Jaaroverzicht werkgroep ISM &RH 2020

•
•

Naam: International Safe Motherhood and Reproductive Medicine
Aantal leden: rond 180 voor de nieuwsbrief (tropenartsen, AIGT’s, gyneacologen en AIOS
gynaecologie)
• Namen en contactgegevens voorzitter en secretaris WG:
VOORZITTER Prof dr. Jelle Stekelenburg; jelle.stekelenburg@online.nl
SECRETARIS Eveline Melman, secretariaat.wp@gmail.com
• Jaar van oprichting: 1987
• Organisatie van de werkgroep:
Het bestuur bestond in 2020 uit: Jelle Stekelenburg (voorzitter), Eveline Melman (secretaris), Mimosa
Bruinooge (lid), Jeroen van Dillen (penningmeester), Thomas van de Akker (lid, aandachtsgebied
onderwijs), Anke Heitkamp (lid, aandachtsgebied website en public relations) en Marcus Rijken (lid,
aandachtsgebied wetenschap), Heleen van Beekhuizen (lid, aandachtsgebied oncologie) en Myrrith
Hulsbergen (lid, aandachtsgebied projecten)
• Eigen website: https://safemotherhood.nl/
• Doelstellingen:
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.

Activiteiten in 2020:
Werkgroep vergaderingen
Er zijn vier werkgroepvergaderingen geweest: De volgende voordrachten werden gehouden:

11-02-2020 WKZ Utrecht
Barbara Nolens en Marlieke de Fouw met “Reintroduction of vacuum extraction & screening and
management of cervical cancer
A symposium by the Uganda Cancer Institute, Mulago Hospital and LUMC”
Als tweede op het programma: Harry Kragt met een presentatie over zijn werkbezoek
genaamd: “Kan onze werkgroep bijdragen aan de opleiding Perinatologie in Gondar (Ethiopie)?
En toen sloeg covid-19 toe. In maart 2020 kwam er een lockdown en werden alle live meetings
onmogelijk.
13-05-2020 Online via Zoom
Allereerst Tienke Vermeiden; Tienke promoveerde in juni 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen op
haar onderzoek naar Maternity Waiting Homes in Ethiopie. Van 2013 tot 2015 werkte zij via VSO in
Butajira ziekenhuis. Zij hielp bij het opzetten van een maternity waiting home (MWH); een wachthuis
waar zwangeren 2-4 weken voor de uitgerekende datum kunnen verblijven. Tienke deed onderzoek
naar de factoren die van invloed zijn op het gebruik van MWH. Tijdens de zoom-meeting zal zij de
belangrijkste onderzoeksresultaten presenteren.
Daarnaast heeft Marijke Kingma een presentatie gegeven over haar werk in coronatijd. ‘Hallo, ik ben
Marijke Kingma. Ik ben tropenarts en ik woon sinds 2018 met mijn man en 2 zoontjes in
the middle of nowhere in Tanzania. Ik werk op de labourward, NICU en maternity en ik doe
onderzoek naar crew resource management. Onze president gelooft dat papaya’s corona hebben en
onze patienten bevallen weer massaal thuis: kortom bijzondere tijden. Corona blijft nog een vrij
abstract begrip hier, maar heeft stiekem invloed op alles wat we doen.
09-09-2020 Online
Webinar/mini e-symposium
“Safe Motherhood: Improving the quality of maternal and perinatal healthcare in rural hospitals in
LICs” by Rob Mooij
18-11-2010 Online
Lachmi Kodan: Is a gynaecologist/obstetrician in Suriname for 11 years now. She pursued a PhD at
Utrecht UMC division Woman and Baby, supported by UMC global health support program. Also, she
recently completed a MSc clinical epidemiology postgraduate.
Kim Verschueren: In October 2020, Kim started her six-year Obstetrics & Gynaecology residency
program in HMC, cluster Leiden, the Netherlands. Next to her residency programme, she remains
involved with maternal and perinatal health and research projects in low- and middle-income
countries.
Kim initiated the investigation into maternal deaths in collaboration with Lachmi Kodan, in Suriname
in 2015 (following her gynaecology rotation), which transformed into their PhD trajectories
Sheran Henar: Sheran is geboren in Paramaribo, Suriname. Zij heeft tot haar 18e daar gewoond,
waarna ze terug in Nederland, haar opleiding geneeskunde heeft gevolgd aan de VU in Amsterdam.
In 2013 verhuisde zij terug naar Suriname. Zij startte aldaar de opleiding tot gynaecoloog en
inmiddels volgt zij jaar 4 en 5 in Utrecht. Zij zal woensdag haar ervaringen met ons delen.
Brandbrief betreft Moria van Sanne van der Kooij

