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1.Inleiding 

2013 

Nu Semper Amici inmiddels 13 jaar actief is in Roemenië rijst de vraag: moeten we nog wel doorgaan met het project. 
Ook donateurs kunnen zicht dit afvragen immers “Roemenië hoort nu toch bij de EU en kan genoeg subsidies krij-
gen”.

Die Europese subsidies zijn evenwel  heel lastig te verwerven, zelfs voor ons Nederlanders; het vergt een enorme hoe-
veelheid in te vullen documenten en dus tijd. Nu zijn er wel organisaties die dit voor de aanvrager willen doen, maar 
die vragen 50% van de subsidie opbrengst. Dat gaat ons te ver.

Dus is onze conclusie: Semper Amici heeft nog steeds een dankbare taak bij de ondersteuning van de hard werkende 
huisartsen In Roemenië, die nog steeds strijden voor erkenning van hun vak en voor een fatsoenlijke honorering. 
Dankzij de input van Semper Amici is hun positie de laatste jaren zeker verbeterd.

De bestuursleden van Semper Amici zijn gemiddeld twee maal per jaar in Roemenië (meestal in Iaşi) met een keur 
aan cursussen:  Cursussen voor Roemeense artsen over medische onderwerpen (meestal gebaseerd op de Nederlandse 
NHG standaarden), trainingen in tal van medische vaardigheden; diverse keren zijn er ook al combinatiecursussen 
gehouden voor Nederlandse en Roemeense artsen samen; Vele Nederlandse artsen kwamen zo in contact met Roe-
meense artsen. 

In 2013 zijn nascholingen op het platteland en in Iaşi gegeven en zijn plannen gemaakt voor een bezoek aan Neder-
land in 2014.

2. Doelstelling
Semper Amici heeft als doelstelling: Het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van de eerstelijns gezond-
heidszorg in Iaşi.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
het bevorderen van kennis en vaardigheden van de artsen in de eerste lijn; 
het bieden van ondersteuning aan het management van de regionale huisartsenvereniging is Iaşi en
het bieden van hulp bij het ontwikkelen van faciliteiten ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg.

3.Organisatie
Samenstelling bestuur
Paul H.J. Heuberger, huisarts n.p., voorzitter
Arie van Beelen, huisarts, vice-voorzitter
Erna van Muijden-Karssen, secretaris-penningmeester
Cassandra Zwaan-Gagenel, huisarts, lid

Samenstelling adviesraad
Siebe Katsma, voorzitter Harry Venema Stichting
Jaap Nanninga, geronto psychiater
Anneke van Steenbergen-Postma, geregistreerd psychotherapeut
Prof Dr. Theo Voorn, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde
Annebet Willink, organisatieadviseur

Vergaderen
Semper Amici vergaderde de eerste woensdag van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus. Semper Amici heeft 
in Iaşi vergaderd met het bestuur van de SMMF tijdens de nascholingsweek met als doel de voortgang en planning 
2014. 



Vergadering met het bestuur van de SMMF
Op 23 mei werd de jaarlijkse vergadering met het bestuur van de SMMF gehouden. Wij evalueerden de recent gegeven 
cursus en we complimenteerden het bestuur met de presentatie, die deze groep huisartsen gaf tijdens een congres in 
Boekarest, waar Semper Amici vertegenwoordigd werd door de voorzitter.
Uitwisseling en het maken van plannen voor 2014 was onderdeel van de agenda.
Een van de wensen van de Roemeense collegae was om met huisartsen en beleidsmakers naar Nederland te komen. 
Naast een inzicht in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland is onder meer interesse in de Nederlandse 
computerprogramma’s (HIS). Daarbij is men in Roemenië gestart met een project in het kader van palliatieve zorg en 
thuiszorg. Er zijn dus veel activiteiten waar kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld.

4. Activiteiten
Werkbezoek en nascholing mei 2013

Werkbezoek
De reis startte met een bezoek aan een conferentie in Boekarest. Deze conferentie werd georganiseerd door de  
CNSMF  waarbij Theo Voorn, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde en Paul Heuberger, huisarts en voorzitter Sem-
per Amici als spreker waren uitgenodigd. Beiden maken deel uit van de Stichting tot Bevordering van de Kwaliteit van 
de Gezondheidszorg in Roemenië.. 
Het congres stond in het teken van de presentatie van een aantal standaarden die men voor de Roemeense huisart-
sen had ontwikkeld.
Het was bijzonder om te zien dat de groep uit Iasi een interactieve presentatie gaf die duidelijk anders was dan de 
overige. Kennelijk hadden de trainingen en cursussen die door Semper Amici in Iaşi werden georganiseerd hun effect 
gehad. Daar was Semper Amici best trots op.

