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DEMMA Foundation             Drenthe Exchange Mytischi Medical Agency   

   
                                                         

                                                                                                          

   

since 1991                                  www.demma.nl  

 

   

        Verslag van een werkbezoek aan Mytischi  

                   December 2017, 13-17  
 

DEMMA-eenmansdelegatie: Dr. Paul Mulkens (geen reisgenoten vanwege het last minute 

initiatief voor deze reis) 

 

Doel van het bezoek:  

• Bespreking en afstemming lopende zaken tussen DEMMA en DEMMA-M  

• Kennismakingsbezoek met ambassadeur mevr. Reneé Jones-Bos op de NL ambassade 

• Bestudering van het Poliklinika fenomeen in het kader van een DEMMA studieproject 

met  anderhalvelijnszorg (1.5-zorg) als onderwerp 

• Afspraak maken over de Dwoyka 2018 (als uitgestelde Dwoyka 2017) 

 

 

Deze uitnodigingsemail uit Mytischi met programmaoverzicht, werd ontvangen kort voor de 

aanvang van het bezoek. 
@ December 11th. 2017                                                                                Отправлено с iPhone  

Dr. Valery Yanin wrote 

 

Ok Paul, 

It is very important to visit Embassy. We are ready to reschedule our plan. 

 

Thursday December 13th. 

10:00 you will be in Embassy till 10:50 I presume. Than return back to Mytishchy to visit Private Poliklinika 

AviCentre of Irina Lapina at 12:30 to meet her and possibly other people you know :))).Afterwards you visit 

our policlinic . Resposibel person for p.m. is Ekaterina Suslova. 

Friday December 14th. 

 a.m. visit to Skolkovo with Jekaterina Nicolayeva (hospital economical dept.) and Alexei Azarov (head of the 

vasculair surgery dept.). 

p.m. - seminar or round table discussion after power point presentation (Jekaterina Nicolayeva and Maria 

Syutkina) at my office. Topic: “Organization of ambulatory (Poliklinika) health care in Mytischi”. 

In the evening – informal dinner with my family . 

Saturday December 15th. 

Excursion cultural day Moscow city . Responsible: Maria Syutkina and Ludmilla Saarkoppel. 

Sunday December 16th. 

a.m. -  Debriefing with me and possibly meeting with Elena Toshchakova (she is in USA now). Afterwards 

directly to Scheremetyevo airport ))). 

 

Is it ok? 

See you soon 

 

Val 

 

 

http://www.demma.nl/
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Woensdag 13 december 2017 

 
De briefing. 

Op airport opgehaald door een oude bekende namelijk Dimitri driver (DD), de chauffeur van 

de directiewagen van het ziekenhuis, die nog steeds geen Engels blijkt te spreken. Met mijn 

gebrekkige Russisch kon toch wel iets 

worden gecommuniceerd. Vervolgens vlot 

transport in de comfortabele Nissan Teana 

naar het vertrouwde Lecco hotel. Nieuwe 

doorgangswegen tussen Sjeremetjevo 

airport en Mytischi (waarbij de beruchte 

spoorwegovergang nu kon worden 

vermeden) hebben de toegankelijkheid 

sterk verbeterd. Om 20 uur kon worden 

ingecheckt en direct aansluitend vond in het 

hotelrestaurant bij een diner de briefing 

plaats met gastheer Valery Yanin. Het door 

hem ontworpen programma werd 

toegelicht. Maar ook bleek nog een 

brandende kwestie te bespreken namelijk dat moest worden uitgelegd waarom in november de 

Russische bezoeken aan Drenthe door DEMMA werden gecanceld. Kennelijk was daarover de 

communicatie onvoldoende geweest. De volgende uitleg werd gegeven. Allereerst de 

(gynaecologische) Dwoyka kon in Emmen niet worden waargemaakt door overbelasting op de 

afdeling van Jan Burggraaff. Hij was dus gedwongen deze Dwoyka uit te stellen tot begin 2018. 

Ten tweede het bezoek van de afvaardiging van de Poliklinika no. 5 ging niet door omdat 

achteraf bleek dat VY deze niet zou gaan begeleiden. En dat was eerst wel het plan. Een 

delegatie die niet in staat zou zijn om in het Engels te communiceren voldeed niet aan de 

voorwaarde dat er geen taalbarrière mocht zijn. Dat was de afweging van DEMMA. Dáárom 

werd deze afgelast. VY begreep dit. Dit lag anders bij de leiding (Marina S.) van de Poliklinka 

no.5 die dus not amused was. Zodanig zelfs dat deze zelfstandige instelling helaas niet meer on 

speaking terms wilde zijn met het Mytischi ziekenhuis. De actuele consequentie hiervan: de 

onmogelijkheid van een bezoek nu aan Poliklinka no. 5 dat eerst wél op het wensenlijstje stond. 

