
Jaaroverzicht werkgroep ISM &RH 2021 
 

 
• Naam: International Safe Motherhood and Reproductive Medicine 
• Aantal leden: 204 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 2021 uit: Jelle Stekelenburg (voorzitter), Eveline Melman (secretaris), 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 2021: 
 
Why International Safe Motherhood &Reproductive Health? 
Introduce yourself and explain the world why your work makes your heart beat faster in the: 
“30 second challenge” and win the SafeMotherhood Cup 
 



Werkgroep vergaderingen 
Er zijn vier werkgroepvergaderingen geweest: De volgende voordrachten werden gehouden: 
 
10-02-2021 
Presentation  Marco Versluis (PhD, MD), Loes Overeem (student geneeskunde) en Hasan Ozcan 
(student geneeskunde) 
The training of the MD GHTM (ook wel arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde) 
is unique in the world. After their training most MD GHTM work abroad. The experience they gain 
can be of value to consequent activities in low and high income setting. In this study we investigated 
experience and competency development in MD GHTM using semi structured interviews. Marco 
Verlsuis (MD, PhD) is gynecologist in UMCG. Loes and Hasan are both medical students at 
RUG/RadboudMC 
 
Presentation Wouter Bakker: Informed consent for caesarean section, priority in a resource 
challenged setting? 
Wouter Bakker is a medical doctor Global Health and Tropical Medicine and trainee in Obstetrics and 
Gynaecology at Leiden University. He has worked from 2016-2019 in a rural hospital in Zomba 
district, Malawi, 
 
 
19-05-2021 
Presentation Lenka Benova; Reflections on doing research about the impact of COVID-19 on 
maternal health 
 
Presentation Myrrith Hulsbergen; Factors influencing access around contraception and abortion 
services during the COVID-19 pandemic in Iran, Bangladesh, and the Netherlands; a mixed-method 
study 
 
 
08-09-2021 
Presentation Marat Sultanov 
 
He is currently a PhD student at the Global Health Unit at UMCG. His background is in public 
health and, more recently, health economics. 
Marat is going to tell us something about PRESCRIP-TEC. It is an implementation research 
project into secondary prevention of cervical cancer, integrating existing interventions into a 
community-based screening programme. 
 
Presentation Paul Bloem; introductie door Jogchum Beltman 
Paul Bloem is HPV vaccination strategy lead in het Department of Immunization Vaccines and 
Biologicals van de Wereld Gezondheids Organizatie in theHQ in Geneve. Hij is Chair van de 
GAVI Team on HPV vaccination en ondersteunt samen met de andere technische partners van 
GAVI zoals UNICEF, CDC, PATH etc de introductie van HPV vaccine in lage inkomen landen. 
 
17-11-2021 Online 
Presentation Susan Ontiri 

Susan Ontiri is a Kenyan with a background in public health with over 10 years of experience 
implementing reproductive, maternal and child health programs in Africa. Recentl, she has been 
working with the Ministry of Health in Kenya to strengthen the use of reproductive and maternal 
health data for decision making. She is currently a PhD student at UMCG in the Safe Motherhood 



program. Her PhD thesis used qualitative and quantitative research methodology to explore 
contraceptive discontinuation. She will tell us something about it tonight.  

 
Currently she works as a senior technical advisor, research and learning for population services 
international.  
 
Presentation Ellen van der Schoot 

Ellen van der Schoot is giving a presentation about how to eradicate Rh disease. We hope one of her 
colleagues from a LMIC will join to give her/his perspective.   

 
De jaarlijkse bestuursvergadering vond digitaal plaats op 20-05-2021  
 
Werkgroepenoverleg NVTG 
Dit vond niet plaats in 2021.  
 
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 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. 
 
Jaarlijke summer schools breiden uit. Onder leiding van Marcus Rijken.  
www.utrechtsummerschool.nl 
Dit jaar hebben er diverse varianten plaatsgevonden: ‘global surgery and OBGYN’ en ‘Maternal and 
Child health’.  
 
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 2021: 



Terug te vinden op onze website: 
https://safemotherhood.nl/publicaties-safe-motherood-serie/ 
 
Oratie Thomas van den Akker 

 
 
 
Samenwerking Gondar 
Is afgerond 
 
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 2022 
Data vergaderingen 2022 

• 9 februari 
• 13 mei is verplaatst naar 15 juni 
• 7 september 
• 23 november 

 
Contact 
Secretariaat.wp@gmail.com 



 


