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VOORWOORD
We hebben een memorabel jaar achter de rug; een verjaardag van 110 jaar. Het was bijzonder, het
was interessant en het was intensief.
Bijzonder was het om te zien hoeveel mensen actief meewerkten om van dit jaar een succes te
maken. De mensen die al sinds “jaar en dag” lid zijn van de NVTG en zich de vorige jubilea nog
kunnen herinneren, maar ook zij die pas sinds enkele jaren lid zijn, nog in hun opleiding of promotie
traject zitten. Het thema van ons 110 jarig bestaan, ‘From tropical medicine tot global health’, was
interessant en actueel. De lezing van Leo van Bergen tijdens ons jubileumsymposium gaf een helder
beeld van de geschiedenis van het veld waarin de NVTG zich tijdens een periode van meer dan een
eeuw bewogen en geroerd heeft. Van koloniale geneeskunde tot geneeskunde dat reikt over
grenzen, waarin het wereldwijd recht op gezondheid voor eenieder centraal staat, zoals verankerd in
de Duurzame Doelstelling 3: Gezondheid voor Iedereen. Het bijzondere van onze vereniging is dat zij
zich door de eeuw heen van een “artsenclub” getransformeerd heeft tot een NVTG die global health
professionals verenigt.
Het afgelopen jaar was interessant en intensief: congressen, symposia en feestelijke activiteiten
georganiseerd door de werkgroepen en het bestuur waar volop aan deelgenomen werd. We hebben
het jaar ingeluid met de benoeming van Jelle Stekelenburg als bijzonder hoogleraar ‘Internationale
aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap’. Het Global
Health Filmfestival, voor het eerst in Nederland georganiseerd, was een hoogtepunt en is al
uitgeroepen tot een event dat jaarlijks plaats moet vinden. We eindigden met de uitgave van het
boek ‘Into the World’, waarin we kunnen lezen wat deze Global Health Professionals “daar” en “hier”
doen om gezondheid voor iedereen te bevorderen. Ik kan alleen maar zeggen: we dragen bij aan
gezondheid en dat zullen we blijven doen.
Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige inspanning en bijdrage die het jaar 2017 tot een succes
hebben gemaakt: de werkgroepen en commissies met hun bijdragen aan het lustrumsymposium en
met de organisatie van hun eigen symposia en congressen, en het Global Health Film Festival. Het
Campagneteam van “Into the World” voor de realisatie van het heel mooie boek dat met zoveel
plezier gelezen wordt en dat bekendheid geeft aan de NVTG en met name de AIGT. Ook bedank ik
mijn medebestuursleden voor hun continue aandacht om deze vereniging levendig en gezond te
houden, het platform/netwerk wat we hebben te koesteren en verder te laten ontplooien, en
uiteindelijk gaat er dank uit naar onze staf zonder wie al onze prachtige doch wispelturige plannen
nooit uitgevoerd hadden kunnen worden.
Ankie van den Broek,
Voorzitter bestuur NVTG
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1.ALGEMEEN
De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is
opgericht in 1907. De missie van de NVTG is: ‘het actief bijdragen aan de verbetering van de
gezondheid en gezondheidszorg in lage- en midden- inkomenslanden, door middel van onderwijs,
onderzoek en pleitbezorging’.
Kernactiviteiten van de NVTG zijn het stimuleren van debat, het waarborgen van de kwaliteit van
artsen internationale gezondheidszorg & tropengeneeskunde (AIGT-KNMG) en het organiseren van
congressen en bijeenkomsten. Daarnaast biedt de NVTG een platform voor professionals en
geïnteresseerden in internationale gezondheidszorg. Tevens wil ze een bijdrage leveren aan het op
de politieke agenda zetten van internationale samenwerking, en duurzame ontwikkeling met
betrekking tot internationale gezondheidszorg.
Per 31-12-2017 is het aantal leden 859, dit zijn er 23 minder dan eind 2016 (882): 6 ereleden, 664
standaard, 69 gepensioneerd, 19 partner, 101 student. Van deze 101 studenten zijn er 9 uitsluitend
MT-abonnee. Uitschrijvingen: 73 (waarvan 4 overleden, 5 uitgeschreven in het kader van het
opschonen van het ledenbestand, 9 gestopte opleidingsinrichtingen). Vier buitengewone leden
worden niet meer meegeteld (staan wel in adressenlijst maar betalen niet), aantal nieuwe leden: 50.
Dit betreft o.a. 1 opleidingsinrichting en 29 mensen aangenomen voor de opleiding (4 waren al lid).