Nascholing 21-23 mei 2013
Het was een experiment. Een carrousel. Nu eens niet de deelnemers van heinde en verre naar Iaşi te laten komen, 
maar met een identiek programma een dag in Pascani en een dag in Roman cursus te geven. Beide steden liggen op 
zo’n 80 km van Iaşi. (ruim 1,5 uur rijden). Reden voor dit experiment was de vraag van artsen in die regio’s, omdat 
zij moeilijk naar Iaşi konden komen en graag een keer een cursus van Semper Amici wilden bijwonen
De onderwerpen werden door Roemeense huisartsen in het Roemeens gegeven en waren voorbereid door een duo 
(Nederlandse en Roemeense huisarts).
Deze onderwerpen waren in 2012 in Iaşi gegeven.

Inhoudelijk was het een goede cursus. De organisatie van de palliatieve zorg, zowel praktisch als medisch inhoudelijk 
kwam aan de orde. 
Aurel Condrea en Cyprian Vornicu huisartsen in Iasi presenteerden het onderwerp organisatie van de Palliatieve Zorg. 
Er was veel discussie. Door Maria Ionita en Juliana Picioreanu werd de door de Roemeense huisartsen ontwikkelde 
standaard Depressie voor het voetlicht gebracht.
Florin Moldovan, huisarts  in Bivolari (ca 50 km ten Noorden van Iaşi) gaf een presentatie van zijn praktijk/annex 
huisartsenpost. Arie van Beelen, huisarts, gaf inzicht in een Nederlandse praktijk.
Joop Raams, huisarts in Amersfoort, schetste de ontwikkelingen die in Nederland gaande zijn bij zorggroepen. o.m.  
over subspecialisaties en „anderhalve lijns centra”. 

Het was jammer dat de opkomst te wensen overliet. Zowel Semper Amici als de SMMF, de organisatie in Roemenië, 
proberen te achterhalen waardoor dit komt.
Het was een experiment: deels geslaagd (inhoudelijk) deels wat teleurstellend (opkomst)
De deelnemers die er waren, waren uiteraard wel positief. Semper Amici kwam voor het eerst hun kant op. Normaal 
moeten zij 1 tot 2 uur rijden om een nascholing van ons te volgen in Iaşi. Nascholen om de hoek is in Roemenië een 
luxe.

In Iaşi zelf was een ochtend gepland om vaardigheden te trainen. Er werd geoefend in het onderzoek van het oog, in 
otoscopie en in  het schouderonderzoek. 



Samenwerking Stichting tot Bevordering Kwaliteit v.d. Gezondheidszorg in Roemenië
Sedert 2007 maakt Paul Heuberger ook deel uit van het bestuur van deze stichting, die een wat ruimere doelstel-
ling heeft dan Semper Amici.  Het bestuur bestaat verder uit Prof Dr Koos van der Velden hoogleraar Public Health 
in Nijmegen en  Niek de Jong, voormalig voorzitter van ZN. Prof Dr Theo Voorn fungeert als vaste adviseur van deze 
stichting. 
De Stichting is voornemens zich in 2014 op te heffen en het saldo met een bestemming te doneren aan Semper Amici.

5. Projecten
Voortgang project “Water en Vuur” project
Op de balans staat een bedrag bestemd voor het Water en Vuur project. Mochten nieuwe kandidaten zich aandienen 
dan wordt dit aangewend. In 2013 is geen plan ingediend.

6. P.R.
Website en 
Nieuwsbrief
In 2013 is de Nieuwsbrief eenmaal verschenen. 

7. Donateurs en sponsors
Semper Amici heeft een kern van circa 100 donateurs die jaarlijks een vast bedrag doneren. Scanmail en Van Muijden 
en Partners verzorgen kosteloos het drukwerk voor de Nieuwsbrieven. De Stichting Estia doneert jaarlijks een sub-
stantieel bedrag. 

8. Tot slot
Tijdens het laatste bezoek in mei j.l. werd eens te meer duidelijk dat de manier waarop Semper Amici kleinschalig een 
groep huisartsen ondersteunt veel effect heeft. Dat was o.m. duidelijk te merken tijdens het congres dat in Boekarest 
werd gehouden.
Semper Amici heeft gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van volksgezondheid, deze waren erg geïn-
teresseerd in de Nederlandse zorgmodellen. Daarom zullen in 2014 enkele vertegenwoordigers van overheid en zorg 
verzekeraar worden uitgenodigd om in Nederland te praten met beleidsmakers bij de LHV en VWS.

Dank aan alle donateurs die de steun aan de huisartsen in Roemenië mogelijk maken.

Erna van Muijden-Karssen, Secretaris/penningmeester
September 2014


