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Ten Geleide

Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (1972-2009)
De Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (MWO) is in 1972 opgericht en bestond uit 10 tot 15 studenten
geneeskunde uit diverse studiejaren van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij hielden zich bezig met het oplossen van
problemen en vraagstukken welke vooral betrekking hebben op de praktische uitvoering van de gezondheidszorg in de
ontwikkelingslanden. De werkgroep trachtte haar doel op vier manieren te bereiken: door het publiceren van artikelen,
door het behandelen van adviesaanvragen van veldwerkers, door samen te werken met gelijkgerichte groepen op andere
universiteiten en hogescholen en door contacten te onderhouden met de derde wereld via buitenlandse studenten die
hier studeren, faculteitsverenigingen, medische studenten in de derde wereld en faculteitscommissies
ontwikkelingssamenwerking.
De taken binnen het MWO werden uitgevoerd door verschillende subgroepen: de stuurgroep, de vraagbaakgroep, de
anaesthesiologiegroep, de disposablegroep, de groep die zich bezig hield met voorlichting, coördinatie en contacten. De
werkgroep kende werk- en algemene jaarvergaderingen.
De financiële middelen werden gevormd door subsidies van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) en de
Medische Fakulteits Vereniging (MFV). De MWO maakte deel uit van de Stichting Technische Ontwikkeling
Ontwikkelingslanden (TOOL), het overkoepelend orgaan van alle facultaire werkgroepen in Nederland, die zich met
ontwikkelingssamenwerking bezighouden.
In 2009 is de MWO samengegaan met de Werkgroep Integratie Geneeswijzen (WIG) en gaat verder onder de naam
Spectrum Latum, Workgroup for International and Integrative Healthcare.

Pagina 2/5



Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

  
 1.Stukken betreffende de organisatie van de informatieavond "'t kind in de derde

wereld", onder auspiciën van de MWO, gehouden in de pre-kliniek van het Sint
Radboudziekenhuis te Nijmegen op 18 februari 1981.  1980-1981

  
 2.Stukken betreffende de organisatie van de Tanzania-avond georganiseerd door de

MWO in samenwerking met de MFV, gehouden in de pre-kliniek van het Sint
Radboud-ziekenhuis te Nijmegen op 18 november.  1975

  
 3.Stukken betreffende voorlichting over de gezondheidszorg in Lesotho.  1981
  
 4.Circulaire van Ad Spijkers, namens het Bureau Buitenlandse Studiebetrekkingen,

Universitaire Aktie Vietnam van de Katholieke Universiteit Nijmegen inzake een
filmavond over de aanleg van de Tanzamspoorweg.  z.j.

  
 5.Stukken betreffende de programma's voor de filmavonden in verband met de Nuffic-

conferenties gehouden te Leiden en Nijmegen.  1975
  
 6.Formulier inzake filmaanvraag bij de Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Filmotheek,

te 's-Gravenhage.  z.j.
  
 7.Stukken betreffende een enquête over de behoefte naar hergebruik van gips in

ontwikkelingslanden.  1980
  
 8.Stukken betreffende literatuur op het gebied van anaesthesiologie.  1973, 1976-1977
  
 9.Stukken betreffende Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking van de Katholieke

Universiteit Nijmegen.  1973-1977
  
 10.Stukken betreffende redactievergaderingen van de Vraagbaak.  1973-1978
  
 11.Stukken betreffende het gezondheidszorgpanel van de Stichting Technische

Ontwikkeling Ontwikkelingslanden (TOOL).  1975-1978
  
 12.Verhandeling over de doelstelling en de organisatiestructuur.  1975
  
 13.Lijsten houdende een opgave van publicaties van de MWO en andere soortgelijke

instanties.  1978-1981
  
 14-15.Brieven en doorslagen van brieven aan particulieren en instellingen. Met

codenummers.  1972-1984
Bevat 2 stukken

  
  14.1972-1980
  
  15.1979-1984
  
 16.Stukken betreffende de oprichting van TOOL.  1974
  
 17.Agenda van TOOL over de periode van mei tot en met oktober.  1975
  
 18.Stukken betreffende het beleidsplan 1976/1977 van TOOL.  1976
  
 19.Stukken betreffende de projectbeschrijvingen van TOOL-tentoonstellingen en TOOL-

dagen.  1975
  
 20.Nota van TOOL betreffende de samenwerking tussen de stichting Nederlandse

Vrijwilligers en TOOL.  1975
  
 21.Brief van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking te Zwolle aan TOOL over

aansluiting bij TOOL.  1975
  
 22.Agenda's en convocaties voor en verslagen van vergaderingen van TOOL.

  1975-1976
  
 23.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van TOOL.  1976-1978
  
 24.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van TOOL.  1978-1979
  
 25.Stukken betreffende het Socially Appropriate Technology Information System

(SATIS), een documentatie-systeem gehanteerd door TOOL.  1975-1980
  
 26.Stukken betreffende de samenwerking op het gebied van de juiste technologie voor

niet-urbane gebieden tussen Development Technology Center (DTC) en Institute of
Technology Bandung (ITB), beiden te Bandung, en TOOL.  1976-1980

  
 27.Stukken betreffende de cursus "Ontwikkelingssamenwerking", georganiseerd door

de MWO.  1973-1976
  
 28.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van TOOL  1979-1981
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 29.Stukken betreffende de cursus "Tropische ziekten" van de Nationale Tropencursus
voor Artsen (NTA), georganiseerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam.  1970-1978

