Jaarverslag 2007 Werkgroep International Safe Motherhood &
Reproductive Health ( ISM&RH)
De Werkgroep
De Werkgroep ISM&RH bestaat 20 jaar en maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging
voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg en van de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Er zijn ruim 70 leden, de meesten
gynaecoloog (in opleiding) en ex-tropenarts, en enkele verloskundigen.
De groep houdt zich bezig met reproductieve gezondheidszorg in zich ontwikkelende landen
en met aspecten van reproductieve gezondheid van niet autochtone Nederlanders.

Activiteiten in 2007
Het twintig jarig bestaan van de werkgroep werd gevierd met het houden van een seminar
getiteld “Obstetric Ectoscopy, an innovative vision on safe motherhood and perinatal health”.
Het seminar was ingebed in het “5th European Congress of Tropical Medicine and
International Health” en trok meer dan 130 bezoekers. Samenvattingen van de voordrachten
zijn te vinden in TM&IH, vol 12, supplement 1, mei 07 en ook in MT 48 no 6 van november
07. De voorbereidingscommissie bestond uit Erica Janszen, Mariet van Diem, Jules Schagen
van Leeuwen en Jeroen van Dillen. Financieel werd een gering positief resultaat bereikt.
De samenwerking met AGOTA kreeg meer inhoud. In september bezocht een delegatie
bestaande uit Luc van Lonkhuijzen, Jos van Roosmalen, Jelle Stekelenburg, Myrrith
Hulsbergen en Frits Driessen een AGOTA congres in Dar es Salaam. Volgend op het congres
werd een driedaagse Emergency Obstetric Care (EmOC) cursus voor gynaecologen,
verloskundigen en andere belangstellenden georganiseerd door AGOTA samen met de leden
van onze werkgroep en twee experts van het Engelse Royal College of Obstetricians &
Gynaecologists. De cursus leek een succes en zal hopelijk de komende jaren worden herhaald.
De WHO doneerde US $ 10,000 voor deze cursus, onze werkgroep zamelde geld in onder de
leden van de NVOG, de delegatie betaalde eigen reis- en verblijfskosten. Geheel op eigen
kracht organiseerde AGOTA in november een nieuwe EmOC cursus, ditmaal in het
Kiswahili, voor artsen en verloskundigen in Kilwa district. Van Roosmalen en Driessen
waren daarbij aanwezig. Ook op andere fronten werden met het Kilwa project (bescheiden)
vorderingen gemaakt. Er is een nieuwe donor, de Nederlandse firma Bioshape die yatropha
gaat verbouwen in Kilwa. Er zijn nu in totaal vijf donoren:
Simavi
St. Christelijke Ziekenverzorging
NVOG via wervingsacties onder leden
Bioshape
FIGO scholarship

Training
Renovatie en apparatuur
Renovatie en apparatuur
Renovatie en apparatuur
Begeleiding en onderzoek door
Tanzaniaanse gynaecoloog

± € 70,000
€ 20,000
wisselend
onbekend
onbekend

De werkgroep vergaderde tweemaal. Eise v. Eyk sprak over het werk van Médecins sans
vacances, Jules Schagen v. Leeuwen over zijn bezoek aan Ethiopië.
De werkgroep droeg bij aan de opleiding van tropenartsen met praktische cursussen, die
tweemaal gegeven werden. Afgesproken is dat de inhoud en vorm van de cursussen in 2008
zullen worden geëvalueerd. Ook de gebruikelijke bijdragen van docenten (Verkuyl en
Stekelenburg) aan de Nationale Tropen Cursus (NTC) aan het Koninklijk Instituut voor de
Tropen werden gecontinueerd.
In mei 2007 tekende van Roosmalen namens de werkgroep (en daarmee namens de NVOG)
het Schokland-akkoord, waarmee we ons samen met andere Nederlandse organisaties, die
actief zijn in het veld van Safe Motherhood, vastlegden op het verrichten van toenemende
inspanningen om het vijfde millenniumdoel, terugdringen van de moedersterfte, te bereiken.
Hieruit vloeide een aantal bijeenkomsten voort en groeide het contact met sommige andere
organisaties.
Met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wordt gestreefd
naar reguliere samenwerking, over de juiste vorm hiervan wordt nog nagedacht.
In Dar es Salaam hebben v. Roosmalen en Driessen contacten gehad met medewerkers van de
World Population Foundation (WPF), Rachel Ploem en Anneke Wensink, die betrokken zijn
bij een Family Care International (FCI) project in Tanzania. Er is samen nagedacht over
mogelijke wijzen van samenwerking maar zonder concreet resultaat.
De werkgroep TROIE heeft het initiatief genomen tot het organiseren van “online
consulten”. Een aantal leden van onze groep heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld.
Verschillende leden van de werkgroep leverden bijdragen voor Medicus Tropicus.
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