Het toegezegde alternatief: een bezoek aan andere poliklinika’s, instellingen die organisatorisch 

deels wel onder het ziekenhuis vallen. Over wat dit verder inhield wordt verderop in de 

verslaggeving ingegaan. Gelet op bovenstaande wat gecompliceerde verwikkelingen werd 

natuurlijk wel expliciet uitgelegd dat dit werkbezoek als een compensatie kan worden 

beschouwd. En passant werden ook nog de ervaringen met het wederzijds aanvragen van een 

reisvisum gedeeld. Pikante vaststelling dat een Russisch visum  € 150 moet kosten  terwijl 

daarentegen voor een Nederlands visum slechts € 30 wordt gerekend. Ook de 

aanvraagverwerkingstijd van respectievelijk 14 tegen 3 dagen is significant verschillend. 

Valery had daar geen verklaring voor maar was wel tevreden over de afhandeling op het 

Nederlandse consulaat. Moeten wij dat ook zijn met het Russische consulaat in den Haag? Ten 

slotte als slotopmerking naar aanleiding van deze briefing. Er wordt weer eens aangetoond dat 

gerichte persoonlijke communicatie gewoon noodzakelijk is  voor het onderhoud van een 

optimale relatie.   
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Donderdag 14 december 2017 

 
Het bezoek aan de ambassade. 

Ruim twee uur was nodig voor de 20 km. die overbrugd moest worden naar de NL-ambassade 

te bereiken aan de Kalashni Pereulok nr. 6. En dat tijdrovende extreem stroperige wegverkeer 

blijkt normaal in Moskou. DD koerste efficiënt door het centrum van Moskou. Aangekomen 

kreeg DD, heel fijn, toestemming van de ambassadebewaking om de auto direct voor de 

ambassade te parkeren. Eerst een zeer hartelijke ontvangst door mevr. Gitte van den Ouden, de 

secretaris van mevr. Reneé Jones – Bos, de ambassadeur. Met haar was al in de fase van 

voorbereiding per email gecommuniceerd. Het een-op-een onderhoud met een charmante RJB 

nam een vol uur in 

beslag en had een 

gezellig informeel 

karakter. Zij had 

kennisgenomen van 

het DEMMA-

jaarverslag 2016 en 

zij gaf aan blij te zijn 

met de activiteiten 

van DEMMA juist 

omdat op deze wijze 

de people to people 

contacts goed worden 

ingevuld. Het 

ministerie van BuZa 

hecht zeer aan deze 

contacten en dat is 

ook bekend. Ook het 

zesentwintigjarig 

bestaan kwalificeerde 

zij als sterk maar daarom bevreemde het haar dat DEMMA geen communicatiekanaal heeft met 

de stafmedewerker van de ambassade die over de gezondheidszorg gaat. In maart 2018 wordt 

de huidige functionaris vervangen en RJB zal erop toezien dat daarna die verbinding wel tot 

stand gaat komen. Eigenlijk in tegenspraak met de bekende actuele beeldvorming over Rusland 

bleek RJB expliciet positief over de contacten die zij ervaart in de Russische samenleving. 

Vooral optimistisch was zij over de op- en instelling van de jongere Russische generatie. 

Waarschijnlijk zorgt het gegeven dat RJB vloeiend Russisch spreekt (zij heeft in de jaren 

zeventig in RU gestudeerd) voor een extra dimensie. Uiteraard bevordert dat de kwaliteit van 

de communicatie als basis voor het tot stand komen van een gewenste verstandhouding. Toch 

moest ook nog een negatieve factor worden gemeld. De MH17-kwestie werkt nog steeds “als 

een muur” tussen NL en RU. Voorlopig is dat niet anders en moet met dat gegeven gewerkt 

worden. Het (lange termijn) beleid op dit dossier is erop gericht om te zorgen voor een zeer 

gedegen en uiterst zorgvuldig strafrechtelijk onderzoek waar zo min mogelijk politieke kanten 

aan zit. RJB toonde zich verder belangstellend in de historie van DEMMA en in het bijzonder 

in de ondersteuning die bestond van de kant van de NL-ambassadeurs. DEMMA heeft 

inmiddels te maken gehad met vijf ambassadeurs die alle lid zijn geweest van het Comité van 

