans. Op de 68e World 
Health Assembly in 2015 is een resolutie aangenomen (WHA68.15) die stelt "Strengthening 
emergency and essential surgical care and anesthesia as a component of universal health coverage." 
Om de staat en beschikbaarheid van de chirurgische zorg per land in kaart te brengen heeft de WHO 
een document opgesteld dat gebruikt kan worden ter inventarisatie. Vervolgens dient dit document 
als ondersteuning om te beoordelen wat, waar en hoe verbeterd moet worden op chirirgisch gebied 
in het betreffende land; samengevat een National Surgical Plan.  
Namens het organiserend comité had Jurre van Kesteren de Zweedse chirurg en medevoorzitter van 
de Lancet Commission on Global Surgery dr. Lars Hagander bereid gevonden om live vanuit Geneve – 
waar op dat moment de 71e editie van de World Health Assembly plaatsvond –  samen een interview 
te houden met dr. Lubna Samad. Deze kinderchirurg uit Karachi was als vertegenwoordiger van 
Pakistan aanwezig en zij besprak het proces van het schrijven van een National Surgical Plan voor 



 
haar land en hoe dit helpt de toegang tot essentiële chirurgie te bevorderen. Dit was zeer 
informatief.  
Het symposium ging hierna verder met de presentatie over een chirurgisch trainingsprogramma in 
Sierra Leone. Deze presentatie van dr. Alex van Duinen over het Noorse CapaCare programma liet 
mooi zien dat task sharing – principe waarbij chirurgisch operaties worden uitgevoerd door clinical 
officers in plaats van chirurgen – ook een mogelijkheid is om het gat van de unmet surgical need te 
verkleinen. Het symposium werd afgesloten door prof. Borel Rinkes met de lancering van het idee 
om een on the job trainingsprogramma vanuit Nederland op te zetten in Malawi. Het gaat hierbij om 
Nederlandse aios en hun opleider die samen op een trainingsmissie mee gaan. Dit was een 
interactieve sessie waarbij een grote delegatie chirurgen liet blijken dit initiatief zeer te steunen. 
Hierover meer in (deze*/volgende*) nieuwsbrief van de NSIS. 
 
Onderdeel ‘global surgery’ van Global Health course for medical students UMC Utrecht - mei 2018 
 
Universities Mission project: gepoogd wordt middels dit project om een samenwerkingsverband op 
te zetten tussen Universitaire medische ziekenhuizen, in Nederland en in een low income country. In 
de huidige vorm richt het zich op doelland Malawi, vanuit aanvankelijk het UMC Utrecht met hoop 
op nationale uitbreiding. De samenwerking zal meerdere afdelingen beslaan; naast chirurgie ook 
orthopedie / trauma, gynaecologie en anesthesiologie. De kern van het project is dat de opleiding 
van chirurgische clinici wordt ondersteund door Nederlandse specialisten en aios. In het geval van 
Malawi gaat het om support van de bachelor course degree in surgery, voor clinical officers. De 
samenwerking wordt aangegaan vanuit de medische faculteit in Malawi. In 2018 is daar het 
‘Memorandum of understanding’ getekend door de afdelingshoofden. Voor de kosten is sponsoring 
aangevraagd (aanvankelijk voor een periode van 3 jaar), door zowel de Nederlandse als de 
Malawiaanse partij. Op korte termijn wordt reactie van de sponsor verwacht.  
 
Linking Doctors: 
Het project Linking Doctors heeft door technische problemen op een lager pitje gedraaid. Het project 
betreft de online wereldkaart met contactgegevens van allerlei plekken waar artsen over de wereld 
werken of gewerkt hebben, te vinden op onze website. Gelukkig heeft de NVTG toegezegd voor 2 
jaar de kosten te dekken, waardoor wij weer de wereldkaart kunnen gebruiken zoals we wensen. 
Verdere updates zullen begin 2019 plaatsvinden. Hopelijk zal het project dan weer zo interactief 
worden als het begon.  
 
Samenwerking GSA  
Ter bevordering van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in Low and Middle 
Income Countries hebben de NSIS bestuursleden Matthijs Botman en Jurre van Kesteren eind 2017 
besloten tot het oprichten van een nieuw platform: Global Surgery Amsterdam. Sinds dit voorjaar is 
deze stichting officieel geregistreerd en bestaat uit een bestuur, directie, raad van advies en faculty 
members. Naast Matthijs en Jurre voert ook NSIS lid Thom Hendriks zijn PhD onderzoek uit naar 
brandwondenzorg in Tanzania onder Global Surgery Amsterdam. Met de oprichting van dit platform 
en samenwerking met afdelingen plastische en algemene chirurgie van het Amsterdam UMC - locatie 
VUmc is het nu beter mogelijk om studenten te betrekken bij het uitvoeren van onderzoek in LMIC.  
https://globalsurgeryamsterdam.com 
 
  



 
 
 
Verdere activiteiten in 2018: 
 
Afscheid Peter Reemst: 
Reemst heeft op 20 december afscheid genomen als chirurg in het Maxima Medisch Centrum in 
Eindhoven. Hij zal per 1 januari 2019 starten als free lance chirurg bij het Rode kruis en chirurgisch 
missies verzorgen. Peter blijft wel onderdeel van het bestuur van de NSIS.  
 
