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DEMMA delegation working visit 8-13 december 2018 

 
Programma zoals aangeboden door Valery Yanin  

 

Sunday9/12, 03.00 hrs (due to delayed flight:  

Dima-driver (Dmitry) will collect from Scheremetyevo. His mobile +79266446284 .  

Check in hotel Lecco.  

 

Sunday 9/12:  

Moscow tour (by car to Medvedkovo station, by metro to down town) with Ilia Melnichenko and Ruslan 

Achramovich (Dwoyka 2018). Museum visit to Tretjakov Gallery. A freezing 7 kms. walk via Zaryada Park, 

Red Square to Italian restaurant 

 

Monday 10/12:  

AM - Mytichshy Hospital administration building with a welcome from Valery Yanin (head of the hospital);  

PM – outside Poliklinika nr. 4, part of the Mytischi Hospital. (guided by Ekaterina Suslova); 

 

Tuesday 11/12:  

AM - Ambassador hours in the Hosp.; DEMMA Round table with the Ambassador and embassy secretary; 

PM - Erismani Institute. (Andrey Melentyev); 

Evening - dinner at Yanin’s place; 

 

Wednesday: 12/12 

Moscow private clinics day; Anna Clinic and IMC 

 

Thursday: 13/12 

AM - Irina Lapina private poliklinika (Avicenna (resp. Natasha Lapina); 

PM - back to Scheremetyevo with Dima driver; flight departure 18 hrs (delayed  2,5 hrs) 

 

 

 

Verslag 
  

Werkbezoek DEMMA-delegatie (Jan Burggraaff, Heike Hagedorn en Paul Mulkens) 

aan Mytischi 8 t/m 13 december 2018 

 
Zondag 9 december (03.00 uur) aankomst Sheremetjevo airport 

(vertraagde vlucht wegens storm in Amsterdam). Opgehaald door 

Dima-driver (de rest van de week DEMMA-driver) en inchecken 

Lecco hotel Mytischi. Het culturele programma startte om 13 uur 

onder leiding van  Ilja en Ruslan+ echtgenote (Dwoyka 2018) en 

Christian,de zoon van Heike, naar een winters Moskou. Met de auto 

naar het dichtstbijzijnde metrostation Medvedkovo en vandaar 

verder per OV. Reisdoel: Tretjakov Gallery rijksmuseum en daarna 

8 km. te voet naar het restaurant via de rivier de Moskwa (Newtsov 
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monument!), het Rode Plein en het spiksplinternieuwe Zaryadye Park. 

 

Maandag, 10 december 

Om 9.30 een warm welkom in 

het ziekenhuis (directiegebouw) 

door Valery Yanin. Hij vertelde 

dat hij nu niet alleen directeur 

van het Mytischi ziekenhuis is 

maar ook van 3 regionale 

ziekenhuizen + verschillende 

poliklinika’s en een 

huisartsenpraktijk op 70 km 

afstand. Ook de andere 

poliklinika’s zullen in dit 

reorganisatieproces volgen en 

onder bestuur komen van VY. 

Deze door de locale overheid 

opgelegde reorganisatie vereist 

veel diplomatie gezien de tot nu 

toe onafhankelijke positie van 

de poliklinika’s en hun 

bestuurders. VY gaf aan dat het 

niet om een precedent gaat 

aangezien men in het naburige Korolyov (Space 

Center) inmiddels ook alle poliklinika’s heeft 

samengevoegd. Van het organisatiefront valt verder te 

melden dat nogal wat medewerkers het ziekenhuis 

hebben verlaten zoals Galina Fokanova (Dwoyka 

2013),Victoria Pertseva (Dwoyka 2016) en PR-

functionaris Maria Syutkina. Hopelijk past dit niet in 

een trend van een massale brain drain. Mytischi is in 

de laatste 10 jaren gegroeid van 200.000 naar 250.000 

inwoners. Dit zorgt niet alleen voor een explosieve 

uitbreiding van het aantal poliklinika’s maar zouden 

ook de ziekenhuisbedden met 400 moeten groeien. 