1.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit leden die afkomstig zijn uit vakspecialismen, organisaties of instellingen die
zich vanuit Nederland met internationale gezondheidszorg vooral in lage en midden inkomenslanden
bezighouden.
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Ankie van den Broek, voorzitter
Bert Schreuder, penningmeester
Marieke Lagro, secretaris
Joop Raams, huisarts
Dr. Ir. Koert Ritmeijer, coördinator Medical Advisors bij Artsen zonder Grenzen
Rien Gotink, tropenarts np
Dr. Joyce Browne, arts-onderzoeker Julius Centrum Utrecht
Dr. Noor Tromp, health systems advisor Koninklijk Instituut voor de Tropen
Jonathan Vas Nunes, voorzitter TROIE, t/m 26 januari 2017
Dr. Leontien van Ravesteyn, secretaris TROIE, t/m 29-06-2017
Sanne Jongma, voorzitter TROIE, vanaf 15-12-2017
Dr. Jan Henk Dubbink, secretaris TROIE, vanaf 29-06-2017

In 2017 vergaderde het bestuur acht keer. Er was één vergadering met het dagelijks bestuur van het
CIGT. Op 4 november was de jaarlijkse Heidag in Diepenveen.
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Op 26 januari was het jaarlijkse overleg van het bestuur met de werkgroepen. De Algemene
Ledenvergadering vond op 7 april te Utrecht plaats.

1.3 Ondersteuning
Op 13 september 2017 overleed Marja Ehrencron. Marja was gedurende twee jaar secretaresse van
het CIGT en haar inzet werd zeer gewaardeerd.
Het bestuur kan haar werkzaamheden niet uitvoeren zonder de enthousiaste en zeer gewaardeerde
ondersteuning en inzet van:
José Hoppenbrouwer, officemanager NVTG-secretariaat
Esther Jurgens, beleidsmedewerker
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2.ONDERWIJS EN OPLEIDING
2.1 Opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Op 1 januari 2014 ging de door de KNMG erkende profielopleiding Arts Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) van start. Het opleidingsinstituut Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
opleiding. Het Opleidingsinstituut valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidzorg en Tropengeneeskunde (SOIGT). In het
Stichtingsbestuur is de NVTG vertegenwoordigd met een plaats.
De NVTG houdt door middel van het Concilium Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde (CIGT) toezicht op de kwaliteit en inhoud van de opleiding AIGT.
Een van de aanbeveling naar aanleiding van de visitatie van het Opleidingsinstituut door de RGS in
2016 was aanpassing van het opleidingsplan. Medio 2017 is er onder leiding van het Concillium
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) een brede commissie samengesteld
die zich met het herschrijven van het opleidingsplan heeft beziggehouden.
De opleiding tot het profiel AIGT wordt niet gefinancierd zoals specialistische opleidingen in
Nederland via het Opleidingsfonds. Vanaf eind 2013 heeft het NVTG-bestuur met het
Opleidingsinstituut en de Stichting OIGT op verschillende manieren geprobeerd om financiering te
vinden. Er is steeds onderscheid gemaakt tussen financiering van het Opleidingsinstituut en
financiering van de opleiding. Eind 2016 werd een amendement van de Socialistische Partij voor
jaarlijkse financiering (100.000 euro) van het opleidingsinstituut uit de begroting van VWS met een
ruime meerderheid aangenomen. Het Opleidingsinstituut dient hier jaarlijks een aanvraag voor in te
dienen.
De opleiding tot AIGT wordt nog steeds gefinancierd door de ziekenhuizen waar de aios de opleiding
volgt (salaris) en door de aios IGT zelf (650 euro aan het OIGT voor organisatie van de opleiding en de
cursusdagen, en daar komen de kosten van de Nederlandse Tropen Cursus bij). Door de campagne
‘Into the World’ rondom het boek “Into the World’ waarin onder andere 12 interviews met diverse
artsen IGT staan, kreeg de lobby rondom de financiering van de opleiding tot arts IGT rond de
jaarwisseling een nieuwe impuls.

