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Inleiding 

      

Het jaar 2022 is op vele fronten een rampjaar te noemen: de hoop dat een bloeiperiode na de 

pandemie zou volgen en ook DEMMA haar activiteiten zou hervatten werd teniet gedaan 

door de brute oorlog in Oekraïne (UA) en de ingrijpende gevolgen hiervan voor de relatie met 

Rusland. DEMMA heeft in een vroeg stadium afstand genomen van de Russische agressie en 

haar activiteiten in Rusland gestaakt, tevens werd een donatie gedaan aan Artsen zonder 

Grenzen voor hun werk in UA. Zie ook de verklaring van het bestuur in dit jaarverslag.                                                                                    

Wel zijn in 2022 de activiteiten rond de 1,5-zorg voortgezet. Hoewel dit project is 

geïnspireerd op onze ervaringen in Rusland is onze visie op dit onderwerp een puur 

Nederlandse aangelegenheid. De toenemende problemen in de Nederlandse gezondheidszorg 

sterken ons in onze mening dat een dergelijke1,5-zorg een positieve rol kan spelen.                                                                              

Het bestuur kijkt uit naar een toekomst met vrede en wederopbouw en hoopt hierin een rol te 

kunnen spelen, mogelijk met nieuwe contacten in UA. 

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)  

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 -2e secretaris (7) 

 

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

 

                                                                                    

Erelid (niet op de foto): 

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

 

Oud-bestuurslid 

H. Hagedorn MD, Heike gepensioneerde huisarts, Assen – (4) 
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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. 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” 

 

In memoriam Guus de Groot  
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Guus was al avant la lettre een bijzonder mens. Als een praktijkopgeleide begon hij 

ambachtelijk als vakman (loodgieter). Dat vond hij na een tijdje kennelijk onvoldoende want 

op een gegeven moment koos Guus voor een academische opleiding in de letteren: de 

Russische taalkunde. Mogelijk hield de grote voorliefde van de bibliofiele Guus voor de 

Grote Klassieke Russische Schrijvers hier verband mee. Hij las deze grote literaire werken 

uiteindelijk ook in de oorspronkelijke taal. Na zijn studie woonde Guus enkele jaren in de 

metropool Moskou, ongeveer in de periode van de oprichting van DEMMA. Eenmaal weer 

teruggekeerd in Nederland kreeg Guus kennis van het bestaan van DEMMA en dat 

resulteerde in een bestuurslidmaatschap van de stichting (1993). In 2012 werd dit een 

erelidmaatschap. De grote verdienste van Guus was dat hij in staat was om DEMMA te 

impregneren met de Russische Ziel. Hij communiceerde graag op diplomatieke wijze met de 

Russische medici, uiteraard in hun eigen taal.  Begreep haarfijn de context waarbij hij ook 

vertrouwd was met het medische jargon. Bij het participeren binnen het stichtingsbestuur 

bleek Guus goed te kunnen luisteren. Daarop fundeerde hij zijn adviezen: puntig en helder. 

DEMMA kon daar goed zijn voordeel mee doen. In het uitwisselingsjaar 1995 verbleef hij 

samen met de kinderarts Nelck voor een volle twee maanden in Mytischi. Dat was afzien 

maar het verschafte toen erg veel inzicht in de structuur en in de werkwijze van de 

ziekenhuizen. Helaas kampte Guus in zijn laatste levensjaren met longproblemen welke hem 

uiterst handicapten. Het overlijden van Guus betekent een groot verlies voor DEMMA maar 

de waardevolle herinnering blijft.  PM. 

 

 

                   OVERZICHT van 2022 ACTIVITEITEN: 

 

• Geen uitwisselingen in 2022 (zie ook de statistische gegevens hieronder) 

• Promotie van “1.5-zorg” (poliklinika)op 28 november in Groningen 

 

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

 Er werd in 2022 driemaal vergaderd op 25/2, 12/5 en 9/11. Tijdens de vergadering van 25 

februari werd met een feestelijk tintje afscheid genomen van Heike Hagedorn. Zij had al in 

2021 aangegeven te willen stoppen wegens veranderingen in haar werksituatie. 

  
 

Stoppen met alle uitwisselingen na 24 februari. En een donatie aan 

Oekraïne in april. 

 
In verband met de oorlog tegen Oekraïne door Rusland als agressor werd besloten om per 

direct te stoppen met alle uitwisselingen. Voor onbepaalde tijd. De tweepoot DEMMA werd 

nu gereduceerd tot een éénpoot. De promotie van het 1.5-zorgmodel wat door DEMMA 

jarenlang werd bestudeerd en onderzocht zal wel worden gecontinueerd en mogelijk ook 

uitgebreid. Zeker nu ook bekend is dat hetzelfde model ook in Oekraïne bestaat. Misschien 

een idee dat DEMMA zich in de toekomst gaat oriënteren op dat land (UA)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Omdat door het stopzetten 

van alle uitwisselingen 

budget was vrijgekomen 

werd besloten dit geld nu 

toe te wijzen voor hulp aan 

het belaagde land Oekraïne.  
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Voortgang van het overleg met de Provincie over het 1.5-zorgmodel. 

  
 

In 2022 zijn er geen overlegmomenten geweest. Dit wordt door DEMMA  

betreurd ook al bestaat er begrip voor de verstorende factor die is ontstaan door 

de onverkwikkelijke politieke situatie. Hopelijk kan in 2023 een inhaalslag 

worden gemaakt. Voor nadere informatie kan nog worden verwezen naar het 

DEMMA jaarverslag 2021 (website). 

  

 

Promotie van het 1.5-zorgmodel (type poliklinika). Een presentatie in 

Groningen op 28 

november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY6N668fvPAhXDDywKHfdIA8kQjRwIBw&url=http://www.burgerkrachtindrenthe.nl/provincie-drenthe/&psig=AFQjCNFIltw7yiPq-MgE0BBaoDve5CQ1zQ&ust=1477688683500356
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFuZSO8vvPAhWLbZoKHVDfBMEQjRwIBw&url=http://www.provincie.drenthe.nl/loket/veelgestelde-vragen-0/&psig=AFQjCNFIltw7yiPq-MgE0BBaoDve5CQ1zQ&ust=1477688683500356
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Toelichting op “Help de dokter verzuipt”. 

 

Fondsenwerving 

 
Ook in 2022 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 blijft erg gelukkig met deze trouwe support. 

 

Financieel jaarverslag. 

 
Na goedkeuring door de kascommissie werd het verslag door de 

vergadering overgenomen en aanvaard. Dit jaar opnieuw minder kosten als 

gevolg van het ontbreken van uitwisselingen. De website genereert de 

meeste kosten maar ook de donatie aan de Artsen zonder Grenzen in Oekraïne had impact. 

Ook de ondersteuning van Noord Negentig Groningen blijkt een stabiele factor (zie 

“fondsenwwerving”). 

 

                                    
   

Referenties:  

 

 Verslagen van DEMMA bestuursvergaderingen 2022 

 Financieel jaarverslag 2022 

 Oekraïne verklaring mei 2022 (zie bijlage) 

 

 

 

 

Eindredactie: PM, secretaris 
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BIJLAGE 