Vervolgens werden we door de directieassistente 

Elina Iglitsena (senior nurse) rondgeleid op de 

afdelingen vaatchirurgie, perinatologie en urologie. In 

het vascular center ontmoetten we naast Ruslan en 

Ilja cardioloog Alexander Lebedev (Dwoyka 2009)  

en de perfect Engels sprekende Anton Analejev, 

nieuw hoofd van de CAT-lab (i.p.v. Alexander 

Azarov die in Mytischi nog alleen maar diensten 

draait). Met gepaste trots lieten ze ons twee CAT-

labs zien (1 electief, 1 emergency) waar per dag ca 

25 ingrepen plaatsvinden. En de CCU (cardiac care 

unit) waar 10 bedden beschikbaar zijn – soms 

moeten patiënten op de gang- die door 3 

verpleegsters verzorgd worden. Verder worden ze 

rechtstreeks in de gaten gehouden via monitoren in 

de CAT-labs. Na herstel worden de patiënten naar 

de cardiologische afdeling met 23 bedden gebracht. 
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Deze CCU heeft een vergeleken met de andere ziekenhuisafdelingen een bovengemiddeld verzorgingsgebied 

van 1,5 miljoen mensen. Het volgende bezoek bracht ons naar het perinatale center waar we uiterst 

vriendelijk werden ontvangen door Sergeij Shchepin (Dwoyka 2016, neonatoloog), Nina Sacharova 

(professor in obstetrie) en nog meer artsen en verpleegkundige. Het centrum had een enorme verbouwing en 

modernisering ondergaan zoals Jan constateerde. Het resultaat is een modern center met licht en modern 

interieur, modern materiaal en enthousiaste professionele medewerkers. Er zijn nu 11 IC kamers, 2 

familiekamers, 7 individuele verloskamers, 25 kraambedden, 40 perinatale bedden en 1 OK op de afdeling. 

Als laatste bezochten we kort Vladimir Chvorov (uroloog, Dwoyka 2015). Er werden positieve 

herinneringen opgehaald aan een eerdere Dwoyka en het bleek dat na zijn bezoek er veranderingen in 

werkwijze waren geïmplementeerd en er nog altijd contact met zijn uroloog-collega Ben Knipscheer bestaat. 

Ook werd de wens uitgesproken om meer over robot-gestuurde operaties te leren. Na de lunch werd de 

nieuwgebouwde ziekenhuis-poliklinika nr 4 bezocht, wat buiten het centrum gelegen om de stijgende 

zorgvraag in het als maar groeiend Mytischi op te vangen. Ontvangst en rondleiding door Nellie 

Vischnakova uit Wolgograd. We hadden de mogelijkheid om verschillende spreekkamers te bezoeken en 

kregen uitleg over het management van de kliniek, opleidingsniveau van de verschillende disciplines, de 

invloed van de verzekeringen en het gedrag en verwachtingspatroon van de patiënten. Zoals overal is goede 

gezondheidszorg afhankelijk van financiën en worden de patiënten assertiever. Helaas konden we alleen dit 

centrum voor volwassenen bezoeken, die voor kinderen ernaast was al gesloten. Conclusie van dit bezoek is: 

dit is een huisartsencentrum. Geen 1.5-zorg. Over medisch onderwijs in Rusland werd de volgende 

informatie gegeven. De opleiding tot basisarts, huisarts en specialistisch arts in een policlinica is niet te 

vergelijken met de opleiding in Nederland. Al tijdens de studie ziet de student geen kinderen (dit is voor de 

kinderarts). Na het artsexamen kan een arts werken als basisarts. Voor de kwalificatie van huisarts volgt een 

aanvullende opleiding van ca. 6 maanden. De gespecialiseerde artsen zijn basisartsen die een aanvullende 

opleiding van 2 jaar in hun vak hebben gehad waarna ze basis-specialistische zorg kunnen leveren. 

Daarnaast werken ze in het ziekenhuis in de hoop op een plaats voor specialisatie van hun keuze. Kinderen 

worden uitsluitend door kinderartsen behandeld waarbij huisbezoeken op verzoek van de ouders altijd 

gehonoreerd worden. Als een basisarts-specialist een verwijzing overweegt wordt de patiënt eerst in het 

admission center door de desbetreffende specialist gezien en afhankelijk van zijn/haar oordeel verwezen. Dit 

is misschien vergelijkbaar met het poliklinisch consult in Nederland. Afsluitend nog een korte bijeenkomst 

met Valery Yanin.  die het erg druk had met management taken en het toekomstig bezoek van de 

ambassadrice. In gezelschap van Yekaterina Suslova 

lekker eten in een Azerbadjaans restaurant.  

 

Dinsdag, 11 december. 

Naar het geplande werkbezoek (van 11.30 tot 13.30) 

van onze ambassadeur Renée Jones-Bos samen met 

de tweede ambassadesecretaris Maarten Broekhof 

werd erg uitgezien. Ook deelnemer in de 

ambassadedelegatie de NRC-journalist Michel 

Kerres (zie het latere NRC-artikel van 29/30 

december). Voorafgaand werd de conferentiezaal 

(tweede verdieping directiegebouw) geïnspecteerd 

en werden de audiovisuele voorzieningen gecheckt. 

