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Stevig fundament onder samenwerking 
De inzet van de Dutch School groeit en is welkom. Samenwerkings
overeenkomsten getuigen hiervan. Inmiddels met acht ziekenhuizen. 
Ook met overkoepelende organisaties in Indonesië en India zijn 
afspraken gemaakt.

Buitenland
Aan patiëntenzorg gekoppelde onderwijs- activiteiten vallen in goede aarde. In 
Indonesië zijn vier nieuwe partnerschappen bezegeld in een Memorandum of 
Understanding. Een samenwerkingsverband tussen Dutch School en medische 
centra ter plaatse.

■■ Solo, maart 2010
■■ Surabaya, maart 2010
■■ Jokjakarta, juli 2010
■■ Malang, augustus 2010

Een flinke uitbreiding naast de bestaande Memoranda of Understanding met 
Jakarta, Makassar, Bandung en Denpasar.

Nederland
Ook binnen Nederland is de samenwerking met de Dutch School uitgebreid. 
Het Flevoziekenhuis in Almere, het HagaZiekenhuis in Den Haag en het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp zijn daarmee onderdeel geworden van het 
onderwijsprogramma. In 2011 kunnen buitenlandse dokters ook bij hen stage lopen.

Sterilisatieruimte in Cuttack, 

India. Op het gebied van 

hygiëne valt een hoop te 

verbeteren. Datzelfde geldt 

voor het instrumentarium. 

Dutch School pakt beide 

problemen aan.
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Draagvlak en inzet blijven groeien

Ondertekening van het 

Memorandum of Understanding 

in Malang. Het netwerk van 

samenwerkingsrelaties breidt zich 

gestaag uit.

Practicum chirurgische anatomie 

op lijken. De belangstelling 

is groot. En de deelnemende 

dokters geven hun kennis weer 

door aan anderen.

Gestaag doorbouwen. Kijkend naar 2010 kan de Dutch School haar 
werkzaam heden zo karakteriseren. Het draagvlak is versterkt, activiteiten 
zijn verbreed. In Nederland, Indonesië en India is er sprake van een 
groeiende betrokkenheid. De inzet van ziekenhuizen, bestuurders, 
docenten en adviseurs verdient grote waardering. Ook financieel lijkt de 
stichting wat meer wind in de zeilen te krijgen. 

Nog steeds zijn echter de ambities groter dan de toevloed aan beschikbare 
middelen. De bestuurlijke koers is niettemin helder: schuldenvrij werken. Potverteren 
of op de pof aan de gang gaan, is er niet bij. Pas als er financiële dekking is, vinden 
activiteiten plaats. Voor 2011 krijgt de fondsenwerving daarom extra aandacht. 
Dat is ook nodig omdat het regeringsbeleid subsidiekanalen gedempt heeft en 
zelfs een streep zette door in het vooruitzicht gestelde middelen. Dutch School 
hoopt particuliere fondsen, personen en bedrijven nadrukkelijk voor haar doelen 
te winnen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het Verre Oosten. Mogelijk opent 
samenwerking met internationaal werkende bedrijven als Cap Gemini Outsourcing 
en Conquaestor nieuwe deuren.

Inhoudelijk kan de Dutch School tevreden terugkijken op 2010. Wat vier jaar geleden 
begon als een eenmansactie van prof. Peter Heintz is nu een volwaardige bron 
van kennisdeling en vaardigheidsontwikkeling. Het is bijzonder dat vanuit alle acht 
universitaire medische centra menskracht beschikbaar is. Voeg daarbij de inzet vanuit 
vijf grote, algemene opleidingsklinieken en de stootkracht is helder. In Indonesië 
en India verzorgden 25 gynaecologen meer dan dertig weken onderwijs. Alle 
deelnemers ter plekke verplichtten zich om het geleerde weer door te geven. Een 
gegarandeerde olievlekwerking. Vier nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met 
Indonesische Medische Centra versterken daarvoor de basis. Bovendien ontwikkelt 
de Dutch School een gestructureerd opleidingscurriculum dat een plaats krijgt in het 
nationale opleidingsprogramma. Dat gebeurt via een samenwerkingscontract met de 
Indonesische Vereniging voor Gynaecologische Oncologie. 