2.2 Concilium Opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT)
Het CIGT is het vaste adviescollege van de NVTG, dat toezicht houdt op de inhoud en de kwaliteit van
de opleiding tot AIGT. Zij kan daarnaast de NVTG desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over
alle andere aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de
borging, de bevordering en de ontwikkeling van de internationale gezondheidszorg en
tropengeneeskunde, evenals de beroepsuitoefening van AIGT- KNMG. Het Concilium is
beleidsvoorbereidend en adviserend vanuit zijn beroepsinhoudelijke expertise in het vakgebied van
de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. Het CIGT fungeert als Centrale
Opleidingscommissie van de NVTG.
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Tussen het CIGT en het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
(OIGT) bestaat een nauwe samenwerking. Het OIGT is verantwoordelijk voor de organisatie van de
opleiding, het CIGT bewaakt de inhoud en de kwaliteit van de opleiding.
Samenstelling
Ed Zijlstra, voorzitter
Gerrit Verburg, vicevoorzitter en portefeuillehouder visitatie, tot november 2017
Pieter van Thiel, secretaris en namens werkgroep COTG
Marja Ehrencron, secretaresse tot 31 mei 2017
José Hoppenbrouwer, waarnemend secretaresse vanaf 10 maart 2017
Roeland Voorhoeve, namens werkgroep “Netherlands Society for International Surgery”,
opleider AIGT
Erica Janszen, namens werkgroep “International Safe Motherhood and Reproductive
Health”, opleider AIGT
Jaap Kooijman, namens sectie “International Child Health”, opleider AIGT
Maaike Flinkenflögel, namens Nederlandse Tropencursus (NTC)
Rob Sijbers, AIGT-KNMG, agendalid van de NVTG in de RGS
Willemijn van Leeuwen en Elselien van Leerdam, namens aios-IGT
Marieke Lagro, namens bestuur NVTG, wnmd portefeuillehouder visitatie vanaf nov 2017
Jan Geert Bollemeijer, vertegenwoordiger van de kleine disciplines
Tessa Thiadens, namens de AIGT-KNMG
Permanente toehoorders: hoofd OIGT Barend Gerretsen; vertegenwoordiger Stichting OIGT,
Gerrit Verburg.
Activiteiten
Vergaderingen
Het CIGT kwam in 2017 drie keer bij elkaar, tweemaal in combinatie met een opleidersvergadering.
Op de opleidersvergadering van 9 maart 2017 werden twee voordrachten gehouden: 1. “Concepten
in de tropen: minder breed, maar dieper”, D.J. Pot, kinderarts, opleider AIGT en 2. “College of
Medicine, Blantyre, Malawi: buitenlandstage voor AIGT-opleiding?’’, Ed Zijlstra, internist-infectioloog,
Rotterdam Centre for Tropical Medicine. De bijeenkomst werd door 27 personen bezocht. Rian Jager,
arts IGT, hield op de opleidersvergadering van 21 september 2017 een voordracht over haar
ervaringen als aios IGT in de buitenlandperiode. Daarnaast spraken Barend Gerretsen en Pieter van
Thiel over de voortgang van de Commissie Herziening Opleidingsplan AIGT (CHOA). De bijeenkomst
werd door 17 personen bijgewoond.
De werkgroep COTG werd op 23 november 2017 gedechargeerd en opgeheven, onder dankzegging
voor alle inzet.
Het DB van het CIGT vergaderde één keer, daarnaast was er regelmatig overleg op andere wijze.
Eenmaal vergaderde het DB-CIGT met het DB-NVTG.
Cursorisch onderwijs
Het CIGT-advies met betrekking tot het cursorisch onderwijs werd in de Academische Raad aan de
orde gebracht en met een enkel aandachtspunt overgenomen.
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Beoordeling lokale leerwerkplannen
In 2016 werden vier lokale leerwerkplannen beoordeeld op verzoek van het OIGT.
Visitatie opleidingsinrichtingen
De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) is verantwoordelijk voor de visitatie van
de opleiders en opleidingsinrichtingen van de opleiding AIGT. De ziekenhuizen die ook een medisch
specialistische opleiding tot gynaecoloog, chirurg of kinderarts hebben, worden niet apart gevisiteerd
voor de opleiding AIGT. De RGS zal gebruikmaken van de visitatierapporten van de betreffende
opleidingen en zonodig aanvullende informatie verkrijgen van het Opleidingsinstituut. De
ziekenhuizen die alleen een opleiding AIGT hebben, worden wel apart door de RGS gevisiteerd. De
NVTG heeft op verzoek van de RGS gericht een aantal leden gevraagd om visitator te worden. In 2018
staan zes opleidingsinrichtingen op de lijst om gevisiteerd te worden.
Commissie Herziening Opleidingsplan AIGT (CHOA)
In september 2016 heeft het NVTG-bestuur het CIGT verzocht een commissie samen te stellen met
als opdracht het Opleidingsplan AIGT te herzien, op grond van zwaarwegende adviezen van de RGS,
gedaan naar aanleiding van de recente visitatie van het OIGT. Voor de commissie zijn begin 2017
leden geworven die vertegenwoordigen de aios-IGT, de drie klinische vakken (heelkunde, obstetrie &
gynaecologie, kindergeneeskunde), het opleidingsinstituut, de NTC en het CIGT. De CHOA heeft in
2017 vijf keer vergaderd.
Het nog vigerende opleidingsplan is uitvoerig vastgelegd in thema’s. Om het nieuwe opleidingsplan zoals aangegeven door de RGS- korter, explicieter te maken en makkelijker te begrijpen, zijn deze
oude thema’s herschreven naar drie deskundigheidsgebieden van de AIGT (patiëntenzorg, openbare
gezondheidszorg en medisch leiderschap) om vervolgens deze in goed toetsbare KBA’s (kritische
beroepsactiviteiten) of wel EPA’s (Entrusted Professional Activities) te transformeren als basis voor
de beschrijving van het opleidingsplan, en teneinde te zorgen dat een lokaal opleidingsplan helder en
eenvoudig kan worden opgesteld.
Herschikking van de oude thema’s leidde tot acht nieuwe thema’s die de drie
deskundigheidsgebieden bestrijken. Elk van deze acht thema’s heeft 1 à 2 EPA’s gedefinieerd (‘’goed
omschreven professionele activiteiten òf kenmerkende beroepstaken die getoetst worden’’). Binnen
elke EPA wordende competenties of skills uitgewerkt. Hieraan worden toets momenten gehangen.
Dit maakt het opleidingsplan korter en meer praktijkgericht. De twee stromen (‘’klassiek’’ en
‘’moeder & kind’’) hebben dezelfde algemene competenties (M&K lager operatief competentie
niveau), waardoor in wezen de opleiding niet verandert.
In 2018 wordt hierop verder gebouwd. Intussen is voor indiening van het opleidingsplan bij de
RGS uitstel verkregen tot 1 juli 2018.

