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Projectplan Semper Amici 2018-2021 

Doelstelling van Semper Amici
Het ondersteunen van de huisartsen in en rond Iasi. en het verbeteren van de kwaliteit van de huisarts-
geneeskunde in Roemenië. Semper Amici is een stichting die met financiële ondersteuning van donateurs 
deze doelstelling wil bereiken. Voor 2018-2021 wordt getracht het project uit te rollen over meerdere 
universiteitssteden in Roemenië.

Huidige situatie
De huisartsen in Roemenië zijn minder getraind in praktische vaardigheden en verrichtingen. Derhalve worden trainingen aange-
boden gericht op praktische vaardigheden. 

Gewenste situatie
De vraag van de Roemeense collegae is om “train de trainers cursussen” vanuit Iasi aan te bieden aan ‘talenten’ in de universi-
teitssteden om meer aandacht voor de vaardigheden en praktische nascholingen te krijgen. Men wil uiteindelijk het onderdeel 
‘trainen van vaardigheden’ opgenomen zien in de huisartsenopleiding en bij de zorgverzekeraar voor die speciale verrichtingen 
een tarief verkrijgen. 
Het is noodzakelijk daarvoor huisartsen op te leiden en te certificeren, die daarna deze trainingen kunnen gaan geven. Deze 
werkwijze wordt in een stappenplan beschreven. Semper Amici zal ondersteunen bij de opzet en uitvoering van de ‘train de trai-
ners’ cursussen, het schrijven van een stappenplan en het ontwikkelen van een pilot. De resultaten van het trainingsprogramma 
zullen aan de verzekeraar worden gemeld. De onderwerpen voor 2018 - 2021 zijn:

1. KNO-vaardigheden, waaronder otoscopie
2. Oogheelkunde; diagnostiek van het rode oog, visusbepaling, verwijdering corpus alienum
3. Injectietechnieken bewegingsapparaat
4. Kleine chirurgische ingrepen 
5. Behandeling ulcus cruris (zwachtelen, verband technieken)
6. Neurologisch onderzoek en beleid bij, hoofdpijn, duizeligheid en tremoren

Stappenplan projectvoorstel:
a. projectvoorstel formuleren
b. cartikel in Romanian Medical Magazine
c. afspraken maken met trainers en vragen om evaluatie
d. extra accreditatie punten voor trainers 

Plan van aanpak

Financiën
Semper Amici beschikt over een kleine vaste groep donateurs onder de naam: ‘Vrienden van Semper Amici’.  Voor dit plan wordt 
gezocht naar een substantiële bijdrage voor drie jaar.

Semper Amici, februari 2018

Datum Actie

Jan-juni 2018 Voorbereiden projectvoorstel en Train de Trainerscursus (1 en 2)

13-18 juni 2018 bespreken projectvoorstel en  starten eerste Train de trainerscursus

September 2018 Voortgang bespreken projectvoorstel en inzet trainers met SMF

2019 trainers inzetten, train de trainerscursussen (3 en 4)

2019  Evaluatie project en inzet trainers

2019  Resultaten eerste groepen naar verzekeraar/universiteit

2020  Train de trainerscursussen (5 en 6), afsluiten project en overdragen aan SMMF

Najaar 2020 Afspraken samenwerking Semper Amici/SMMF en afsluiten project
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