In India bewandelt de Dutch School een andere route: concentratie in vier 
ziekenhuiscentra die voor verdere verspreiding van kennis zorg dragen. Gezien 
het grote aantal vrouwen met kanker en problemen aan de geslachtsorganen, 
is een brede medische inzet noodzakelijk. Zo komen er geen schotten tussen 
chirurgische en gynaecologische specialisten. Sterker: de Dutch School bevordert 
de samenwerking actief. 

Stichting The Dutch School  

of Gynecologic Oncology and 

Pelvic Surgery

Pieterskerkhof 2a 

3512JR Utrecht Nederland 

+31 30 2231007

www.dutchschool.nl

ABN AMRO 05 22 66 42 02

ANBI status 

De kracht van cijfers
Kanker. Een foto zegt soms meer dan 
duizend woorden. Maar ook cijfers hebben 
soms magische kracht. 

05 22 66 42 02

Dat is bij ABN Amro het nummer van 
de bankrekening van de Dutch School. 
Een prima plek voor donaties. Omdat de 
ambitie helder en de hulp welkom is. Het 
redden van een vrouw betekent vaak hoop 
voor de toekomst van een heel gezin.
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Colleges en praktijklessen
De Dutch School heeft in 2010 in India en Indonesië weer tal van colleges, 
workshops, demonstraties en praktijklessen gegeven. De docenten doen 
dat onbetaald en doorgaans in hun eigen vrije tijd. Maar het AMC betaalt 
bijvoorbeeld twee weken gewoon door.

Januari
■■ Peter Heintz, Makassar, Indonesië

Februari
■■ Leon Massuger/Ruud Beckers,  
Jakarta, Indonesië

Maart
■■ Matthé Burger, Mysore, India
■■ Peter Heintz, Solo, Indonesië
■■ Ko van der Velden, Surabaya, 
Indonesië

April
■■ Marten Schilthuis, Bandung, Indonesië
■■ Lex Peters, Bali, Indonesië

Juni
■■ Marchien van Baal, Patna, India

Juli
■■ Peter Heintz, Jokjakarta, Indonesië
■■ Rene Verheijen, Jakarta, Indonesië

September
■■ Roy Kruytwagen, Malang, Indonesië

Oktober
■■ Maarten van Haaften, Denpasar, 
Indonesië

■■ Peter Heintz, Makassar en Denpasar, 
Indonesië

■■ Annemarie de Jong Denpasar, Indonesië

November
■■ Brigitte Slangen, Guwahati, India
■■ Ko van der Velden, Jakarta, Indonesië
■■ Matthé Burger, Surabaya, Indonesië
■■ Ruud Bekkers, Bandung, Indonesië

Dat moslims varkens niet 

eten omdat ze onrein zijn, 

is geen belemmering: ze 

gaan de operatietafel op. 

Als oefenpatiënt. Net als 

in Nederland onder strikte 

condities. Nederlandse en 

Indonesische docenten leren 

artsen in dit opleidingscentrum 

op Bali kijk- en open 

buikoperaties.

Jaarverslag.indd   5 09-01-11   18:11

Ze geven de kennis graag door

‘Elke dag leerde ik iets nieuws. Over uiteenlopende 
gynaecologische gevallen. Dat geeft me 
vertrouwen. Het voelt alsof ik een routekaart naar 
oplossingen in handen heb gekregen.’

‘Mijn kennis is enorm gegroeid. Van theorie tot 
operatie. Een baarmoeder verwijderen is geen koud 
kunstje, maar een vak apart. Nu is het mijn vak apart. 
Ik heb zelfs een filmpje op youtube gezet!’

‘In het gebied waar ik nu werk, wonen 25 miljoen 
mensen. En we zitten op zo’n 10000 diagnoses per 
jaar, bijna allemaal tumoren. Met slechts vijftien 
pathologen! Ik wil de kennis uitbouwen, die ik in 
Nederland heb opgedaan.’

‘Vooral het observeren van werkprocessen was zeer 
leerzaam. De organisatie. De samenwerking tussen 
specialisten en verpleging. De informatie-uitwisseling 
over patiënten. Daardoor betere behandelplannen. 
Daar kan en wil ik een voorbeeld aan nemen.’