  
 30.Stukken betreffende de cursussen "Verloskunde" en "Gynaecologie" van de NTA,

georganiseerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
  1971-1977

  
 31.Stukken betreffende de cursus "Dermatologie" van de NTA, georganiseerd door het

Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.  1976-1977
  
 32.Stukken betreffende de cursus "Röntgenologie" van de NTA, georganiseerd door

het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.  1977
  
 33.Stukken betreffende de cursus "Chirurgie" van de NTA.  1974-1975
  
 34.Stukken betreffende het onderwerp "Mental Health Problems in Africa", onderdeel

van de cursus "Psychatrie" van de NTA, gegeven door prof.dr. R. Giel.  1973
  
 35.Repertorium #Phytopharmacope´e et Me´decine Traditionelle Africain#, nr. 24.  1979
  
 36.Stukken betreffende de invalidenwagen "Hopewheel", gebruikt in het Hopeville

Rehabilitation Center te Uturu-Okigwe (Nigeria).  1976
  
 37.Bouwtekening van een couveuse, ontworpen door dr. Van Hemel.  1973
  
 38.Stukken betreffende het "Sarvodaya Appropriate Technology Development

Programme" van het project "Sri Lanka" van TOOL.  1973-1976
  
 39.Stukken betreffende de cursus "Voedingsziekten" van de NTA.  1973
  
 40.Stukken betreffende de cursus "Malaria" van de NTA.  1972-1977
  
 41.Stukken betreffende de cursus "Tuberculose" van de NTA.  1972-1973, 1979
  
 42.Stukken betreffende de cursus "Geboorteregeling" van de NTA.  1971-1975
  
 43.Stukken betreffende de cursus "Slangebeten" van de NTA.  1975
  
 44.Lijst houdende de beschrijving van de diaserie "Anaesthetizing and Extraction" van

het audio-visueel medisch onderwijs van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam.  z.j.

  
 45.Verhandelingen over bilharzia (schistosomiasis) van prf.dr. P.J. Zuidema. Met

kanttekeningen.  1973-1977
  
 46.Stukken betreffende de cursus "Ancylostomiasis" van de NTA.  1975
  
 47.Stukken betreffende de cursus "Voeding" van de NTA.  1973
  
 48.Verslag van de reis van H.R. Folmer en F.H.P. Blonden naar Ghana, Nigeria, Kenya

en Tanzania met als titel "Gezondheidszorg en Kennisoverdracht. Nederlanders als
Medical Officers in Afrika" in opdracht van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam.  1972

  
 49.Stukken betreffende de cursus "Amoebiasis" van de NTA.  1975
  
 50.Stukken betreffende de cursus "Voedingsleer" van de NTA.  1977
  
 51.Stukken betreffende de cursus "Medische entomologie" van de NTA.  1970
  
 52.Artikel "Filaria-infecties uit West- en Centraal-Afrika" van prof.dr. P.J. Zuidema in

het #Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde#, nr. 37.  1977
  
 53.Lijst houdende de beschrijving van een diaserie over malaria, door prof.dr. P.J.

Zuidema in het kader van het Audiovisueel Medisch Onderwijs van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen te Amsterdam.  z.j.

  
 54.Artikel "Inhalation Anaesthesia".  z.j.
  
 55.Verslag van het tweede jaar van het "Multi-sectional rural development program"

voor het Anantapur district (Zuid-India). Met bijlagen.  1976
  
 56.Lijst houdende de titels van boeken en tijdschriften aanwezig in het MWO-archief.

  1982
  
 57.Artikel "TOOL: Technische adviezen per brief" uit de #Haagsche Courant# van 23

april.  1977
  
 58.Periodieken van de Groupe de Récherches sur les Techniques Rurales (GRET) te

Parijs in de vorm van #Fichier Encyclopedique de Développement Rural#.
  1976-1981
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bijlagen.  1969-1975
 59.Notulen van de commissie Ontwikkelingssamenwerking Medische Faculteit. Met  
 60.Notulen van de commissie Ontwikkelingssamenwerking Medische Faculteit. Met

bijlagen.  1975-1979
  
 61.Stukken betreffende de cursus "Climate and Housing" van de NTA.  1977
  
 62.Stukken betreffende de cursus "Gezondheidsvoorlichting" en "gezondheidszorg""

van de NTA.  1977
  
 63.Stukken betreffende het Anglophone-administratiesysteem van de NTA.  1977
  
 64.Stukken betreffende de Samenwerkende Groepen van de Vraagbaak voor

Ontwikkelingssamenwerkers.  1973-1974
  
 65.Brieven en circulaires van particulieren en instellingen. Met bijlagen.  1976,

1978-1982
  
 66.Stukken betreffende een middel tegen slangengif te Brazilië.  1985-1987
  
 67.Stukken betreffende de kwestie van het steriliseren van water te Indonesië.  1985
  
 68.Stukken betreffende de tuberculosebestrijding te Indonesië.  1985-1986
  
 69.Stukken betreffende muggenwerende middelen te Mindoro (Philippijnen).

  1985-1986
  
 70.Stukken betreffende het gebruik van kruiden als medicijnen in Zaïre (Afrika).

  1985-1986
  
 71.Stukken betreffende de Agrarische Missie Actie (Agromisa) te Wageningen.

  1983-1985
  
 72.Stukken betreffende medische voorzieningen in ziekenhuizen in de

ontwikkelingslanden.  1983-1985
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