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Stichting CapaCare Nederland 

CapaCare is in 2009 opgericht in Noorwegen als een niet-gouvernementele organisatie. De 
organisatie heeft als doel medische capaciteiten van gezondheidswerkers te ondersteunen in 
lage-inkomenslanden. In 2011 is CapaCare een chirurgisch trainingsprogramma gestart in 
Sierra Leone. Dit programma focust op ‘task-sharing’, wat inhoudt dat chirurgische taken 
worden geredistribueerd onder gekwalificeerde gezondheidswerkers die niet noodzakelijk 
arts zijn. Deze methode wordt door onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
geadviseerd in landen waar er een significant tekort is aan chirurgen en chirurgisch 
georiënteerde artsen. 1 

Dit chirurgische trainingsprogramma (STP) betreft drie jaar en wordt verzorgd in nauwe 
samenwerking met de overheid van Sierra Leone. Daarnaast zijn internationale en nationale 
medische specialisten betrokken bij het uitvoeren van het programma. Het programma richt 
zich op de chirurgische en obstetrische aandoeningen die het meest voorkomen en grote 
impact kunnen hebben op de individuele gezondheid. Hierbij wordt niet alleen aandacht 
besteed aan het onderwijzen van de essentiële chirurgische ingrepen die levensreddend zijn, 
maar ook de indicatiestelling en pre- en postoperatieve zorg.   

CapaCare heeft vanaf de start van het chirurgische programma statistieken bijgehouden, de 
implementatie en het effect van het programma en de nieuwe getrainde gezondheidswerkers 
onderzocht. De onderzoeken laten zien dat het veilig is om gemotiveerde 
gezondheidswerkers te trainen in essentiële chirurgische ingrepen en dat ze een evidente en 
progressieve bijdrage aan de nationale chirurgische capaciteit in Sierra Leone leveren. 
Hierdoor hebben mensen in Sierra Leone, met name in de gebieden buiten de steden, een 
grotere kans om een levensreddende ingreep te ondergaan in de overheidsziekenhuizen 
wanneer dit nodig is.  

CapaCare onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot uitbreiding van het chirurgische 
trainingsprogramma, zowel in Sierra Leone als implementatie in buurland Liberia. Daarnaast 
gaat CapaCare in de komende jaren samenwerken met een Duitse NGO, German Doctors, en 
Partners In Health (PIH), om een soortgelijk trainingsprogramma voor kindergeneeskunde en 
interne geneeskunde op de zetten in Sierra Leone. Tevens maakt de organisatie zich hard 
voor bewustwording en hierdoor verbetering van de globale ongelijkheid met betrekking tot 
toegang tot chirurgische zorg bij diverse organisaties in Europa.   

De afgelopen tien jaar heeft CapaCare zich uitgebreid.  Samenwerking met donoren als 
NORAD (Noorse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking) en UNFPA (Bevolkingsfonds 
van de Verenigde Naties) hebben hieraan bijgedragen.  Met het oog op de toekomst, om de 
activiteiten van CapaCare op een duurzame manier uit te breiden, heeft er in 2020 een 
herstructurering van de organisatie plaatsgevonden. Dit betekent dat de verschillende 
betrokken landen niet meer alleen vanuit Noorwegen worden aangestuurd. Er is nu 1 
overkoepelende council CapaCare International, zie ook het bijgevoegde organogram in 
figuur 1.  

Binnen het internationale bestuur zal CapaCare Nederland worden vertegenwoordigd door 
een vast aantal Nederlandse bestuursleden.  De oprichting van stichting CapaCare Nederland 
is tevens onderdeel van deze herorganisatie.  
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Fig. 1.  Organogram CapaCare 

 

De stichting CapaCare Nederland zal een ondersteunende (adviserende en uitvoerende) rol 
hebben binnen de organisatie. De huidige bestuursleden hebben allen gewerkt als Arts 
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) aan het CapaCare 
opleidingsproject in Sierra Leone en kennen hierdoor de visie en werkzaamheden op intieme 
wijze.  