‘In Nederland heb ik mijn eigen vaardigheden 
kunnen verbeteren. Daarnaast weet ik hoe ik de 
gynaecologische oncologie in Solo beter kan 
organiseren. Daar zet ik me met volle kracht voor 
in. Nu nog in mijn eentje. Maar de volgende fellow 
is al onderweg!’

‘Ik heb me toegelegd op een kijkoperatie in de 
baar moeder. Nu zet ik in Jakarta een speciaal cen-
trum op. Om die techniek over te dragen. Evenals 
mijn geoefendheid om zo min mogelijk kapot ma ken 
bij het snijden in weefsel. Door de Dutch School 
hebben wij ook de benodigde hulpmiddelen.’

Medische centra in Nederland hebben gastvrijheid geboden aan door 
Dutch School geselecteerde fellows. Deze buitenlandse specialisten 
hebben zich in Nederland verder kunnen bekwamen. Op hun beurt geven 
zij in hun thuisland inzichten, kennis en vaardigheden door.

Wie 
Dr. Heru Priyanto uit Solo, Indonesië 

Wat 
Fellowship gynaecologische oncologie 

Waar 
LUMC in Leiden

Begeleiding 
Prof. Lex Peters

Wie  
Tricia Dewi Anggraeni uit Jakarta, Indonesië 

Wat  
Stage hysterocopie en echografie

Waar 
St.Antoniusziekenhuis Nieuwegein

Begeleiding 
Dr. Bas Veersema

Wie 
Rina Masadah uit Makassar, Indonesië

Wat 
Fellowship gynaecologisch  
oncologische pathologie

Waar 
MC St.Radboud in Nijmegen

Begeleiding 
Dr. Johan Bulten

Wie 
Syahrul Rauf uit Makassar, Indonesië

Wat 
Fellowship gynaecologische oncologie

Waar 
UMC St.Radboud in Nijmegen

Begeleiding 
Prof. Leon Massuger

Wie 
Hariyono Winarto uit Jakarta, Indonesië

Wat 
Fellowship oncologie

Waar 
Diakonessenhuis en UMCU

Begeleiding 
Prof. René Verheijen en Dr. Maarten van Haaften

Wie 
Dr. S. Padma uit Madurai, India

Wat 
Fellowship oncologie

Waar 
AMC in Amsterdam

Begeleiding 
Dr. Ko van der Velden
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Organisatie
Met zijn internatio
nale deskundigheid 
en betrokkenheid 
zorgt de voormalige 
minister van Buiten
landse Zaken voor 
extra advieskracht. 
Ben Bot weet zich 
bijzonder welkom.

Raad van Advies

Dr. Els Borst-Eilers

Prof. dr. Bob Pinedo

Mr. Morris Tabaksblat

Mr. dr. Ben Bot

Prof. dr Louise Gunnink

Bestuurswisseling

Het bestuur heeft besloten 

om de scheiding tussen be-

stuur en directie op te heffen. 

Voortaan is de voorzitter 

van het bestuur ook de 

programmaverantwoordelijke 

medicus. Wel zo duidelijk en 

overtuigend. Jitka Beuken-

kamp treedt toe als nieuw 

bestuurslid.

Samenstelling

Prof. dr. Peter Heintz, voorzitter

Jos Koster MBA, vice-voorzitter

Mr. Ine Annegarn, secretaris-

penningmeester

Fred Allers

Jitka Beukenkamp 

Drs. Petra van Dijk

Prof. dr. Willem-Hendrik Gispen

Prof. dr. Lex Peters

Aanwinst

Johanneke Avis, secretaresse 

van Prof. Lex Peters te 

Leiden, werkt sinds dit jaar op 

freelance basis voor de Dutch 

School. Zij ondersteunt de 

procedures die nodig zijn om 

de buitenlanders in Nederland 

te krijgen, zoals de Machtiging 

Voorlopig Verblijf.

Balans per 31 december 2010

Staat van baten en lasten over 2010

Het totaalbeeld is zondermeer positief. Steun en groei gaan 
onverminderd door. Cordaid heeft bijna een ton gestort voor 
ondersteuning die de Dutch School in 2011 gaat leveren.

