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Inleiding
De werkgroep bestaat sinds 1987 en heeft ongeveer 100 leden. Dit aantal blijft stabiel. De leden zijn
vooral gynaecologen en gynaecologen in opleiding. Ook verloskundigen en enkele andere, publichealth georiënteerde geïnteresseerden maken deel uit van de werkgroep. De meeste leden werkten
een deel van hun loopbaan in lage inkomenslanden en enkelen werken daar nog steeds. De
werkgroep maakt zowel deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
(NVOG) als van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale
Gezondheidszorg (NVTG).
Het verslagjaar 2015 was een belangrijk jaar voor de Working Party. Een structureel
samenwerkingsverband werd gezocht en gevonden en in juni werd in Gondar, Ethiopië, een
samenwerkingsovereenkomst met Gondar University Hospital, Liverpool School of Tropical Medicine
and World Vision gesloten voor de komende 5 jaar. Hierover later in dit verslag meer.
Op 17 april 2015 overleed Costijn van der Does, die genoemd kan worden als o.a. de ‘founding
father’ van de Working Party en ex-voorzitter van de NVTG. Costijn werd gememoreerd in een van de
bijeenkomsten van de Working Party, van Roosmalen en Stekelenburg bezochten de afscheidsdienst
in Den Haag en van Roosmalen verzorgde een “in memoriam” voor de NVOG.

Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep is het ondersteunen en verbeteren van de reproductieve
gezondheidszorg in lage inkomenslanden door samenwerkingsverbanden aan te gaan met
organisaties en personen in die landen. In deze samenwerkingsverbanden worden projecten
ontwikkeld die de kennis en kunde van gezondheidswerkers en de kwaliteit van zorg in lage
inkomenslanden verbeteren, die wetenschappelijk onderzoek in lage inkomenslanden stimuleren en
projecten die de opbouw van een organisatiestructuur in een laag inkomensland ondersteunen. De
werkgroep draagt actief bij aan de opleiding van tropenartsen in Nederland. Daarnaast vindt de
werkgroep het van belang om de reproductieve gezondheid van vrouwen in lage inkomenslanden en
die van vrouwen met een achterstandspositie in eigen land onder de aandacht te brengen van
Nederlandse artsen en gynaecologen.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit: Jelle Stekelenburg (voorzitter), Mimosa Bruinooge (secretaris),
Jeroen van Dillen (penningmeester), Jos van Roosmalen (lid), Thomas van de Akker (lid) en Anke
Heitkamp (lid). In het najaar is Marcus Rijken als nieuw lid toegetreden tot het bestuur.

Activiteiten 2015

Bestuursactiviteiten
Er zijn vier werkgroepvergaderingen geweest: 11 februari, 20 mei, 9 september en 11 november.
11-02-2015

boud, Nijmegen

Voordracht anticonceptie (Douwe Verkuyl)
Douwe geeft een exclusief en interessant verslag over de voortgang van zijn zoektocht naar een
duurzaam anticonceptiemiddel.
Emergency obstetric care assessment Magu District, Tanzania (Jelle Stekelenburg/ Jos van
Roosmalen)

20-05-2015 Nieuwegein
De rol en weg naar erkenning van 'lay counsellors' in gebieden met een hoge HIV-prevalentie en
grote personeelstekorten in de zorg. Door Marielle Bemelmans
Global Strategy for Women’s, Children’s, and Adolescents’ Health : feedback vanuit de werkgroep?
Samenvatting en toelichting door Douwe Verkuyl
09-09-2015

Restaurant Se7en, Utrecht

Presentatie Jhpiego research projects - Tegbar Yigzaw
Gezien het recente bezoek van een delegatie van de werkgroep naar Gondar University Hospital,
Ethiopië, zal deze vergadering geheel in het teken staan van het samenwerkingsverband met Gondar
University Hospital
11-11-2015 Hotel Papendal, Arnhem
Presentatie over Capa Care, Sierra Leone, door Josien Westendorp
Verslag bezoek Gondar oktober 2015 Jelle / Rob
De jaarlijkse bestuursvergadering vond plaats op zondag 6 september in Molenend.
In het najaar vond een oriënterend overleg plaats met een delegatie van het bestuur van de NVOG
over het vormen van een NVOG-commissie ‘Global Network’ en de rol die de Working Party daarin
zou kunnen spelen.
In december was er een oriënterend overleg van de voorzitter van de Working Party met een
vertegenwoordiging van VSO over eventuele toekomstige samenwerking.