Als CapaCare Nederland denken wij met name een bijdrage te kunnen leveren aan het 
verbeteren van de kwaliteit van medisch onderwijs (voor zowel de huidige studenten alsook 
de werkende afgestudeerden) en de begeleiding van de medische coördinatoren in Sierra 
Leone.  

Als bestuur van Stichting CapaCare Nederland zijn we bewust van onze capaciteiten en 
ervaringen. Maar ook van onze beperkingen. In essentie zijn we een homogene groep AIGT en 
hebben derhalve voor een structuur gekozen met een raad van adviseurs. In 2020 zijn er 
verschillende professionals benaderd met een diverse achtergrond die interesse hebben 
getoond om onze stichting te adviseren. Daarnaast is er een uitvoerend platform in het leven 
geroepen om het bestuur bij te staan in specifieke projecten. Deze denktank is in de loop van 
2020 aangesterkt met studenten en alumni met een verscheidenheid aan achtergronden. 

 

 
Fig. 2.  Organogram Stichting CapaCare Nederland 2021 
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Algemene doelstellingen CapaCare Nederland 

De visie van Stichting CapaCare Nederland is het bevorderen van een duurzame 
ontwikkeling van competenties van gezondheidswerkers in lage-inkomenslanden. 
Om deze missie (in samenwerking met gehele organisatie CapaCare te bereiken) zijn 
de volgende doelstelling opgericht.  
 
1. Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding van de gezondheidswerkers 

door middel van: 
a. Curriculumontwikkeling; 
b. Het selecteren en begeleiden van (gast)trainers;  
c. Het begeleiden en intervisie verzorgen van medische coördinatoren in 

Sierra Leone. 
2. Het ondersteunen van "lifelong learning" van afgestudeerde 

gezondheidswerkers van het chirurgische trainingsprogramma 
3.  Het opzetten, versterken en onderhouden van een netwerk binnen en buiten 

Nederland.  
4.	 Het werven van de daarvoor benodigde fondsen.  
5. 	 Nazorg leveren met betrekking tot het overlijden van Wouter Nolet. 
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Jaarplan 2021 

In het tweede beleidsjaar van Stichting CapaCare Nederland zal de ingeslagen weg van het 
eerste jaar in grote lijnen worden voortgezet.  De doelstelling blijven complementair aan de 
CapaCare organisatie en zijn afgestemd en goedgekeurd in de CapaCare council vergadering 
op 16 februari 2021. Zie voor meer informatie ook het logframe 2021 in appendix 1. 
 
Doelstelling 1: Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding van de 
gezondheidswerkers. 
 
Activiteit 1.1: Curriculumontwikkeling 
Het curriculum van het STP is de leidraad van de opleiding. Het is essentieel dat de 
leerdoelen, de leeractiviteiten en de toets momenten goed beschreven en uitgevoerd 
worden om de kwaliteit van de opleiding te blijven waarborgen.  
In grote lijnen wordt het curriculum van het programma voor ‘emergency and essential 
surgical care’ van de Wereld Gezondheid Organisatie aangehouden. Het curriculum is in de 
loop van de afgelopen jaren aangepast aan de lokale context in Sierra Leone. Wij zien 
curriculumontwikkeling als een continu proces in samenwerking met de belangrijkste 
belanghebbende (trainers, studenten, CapaCare SL, Ministerie van Gezondheid in Sierra 
Leone). In 2020 heeft er een ‘need-analysis’ plaats gevonden. Hieruit zijn de volgende drie 
prioriteiten voortgekomen.  
Allereerst de noodzaak voor een gestructureerder curriculum waarin leerdoelen, toetsing en 
evaluatie met elkaar overeenkomen. Hierin zijn de eerste stappen gezet om de basisstructuur 
van het curriculum te verbeteren uitgaande van een workplace based curriculum.  Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van ‘Entrustable Professional Activities’ (EPA’s) om duidelijke 
meetbare ontwikkelingsmijlpalen te identificeren en implementeren. Dit ter verduidelijking 
van zowel trainers als studenten.  
Ten tweede werd de noodzaak gezien om binnen de werkgroep chirurgie consensus te 
verkrijgen over de inhoudelijke leerstof. Daaropvolgend zijn er verschillende vergaderingen 
geweest waarin discussies plaatsvonden met internationale trainers en studenten. Er is nu 
een duidelijk document met de inhoud van de chirurgische syllabus.  
Als derde kwam naar voren dat de toetsing en evaluatie van de STP studenten verbeterd 
dient te worden. Dit zal als prioritiet worden meegenomen naar 2021.  
 