2.3 Vereniging van Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde in opleiding
(TROIE)
TROIE is in 1995 opgericht met als doel de belangen van alle tropenartsen in opleiding en aios
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde te behartigen. Dit doet ze door middel van
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kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging van de aios IGT en het bevorderen van
onderling contact en sociale cohesie. TROIE heeft ongeveer 80 leden.
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Onderwijs:
Activiteiten:
Consult Online:
TCD:
Ext communicatie&PR:

Jonathan Vas Nunes opgevolgd door Sanne Jongma
Leontien van Ravesteijn opgevolgd door Jan Henk Dubbink
Thom Hendriks opgevolgd door Annelieke Hulzebosch
Willemijn van Leeuwen, Fleur Gooren opgevolgd door Elselien van Leerdam
Remco van Egmond opgevolgd door Marijke Loosman
Wouter Nolet opgevolgd door Carlie Timmers
Maria Bakker opgevolgd door Mitchell Hendriks
Nina Roos

Activiteiten in 2017:
Belangenbehartiging van de AIGT i.o. bij het NVTG en het Opleidingsinstituut Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde.
Consult online; 85 consulten met medische vragen aan medisch specialisten. Sommige hiervan zijn in
MT gepubliceerd.
Maart: Medeorganisator Tropquiz te Utrecht.
Mei: Assistenten weekend te Dwingeloo.
Juni: Medeorganisator NVTG lustrumcongres in Amsterdam.
Oktober: Georganiseerde sessie op het ECTMIH-congres te Antwerpen, België.
Oktober: Het eerste Dutch Global Health Film Festival, te Utrecht.
December: Tropencarrière dag in het KIT te Amsterdam.
December: Into The World Boek Presentatie
Overig: Vernieuwde website www.troie.nl
Overig: Buddysysteem opgezet
Tweemaandelijkse nieuwsbrief om onze leden te informeren.
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3.WETENSCHAP
3.1 Hoogleraar
Jelle Stekelenburg is in maart 2016 vanwege de NVTG benoemd tot hoogleraar ‘Internationale
aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap’ aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 heeft Stekelenburg vele activiteiten ontplooid op het gebied van
zijn leeropdracht. Onder andere verdedigden drie promovendi hun proefschrift aan de Vrije
Universiteit Amsterdam op 4 december 2017.