Symposium Global Surgery Amsterdam  
Op 28 september is het onderzoeksplatform Global Surgery Amsterdam officieel wereldkundig 
gemaakt door het organiseren van het congres: One World, One Standard of Care – Improving Skills 
in Global Surgery.  In lab 111 te Amsterdam verzamelde die middag zich 200 geïnteresseerden en 
daarmee was het symposium ook uitverkocht. Het middag vullend programma – opgesteld in 
samenwerking met de NSIS – bestond uit een plenair deel waarbij de urgentie ter bevordering van 
toegang tot wereldwijde chirurgische zorg met harde cijfers en inspirerende verhalen werd verteld. 
Hierna volgde drie sessies met de titels “on the job training”, “off the job training” en “experiences 
from the field”. Hierbij werd kritisch gekeken naar de uitkomsten van verschillende 
trainingsmethoden in LMIC en werd de dag afgesloten met een sessie over het opleiden van aios 
chirurgie in Nederland en de werkzaamheden van een zorgondernemer uit Bangladesh. Het 
symposium werd afgesloten met een boottocht over de grachten van Amsterdam en een diner.  
Alle presentaties terug te zien via de volgende link:  
https://www.youtube.com/channel/UCl2XAW63i6Xb0CB-gYgVDBg/videos 
 
Summerschool: in 2019 zal voor het eerst een Summerschool Global Surgery worden georganiseerd 
door NSIS in samenwerking met het UMC Utrecht. De summerschool zal een week duren en 
gehouden worden van 8 t/m 12 juli 2019. Er wordt ingezet op deelname uit verschillende landen 
waaronder LMIC’s. Daarnaast is de cursus voor AIGT’s, aios chirurgie en basisartsen met interesse in 
de (internationale) chirurgie. De inschrijving is inmiddels geopend, kosten zullen 750 euro voor een 
week bedragen, met korting voor deelnemers uit LMIC’s. Meer informatie is te vinden op de site: 
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/global-surgery  

This summerschool will provide a unique overview of the topic Global Surgery, with an emphasis on 
essential surgical care in a worldwide prospective. In one week time there will be both practical and 
theoretical sessions as well as experience based stories from experts in the field. The practical 
workshops will among others include bowel anastomosis techniques as well as external fixation of 
fractures. 

This course is organised by the UMC Utrecht / surgical department, in collaboration with the 
Netherlands Society for International Surgery NSIS (www.surgicalneed.nl). Course director: prof. dr. 
I.H.M. Borel Rinkes. Course coordinator: Eva Stortelder.  

Heidag 2018: In mei 2018 werd een zeer geslaagde NSIS Heidag georganiseerd. Na een heerlijke 
lunch, verzorgd door Roeland Voorhoeve, werd vergaderd over toekomst perspectieven binnen de 
NSIS. De avond werd afgesloten met een diner in Baarn waar tevens afscheid werd genomen van Jan 
Rijcken en Jos Vroemen als organisatie van de jaarlijkse fixateur externa dag. Dit wordt overgenomen 
door Rinse Meester en Kees Broertjes. 

 

 



 
Activiteiten voor 2019: 

 

Sessie op de chirurgendagen 16-17 mei 2019, organisatie door Tom Gresnigt en Pieter Haasnoot. 

Onze positie als werkgroep van de NVvH weer laten formaliseren. 

De opleiding IGT blijven ondersteunen.   

Universities Mission verder uitwerken ism Peter Jiskoot en andere specialismen, evt. wordt een 
samenwerking met CoSecSa aangegaan om samenwerking binnen deze projecten na te streven.  

Global Surgery Summerschool 8 t/m 12 juli 2019 UMC Utrecht, olv Eva Stortelder.  

Jaarlijkse onderwijsdagen; fixateur externa (9 april). Darmnadencursus, wondbehandeling & 
peeshechtingen en liesbreukavond zullen worden verplaatst naar de summerschool juli 2019. Daar 
zal tevens de fixateur externa cursus nog eens worden gegeven. 

G4 alliance: Peter Reemst wordt member of board of Directors, daar zijn we trots op.  

  



 
Financieel overzicht 2018  

 
 