Inmiddels was de locale pers ook al aan getreden en 

zo

wel 

Val

ery 

Ya

nin 

als 

Pau
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l Mulkens werden onderworpen aan een kort interview (voor de video zie de you tube-link in de bijlage). De 

stemming zat er toen goed in en stipt om halftwaalf 

reed de ambassadewagen (met het vlaggetje) voor en 

werd de delegatie op de directiekamer eerst 

verwelkomd door Valery Yanin. Bij deze 

gelegenheid werd, haast op traditionele wijze, de 

ambassadeur het DEMMA jaarverslag 2017 

aangeboden door de DEMMA-voorzitter Jan 

Burggraaff.  Daarna toog het gehele gezelschap naar 

de verdieping erboven en vanaf de binnenkomst in de 

conferentiezaal  werd alles door de media uitgebreid 

geregistreerd met camera’s en microfoons. Er 

volgden twee presentaties: die van Paul Mulkens namens DEMMA en die van Valery Yanin namens 

DEMMA-M(ytischi). PM blikte terug op 27 jaar DEMMA-uitwisselingen. In totaal waren hierbij van beide 

zijden 194 personen (19% vrouwen) betrokken. Uit Nederland 114 en uit Rusland 80. Dit verschil is te 

verklaren uit het feit 

dat in de jaren 1997 

en 2001 door 

DEMMA voor 

Nederlandse artsen 

een symposium werd 

georganiseerd in 

Mytischi. Een voor 

32 huisartsen en een 

voor 15 psychiaters. 

De 

uitwisselingsprogra

mma’s zijn en 

blijven de 

kernactiviteit van 

DEMMA. Daarnaast 

is er van DEMMA- 

zijde erg veel 

belangstelling voor 

het zogenaamde 

Poliklinika-systeem 

dat in de praktijk zorg aanbiedt op 1.5-lijns niveau. Een fenomeen dat als model zeker interessant kan zijn 

voor de Nederlandse gezondheidszorg.  Op deze (2e)  kernactiviteit ligt eveneens een focus. Voor verdere 

informatie wordt verwezen naar de pdf-bijlage met de power pointpresentatie. Vervolgens nam Valery 

Yanin het woord die vooral de nadruk legde op de 

vriendschappelijke relatie gebaseerd op professionaliteit. 

In vervolg op deze voordrachten vond er een ronde 

tafelgesprek plaats met naast de ambassadedelegatie 

negen deelnemers. De ambassadeur betoonde zich zeer 

geïnteresseerd in deze vorm van people-to-people-

contacts en liet zich ook uitgebreid informeren naar de 

ervaringen van de artsen, zowel Russische als 

Nederlandse. Een en ander verliep op prettige bijkans 

informele wijze. Hierbij kan worden verwezen naar het 

genoemde NRC-artikel van Michel Kerres. Als 

afsluiting werd gezamenlijk nog het CAT-lab bezocht. 

Precies om halftwee werd afscheid genomen en vertrok 

de ambassade-auto van het ziekenhuisterrein. Na de 
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lunch werd het Erismani Instituut bezocht met hartelijke ontvangst door Andrey Melentev (Dwoyka 2011) 

samen met de dermatologe Adrianiva. Ook kwam nog even langs Ludmilla Saarkoppel (Dwoyka 

2010/2016). En verder een korte ontmoeting met twee (goed Engels sprekende) jonge toxicologen: Pavel en 

Gleb Masaltsev. Misschien een goede suggestie voor een volgende uitwisseling? Andrey sprak enigszins zijn 

bezorgdheid uit over de kliniek. Het gaat om een rijksinstelling en hij vreesde dat op zo’n instelling in de 

toekomst bezuinigd zou kunnen gaan worden. Vergeleken met het ziekenhuis voelde je het ontbreken van 

flow. In de avond een diner bij de Yanin familie (echtgenote Xenia en kinderen Valery jr. en Daria (Dasja) 

in hun mooie appartement op de 14e verdieping. Valery zoals vanouds vrolijk en optimistisch. Zelfs na een 

dag hard werken. Een prima basis voor DEMMA-continuiteit.  