1.1.1. Het ontwikkelen van een voorstel tot het verbeteren van prioriteiten en implementatie 
Er zal in 2021 verder gewerkt worden aan de (bovengenoemde) prioriteiten die naar voren 
zijn gekomen in de need-analysis van 2020. Hierbij is het belangrijk dat alle werkgroepen van 
de verschillende specialismes EPA’s gaan uitwerken.  
Ook zal er aandacht gaan naar toetsing en evaluatie van de studenten. Het is noodzakelijk om 
de bestaande evaluatiemethodes te evalueren en herzien indien nodig. Dit zal toepasbaar 
moeten zijn op de context van Sierra Leone. Een potentieel idee is om bij de evaluatie van 
studenten meer gebruik te maken van afgestudeerden. Ook dit zal in 2021 verder uitgewerkt 
moeten worden.   
Uiteraard is de implementatie van bovenstaande ideeën geheel afhankelijk van de 
ontwikkelingen binnen de huidige coronacrisis.  
 
1.1.2. Evalueren van het aangepaste STP-curriculum 
Een jaar na implementatie zal het nieuwe curriculum geëvalueerd worden bij alle betrokken 
partijen. Mochten er eerder punten van feedback zijn worden deze meegenomen in eerdere 
evaluaties.  
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1.1.3. Verkennen van innovatieve leermethoden   
CapaCare zal in 2021 betrokken blijven bij het exploreren van innovatieve leermethoden zoals 
‘distant learning’ en het gebruik maken van interactieve medische applicaties. Het doel is om  
de kennisoverdracht voor de STP studenten makkelijker te maken en te stimuleren.  
Een mogelijke samenwerking met SHE collaborates verbonden aan de universiteit van 
Maastricht zou dit proces verder kunnen ondersteunen. Momenteel wordt er een plan 
ingediend bij NUFFIC.  
 
Activiteit 1.2: Selecteren en begeleiden van (gast) trainers voor het STP 
 
1.2.1. Assisteren met de selectie en managen van trainers voor obstetrische cursussen 
CapaCare NL zal in 2020 CapaCare International assisteren bij het selecteren, voorbereiden en 
evalueren van expert trainers voor de obstetrische cursussen die georganiseerd worden in 
Masanga, Sierra Leone. Ook dit jaar wordt de ‘Advanced Emergency Obstetric and Neonatal 
Care’ (EmONC) cursus georganiseerd voor zowel studenten van het chirurgisch 
trainingsprogramma (STP) en artsen (MDs). De cursus duurt 5 tot 10 dagen en per cursus zijn 
2 trainers (obstetrische specialisten) nodig die worden geselecteerd op onderwijservaring. De 
gasttrainers worden voorbereid middels een persoonlijke pre-briefing. Na afloop volgt er een 
evaluatie waarbij de input van de studenten en van de trainers wordt meegenomen. Het 
beschikbare lesmateriaal wordt up to date gehouden en aangepast naar gelang 
ontwikkelingen in dit vakgebied.  
 
1.2.2. Her evaluatie van trainingsmateriaal voor de obstetrische module  
In het eerste en tweede kwartaal van 2021 wordt er met hulp van het executive platform lid 
Gulia Mönnink aan een uniform trainings format gewerkt. Ook wordt er alternatieve input 
(Global Library of Women: GLOWN) verkent. Het streven is om in 2021 dit nieuwe trainings 
format te kunnen presenteren aan de obstetrische trainers met input van de nationale 
coördinatoren.  
 