Activiteiten bestuur
De jaarlijkse bestuursvergadering vond digitaal plaats op 25-03-2020. Er vond een tweede
vergadering plaats op 29-11-2020; tevens online.
Werkgroepenoverleg NVTG
Deze jaarlijkse bijeenkomst met het bestuur van de NVTG vond plaats in Utrecht op 30 januari 2020
en werd bijgewoond door Jeroen van Dillen en Eveline Melman die een flitspresentatie hebben
gegeven over de activiteiten en toekomstplannen van de werkgroep.
Opleiding, onderwijs en onderzoek
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 Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) is nu dan dus ook een echte, erkende opleiding. In
december van dit verslagjaar (2016) werd bekend dat in de Tweede Kamer werd besloten dat de
overheid een structurele bijdrage gaat leveren aan de financiering van het Opleidingsinstituut.
Opnieuw is er dus een belangrijke stap gezet op weg naar de professionalisering van de opleiding tot
AIGT. De volgende stap zal nu moeten zijn dat ook de opleiding gefinancierd gaat worden, conform
de andere specialistenpleidingen.
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 was lid van het bestuur
van de Stichting Opleidingsinstituut IGT; Jogchum Beltman is lid van de Stichting Opleidingsinstituut
IGT. Jogchum Beltman en Thomas van den Akker zijn organisatoren van de opleidingsdag
gynaecologie (datum 18-04-2020; ging niet door wegens covid) en Jelle Stekelenburg volgt Hans
Hogerzeil op als lid van de Academische Raad. 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.
Meerdere leden van de werkgroep dragen actief bij aan onderwijs over Internationaal Safe
Motherhood aan geneeskunde studenten in zowel de bachelor als de master fase.
Onderzoek
Een toenemend aantal PhD-kandidaten wordt vanuit Nederland begeleid door leden van de
werkgroep: Stekelenburg (in Groningen en Amsterdam), van Roosmalen en van den Akker (in
Amsterdam en Leiden), Rijken (in Utrecht) en van Dillen (in Nijmegen).
Promoties van het jaar 2020:
Terug te vinden op onze website:
https://safemotherhood.nl/publicaties-safe-motherood-serie/
- Somesh Kumar, Jin Won Noh en Rob Mooij in Groningen
- Kim Verschueren, Lachmi Kodan en Natasha Housseine
Samenwerking met Expertise groep Global Child Health
Er volgt een congres eind november 2020 (ging niet door wegens covid-19) ism Albertine Baauw en
Arno Maas (AIGT)
Samenwerking KNOV
De meeste vergaderingen van de werkgroep werden bijgewoond door een vertegenwoordiger van de
KNOV (onder andere Marianne Sanders). In 2017 het KNOV platform Internationaal haar naam
wijzigen in ‘Grenzeloze Verloskunde’, mogelijk ook met een verandering van aandacht (niet alleen

lage lonen landen, maar global verloskunde) en een nieuw twinning partner. Er zal een nieuw
contactpersoon komen voor KNOV internationalisering en het is onze intentie om hiermee een
nieuwe start te maken voor meer samenwerking; wat ondere de taak is van Jeroen van Dillen.
Marianne Sanders organiseerde een benefiet op 7 maart 2020
Samenwerking Gondar
Via persoonlijke contacten van enkele leden bereikte ons een verzoek tot samenwerking van de
gynaecologische staf in het universiteitsziekenhuis van Gondar, Ethiopie. Dit resulteerde in een
samenwerkingsovereenkomst van 5 jaar. In juni 2015 organiseerden zes leden van de Working Party,
samen met de Liverpool School of Tropical Medicine en de lokale partner WorldVision, een
gevalideerde skills and drills-training in obstetrische calamiteiten voor verloskundig hulpverleners uit
het ziekenhuis en de omliggende klinieken. Het werd een succes. Inmiddels zijn er een aantal
vervolgbezoeken gebracht en zijn er vele lokale trainers opgeleid om de calamiteitentraining op
regelmatige basis doorgang te laten vinden.
Global Network NVOG
Het NVOG bestuur heeft de wens uitgesproken als beroepsgroep een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg voor vrouwen wereldwijd. Hiertoe is besloten tot
het oprichten van een Global Network. Mimosa Bruinooge is aangesteld als projectleider om dit
Global Network vorm te geven. Jelle Stekelenburg en Marcus Rijken zijn inmiddels ook onderdeel
van dit bestuur; De WPISM&RH levert, als werkgroep binnen de NVOG, een cruciale bijdrage aan de
totstandkoming van dit Global Network. Het is nog niet duidelijk in welke hoedanigheid operationeel
wordt. Dit is onveranderd tov 2019.
Plannen voor 2021
Oratie 4 juni 15:30 Thomas vd Akker.
Data vergaderingen 2021
•
•
•
•

10 februari
12 mei
8 september
17 november

Website
www.safemotherhood.nl
Met veel dank aan Anke Heitkamp voor haar tomeloze inzet
Contact
Secretariaat.wp@gmail.com