 
Woensdag, 12 december 

 
Deze dag wordt  besteed aan het bezoek aan twee “privat 

clinics” in Moskou zelf. De selectie kwam tot stand via  

UMCexpert (den Haag, werkbezoek Paul op 14 november 

2018) en  Elena Toshakova (Dwoyka 2005) die overigens 

momenteel in de USA verblijft. Het eerste reisdoel betrof 

de “Doctor Anna 

Clinic”,  

eigendom van een 

echtpaar dr. Anna 

(gynaecoloog) en 

Nicolay 

Marchenko 

(directeur) die zijn 

begonnen met een 

kliniek aan huis en recent deze kliniek zijn gestart in een 

flatgebouw boven een winkelcentrum aan de zuidkant van het 

centrum van Moskou, vanuit Mytischy na 3 uur (!) met de auto vanwege de verkeerssituatie. Hier worden 

betalende patienten gezien op afspraak door algemeen 

artsen en specialisten. Bij een rondleiding maakt de 

kliniek een frisse en moderne indruk met een hoog niveau 

van dienstverlening met korte toegangstijden en 

persoonlijke behandelingen. Er zijn meerdere 

specialistische spreekuren die meestal worden uitgevoerd 

door in ziekenhuizen werkzame specialisten, moderne 

behandelingsmethoden zijn aanwezig maar ook 

cosmetische behandeling,  chiropraxie worden 

aangeboden. De tweede kliniek die we bezoeken is het 

IMC het International Medical Centre in het centrum van 

Moskou waar we 

worden rond 

geleid door dr. 

Branislav 

Bogdanovich, 

cardioloog. Ook hier een privé-setting met vele specialismen, wat 

meer mogelijkheden zoals een rontgenapparaat en een rustkamer 

voor patienten. Een uitgebreide cardiologische work-up is mogelijk 

met toegang tot een uitgebreid network voor eventuelet verdere 

behandeling. 

 

Donderdag 13 december 2018 
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Om 9 .00 worden we opgehaald van het hotel  door Natalja Lapina, zij is manager van een tweetal recent  

gestarte  particuliere policlinica’s in Mytischy onder de naam Avicenna, die in 2017 ook al bezocht werd 

(zie jaarverlag 2017) Inmiddels zijn er twee locaties welke zijn gevestigd in de nieuwbouwwijken van 

Mytischi die in hoog empo worden gebouwd men verwacht dat elke vijf jaar het aantal inwoners in Mytischy 

verdubbeld, dat vanwege de wat lagere prijzen voor apparatementen maar ook immigranten. 

De vraag naar gezondheidszorg groeit en  met 

name ook de vraag naar meer service en 

klantgerichtheid zonder wachttijden (liefst 

delfde dag) spreekuren buiten kantoortijd, veel 

tijd per consult, hoge kwalificaties van de 

artsen etc. Het management in in handen van 

Natalja Lapina, die zelf niet practiseert en een 

2e baan  heeft  in  als moleculair biologe bij een 

firma in diagnostiek in Moskou. Verder wordt 

geparticipeerd door Irina Lapina (moeder van 

Natalja), gepensioneerd neurologe en al sinds 

1991 betrokken bij DEMMA en ook Julia. 

Tijdens een rondleiding worden we 

geinformeerd over de opzet en organisatie: 

Avicenna is een particulier initatief die een 

eerstelijns  en basale specialistische zorg levert. 

Er zijn generalisten werkzaam: basisartsen met een opleiding (therapisten en general pracitionners 

genaamd). Verder meerdere specialisten op parttime-basis zoals een gynaecoloog, dermatoloog, kinderarts, 

oogarts, reumatoloog, fysiotherapeut.  

Patienten kunnen rechtstreeks een afspraak maken de vergoeding vindt plaats uit eigen middelen of 

aanvullende verzekering. Avicenna (zie ook het DEMMA Annual Report 2017) is een goed voorbeeld hoe in 

het modern Rusland prive poliklinika’s een positieve bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de 

gezondheidszorg, hoewel een zekere competitive met de overheids instellingen worden nieuwe poliklinika’s  

ondersteund met subsidies. Deze bezoeken laten goed zien dat het begrip poliklinika meerdere invullingen 

kent: varierend van een door het ziekenhuis bestuurde polikliniek tot een kleine privé kliniek. Er zijn ook 

overeenkomsten: alle poliklinika’s hebben een eigen locatie, patienten kunnen rechtstreeks een afspraak 

maken en er zijn faciliteiten voor kleine verrichtingen en paramedische acitviteiten als fysiotherapie etc. 

Hoewel het niveau van dienstverlening ook in de staatspoliklinika’s gestaag verbetert bestaat een duidelijk 

tweedeling: de goed gefinancierde poliklinika’s bieden meer service, comfort en modernere 

behandelingen.Voor het poliklinikaproject van DEMMA betekent dit dat we niet kunnen spreken over dé 

policlinica maar meer over aspecten van het poliklinikasystem die in de Nederlandse situatie van 

meerwaarde zouden kunnen zijn. Feit blijft 

wel dat er poliklinika’s zijn, zowel van 

overheidszijde als particulier, welke medische 

diensten aanbieden op 1.5-zorgniveau.  