Activiteit 1.3: Begeleiden medische coördinatoren (MCs) in Masanga 
Masanga Hospital is een district ziekenhuis in Sierra Leone en is de basis van waar uit het STP 
wordt georganiseerd. Het STP wordt in Sierra Leone gecoördineerd door een arts (de 
Programma Coördinator), die vanuit de executive board van CC International wordt 
aangestuurd. Per 2021 verwachten we één en mogelijk twee nieuwe coördinatoren, waarbij 
er een nieuwe verdeling in activiteiten zal plaats vinden. Deze personen werken nauw samen 
met de ‘Medische Coördinator’ van Masanga Hospital. Anno 2021 zijn deze coördinatoren 
van Nederlandse afkomst en zijn gespecialiseerd als arts internationale gezondheidszorg en 
tropengeneeskunde (AIGT).  Werken en wonen als expat in Masanga is veeleisend, onder 
andere door de beperkte middelen, culturele en communicatieverschillen. Het klinisch en 
projectmatige werk als arts gaat gepaard met veel verantwoordelijkheden evenals stressvolle 
gebeurtenissen en ethische dillema’s. Daarnaast spelen de artsen op dagelijkse basis een 
belangrijke rol in het STP en zijn ze een rolmodel voor de studenten.  
Het is dan ook van belang dat de artsen zich ten allen tijden gesteund en begeleid worden. CC 
NL neemt deze taak op, uit naam van en in nauwe samenspraak met CapaCare International. 
De volgende doelstellingen om de juiste steun en begeleiding zijn opgesteld;  
 
1.3.1. Het vaststellen van duidelijke communicatiemethoden 
CC NL werkt aan verduidelijking van de communicatie en verantwoordelijkheidsstructuren 
binnen de gehele CC organisatie, welke functioneert als intercontinentale organisatie. 
Daarnaast vinden er regelmatige (op vaste tijdstippen; 1 x per 2 weken) werk overleggen 
plaats tussen de artsen in Sierra Leone en de executive board van CC International. Deze 
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overleggen zijn grotendeels bedoeld om (dagelijkse) praktische en inhoudelijke zaken te 
bespreken.  
 
1.3.2. Het verzorgen van reguliere intervisie 
CapaCare NL zal in 2021 het begonnen intervisie programma van de medisch coördinatoren 
en hun partners voortzetten. Dit zal met name plaatsvinden via videoconferenties met 
gekwalificeerde begeleiders (EKC), die ook voor langere tijd in Masanga hebben gewerkt. 
Voor details van het intervisieprogramma wordt verwezen naar het aparte document, welke 
zijn op te vragen bij het bestuur.   
 
1.3.3. Samenkomen van MCs en vertegenwoordiger CapaCare NL 
Er wordt naar gestreefd om twee keer per jaar een vertegenwoordiger van CC NL naar 
Masanga te laten afreizen om ter plaatse de intervisiebijeenkomst te houden. Daarnaast 
zullen er evaluaties van de intervisiebijeenkomsten en de algehele begeleiding en steun 
binnen de organisatie plaatsvinden.  
Per 2021 is er tevens een externe en onafhankelijke psycholoog beschikbaar om op verzoek 
van de de MCs hulp aan te bieden door middel van een professioneel luisterend oor of advies.  
 
1.3.4. Deelnemen in de rekrutering van nieuwe medische coördinatoren 
Ter vervanging van de huidige coördinator zal CC NL een bijdrage leveren in de werving en 
selectie van nieuwe kandidaten. Dit wordt gedaan binnen het Nederlands netwerk van AIGTs, 
maar ook daarbuiten. Expertise van een externe psycholoog zal ook hierin actief worden 
meegenomen.  
 
1.3.5. Organiseren van een voorbereidende module voor de medische coördinatoren 
Voor de nieuwe coördinatoren zal een voorbereidende module worden uitgewerkt, waarin 
aandacht zal worden besteed aan de verschillende aspecten van het CapaCare programma in 
Sierra Leone.  Dit in nauwe samenwerking met de vertrekkende coördinatoren.  
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Doelstelling 2: Het ondersteunen van "lifelong learning" van afgestudeerde 
gezondheidswerkers van het chirurgische trainingsprogramma 
 
Surgical Assistant Community Health Officers (SACHOs) hebben het STP van 3 jaar succesvol 
afgerond en zijn door de overheid van Sierra Leone geplaatst in een district ziekenhuis om de 
chirurgische en obstetrische teams te versterken. In 2020 zal CapaCare NL lifelong learning 
van deze gezondheidswerkers ondersteunen door middel van ontwikkelen van onderzoek 
vaardigheden.  
 