1610 kilometer
Een speciale fietstocht tegen kanker levert maar liefst 
e 33.560,- op. Sponsorgeld en giften van particulieren, 
stichtingen en instellingen. In mei stappen Peter 
Heintz, voorzitter van Dutch School en goede vriend 
Thieu van der Sluis, op de fiets in het regenachtige 
Breda. Op 1 juni finishen ze in het zonnige Spaanse 
Tamariu. De kosten van de fietstocht zijn door de 
deelnemers zelf betaald. Daarmee komt de volledige 
opbrengst ten goede aan het werk van Dutch School. 
De tocht was in tekst en beeld te volgen op een 
speciale website: waarbenjij.nu

‘Het Rode Kruis streeft naar een vreedzame, tolerante en humane wereld door mensen te 

helpen waarvan leven, gezondheid of waardigheid wordt bedreigd. De doelen zijn levens redden, 

verbeteren van sociaal klimaat en het bevorderen van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Dit zijn 

ook de onderwerpen waar de Dutch School voor staat.’ 

Reactie op het forum van waarbenjij.nu

Activa in euro’s       31 december 2010    31 december 2009
Vlottende activa       115.405       22.025
Liquide middelen      115.405       22.025
Totaal vlottende activa     115.405      22.025

Passiva in euro’s       31 december 2010    31 december 2009
Vermogen          60.405         2.025
Kortlopende schulden       55.000       20.000
          115.405       22.025

in euro’s              2010        2009
    
Ontvangen donaties         170.000        54.500
    
Projectkosten    
Reiskosten docenten/studenten     -34.999       -16.333 
Verblijfkosten en toelages studenten    -37.390       -13.583 
Commitment lopende projecten   -105.000       -20.000 
            -177.389       -49.916
    
Algemene kosten            -4.179         -2.569
    
Financiële baten en –lasten               -52         10
    
Saldo baten en lasten         11.620         2.025
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Ambities 2011 onverkort groot
De Dutch School hanteert een gouden regel: alle uitgaven zijn op 
voorhand gedekt. Niet alles wat in Indonesië en India welkom is, blijkt 
te realiseren. Sponsorgelden bepalen de lengte van de polsstok. Voor 
sponsoren heeft Dutch School haar activiteiten in een serie modules 
gegoten. Overzichtelijk en transparant. Hieronder een samenvatting.

Activiteit            Totaal     Kosten 
Gastdocenten: specialisten       32 x 2 = 64 weken     46.760
Gastdocenten: verpleegkunde      18 x 2 = 36 weken     39.240
Fellows             94 maanden     129.800
Verpleegkundestages         80 weken       50.240
Instrumentarium           4 gebieden       40.000
                   306.040

Een andere manier om ernaar te kijken is:

Plaats                   Kosten 
Indonesië Bandung                 44.340
   Jakarta                  64.120
   Solo                  20.920
   Surabaya                 24.720
   Malang                  21.160
   Jokjakarta                 27.120
   Denpasar                 14.960
   Sulawesi                 45.720
   Bandah Aceh                13.580
India                     29.400
Totaal                  306.040

Een kleurrijk beeld, maar 

met een donker verhaal. 

Vrouwen van de laagste 

kaste in India hakken stenen 

fijn met een hamertje. 

Voor minder dan twee 

dollar per dag. Geld voor 

gezondheidszorg hebben ze 

niet. In deze groep maakt 

gynaecologische kanker een 

hoop stuk.
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Activa in euro’s 31 december 2010 31 december 2009
Vlottende activa 116.605  22.025
Liquide middelen 116.605 22.025
Totaal vlottende activa  116.605 22.025

Passiva in euro’s 31 december 2010 31 december 2009
Vermogen  4.605  2.025
Kortlopende schulden  112.000  20.000
Totaal passiva  116.605 22.025

in euro’s 2010 2009
Ontvangen donaties  90.076  54.500

Projectkosten
Reiskosten docenten/studenten
Verblijfkosten en toelages studenten
Commitment lopende projecten
Totale projectkosten  -84.153  -49.916