3.2 Commissie Wetenschap
In 2017 werden Martin Grobusch en Teun Bousema verkozen tot respectievelijk voorzitter en
vicevoorzitter van de Commissie Wetenschap, en stelden zich twee nieuwe leden beschikbaar voor
de Commissie. De samenstelling van de commissie is:












Henri van Asten (vertegenwoordiger vanuit TMIH)
Teun Bousema (Associate Professor, Radboud University Nijmegen)
Jossy van den Boogaard (GGD-GHOR Groningen)
Jacob van der Ende (MD GH, Quina Care Ecuador)
Martin Grobusch (Prof Tropical Medicine and Travel Medicine, AMC)
Esther Jurgens (beleidsmedewerker NVTG-bestuur, secretaris)
Patrick van Rheenen (kinderarts UMCG)
Marcus Rijken (AIOS verbonden aan het UMCU)
Menno Smit (PhD Candidate Malaria Epidemiologie, KEMRI/CDC & LSTM)
Noor Tromp (bestuurslid NVTG en Advisor KIT Health)
Sake de Vlas (Senior Scientific researcher Erasmus MC)

De commissie vergaderde twee keer in volledige samenstelling en een aantal keer in deelcommissies,
met als belangrijkste agendapunten: bespreking activiteitenplan Commissie Wetenschap, selectie
van de OKF subsidienten, en bespreking van de vernieuwde OKF-richtlijnen. Leden van de Commissie
participeerden in het NVTG Werkgroepen Overleg (januari), de ALV van de NVTG (april) en het
jaarlijkse NVTG congres in juni.

3.3 Otto Kranendonkfonds
De doelstelling van het OKF is ongewijzigd: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van
NVTG leden. In het verslagjaar zijn de richtlijnen gereviseerd en is het proces van aanvragen en
beoordelen geprofessionaliseerd. Vanaf 2018 wordt tweemaal per jaar een oproep tot indienen van
onderzoeksvoorstellen gedaan. In de zomer van 2017 ontving het OKF twee financieringsaanvragen,
en naar aanleiding van de oproep in oktober kwamen er zeven voorstellen.
Het budget was € 30.000 waarvan € 11.733 was gereserveerd was voor een eerder toegekende
aanvraag ten behoeve van het onderzoek ‘Unmasking a silent killer: diabetes care in HIV-patients in a
rural medical clinic in South-Africa’ door Alinda Vos.
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Van de aanvragen die in 2017 zijn ingediend, droeg de Commissie Wetenschap de volgende voor om
gefinancierd te worden:
‘The development of a simple decision-making tool for optimal allocation of intra-partum care in low
income countries’. Onderzoeker: Natasha Housseine.
‘Evaluation of a quality assured in-service training in surgical treatments for burns At Haydom
Luteran Hospital’. Onderzoeker: Thom Hendriks.
Tevens werd in 2017 een openstaand bedrag van € 1.839 uitgekeerd aan Floris Braat voor de
publicatie van bevindingen van het onderzoek ‘Research Maternity Waiting Home to improve
maternal and neonatal outcome in the Gurage Zone, Southern Ethiopia Butajira General Hospital’.
Voor 2018 is er iets meer dan € 50.000 te besteden aan onderzoeksvoorstellen.