Conclusie bezoeken poliklinika’s:  ons 

bezoek aan vier instellingen was opnieuw 

zeer leerzaam met name op het gebied van de  

snelle ontwikkelingen in de Russische 

gezondheidszorg  en de toenemende 

verscheidenheid. Er is een forse groei gaande 

van particulier initiatieven en een toename 

van de  diversiteit : de standaard poliklinika 

die de 1e en 1,5 lijns zorg op zich neemt  is 

nog steeds de basis  maar de verschillen in 

uitvoering zijn groot: naast de generalisten 

(basisartsen met een korte opleiding) zijn er 
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vele specialisten werkzaam vaak om inkomen te genereren naast hun andere werkaamheden in het 

ziekenhuis of andere poliklinika’s, te vergelijken met zoals Engels artsen binnen het NHS-systeem switchen. 

Ook het niveau kan  verschillen: sommige centra hebben meerder faciliteiten (rontgen, laboratorium, 

functietests, kleine ingrepen) in huis. We kunnen dan spreken van een 1.5-lijns niveau. Andere hebben een 

network met korte lijnen voor diagnostiek en behandeling te vergelijken met een huisartsencentrum (1e-lijn). 

Met de tweedeling tussen overheidsinstellingen en zelfstandige behandelcentra ontstaat er wel een zichtbare 

kloof tussen betalende en niet betalende gezondheidszorg. Overigens neemt dat niet weg dat de 

zorginstellingen van de overheids flink bezig met een inhaalslag zoals blijkt uit ons eerdere bezoek aan de 

nieuwe poliklinika no 4 en de poliklinika no 1 die momenteel verbouwd wordt. Een andere ontwikkeling die 

ons opviel was de toenemende clientgerichtheid van de gezondheidszorg enerzijds uit 

concurrentieoverwegingen anderzijds om dat de officiele politiek is geworden waarbij zelfs bij klachten of 

vermeende medische fouten de bewijslast bij de artsen is komen te liggen. Veel artsen ervaren dit terecht als 

bedreigend.                                                                                                       

Bij deze bezoeken werd ook het poliklinikaproject van DEMMA besproken, waarbij gekeken wordt of 

elementen, zoals de 1.5-lijnszorg, van het poliklinika systeem bruikbaar zijn in Nederland. De intentie van 

DEMMA is om in 2019 een verdere uitwerking aan het project te geven door een student in Mytischy als co-

assistent (Rijks Universiteit Groningen) onderzoek te laten doen. De bezochte instellingen in Mytischi 

hebben -heel positief-  toegezegd dit te ondersteunen. 
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Bijlagen 

 
Mytischy Clinical Hospital and DEMMA  

 

Participants of DEMMA Round Table 11 December 2018 

 
1. Paul Mulkens – retired ENT surgeon of WZA (Assen) and SZE (Emmen). 

Founder of DEMMA; 

 

2. Jan Burggraaff – gynaecologist of SZE (Emmen); President of DEMMA; 

 

3. Heike Hagedorn – retired GP doctor; 

 

4. Valery Yanin MD, PhD; 16.10.1962; Director of 

Mytishchy Clinical Hospital; working in hospital 

since 1991; secretary of DEMMA-Mytishchy since 

1994; 

 

 

 

5. Ekaterina Suslova MD; 16.05.1985; Deputy 

director of Mytishchy Clinical Hospital; working 

in hospital since 2007; secretary of DEMMA-

Mytishchy; 

 

 

 

 

6. Alexandr Lebedev MD, PhD; 

14.03.1974; cardiologist of 

Mytishchy Clinical Hospital; working in hospital since 2012; member of 

DEMMA-Mytishchy; 

 

 

 

7. Ilia Melnichenko MD, 

27.01.1989; vascular surgeon of 

Mytishchy Clinical Hospital; working in hospital since 2012;  

 

 

 

 

 

8. Anton Analeev MD, 16.05.1984; CatLab vascular surgeon of 

Mytishchy Clinical Hospital; working in hospital since 2018;  

 

 

9. Ruslan Achramovich MD, 29.08.1986; 

CatLab vascular surgeon of Mytishchy 

Clinical Hospital; working in hospital since 

2013; 
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NRC-artikel 29/30 december 2018 over ambassadeur RJB in Moskou 
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Letter (14/12/2018) from ambassador RJB to Dr. Yanin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 