Aanbeveling van DEMMA. RBJ is nu de zesde en inmiddels ook verbonden aan het CvA. De 

eerste, in de jaren negentig, was de heer baron de Vos van Steenwijk die overigens heel 

toepasselijk Drentse wortels had en heeft. Met hem heeft RJB nog steeds contact. Een ander 

gespreksonderwerp was het prestigieuze Innovation Centre “Skolkovo”, gelegen westelijk van 
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Moskou. Als project direct gedragen door de burgemeester van Moskou, ook nog eens onder 

auspiciën van de premier Medvedev die bekend staat om zijn affiniteit met innovatie. RJB 

toonde zich zeer nieuwsgierig naar dit spiksplinternieuwe wetenschappelijke complex. Zij had 

er al over gehoord. Omdat -toevallig- dit centrum voor een (dagdeel) studiebezoek stond 

opgenomen in het programma van ons driedaagse DEMMA-werkbezoek verzocht RJB haar 

hierover verslag te doen. Deze verslaggeving (zie verderop in dit werkverslag) werd haar 

natuurlijk toegezegd. Uiteraard werd ook aandacht gegeven aan de speciale belangstelling die 

DEMMA heeft voor het Poliklinika-fenomeen wat neerkomt op een soort anderhalvelijnszorg. 

Verwezen werd naar de recente glossy special van de Provincie Drenthe getiteld “Gezond in 

Drenthe” waarin een hoofdstuk is gewijd aan dit onderwerp. Een exemplaar van dit boekwerkje 

werd overhandigd aan RJB. Bij dit onderwerp had zij zelfs een voortreffelijke praktische tip. 

Namelijk om te denken aan de mogelijkheid van het aantrekken van pas gepensioneerde 

medische specialisten (naast speciaal opgeleide basisartsen). Die konden dat best weleens 

aantrekkelijk vinden om zo af te bouwen.   Aan het einde van het overleg-uur vroeg RBJ “wat 

zij voor DEMMA kon doen?”. In ieder geval het geven van morele support en misschien ook 

een vorm van ondersteuning via de genoemde stafmedewerker. Concreet was de toezegging 

van RJB dat zij persoonlijk eens een good will  werkbezoek kan gaan afleggen aan het Mytischi 

ziekenhuis. De status verhogende uitwerking hiervan zal daar zeker welkom worden geheten. 

Afgesproken werd dat we in 2018 op de verdere uitwerking van deze actie zullen terugkomen.   

 

De Poliklinika’s. 

Na het ambassadebezoek linea recta terug naar Mytischi voor de lunch. En die was 

georganiseerd in een pas opgerichte poliklinika met de naam “Avicenna” (de naam van een 

legendarische Perzische medicus-wetenschapper en filosoof die duizend jaar geleden in 

Oezbekistan leefde). Alleen deze wijze van naamgeving wijst al op trendbreuk. Dus niet meer 

poliklinika nummer-zoveel maar een eigennaam. En deze Avicenna leverde twee verassingen 

op. Allereerst dat er een 

samenzijn was geregeld met 

heel oude bekenden van het 

eerste uur. Uit 1991 dus. Dat 

waren de gepensioneerde Irina 

Lapina die toen hoofd was van 

de eerst bezochte poliklinika. 

Maar ook Georgy Maltsin was 

present. De DEMMA founder 

van Russische kant. Hij is nog 

steeds werkzaam in Moniki 

(zie werkbezoekverslag januari 

2016). Hij deelde enthousiast 

foto’s van zijn riante 

vakantiehuis op de Krim met 

ons. Een fles wijn uit die streek 

werd als een soort trofee 

cadeau gegeven. Ook 

aanwezig uit de oertijd was de 

kinderarts Nina Kikot. Verder kennisgemaakt met, de dochter van IL, Dr. Natalya Lapina die 

lange tijd in Mannheim (D) heeft gewoond en daar ook als moleculair bioloog gepromoveerd 

was. Voor haar promotieonderzoek moest zij overigens ook verschillende malen in Groningen 

zijn. Jekaterina Soeslova (die alsof het heel gewoon was en passant meldde dat zij als 

privépersoon meerdere malen in de Bonte Wever Assen geweest was voor dansfestivals) was 
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als huisarts verbonden aan deze poliklinika  naast andere artsen zoals Julia, Olga (KNO) en 

Sergei (gepensioneerde chirurg). Het 

werd een ouderwets gastvrije maaltijd 

op zijn Russisch en zoals te doen 

gebruikelijk in de spreekkamer, waar 

nu even de patiënten werden geweerd. 