Algemene kosten   -3.291  -2.569

Financiële baten en –lasten  -52  10

Saldo baten en lasten  2.580  2.025

 -32.040  -16.333
 -40.113  -13.583
 -12.000  -20.000

Een speciale fietstocht tegen kanker levert enkele 
tienduizenden euro’s op: giften van particulieren,
stichtingen en instellingen. In mei stappen Peter
Heintz, voorzitter van Dutch School en goede vriend
Thieu van der Sluis, op de fiets in het regenachtige
Breda. Op 1 juni finishen ze in het zonnige Spaanse
Tamariu. De kosten van de fietstocht zijn door de
deelnemers zelf betaald. Daarmee komt de volledige
opbrengst ten goede aan het werk van Dutch School.
De tocht was in tekst en beeld te volgen op een
speciale website: waarbenjij.nu

Organisatie
Met zijn internatio-
nale deskundigheid
en betrokkenheid
zorgt de voormalige
minister van Buiten-
landse Zaken voor
extra advieskracht.
Ben Bot weet zich
bijzonder welkom.

Raad van Advies

Dr. Els Borst-Eilers

Prof. dr. Bob Pinedo

Mr. Morris Tabaksblat

Mr. dr. Ben Bot

Prof. dr Louise Gunnink

Bestuurswisseling

Het bestuur heeft besloten

om de scheiding tussen be-

stuur en directie op te heffen. 

Voortaan is de voorzitter  

van het bestuur ook de  

programmaverantwoordelijke 

medicus. Wel zo duidelijk 

en overtuigend. 

Samenstelling 

Prof. dr. Peter Heintz, voorzitter

Jos Koster MBA, vice-voorzitter 

Mr. Ine Annegarn, secretaris-

penningmeester

Fred Allers

Drs. Petra van Dijk

Prof. dr. Willem-Hendrik Gispen

Prof. dr. Lex Peters

Aanwinst

Johanneke Avis, secretaresse 

van Prof. Lex Peters te

Leiden, werkt sinds dit jaar op 

freelance basis voor de Dutch 

School. Zij ondersteunt de 

procedures die nodig zijn om 

de buitenlanders in Nederland 

te krijgen, zoals de Machtiging 

Voorlopig Verblijf.



Deelnemende instituten en docenten
UMC Utrecht

Prof. dr. Peter Heintz 

Drs. Henk Schreuder

Prof. dr. Renee Verheijen

Dr. Huub van der Vaart (tevens 

Alant Vrouw Bilthoven) 

Prof. dr. Y. van der Graaf 

UMC Groningen

Prof. dr. Ate van der Zee

Prof. dr. Hans Nijman

Prof. dr. Marian Mourits

Erasmus MC Rotterdam

Prof. dr. Curt Burger

Dr. Lena van Doorn

AMC Amsterdam

Prof. dr. Matthe Burger

Prof. dr. Gemma Kenter

Dr. Jacobus van der Velden

Dr. Marten Schilthuis

Dr. Jan Paul Roovers (tevens 

Alant Vrouw Amsterdam)

VU MC Amsterdam

Dr. Hans Trum

UMC St. Radboud

Prof. dr. Leon Massuger

Dr. Ruud Bekkers

UMC Maastricht

Prof. dr. Roy Kruytwagen

Dr. Brigitte Slangen

LUMC

Prof. dr. Alexander Peters

St. Antoniusziekenhuis 

Nieuwegein

Dr. Bas Veerema

Dr. Jules Schagen van Leeuwen

Dr. Sien The

Diakonessenhuis Utrecht

Dr. Maarten van Haaften 

Spaarneziekenhuis Hoofddorp

Dr. Marc Hans Emanuel

Flevoziekenhuis Almere

Dr. Marchien van Baal

HagaZiekenhuis Den Haag

Dr. Annemarie van Haaften-de 

Jong

Sponsoren
Cordaid

International Gynaecological 

Cancer Society

JK stichting

Stichting Sionshulp

Jan en Kitty Reek –  

Versteegh stichting

Stichting St. Pierre Fourier

Swaenenborgh stichting

Het Kantoor

Tinker b.v.

Heintz & Partners b.v.

Lang verdacht van 

zwangerschap. Schande van 

het dorp. Verdriet van de 

ouders. Te lang gewacht. 

Het vijftienjarig meisje 

heeft een kwaadaardige 

tumor. Een gynaecoloog 

van de Dutch School leert 

Indonesische collega's de 

tumormassa van dertien kilo 

te verwijderen. Mogelijk 

brengt chemo alsnog een 

heilzame oplossing.
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