Activiteit 2.1: Ontwikkelen van onderzoek vaardigheden van SACHOs.  
In de dagelijkse praktijk komen zij veel onopgeloste problemen en onbekende ziektebeelden 
tegen. Om deze nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid en wens tot verbetering van kwaliteit 
van zorg verder te kunnen ontwikkelen is er een mogelijkheid om bij al bestaand lopend 
onderzoek van CapaCare aan te sluiten en zo capaciteiten op te bouwen in onderzoek doen. 
Er wordt door de huidige onderzoekers van CapaCare altijd gezocht naar opbouw van 
capaciteit van studenten en afgestudeerde gezondheidswerkers van het STP.  
 
2.1.1. Het organiseren van een behoefteanalyse m.b.t. onderzoek vaardigheden van SACHOs 
en ontwikkelen van Tailor Made Training voorstel 
Met behulp van survey monkey vragenlijst aan alle SACHOs (33 aan het begin van 2020) is al 
eerder gevraagd naar de behoefte om een formelere manier van onderzoek vaardigheden 
onderwezen te krijgen.  
 
2.1.2. Het schrijven van een TMT proposal 
Naar aanleiding van de uitkomst van deze behoefteanalyse is een Tailor Made Training 
voorstel besproken, door de covid pandemie is dit voor 2021 niet op de planning gezet. Wel is 
er een Tailor Made Training voorstel in Februari 2021 geschreven door de nationale 
coördinatoren in Sierra Leone voor een samenwerking met de Maastricht Universiteit op het 
gebied van onderwijs competenties. De verwachting is dat hier in de zomer van 2021 uitslag 
van Nuffic de fondsgever voor volgt. 
 
Activiteit 2.2: Het assisteren in de ontwikkeling van een train-the-trainer strategie  
 
2.2.1. Deelnemen in geplande train-the-trainer meetings 
Er zal representatie zijn vanuit CapaCare Nederland in de vergaderingen die georganiseerd 
worden met betrekking tot het ontwikkelen van de train-the-trainer strategie. Dit proces 
verkeerd zich momenteel nog in de beginfase en zal collaboratief verlopen met de andere 
CapaCare onderdelen. 
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Doelstelling 3: Het opzetten, versterken en onderhouden van een netwerk 
binnen en buiten Nederland. 
 
Activiteit 3.1: Verkennen van samenwerking tussen NVVH en CapaCare NL 
 
3.1.1.  Het opbouwen van een duurzame relatie met Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
(NVvH) en NSIS (Netherlands Society for International Surgery)  
In 2021 zal met raad van bestuur van NVvH verder worden gesproken aangaande het voorstel 
een duurzaam project te starten waarin meermaals per jaar een NVvH lid + 1 ouderejaars arts 
in opleiding (AIO) chirurgie naar Sierra Leone gaan gedurende 4-6 weken t.a.v. lokale ‘capacity 
building’ binnen de chirurgische zorg aan studenten van het STP, SACHOs en MDs.  
Doel is een kruisbestuiving van de trainers en de trainees. Plaats van handeling zal buiten 
Masanga Hospital zijn, idealiter gecoördineerd door een AIGT ter plaatse. Tevens kunnen zij 
(geïnteresseerde NVvH leden) zo nodig ook deel uit maken van de pool van trainers voor het 
STP in Masanga.  
 
3.1.2. Het bevorderen van chirurgische ‘Capacity building’ d.m.v. deze samenwerking 
De exacte inhoud van het programma zal verder vorm worden gegeven in de loop van 2021 
zodra de COVID-19 pandemie in een rustiger vaarwater is gekomen. 
 
