
	
 
 
Jaarverslag 2016 Netherlands Society for International Surgery (NSIS),   
voorheen NVvH Werkgroep Tropische Chirurgie (WTC). 
 
 
 
Cursusdagen voor de opleiding AIGT: 
 
Jaarlijkse activiteiten ten behoeve van de opleiding tot arts internationale 
gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT): 
 
Fixateur Externe Cursus: deze heeft in 2016 weer plaats gevonden 
 
Darmnadencursus & brandwonden en peeshechtingen in de tropen:  
 
Op 27 augustus werd de darmnaden en peeshechtingen cursus georganiseerd  in het 
Slotervaart ziekenhuis door Marije Gordinou en Ellen Reuling, beiden chirurg in 
opleiding  en bestuursleden van de NSIS. Voor het eerst werd de darmnadencursus en 
plastische chirurgie gecombineerd als 1 cursusdag. In totaal bezochten 22 AIGT-ers de 
cursusdag. In de ochtend werd als gastspreker Peter Plaisier uitgenodigd, chirurg in het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Na een theoretische introductie, met een 
presentatie over acute buik en darmnaden, werd de AIGT-er vervolgens de darmnaad 
aangeleerd op varkensdarmen.  
De middag stond in het teken van de plastische chirurgie en werd georganiseerd door 
Matthijs Botman, plastisch chirurg io en tevens ook bestuurslid van de NSIS. Na een 
presentatie over brandwonden en huidplastieken, volgde de praktijk van peeshechting 
en huidplastiek op varkenspoten.  
De gehele dag werd met een 4.7 op een schaal van 5 beoordeeld. Als verbeterpunt bij de 
feedback werd aangegeven dat de darmen matig van kwaliteit waren om te hechten. Dit 
is reeds  terug gekoppeld aan de producent van de varkensdarmen. Wij zullen dit 
oppakken voor het volgende jaar. De volgende cursus zal in augustus/september 2017 
worden gegeven.  
 
Projecten en activiteiten 2016 
Chirurgendagen 2016 
Op donderdagmiddag 19-5-2016, een primetime moment tijdens de jaarlijkse 
chirurgendagen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, mocht de NSIS 
aantreden met een tropensymposium over de Rol van de Nederlandse chirurg in ‘low 
and middle income countries’. Drie sprekers gaven een kritische visie over artsen en hun 
werkzaamheden in de tropen. Erik Staal (chirurg in het Slingerland Ziekenhuis in 
Doetinchem) deelde zijn ervaringen over zijn project in Tanzania. Daarnaast besprak 
Judith van de Kamp (medisch antropologe) een onderdeel van haar PhD onderzoek, over 
de visie van Kameroeners op de komst van blanke artsen in hun ziekenhuis, en 
sloot  Marije Gordinou de Gouberville (AIOS chirurgie en bestuurslid NSIS) af met een 



	
presentatie over de huidige ontwikkelingen  binnen de internationale chirurgie en de 
toekomstige doelstellingen van de tropenchirurgie binnen en buiten Nederland. 
 
Het was ruim bezocht, waarin in een afsluitende discussie veel meningen van diverse 
luisteraars te kennen werden gegeven en het probleem van continuïteit en kwaliteit van 
medische zorg in low en middle income countries nog eens werd benadrukt. Tevens 
werd er een enquête openbaar gemaakt aan alle chirurgendagenbezoekers ten aanzien 
van inventarisatie van lopende buitenlandse projecten.  
 
Project Linking Doctors: 
In samenwerking met TROIE (vereniging voor Tropenartsen in Opleiding) heeft de NSIS 
een wereldkaart opgesteld om toe te toewerken naar openbaarheid van actuele 
projecten in het buitenland. Dit met het doel om medici meer met elkaar in contact te 
laten komen betreffende hun buitenlandse activiteiten. Zo kunnen specialisten ideeën 
met elkaar uitwisselen, samenwerken en efficiëntie in buitenlandse zorg vergroten. De 
gegevens zullen door de NSIS worden verwerkt en geplaatst op een wereldkaart op onze 
website: www.surgicalneed.nl. Deze wereldkaart is voor iedereen toegankelijk.  
 
Nieuwsbrief:   
In 2016 is er voor het eerst een nieuwsbrief verzonden naar alle NSIS leden. Via deze 
nieuwsbrief willen we de leden beter op de hoogte houden van alle activiteiten van de 
NSIS en betrekken in nieuws, nieuwe activiteiten en symposia rondom internationale 
chirurgie. De bedoeling is om 4x per jaar een nieuwsbrief te sturen.  
 
Uitbreiding van het bestuur: 
In 2016 heeft de NSIS zich uitgebreid met extra bestuursleden om zo taken beter onder 
te kunnen verdelen.  Kees Broertjes, Eva Stortelder en Jurre van Kesteren (allen 
tropenarts en AIOS chirurgie), Rinse Meester (tropenarts en AIOS orthopedie) en Thom 
Hendriks en Jonathan Vas Nunes (TAIO) hebben zich bij het NSIS bestuur aangesloten. 
 
 
Verdere ontwikkeling van de opleiding tot AIGT: 
 
In het kader van de opleiding tot AIGT werd het opleidingsinstituut onder leiding van 
Barend Gerretsen gevisiteerd et als resultaat een verlenging van de erkenning met 5 
jaar. 
Tevens werd in de 2e kamer een motie aangenomen om het opleidingsinstituut 
structureel financieel te ondersteunen met 100.000 euro/jaar. 
 
Internationale pleitbezorging: 
 

- Bijeenkomst G4 in Geneve 
- Jaarlijkse conferentie ARSI (Association Rural Surgeons India) met ook 

deelname van Lancet Commission Global Health 
-  



	
Pleitbezorging in Nederland: 
 

- Een enquête werd gehouden onder alle Nederlandse chirurgen ter 
inventarisatie van alle lokale activiteiten wereldwijd. Dit in samnwerking met 
TROIE 

- Deelname aan het jaarlijkse symposium van de Nederlandse chapter van het 
ICS (International College of Surgeons). Besprekingen tav intensivering in 
samenwerking met hen vinden plaats. 

 
Activiteiten voor 2017: 

- Minisymposium chirurgendagen 
- Minisymposium lustrumjaar NVTG 
- Uitbreiden “Linking Doctors” 
- Bestuurswissleing: Arie vd Ham treedt af als penningmeester en wordt 

opgevolgd door Rinse Meester 
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