
Sprekers Eardrop conferentie 22 september 2017 
 
 

1. Kees Brenkman, inleiding.  
Is KNO-arts in Leiden en sinds 2015 voorzitter van Stichting Eardrop. 
 

2. Dirk Kam, dagvoorzitter 
Is econoom en werkte o.a. 2 jaar voor de VN in Congo. In 1998 richtte hij de stichting 
Mesics op dat kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden beheert. In Uganda 
werkte hij ruim 4 jaar voor het solar energy bedrijf Barefoot Power en startte hij o.a. 
het 'Light up a Village' (LUAV) project. Hij is auteur van het boek "Licht op Afrika". 
 

3. Gerrit Jan Hordijk 
Is em. hoogleraar KNO (Utrecht) en al vele jaren actief lid van de MT werkgroep van 
Eardrop en tot op heden van onschatbare waarde voor de Stichting. Hij kan als geen 
ander de bereikte resultaten van Eardrop schetsen maar weet ook de frustratie en 
knelpunten van zijn werk te benoemen. 
 

4. Judith van de Kamp 
Is medisch antropologe. Sinds 2006 houdt ze zich bezig met de vraag wat de invloed 
is van de betrokkenheid van westerse gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden.  
Zij zal in het najaar van 2017 op dit onderwerp promoveren. 
 

5. Rens Leeuw 
Is klinisch fysicus-audioloog, lid van de werkgroep audiologie en al vele jaren actief in 
ontwikkelingslanden. Hij is gedreven om audiologisch onderwijs vorm te geven en 
staat op het punt om de opleiding tot ‘audiological technician’ in Kenia te starten. 
 

6. Henk van Stokkom. 
Is een expert in de charitas sector en operationeel directeur van Stichting Dioraphte 
en mede oprichter van Van Stokkom Beheer & Uitvoering (actief voor en namens 
vermogensfondsen en vermogende particulieren inzake giftenbeleid en verantwoord 
investeren). 
 

7. Thijs van Hees. 
Is KNO-arts in Leiderdorp en al vele jaren actief voor Eardrop. Is tevens mede 
initiatiefnemer van het aios programma opleiding Clinical Officers. 
 
 
Voorzitters van de Workshops: 

1. Dirk Kam 
2. Gerrit Jan Hordijk 
3. Judith van de Kamp 
4. Rens Leeuw 
5. Thijs van Hees 
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