Alles prima verzorgd met zakoeski 

lekkernijen en een glaasje 

champanskaja. Oude tijden 

herleefden. Normaal gesproken zijn 

poliklinika’s op de een of andere 

manier gekoppeld aan de overheid. Al 

sinds de tijd van Stalin. Maar, de 

tweede bijzonderheid, deze poliklinika 

was privat. Een wat wij in NL dus 

noemen een ZBC (zelfstandig 

behandel centrum), onder meer gerund door, jawel, onze come back IL. Zij vertelde hier zeer 

opgetogen over. Dat deze vorm van zorgaanbod door de patiënten zeer op prijs wordt gesteld. 

Vooral de, vergeleken met de “gewone” poliklinika, meer patiëntgerichte attitude die minder 

zakelijk overkomt wordt door 

de patiënt gewaardeerd. Ook 

het werkplezier voor de arts 

zou zo op een hoger niveau 

liggen.  Deze nog kleine start 

up privépolikliniek blijkt ook 

goed uit te kunnen want een 

uitbreidingsplan wordt al 

uitgevoerd. De verwachting is 

dat de uitbreiding (in het 

belendende perceel) in het 

voorjaar 2018 wordt 

opgeleverd. Kortom deze 

medische service op 

anderhalvelijnszorgniveau én 

op particuliere basis blijkt te 

werken en bevordert bovendien 

het werkplezier van artsen en 

assisterende medewerkers. Erg 

fijn en ook economisch 

verfrissend dat we hiermee 

konden kennismaken. 

Het volgende bezoek, ook aan 

poliklinika’s, ging naar instellingen die verbonden waren aan het ziekenhuis met Dr. Valery 

Yanin als directeur.  Dus zoals gezegd niet naar de vijfde (zelfstandige) poliklinika maar naar 

nummer 1. Helaas was de poliklinika nr. 1 voor volwassenen nu even buiten bedrijf. Het krijgt 

een grote opknapbeurt en deze zal naar verwachting in het voorjaar 2018 worden geopend. Die 

houden we dus nog tegoed. Het werd dus een polikliniek voor kinderen (ook nr. 1) en voor 

zwangeren. Om te beginnen in de laatste (die perinatale zorg levert zoals wij het gewend zijn 

door verloskundigen) troffen wij de bekende kinderartsen  (neonatologen Dr. Galina Fokanova 

en Dr. Victoria Pertseva). Zij beiden waren ook eerder in Drenthe en zij voelen zich duidelijk 
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zeer verbonden met DEMMA. Samen met het polikliniekhoofd Anastasia werd de rondleiding 

verzorgd. De polikliniek oogde zeer aantrekkelijk evenals de kinderpolikliniek (ook op het 

ziekenhuisterrein) waar aansluitend werd rondgeleid. Hier dus het niveau van 

anderhalvelijnszorg maar dan uitsluitend voor kinderen (tot 18 jaar) in een instelling, als 

onderdeel van het ziekenhuis (tweede lijn). Het lijkt zo prima te functioneren. Ter afsluiting 

van het middagprogramma weer de auto in naar buiten het ziekenhuisterrein naar een zeer 

speciale poliklinika die namelijk verbonden blijkt te zijn met de provinciale overheid.  Deze 

oblast  polikliniek, ook voor kinderen, bedient dus de gehele provincie Moskou met miljoenen 

inwoners. Het geheel kwam zeer robuust over met toch ook voorzieningen die boven het 1.5 

niveau lijken uit te stijgen. Desgevraagd kwam men met de kwalificatie van een 1.75 niveau 

wat dus dichter bij het ziekenhuis ligt dan bij de huisarts. Dat kwam vooral tot uiting bij de 

afdeling revalidatie die was voorzien van high tech apparatuur zoals een Walkbot (loop robot). 

Ook de focus op de aandoening mucoviscidosis was opmerkelijk. Heel apart eigenlijk dat, 

binnen het spectrum van een totaal zorgaanbod, dit  door de overheid zo wordt ingevuld. 

Namelijk dat naast de stadsziekenhuizen, de huisartsenpraktijken en de poliklinika’s dus ook 

nog eens zo’n provinciaal georganiseerde superpoliklinika bestaat. De vraag is of dat voor alle 

Russische provincies opgaat dan wel omdat het met Moskou als hoofdstad te maken heeft.         