3.4 Tijdschrift TMIH
De uitgave van het tijdschrift TMIH, het officiële tijdschrift van FESTMIH, valt voor Nederland onder
verantwoordelijkheid van de stichting ‘Tropical Medicine and International Health’, waarvan het
bestuur bestaat uit Leon Bijlmakers (voorzitter), Leo Visser (secretaris), Bert Schreuder
(penningmeester), Marieke Lagro (vertegenwoordiger NVTG) en Ankie van den Broek (voorzitter
NVTG en vertegenwoordiger NVTG). Het bestuur kwam eenmaal bijeen op 7 februari. Ter
vergadering deed de Nederlandse redacteur Henri van Asten mondeling verslag van zijn
werkzaamheden. Het TMIH publisher’s report over 2016 (opgesteld door Wiley) was toen nog niet
beschikbaar. De financiën zijn gezond. Gesproken is over aanwending van een deel van de financiële
reserve van de Stichting t.b.v. “het doen uitgeven van wetenschappelijke geschriften” (conform de
statuten). Leo Visser heeft zijn lidmaatschap van het bestuur beëindigd. De hierdoor ontstane
vacature is nog niet opgevuld. De tweede termijn van Leon Bijlmakers (voorzitter) is ook verstreken,
dus er is een tweede vacature. Het zou wenselijk zijn als een lid van de Commissie Wetenschap van
de NVTG zou toetreden tot het bestuur van de Stichting TMIH.
Het aantal abonnees onder NVTG-leden over 2017 bedroeg 139 elektronische en 23 papieren.
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4. PLATFORM
4.1 Werkgroepen
De NVTG heeft een netwerk van 14 werkgroepen: Gezondheidszorg en Ontwikkelingssamenwerking
(GEO), Huisartsengeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg (WHIG), Tropische Geneeskunde,
International Child Health, International Safe Motherhood & Reproductive Health (ISM&RH),
Netherlands Society for International Surgery (NSIS), Tropische Oogheelkunde, Tropische Orthopedie
& Traumatologie, Tropische Urologie, Tropische Dermatologie, International Mental Health,
Transculturele Revalidatiegeneeskunde en Geschiedenis van de Tropische Geneeskunde. Daarnaast
horen de commissie Wetenschap, redactie van MTb (Bulletin of the Netherlands Society for Tropical
Medicine and International Health), Uniting Streams en TROIE ook tot het netwerk. De werkgroepen
bestaan uit NVTG-leden, maar ook niet-leden, die zich hebben georganiseerd rond vakinhoudelijke of
thematische onderwerpen. De werkgroepen organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten,
verzorgen onderwijs en trainingen in binnen- en buitenland en fungeren als platform voor
meningsvorming en activiteiten op hun gebied.
Het bestuur beschouwt de werkgroepen als de ruggengraat van de vereniging. Het jaarlijkse
werkgroepenoverleg van het NVTG-bestuur met alle werkgroepen vond op 26 januari plaats. De
werkgroepen presenteerden de activiteiten van het afgelopen jaar in de vorm van een presentatie
waarna er ruimte was voor vragen en discussie. Bij de borrel na afloop konden ervaringen worden
uitgewisseld. Het verslag hiervan en de jaarverslagen van de werkgroepen zijn op de website
gepubliceerd zie http://nvtg.org/index.php?id=135

4.2 Lustrumsymposium
Op 9 juni organiseerde de NVTG haar jaarlijks symposium dat in 2017 in het teken stond van 110 jaar
NVTG. Locatie was dit jaar het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. De organisatie
lag in handen van de NVTG, in samenwerking met de NVTG-werkgroepen, Uniting Streams
(onderzoekers), TROIE (aios IGT) en de Stichting Eijkman Medaillefonds. De belangstelling was groot
met ongeveer 150 deelnemers. De titel ‘From tropical medicine to global health’ refereerde aan de
rijke geschiedenis van de NVTG en de veranderingen in het aandachtsgebied van de NVTG en haar
leden. Leo van Bergen, medisch historicus en auteur van het lustrumboek dat verscheen ten tijde van
het 100-jarig bestaan van de NVTG, nam in zijn openingslezing het publiek mee naar de afgelopen 10
jaar. Een periode waarin de NVTG zich steeds meer ontwikkelde tot een inclusieve vereniging die
openstaat voor alle professionals werkzaam op en geïnteresseerd in alle aspecten van global health.
De daaropvolgende ochtendsessies werden georganiseerd door werkgroepen van de NVTG:









