Jaarverslag 2019 Netherlands Society for International Surgery (NSIS)
2019 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 ook alweer gestart met de
organisatie voor 2020. Tevens is dit jaar in juli voor het eerst de Summerschool voor buitenlandse
medische studenten georganiseerd in het UMCU, de jaarlijkse cursusdagen voor de AIGT i.o. zijn met
veel succes gegeven, de nieuwsbrieven zijn nog informatieve geworden en de website is
geperfectioneerd. Daarna houdt Peter Reemst zich internationaal actief bezig binnen de
pleitbezorging van Global Surgery als member of board of Directors van de G4 Alliance.
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,
website)
Secretaris: Ellen Reuling (tevens Summerschool, Universities Mission, darmnadencursus) / Peter
Reemst (vice)
Penningmeester: Rinse Meester (Summer school, fixateur externa cursus)
Leden bestuur:
Matthijs Botman (GSA, open fracturen en wondbehandeling-peeshechtingen cursus)
Eva Stortelder (Summerschool en Universities Mission)
Jurre van Kesteren (GSA, Summerschool)
Charissa Rahmee (nieuwsbrief, Summerschool)
Nieuwe bestuursleden
Tom Gresnigt (chirurgendagen)
Pieter Haasnoot (chirurgendagen)
Leden overzicht:
Totaal aantal leden: 69
Bestuur: 11 leden

Cursusdagen voor de opleiding AIGT:
Jaarlijkse activiteiten ten behoeve van de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en
tropengeneeskunde (AIGT):
• Zaterdag 6 april 2019: fixateur externa cursus, Amsterdam Skills Center.
• Dinsdag 9 juli 2019: darmnaden en liesbreuk cursus (tijdens Summerschool)
Verdere ontwikkeling van de opleiding tot AIGT:
Doorlopend: NSIS is consulent voor Consult Online, via TROIE, voor chirurgische vragen uit het veld.
Verdere ontwikkeling van de opleiding tot AIGT:
De opleiding tot AIGT lijkt op dit moment goedkeuring van de overheid te hebben gekregen om deze
opleiding te subsidiëren. In welke vorm en hoe dit in zijn werk zal gaan zal nog moeten worden
afgewacht. Echter lijkt een eerste stap in de erkenning van de profielregistratie AIGT-er te zijn
gestart. De NSIS steunt dit expliciet/van harte.
Overige activiteiten NSIS 2019
4 feb

Opening Amsterdam Skills Centre

21 feb

First Global Surgery event Croatia. Presentations by Rinse en Matthijs

17 april

Eindhoven, Refereeravond The needs of global surgery. In combinatie met een
eervolle benoeming tot ridder in Orde van Oranje Nassau van Peter Reemst.
Presentatie Peter Reemst, Marije Gordinou & Ellen Reuling.

20-28 mei

72nd World Health Assembly

16-17 mei

Veldhoven, Chirurgendagen, symposium “Global Surgery, real surgery”, voorzitters
Pieter Haasnoot en prof Jaap Bonjer. Spreker Matthijs Botman.

25-28 juni

Nijmegen, World Society of Emergency Surgery, presentative Roeland Voorhoeve

8-12 juli

Utrecht, Summer School Global Surgery. Presentaties: Eva Stortelder, Matthijs
Botman, Rinse Meester, Jurre van Kesteren, Marije Gordinou, Ellen Reuling

1 okt

Presentatie Eva Stortelder en Ellen Reuling VCMS congres, Utrecht

25-27 okt

Germany, Annual conference Global Surgery

21-24 nov

Bagalkot, India, Annual Conference ARSI

15 nov

Wetenschapsdag heelkunde regio 1 en 2 Keynote lecture Global Surgery (Matthijs)

13 dec

Delft, Symposium on Innovation for Global Surgery

Internationale pleitbezorging 2019
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 2019:
NVvH chirurgendagen 24-25 mei:
Op 24-25 mei werden tijdens de jaarlijks chirurgendagen in veldhoven een door de NSIS
georganiseerd symposium gegeven genaamd: “Global Surgery, real surgery”. Sprekers waren
Matthijs Botman en Harald Veen. Hierin werden nieuwe inzichten en uitdagingen besproken omtrent
Global Surgery, mede naar aanleiding van eigen ervaringen in het verleden. Tevens werd getracht
nationale enthousiasmering te creëren ten aanzien van het geven van medisch onderwijs in LMIC.
Linking Doctors:
Op basis van gegevens van ons uitgebreide netwerk van collega’s die in LMIC werken of gewerkt
hebben is een wereldkaart gemaakt met informatie over vele werkplekken. Met als doel om
transparantie en samenwerking te vergroten. Per email krijgen we nu en dan verzoek van collega’s
om hen van informatie te voorzien of in contact te brengen met collega’s die in een bepaald land
gewerkt hebben. Het onderhouden van deze database is overgenomen door AIGT io Caro van
Grunsven, die hiervoor ook een benoeming tot bestuurslid TROIE heeft gekregen. Zij zal contact
gegevens verzamelen van de groepen AIGT die de NTC volgen, om hen na enige tijd te benaderen
met de vraag waar men werkzaam is en om de wereldkaart aan te vullen. “Linking Doctors” dus, in
belang van AIGT en de betreffende ziekenhuizen.
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.
Dit zal in 2020 ook worden voortgezet. https://globalsurgeryamsterdam.com.