3.1.3. Het organiseren van een voorbereiding module  
In samenwerking met NSIS zal CapaCare NL verantwoordelijk zijn voor het organiseren van 
een specifieke briefing van chirurgische trainers ruim voor vertrek. Dit zal plaatsvinden ten 
tijde van de door NSIS georganiseerde Global Surgery Summerschool te Utrecht. Deelname 
voor geïnteresseerden zal verplicht worden gesteld. Eén dag zal specifiek op Sierra Leone 
gericht zijn en hetgeen ter plaatse verwacht kan worden. De dag zal worden georganiseerd en 
gehost door artsen die langdurig ter plaatse zijn geweest. 
 
Activiteit 3.2: Deelname in de organisatie van de CapaCare 10-jaar viering 
Dit jaar markeert het 10-jarig bestaan van CapaCare. Het hele jaar zijn er diverse activiteiten 
gepland. Zo zal er onder andere een jaarboek verschijnen, maandelijkse posts middels 
dubbelinterviews op de website worden geplaatst en als de Covid pandemie het toelaat zal er 
een viering met een symposium plaatsvinden.  
 
Activiteit 3.3: Versterken van de samenwerking met de CapaCare organisatie 
In deze nieuwe organisatiestructuur zullen we in 2021 een focus hebben op het versterken en 
de manier waarop we met elkaar samenwerken. Dit zal met name in de maandelijkse 
vergaderingen en de Council meeting steeds worden besproken. Omdat wij tevens een lid van 
de executive board, Marieke Oostvogels, in ons midden hebben is dit erg goed mogelijk.  
 
Activiteit 3.4: Versterken van de samenwerking met de Stichting CapaCare Nederland 
We streven ernaar om zowel met onze executive board leden als met onze executive 
platform leden een jaarlijkse meeting te organiseren. We hopen dat dit in het 3e of 4e 
kwartaal mogelijk is.  
 
Activiteit 3.5: Assisteren in de ontwikkeling van een vernieuwde CapaCare website 
CapaCare NL zal een voortrekkende rol hebben voor de ontwikkeling van een website. Het 
plan is om 1 site te creëren waar alle onderdelen van CapaCare een plek hebben. Integratie 
van social media zal worden bewerkstelligd. Ook wil CapaCare NL proactief zijn om content te 
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creëren en te uploaden op de CapaCare social mediakanalen. Doel is de website in Q4 ten 
tijde van de CapaCare 10 jaar viering on air te hebben. 
 
Doelstelling 4: Fondsenwerving.  
 
Activiteit 4.1: Fondsenwerving door middel van persoonlijke connecties 
In 2021 zal de fondsenwerving voor CapaCare NL plaatsvinden op basis van de persoonlijke 
netwerken van de bestuursleden. Ook verwachten we dat de website van CapaCare 
International en de bijbehorende ‘social media’ kanalen aan naam vergroting zal bijdragen en 
eventueel extra fondsen zal opleveren.  
Daarnaast zal CapaCare NL openstaan voor initiatieven, gerelateerd aan de doelstellingen van 
CapaCare NL of CapaCare International, waarvoor gerichte fondsenwerving acties voor 
kunnen worden geïnitieerd (bijv. ondersteuning studenten).  
 
Activiteit 4.2: Ontwikkeling van een fondsenwerving strategie 
Er is hiertoe advies gevraagd aan externe mensen. In het eerste en tweede kwartaal van 2021 
wordt met behulp van Davida Costlander uit het executive platform gewerkt aan een 
fundraising strategie, dit in nauwe samenwerking met de al bestaande en uitgevoerde 
fundraising strategie in CapaCare Noorwegen. Er zullen tevens SMART doelen gemaakt 
worden, waarbij nadruk wordt gelegd op specifieke, afgebakende activiteiten die 
aantrekkelijk zijn om fondsen voor te werven. 
 
Doelstelling 5: Nazorg leveren met betrekking tot het overlijden van Wouter 
Nolet.  
 
In november 2019 is ons een dierbare collega en vriend, Wouter Nolet, ontvallen in zijn rol als 
programma coördinator van CapaCare in Masanga. Zijn overlijden heeft bij verschillende 
kringen en op verschillende vlakken veel teweeggebracht. Als CapaCare Nederland willen wij 
zorgdragen dat deze bewegingen en initiatieven worden nagevolgd en voortgezet.  
 