 

Vrijdag 15 december 2017 
 

Skolkovo Innovation Center: Stentex 

Weer met de auto maar nu met de snelle Audi van onze goede bekende Alexei Azarov, hoofd 

van de afdeling vaatchirurgie. Alexei maakt indruk als representant van de jonge generatie en 

hij is slim, handig en 

kennelijk ook een goed 

organisator als baas over 4 

cardiologen/(interventie) 

radiologen, 2 vaatchirurgen 

en 2 neurochirurgen. Zijn 

afdeling (met het CAT lab) 

geldt zo’n beetje als het 

vlaggenschip van het 

ziekenhuis, lijkt het. 

Bovendien is hij vlot in het 

Engels. Ook ging mee in 

deze delegatie van drie 

Jekaterina Nicolayeva, 

werkzaam op de 

economische afdeling van 

het ziekenhuis. Haar 

beheersing van het Engels 

blijkt uitsluitend passief. 

De rit van 33 km. naar het 

westelijk van Moskou gelegen Skolkovo ging grotendeels over de MKAD ringweg en kostte 

aan tijd toch zo’n tweeënhalf uur. Wisselend zaten de 5 rijbanen muurvast met al die grote 

auto’s waar steeds alleen maar een chauffeur in zat. We zaten met z’n drieën in een auto als het 

ware te poolen. In een stad als Sydney had je dan recht op een priority lane maar die ontbreekt 

gewoon in Moskou. Wat zou dat niet een simpele en goedkope oplossing kunnen zijn voor de 

geconstipeerde wegen in Moskou. Gelukkig bleek Alexei te beschikken over handige I-phone 

navigatie met nauwkeurige informatie over de files (propka’s). Echter eenmaal weg van de 
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snelweg verdwaalden we in het rurale gedeelte van Skolkovo. De file navigatie had geen 

toegevoegde waarde meer. Gelukkig 

was de meer topografische navigatie 

(citymaps2go) uit NL behulpzaam en 

we raakten weer in het juiste spoor. Zo 

bereikten we de Skolkovo Campus waar 

naast het Innovatie Centrum (waar we 

zijn moesten) ook een Business School 

complex bestaat. We passeerden eerst 

meerdere strakke en futuristisch 

aandoende gebouwen. Ons doel was  

“Stentex”, een productiecentrum voor 

hoogwaardige stents die gebruikt 

worden bij de cardiologische 

interventies. Dáár had Alexei als 

ervaren gebruiker van dit materiaal een 

afspraak gemaakt. We werden 

opgevangen door de medische adviseur 

Dr. Ekaterina Ponomar. Zij gaf uitleg over de constructie van de commerciële Stentex als een 

joint venture van Medtronic (Galloway, Ierland) en Mednova (Rusland). We werden 

voorgesteld aan de Medtronic ingenieurs Tom Carrington en Connor Shanaghy (met een typisch 

Iers uiterlijk) en aan de Russische cardioloog Dr. Valeriy Buvaltsey van Mednova. Vervolgens 

werden we rondgeleid door het hele productieproces van materiaal modificatie via testbanken 

in kiemvrije clean rooms tot aan de verpakkingsmodules. Foto’s mochten niet worden gemaakt. 

Het leek dat Alexei wel onder de indruk was maar hij kende het eigenlijk al wel omdat hij ook 

eerder in Galloway op bezoek was geweest. Uiteindelijk kwam het er toch op neer dat hier een 

Iers product werd vervaardigd. Feitelijk een een-op-een kopie van Galloway zoals de Ierse 

ingenieurs wisten te beweren. De motivatie om het hier te doen was niet alleen de low-cost 

factor (want daar had Medtronic ook Mexico voor). Ook een reden was dat op de verpakking 

“made in Russia” stond. Dus deze constructie was tevens bedoeld als imago verhogend voor 

het Russische product. Conclusie: Stentex heeft niets te maken met innovatie. We wisten nu 

genoeg en keerden (aanzienlijk sneller) terug naar Mytischi. De lunch hadden we aldaar in het 

trendy “Veranda 13”. Daarna richting ziekenhuis. 

 

De power point presentatie over de “poliklinika”. 