International Safe Motherhood & reproductive health;
TROIE/Uniting Streams
Tropical orthopedics and traumatology;
Tropical ophthalmology;
Netherland Society for International Surgery;
International Child Health;
Tropical Health;
The Dutch platform for family medicine and international health.
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Het brede palet aan onderwerpen tekende de variatie in aandachtsgebieden van de werkgroepen en
de leden van de NVTG. Zo was er aandacht voor de duurzaamheidsdoelen in relatie tot seksuele en
reproductieve gezondheid, huisartsengeneeskunde in lage- en midden-inkomenslanden, de rol van
de global health professional bezien vanuit antropologisch en ethisch perspectief, global health in de
spreekkamer van de kinderarts, tropische orthopedische chirurgie en global surgery, en de evolutie
van ‘tropical medicine naar global health’ en van tropische oftalmologie naar oftalmologie in lage- en
middeninkomenslanden.
In de middag waren er lezingen door twee internationaal gerenommeerde gasten: Theo Vos,
Hoogleraar in Global Health verbonden aan het Institute for Health Metrics and Evaluation Health
(Seattle). In zijn lezing ‘From doctoring patients to doctoring global health numbers’ ging hij in op de
rol en het gebruik van ‘big data’ in hedendaagse medische praktijk en strategische planning vooral in
lage- en midden-inkomensgebieden. Irene Agyepong – Public Health- arts en verbonden aan de
Ghana Health Service – ging in haar lezing in op veranderingen in concepten, prioriteiten en
gezondheidssystemen op het Afrikaanse continent, waarbij ze deze – net als Van Bergen in het
ochtendprogramma – plaatste in een historisch perspectief.
Amin Soebandrio, voorzitter van het Eijkman Instituut in Indonesië leidde de ‘Eijkman Medaille
uitreiking sessie’ in met een presentatie over het werkgebied van het Eijkman Instituut in Indonesië
en haar relatie met het KIT op het gebied van (biomedisch) onderzoek. De winnaars van de Eijkman
Medaille 2017 werden tijdens het symposium gehuldigd: Dr. Teun Bousema van het Radboud
Universitair Medisch Centrum, Nijmegen – voor zijn verdiensten op het gebied van de malaria
epidemiologie – en Prof. Dr. Martin P Grobusch, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam,
Academisch Medisch Centrum – voor zijn werk op het gebied van wetenschap en kennisoverdracht
van tropische geneeskunde. Dagvoorzitter Rien Gotink sloot de dag af en nodigde de deelnemers uit
voor de borrel en het jubileumdiner.

4.3 FESTMIH en ECTMIH
De vereniging maakt deel uit van de Federation of European Societies of Tropical Medicine and
International Health. De FESTMIH is initiatiefnemer van de European Congress on Tropical Medicine
and International Health (ECTMIH) en publiceert het tijdschrift Tropical Medicine and International
Health (TM&IH). Namens de NVTG heeft Koert Ritmeijer (afgevaardigde bestuur) zitting in het
bestuur. In 2017 startte Esther Jurgens (NVTG-beleidsmedewerker) met parttime ondersteuning van
het FESTMIH-bestuur, na jarenlang FESTMIH observer te zijn geweest. In het verslagjaar vond de
vergadering van FESTMIH General Assembly plaats tijdens het 10e ECTMIH Congres in Antwerpen
waar het nieuwe logo en de vernieuwde website van FESTMIH werd gelanceerd (zie: www.
festmih.eu). In 2017 vond het 10e ECTMIH plaats, georganiseerd door het Tropeninstituut te
Antwerpen en FESTMIH. Het congres was een succes, het bracht meer dan 1500 onderzoekers en
experts samen, van wie ongeveer 30% uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor een overzicht van de
conferentie zie: https://www.youtube.com/channel/UCnATSdICXyGu7mYX99HV4Ag/videos
NVTG-sessie gedurende het 10e ECTMIH-congres
Zoals op elk ECTMIH werden de nationale verenigingen uitgenodigd om een sessie te organiseren. De
NVTG/TROIE-sessie werd geselecteerd voor het reguliere programma en vond plaats op donderdag
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19 oktober. De sessie ‘From tropical medicine to global health; presenting an educational evolution
responding to human resources for health needs in low resource settings’ stond in het teken van de
opleiding AIGT. Naast een ruime belangstelling vanuit de gelederen bestond een deel van de
deelnemers uit congresgangers die kennis konden nemen van de nieuwe opzet van de opleiding. De
kennis van het publiek werd getest met een ‘tropenquiz’. De presentaties waren in handen van TROIE
(Sanne Jongma, korte presentaties van de twee aios IGT, Annelieke Hulzebosch en Jan Henk Dubbink)
en Barend Gerretsen, directeur van het opleidingsinstituut (OIGT).