Opleiding en onderwijs
De werkgroep is actief betrokken bij de opleiding van Nederlandse tropenartsen. Veel leden van de
werkgroep werken in een ziekenhuis waar tropenartsen worden opgeleid, sommigen zijn opleider.

Tropenopleiding
De opleiding nieuwe stijl is vanaf 1 januari 2014 van start gaan en de opleiding tot Arts International
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) is nu dan dus ook een echte, erkende opleiding. De
financiering is helaas nog niet toegezegd. Verschillende leden van onze werkgroep spelen een rol bij
de tropenopleiding: Erica Janszen als lid van het Het Concilium Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde (CIGT) en lid van de centrale selectiecommissie van het Opleidingsinstituut IGT,
Albert Mantingh is lid van het bestuur van de Stichting Opleidingsinstituut IGT en Jogchum Beltman
is de organisator en coordinator van de opleidingsdag. Verschillende leden van de werkgroep zijn
opleider van de AIOS-IGT in hun eigen ziekenhuis en Jelle Stekelenburg heeft een bijdrage geleverd
aan de Nationale Tropen Cursus aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Wetenschap en voordrachten
Tijdens het IGO-Doelencongres werd in samenwerking met onze Vlaamse collega’s weer een
compleet dagprogramma over “Gynaecologie en verloskunde in de tropen anno 2015” verzorgd.
Verschillende leden van de werkgroep verzorgden daar presentaties:
-

Stekelenburg: PAC, wat is dat? Implementatie van zorg na abortus of miskraam in
Afghanistan.
Van den Akker: De individuele hulpverlener versus ‘het systeem’
Rijken: Unmet surgical need and the epidemic of cesareans
Van Dillen: Maternal mortality audit in Rwanda 2009-2013: a population based cohort study
Van Lonkhuijzen: Training gynecologic oncologists in low resource circumstances. The
experience from Eldoret Kenya.
Van Beekhuizen: Trofoblasttumoren: behandeling in low-resource setting
Meguid: Een human rights based approach (HRBA) voor moeder- en kindzorg
Nolens: Herintroductie van vacuümextractie in Mulago Hospital, Oeganda
Van Roosmalen: Hoe het partogram te onderwijzen
Versluis: Iets over uitwisseling van de arts in opleiding tot gynaecoloog
Stekelenburg: Is de Doelenverklaring 2011 nog geldig?

Samenwerking Gondar
Zoals in de inleiding al werd genoemd werd in 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend met
Gondar University Hospital, Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) en World Vision gesloten
voor de komende 5 jaar. In juni werd een eerste bezoek aan Gondar gebracht. Zes leden van de WP
verzorgden samen met Charles Ameh van LSTM een cursus Life Saving Skills in Emergency Obstetric
and Neonatal en tevens werden samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van urogynaecologie
en oncologische gynaecologie in kaart gebracht. In september werd een tweede bezoek gebracht
door twee werkgroepsleden; er werden 8 trainers getraind en er werden bezoeken gebracht aan
health centers om de training in juni te evalueren.

Andere internationale activiteiten
Leden van de werkgroep hebben in 2015 in vele verschillende landen op uiteenlopende manieren
bijgedragen aan International Safe Motherhood and Reproductive Health. Leden van de Working

Party zijn betrokken bij een veelheid aan klinische taken en opleidings- en onderzoeksactiviteiten in
vele verschillende, voornamelijk lage inkomens, landen.

Website
Zie www.safemotherhood.nl