In de kamer van VY en (in het Russisch) gepresenteerd door Jekaterina Nicolayeva. met een 

simultane vertaling door Maria Syutkina. In een uitgebreide en gedetailleerde presentatie werd 

uiteengezet wat poliklinika-zorg inhoudt en betekent 

voor de samenleving van Mytischi. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen poliklinika’s voor 

volwassenen en kinderen. De zorg op 1.5-niveau wordt 

aangeboden binnen de kaders van de bekende 

specialistische disciplines. Disciplines met 

superspecialisaties zijn uitgesloten. De gebruikelijke 

adhaerentie is het gebied direct rondom de poliklinika. 

De patiënt heeft het recht om hiervan af te wijken en 

kan kiezen voor een poliklinika buiten het 

adhaerentiegebied. Dit kan nogal eens problemen 

geven als een patiënt voor de ene afwijking poliklinika 

A kiest en voor de andere poliklinika B. Duidelijke 
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spelregels hiervoor zijn nog niet gemaakt. Daarna volgde een klaagzang over de demanding 

patient die binnen de context van Russische gezondheidszorg steeds meer problemen schijnt op 

te leveren voor de zorginstellingen. Een toegenomen mondigheid bij de patiënt die verminderde 

motivatie geeft bij de zorgverlener. Ten slotte nog een organisatorische kwestie van het 

(verplicht) roulerend inzetten van een ziekenhuisspecialist in een poliklinika. Dat heeft tot 

conflicten geleid en was de reden dat de zeer gemotiveerde KNO-arts Elena Sarancha in 2016 

vertrok uit het ziekenhuis. Geen goede zaak dus en bij dit dwingende arbeidsbeleid van het 

ziekenhuis zijn zeker vraagtekens te plaatsen. Hierover werd dan ook met VY van gedachten 

gewisseld.  

Diner bij de Yanin familie. Over alles over gesproken behalve over DEMMA-zaken. Om 22:15 

weer naar hotel gebracht door Valerie Sr. … samen met de zevenjarige Val junior. 

 

Zaterdag 16 december 2017 

 
Culturele dag in Moskou. 

Met Maria Syutkina op stap naar hartje Moskou voor een bezoek 

aan het Contemporaine Museum aan de Tverskaya 21. In het 

museum sloten ook aan Prof. Ludmilla 

Saarkoppel (van het Erismani instituut) 

met haar zoon Michael (bijna klaar met 

zijn studie rechten). Met deze dames als 

gastvrouwen langs interessante 

verzamelingen van historisch 

documentatie-materiaal uit de post-

Breznjev peiode gewandeld. Kennelijk 

niet zo populair bij buitenlandse 

toeristen want die werden niet gezien.  

Daarbij werd de informatie over wat er 

te zien was alleen maar in de Russische taal aangeboden. Vervolgens 

naar het Kremlin museum. Een privérondleiding langs meerdere 

Kremlinkerken werd verzorgd door Alexei. Een vriend van Ludmilla 

die aldaar ook werkzaam was als conservator. Hij was als 

wetenschapper gespecialiseerd op het gebied van de iconografie.  

Tot slot van deze mooie dag een gezamenlijke maaltijd bij het Manègeplein. Daarna met de taxi 

terug naar het hotel..  

 

 

Zondag 17 december 2017 

 
Debriefing. 

Deze vond plaats in de lobby van het hotel. 

Tegelijk was daar ook een kinderfeestje bij 

de kerstboom en met een heuse kerstman in 

vol ornaat. De sfeer was dus gezellig en 

vrolijk. VY sprak zijn waardering uit voor 

dit werkbezoek vanuit Drenthe. Hij gaf aan 

dat deze vorm van communicatie een goede 

stimulans geeft om door te gaan. Hij vond 

het een fantastisch idee dat de NL 

ambassadeur zijn ziekenhuis wil gaan 
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bezoeken. Aangeraden werd om hierbij ook het federale 

Erismani instituut te betrekken. De gynaecologisch Dwoyka 

(2017) zal nu in 2018 gaan plaatsvinden in Drenthe en Valery 

Yanin zal dit oppakken met Jan Burggraaff. Verder wil VY in 

2018 graag opnieuw een DEMMA delegatie ontvangen en hij 

zal een uitnodiging uitsturen naar Jan Burggraaff, Rutger 

Hissink en Ernst Lutgert.  

 

 

PM 

 

 

 
Referenties: 

• Visit Report, Mytischi 2016 January 27-31 

• “Gezond in Drenthe 2017/2018” uitgegeven door provincie Drenthe 

• Power point presentatie Jekaterina Nicolayeva 2017-12-15 

 