G4 Alliance & Intersurgeon
Mede op initiatief van de G4 Alliance is Intersurgeon opgericht in samenwerking met de G4.
Intersurgeon is een internet based platform dat mensen en organisaties bijeen brengt op gebied van
Global Surgery. De service is gratis en beoogt samenwerking tot stand te brengen op het gebied van
klinische zorg, opleiding en training. De website staat open voor individuen zowel als NGO’s op alle
gebieden van Global Surgery.
www.intersurgeon.org
Verdere activiteiten in 2019:
Afscheid Roeland Voorhoeve
Op donder 19 september heeft Roeland afscheid genomen van het Meander Medisch Centrum. Hij
heeft zich jaren ingezet als algemeen en de laatste jaren met name als vaatchirurg. Hij zal de
komende jaren zich weer actief inzetten tav Global Surgery en zal tevens gastoperateur zijn in
Suriname en Artsen zonder Grenzen.
Peter Reemst georderd als ridder van Oranje Nassau.
Op 17 april werd een refereeravond: “The needs of global surgery”, georganiseerd door het Maxima
Medisch Centrum in Eindhoven. Peter Reemst, Marije Gordinou en Ellen Reuling werden uitgenodigd
voor een presentatie rondom de huidige problematiek in Global Surgery. Aansluitend volgde een
verassing voor Peter Reemst, vanwege een eervolle benoeming tot ridder in Orde van Oranje Nassau
door de burgermeester van Nuenen.
Summerschool:
Van 8 t/m 12 juli 2019 heeft de eerste Summerschool Global Surgery plaatsgevonden in Nederland,
georganiseerd door onze werkgroep in het UMC Utrecht, in samenwerking met de afdeling
heelkunde en de Stichting Summerschool Utrecht.
28 deelnemers uit 18 landen hebben deelgenomen aan de cursus, die bestond uit interactieve
colleges, praktische workshops en een wetenschappelijke groepsopdracht. Cursisten bestonden uit
chirurgen, chirurgen en tropenartsen in opleiding, medisch studenten en een student technische
geneeskunde. 2 plaatsen werden gratis ter beschikking gesteld voor gevlucht medisch specialisten,
geplaatst via het UAF (Universitair Asiel Fonds).
Het palet aan sprekers was ook internationaal met een goede vertegenwoordiging uit low- and
middle income countries. Voorafgaand aan de summerschool was een contest in global research
uitgeschreven, waarop 6 mooie proposals zijn ingediend. Twee van deze kandidaten zijn beloond met
gratis deelname aan de summerschool en de winnaar (uit Tanzania) won daarbij nog 500 euro
prijzengeld, ter beschikking gesteld door de vakgroep heelkunde van het UMCU.
De evaluatie van dit evenement was zeer positief en de voorbereidingen voor een 2e editie in 2020
zijn in volle gang.

Heidag 2019: Op 23 maart werd er in Nuenen bij Peter Reemst de jaarlijkse NSIS Heidag gehouden.
Hierin werd gebrainstormd over Global Surgery. Wat betekent dit per bestuurslid en voor de NSIS.
Wat zijn onze doelstellingen en waar willen we naar toe in de komende jaren. Het was een
enerverende middag en avond wat werd afgesloten met een diner in het dorp zelf.
Activiteiten voor 2020:
•
•
•
•
•

Symposium Global Surgery op de chirurgendagen 22-23 mei 2020, thema chirurgendagen “In
ontwikkeling – in balans & kunstmatige intelligentie”.
Onze positie als werkgroep van de NVvH weer laten formaliseren, bij voorkeur met
financiële ondersteuning.
De opleiding IGT blijven ondersteunen.
Global Surgery Summerschool 20-24 juli 2020 UMC Utrecht, olv Eva Stortelder.
Jaarlijkse onderwijsdagen; fixateur externa (4-4-2020). Darmnadencursus, wondbehandeling
& peeshechtingen en liesbreukavond zullen worden verplaatst naar de Summerschool juli
2020.

Financieel overzicht 2018

De kaspositie van 2019 is toegenomen van 1 januari 2019 13.211E naar 20.117E op 31
december 2019. Hierin bevind zich echter een reservering van 6323E voor de SummerSchool
2020 (NSIS/GSA/UMCU). De daadwerkelijke kaspositie van de NSIS is dus per 1 januari 2020
13.794E. Dat is nog steeds een lichte verbetering van onze kaspositie waarbij we dezelfde
jaarlijkse kosten hebben gehad voor de onderwijsdagen AIGT, G4 Alliance en het mini
symposium op de chirurgendagen. Dit jaar dragen we voor het eerst ook bij aan de
bestuurskosten van P. Reemst binnen de G4 Alliance. Voor het trieste overlijden van W.
Nollet is een eenmalige gift overgemaakt aan stichting Masanga.
De NSIS heeft voor het eerst de SummerSchool Global Surgery georganiseerd samen met de
vakgroep heelkunde van het UMCU en Global Surgery Amsterdam (zie fig). We hebben daar
een positief saldo aan overgehouden. De 6323E zal gereserveerd worden voor 2020 voor het
verlagen van de contributie voor deelnemers uit laag- en middeninkomenslanden,
sponsoring deelname / onderzoek en verhoging vergoeding internationale sprekers die zich
al jaren inzetten voor Global Surgery. Het is goed om te beseffen dat de ledencontributie
maar een relatief klein deel van onze jaarlijkse kosten dekt en dat we dit in de toekomst
mogelijk moeten verhogen om financieel gezond te blijven (als bv sponsoring weg zou
vallen).

