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Inleiding Ook 2021 (in het dertigjarige bestaan van DEMMA) stond 

volledig in het teken van het Covid-19virus dat opnieuw, voor het 

tweede jaar, sterk blokkerend heeft gewerkt. Gevolg: wederom in het 

geheel geen uitwisselingen met RU. Wel continueerden de binnenlandse activiteiten rond de 

promotie van het beproefde 1.5-zorgsysteem (type poliklinika). Hierover werd ook al in het 

vorige jaarverslag uitgebreid melding gedaan. In het verslagjaar 2021 werd over dit systeem 

inhoudelijk gecommuniceerd met het ministerie van VWS én de Provincie Drenthe. Zie 

hiervoor verder in dit jaarverslag. De NL-ambassade in Moskou kreeg een nieuwe 

ambassadeur (de heer Beschoor Plug) en hij heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het 

Comité van Aanbeveling. Ook het stichtingsbestuur werd uitgebreid en collega Marie-José 

Pelinck (gynaecologe in de Treant Zorggroep Drenthe) kon worden verwelkomd als nieuw 

bestuurslid.                              Jan Burggraaff, voorzitter  

 

 

Bestuursleden stichting DEMMA   
 

J.M. Burggraaff MD, Jan gepensioneerde 

gynaecoloog, Emmen – voorzitter (1)  

P.S.J.Z. Mulkens MD PhD, Paul 

gepensioneerde KNO-arts, Assen – 

secretaris (2)  

R.J. Hissink MD, Rutger vaatchirurg, 

Emmen – penningmeester (3)  

H. Hagedorn MD, Heike gepensioneerde 

huisarts, Assen – 2e secretaris (4) 

E.J. Lutgert LLM, Ernst business 

consultant, Assen – representant van het 

CvA (5) 

A. Schuiling-Morgatcheva, Alyona 

muzieklerares/concertpianist en expert in 

Ru. – cultuur & communicatie- Nieuw 

Amsterdam (6) 

K. Grevers, Karen, RPh, apotheker  

Meppen–lid (7) 

 

M.J. Pelinck, Marie-José, MD PhD gynaecoloog Norg- lid (8) 

 

                                                                                       

Ereleden (niet op de foto): 

C.P. Tuinman MD, Kees -gepensioneerde bedrijfsarts Shell, Voorschoten 

G. de Groot, Guus - Ru. correspondent en vertaler, Assen  
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DEMMA–M (Mytischi) bestuursleden en collegae   
 

Valery Yanin MD, PhD– directeur Alexandrov ziekenhuis en vast aanspreekpunt 

Jekaterina Suslova, onderdirecteur Mytischi hospitaal (inclusief poliklinika’s)  

Vladimir Chvorov MD PhD, uroloog Mytischi Hospital  

Natalya Lapina Sc PhD, moleculair bioloog – directielid poliklinika “Avicenna” te Mytischi 

Ludmilla Saarkoppel, professor neurologie - vroegere chefarts Erismani Instituut Mytischi  

Alexander Lebedev MD, cardioloog Mytischi Hospitaal  

Andrey Melentev MD, cardioloog Erismani Instituut Mytischi 

 

Comité van Aanbeveling (alfabetische volgorde)  

 

Dhr. Victor S. Azarov, burgemeester Mytischi Regio (RU) 

Dhr. Gilles Beschoor Plug, Zijner Majesteits ambassadeur in Moscow 

Dhr. Jelle Brandt Corstius, Nederlandse publicist en Rusland correspondent 

Mevr. Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in de Provincie van Drenthe 

Dhr. Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen 

Dhr. Ernst Lutgert LL.M., business developer in S.E. Asia Pacific regions (Drenthe) 

Dhr. Marco Out Msc, burgemeester van Assen, hoofdstad van Drenthe 

Dhr. Derk Sauer, CEO Independent Media – “The Moscow Times” 

 

 
De heer Beschoor Plug werd in 2021 lid 

van het Comité van Aanbeveling 
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                   OVERZICHT van 2021 ACTIVITEITEN: 

 

• Geen uitwisselingen in 2021 (zie ook de statistische gegevens hieronder) 

• Promotie van het beproefde systeem van “1.5-zorg” (type poliklinika) 

 

 

Statistische gegevens van DEMMA-uitwisselingen sinds 1991 (n=196) 

 

 

 Bestuursvergaderingen  

                                                                                                                               

Er werd in 2021 vijfmaal vergaderd (op 

7/4, 19/5, 18,8, 18/9 en 25/11). Drie keer 

in een Zoom-sessie.  