Activiteit 5.1 Contact onderhouden met betrokkenen 
Gezien de persoonlijke connecties die reeds bestonden met (de naasten van) Wouter, hebben 
verschillende bestuursleden van CapaCare NL een rol gehad in de nazorg bij zijn overlijden. 
Wij willen middels persoonlijk contact met familie en dierbaren een rol blijven spelen in de 
verdere nazorg, namens de gehele CapaCare organisatie. 
Familie Nolet is momenteel bezig om een sponsorship project op te tuigen met het geld dat 
opgehaald is rondom de uitvaart. Als CapaCare Nederland willen we dit project waar mogelijk 
ondersteunen.  
 
Activiteit 5.2 Toezien op het leerproces van de organisatie  
Middels een interne en externe audit wenst de gehele CapaCare organisatie lering te trekken 
uit de gebeurtenissen rondom het overlijden van Wouter. CapaCare NL zal erop toezien dat 
het leerproces op transparante en respectvolle manier verloopt.  
 
Activiteit 5.3 Maken van een herdenkingsboek 
Naar aanleiding van de herdenkingsceremonie dagen in 2020 wordt een herdenkings 
geschenk aan de familie Nolet aangeboden in kwartaal 1 van 2021.  
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Begroting 2021 

In het figuur hieronder is het budget voor 2021 van CapaCare Nederland bijgevoegd. De 
inkomsten zijn afhankelijk van fondsenwerving. Indien de beoogde fondsen niet verzameld 
kunnen worden zullen activiteiten die kosten met zich mee brengen worden uitgesteld. 
Indien de activiteiten toch gezien worden als prioriteiten kan als alternatief gekeken worden 
naar financiering via CapaCare Noorwegen of CapaCare International.  
 

  

EUR Expenses Unit Price Number EUR

Fundraising

Donation of established contact of 
boardmember CC 1000

To assist in exploration of innovative learning methods

Other fundraising 8000

Revise training content for the obstetric training:  Incision Content 2000

Recruitment and Selection new MCs 100

Organizing of prepatory module for newly appointed MCs 500

Travel expenses to Sierra Leone 1250 2 2500

Travel expenses to Symposium in Norway 500 2 1000

Travel expenses Graduation Ceremony in Sierra Leone 1250 1 1250

Live meeting advisory board 100 1 100

Live meeting executive platform 100 1 100

0

100

100

387,5

Total income 9000

Balance 2021 862,5

Activity 3.2 To take part in the organisation of the CapaCare 10 years 
celebration

Budget CapaCare Netherlands 2021

Income

 Activity 1.1 Continuous development of the STP curriculum 

 Activity 1.2 To select and provide support of (external) trainers for the STP

 Activity 1.3 To support the medical coordinators in Masanga

Objective 1:  To improve the quality of the training of health professionals

Activity 3.1 To explore cooperation between NVvH and CCNL 

 Activity 2.1 Research skill development of SACHOs

Objective 3: To create, strengthen and maintain a required network within and outside the Netherlands 

Objective 2: To support life long learning of graduated health professionals

 Activity 2.2 To assist in developing Train the Trainer Strategy for SACHOs 

Total Expenses

Activity 3.3 To strenghten collaboration within the CapaCare organization

8137,5

Objective 4: Fundraising

Objective 5: To Provide aftercare of Wouter Nolet's passing 

Overhead expenses (5% of total)

Activity 3.5 To assist in improving the CapaCare digital stategy for improved 
visibility

Activity 3.4 To strengthen collaboration with the capacare advisory board and 
executive platform
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Referenties 

1 World Health Organization, World Health Organization. Reproductive Health and 
Research. WHO recommendations: optimizing health worker roles to improve 
access to key maternal and newborn health interventions through task shifting. 
PDF "OPTIMIZEMNH." A. Metin Gülmezoglu (Department of Reproductive Health 
and Research, WHO), Matthews Mathai, Rajiv Bahl, and Blerta Maliqi (Department 
of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, WHO), and Carmen Dolea 
(Health Policy, Development and Services, WHO). 
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Appendices 

Appendix 1. Logframe CapaCare NL 2021 
 Timeline / Indicators of Success

To improve the quality of the training of health professionals (see below)

To support life long learning of graduated health professionals (see below)

To create, strengthen and maintain a required network within and 

outside the Netherlands 
(see below)

To raise funds (see below)

To provide aftercare of Wouter Nolet's passing (see below)

1.1.