  
 

NB ook de Russische collegae Lebedev en   

Yanin (middelste rij links en centrum) 

Zoomden soms mee 
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Voortgang van de promotie van het 1.5-zorgmodel (type poliklinika). 

  

 
Op verzoek van mevrouw Jetta Klijnsma (CdK Provincie Drenthe) had 

er op 2 november 2021 in het provinciehuis, op de kamer van de CdK, 

uitgebreid overleg plaats. Aanwezig hierbij waren de DEMMA-

bestuursleden Marie-José Pelinck, Paul Mulkens en Ernst Lutgert. Het 

hoofdonderwerp voor dit overleg was het model van 1.5-zorg (type 

poliklinika) waarmee DEMMA inmiddels zoveel ervaring mee heeft 

opgedaan. Na een presentatie hierover toonde mevrouw Klijnsma zich 

zeer enthousiast over dit gepresenteerde systeem. In dit verband sprak zij ook haar 

bezorgdheid uit over het vastlopen van de 1e lijn, vooral hier in de regio. Het blijkt extreem 

moeilijk te zijn voor huisartsen die met pensioen willen om een opvolger te krijgen. 

Bovendien wordt soms gezien dat jonge huisartsen afhaken uit onvrede over de 

werkomstandigheden.  Dreigt hier niet een zorginfarct in de 1e lijn? Zou, om deze negatieve 

trend te keren, dit model van 1.5-zorg toegevoegde waarde kunnen hebben? De 1e lijn krijgt 

dan veel meer body en het werkplezier zou hierdoor kunnen worden vergroot. Brainstormend 

vroeg Jetta Klijnsma zich nu af of het Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen (onderdeel van 

Treant Zorggroep) mogelijk geschikt zou kunnen worden gemaakt als een pilot 1.5-

zorgcentrum hier in de provincie Drenthe. De CdK stelde DEMMA concreet het volgende 

voor. Schort het bestaande contact hierover met VWS voorlopig op (en in goed overleg met 

de VWS-ambtenaar Adriaan Brouwer werd dit zo op elkaar afgestemd). Vervolgens wil de 

provincie nu dit initiatief verder naar zich toe trekken. Dit 1.5-zorgmodel zal nu geagendeerd 

gaan worden in een breder organisatorisch zorgoverleg namelijk in de zogenaamde Zorgtafel. 

Hiervoor krijgt de d-g (directeur generaal) van VWS mevr. Rony van Diemen ook een 

uitnodiging. Op die manier is de link met VWS dan weer gelegd maar nu vanuit een andere 

insteek. Wordt vervolgd.  

 

Fondsenwerving 

 
Ook in 2021 ontving DEMMA met plaatsing van een advertentie 

(sinds 2019) wederom financiële ondersteuning van “Noord Negentig” 

uit Groningen, een groep van belastingadviseurs die vooral actief is in 

de medische sector. DEMMA is erg gelukkig met deze trouwe support. 

 

Financieel jaarverslag. 

 
Na goedkeuring door de kascommissie werd het verslag door de vergadering overgenomen en 

aanvaard. Dit jaar veel minder kosten als gevolg het ontbreken van uitwisselingen. Maar ook 

minder inkomsten. De meeste kosten zitten momenteel in de website. 

 

                                    
   

Referenties:  

 Verslagen van DEMMA bestuursvergaderingen 2021 

 Financieel jaarverslag 2021 
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