1.1.1 To design a proposal in order to improve the identified priorities and 

implement in current curriculum

Q1 2021

1.1.2 To evaluate the adapted curriculum Q3 2021

1.1.3 To assist in exploration of innovative learning methods Continuously in 2021

1.2.

1.2.1 To assist with the selection and management of the obstetric trainers Biannual selection, pre-briefing and evaluation

1.2.2 To select and re-arrange all the available training material for the 

obstetric training: Basic / EMONC / refresher and MD course / 

Incision Content 

Clear guidance for Obstetric trainers in available and preferred 

training material on the dropbox Q1

1.3.

1.3.1 To establish clear communication lines Monthly communication with MCs

1.3.2 To conduct regular intervision meetings Intervision meeting, 4x per year

1.3.3 To organize face-to-face meetings  with MCs Q2 and Q3/Q4 2021

1.3.4           To parttake in the recruitment and selection of new medical 

coordinator(s)     

Q1 and Q2 2021

1.3.5 To organize a preparatory module for newly appointed medical 

coordinators  

To be conducted in Q1-Q2 2021

2.1.

2.1.1 To conduct a need-analysis among the SACHOs for research skills Q2 2021 performed 

2.1.2 Writing of TMT Proposal Postponed due to Covid-19

2.2.

2.2.1 To parttake in regular TtT meetings All quarters 2021 follow up meetings 

3.1.

3.1.1 To build a sustainable professional relationship with NvVH and NSIS Continuously in 2021

3.1.2 To stimulate surgical capacity building in government hospitals of 

Sierra Leone through this collaboration

Postponed due to Corona until further notice

3.1.3 To organize a preparatory module for Dutch surgical participants for 

this mission

Postponed due to Corona until further notice

3.2.

3.2.1 Take part in Celebration working group CapaCare 10 years: 

symposium; annual conference and graduation and anniversary 

book 

Continuously in 2021

3.3.

3.3.1 Assist in transition to new organogram with Executive board / 

different chapters and CapaCare international Council 

Continuously in 2021

3.4.

3.3.1 To strengthen the collaboration with the Advisory Board Quarterly meetings, Annual face to face meeting

3.3.2 To strengthen the collaboration  with the Executive platform Trough whatsapp continuously, annual face to face meeting

3.5.

3.5.1 Take part in working group for website development Quarterly meetings organisation wide workgroup

4.1. To explore possibities of funding among personal connections / 

during festive or annual personal events

4.2. Q 1 2021

5.1. Regularly check-up with family and Monica

5.2. Follow up on safety committee report; expected Q 1 2021

5.3. Q 1 2021 finished 

Fundraising through personal networks

Fundraising strategy development 

Objective 3: To create, strengthen and maintain a required network within and outside the Netherlands 

To take part in the organisation of the CapaCare 10 years celebration

Strengthening of the collaboration with the overall CapaCare Organisation 

Objective 2: To support life long learning of graduated health professionals

Research skill development of SACHOs

To assist in developing Train the Trainer Strategy for SACHOs 

Objective 5: To Provide aftercare of Wouter Nolet's passing 

Maintain contact with parents of Wouter and Monica

To stimulate organisational learning through goals internal audit

Memorial 1 year booklet  

To explore cooperation between NVvH and CCNL 

To assist in CapaCare website development for increased visibility 

Objective 4: To raise funds

Strengthening of the collaboration within the CapaCare NL organisation 

Project Overview
Overall Goal / Mission:                                                                            

Objectives:
1

2

3

4

5

In line with mission CapaCare International: Medical education and training to increase the 

number of skilled staff at district hospitalsin low- and middle income countries

Project Goal:                                                                       

To promote the sustainable development of competencies of health professionals in 

developing countries

Objective 1: To improve the quality of the training of health professionals

Continuous development of the STP curriculum 

To select and provide support of (external) trainers for the STP

To support the medical coordinators in Masanga