4.4 Nieuwsbrief
Er zijn 10 digitale nieuwsbrieven verstuurd, via het programma mailchimp met de mogelijkheid van
het toevoegen van foto's en logo's. De nieuwsbrieven worden gemaakt door de officemanager van
de NVTG en aan alle leden (exclusief de MT-abonnees) die zich niet voor de nieuwsbrief hebben
uitgeschreven, per e-mail gestuurd.

4.5 MTb
MTb, Bulletin van de Netherlands Society of Tropical Medicine and International Health, en
daarnaast het overzicht met abstracts International Health Alerts, zijn viermaal verschenen. Beide
worden gepubliceerd op het openbare gedeelte van de NVTG-website. 39 leden krijgen een papieren
versie van MTb (tegen 25 euro kostprijs) en ook voor pr-activiteiten wordt een aantal papieren MT’s
gedrukt. De redactie bestond uit Leon Bijlmakers (hoofdredacteur), Alies Coenders, Jan Auke Dijkstra,
Myrrith Hulsbergen, Esther Jurgens, Annefleur Langedijk (nieuw ingestapt), Josephine van de Maat
en Ed Zijlstra. De thema’s waren: The devastating effects of conflict on health, From tropical
medicine to global health, Safe motherhood and reproductive health, en Haematology.
IHA kent een eigen redactie. Het vele werk voor Internationale Health Alerts werd verricht door Leny
Claessen-Van Swaay, Yme van den Berg, Cor van den Bogaard en Herbert Schilthuis.

4.6 Dutch Global Health Film Festival
Op 28 oktober organiseerden de NVTG, TROIE en Uniting Streams voor het eerst het Global Health
Filmfestival in Filmtheater ’t Hoogt in Utrecht. Het programma bestond uit drie sessies waarin
documentaires werden vertoond rondom het thema van mondiale gezondheid en de duurzame
ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Na de films volgde paneldiscussie met onder andere de
regisseurs. Er werden vier documentaires getoond: ‘Tough’, ‘The Checklist Effect’, ‘Minutes to die’,
en ‘Breaking the chains’. In deze films kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod: vergeten
tropische ziekten, chirurgie in ontwikkelingslanden en geestelijke gezondheidszorg. Het festival was
een groot succes: de zaal zat vol. Zie: http://www.globalhealthfilmfestival.nl/
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5. PLEITBEZORGING
5.1 BIG-herregistratie
In 2017 kregen veel tropenartsen en artsen IGT bericht van het CIBG om zich te laten herregistreren
in het BIG-register. Rond de zomer meldden een aantal NVTG-leden dat zij problemen ondervonden
met de herregistratie, variërend van het (tijdig) verkrijgen van de juiste documenten tot onmogelijk
kunnen voldoen aan bepaalde eisen. De veronderstelling, door de KNMG ondersteund, dat de
registratie als arts IGT voldoende was als bewijs voor herregistratie in het BIG-register, bleek niet te
kloppen. Bovendien was het CIBG niet consistent in haar beleid met betrekking tot de arts IGT. De
vele problemen zijn door de NVTG gebundeld en met de KNMG besproken. De KNMG heeft
verschillende overleggen gehad met het CIBG en Ministerie van VWS. Uiteindelijk bleek begin 2018
dat voorlopig de registratie als arts IGT voldoende is voor herregistratie in het BIG-register.

5.2 Belang opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Het onderwerp financiering van de opleiding AIGT was ook in 2017 een terugkerend punt op de
bestuursvergaderingen. Matthijs Botman, plastisch chirurg en AIGT, initieerde in samenwerking met
de NVTG, TROIE en het Opleidingsinstituut de campagne ‘Into the World’. De bedoeling van de
campagne was om meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden die artsen IGT nationaal en
internationaal uitvoeren. Het boek “Into the World’ is het prachtige resultaat van zijn idee. Het
campagneteam heeft door middel van hun website en facebook veel aandacht gegenereerd voor de
arts IGT en het boek. Op 9 december vond de officiële presentatie plaats van het boek ‘Into the
World’ in het Koninklijk Instituut voor de Tropen met drie sprekers die ook in het boek aan het woord
komen. ‘Into the World’ bevat onder andere 12 interviews met diverse artsen IGT. Door deze
campagne kreeg de lobby rondom de financiering van de opleiding tot arts IGT een nieuwe impuls.
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6. ARTS INTERNATIONALE GEZONDHEIDSZORG EN TROPENGENEESKUNDE
6.1 Nascholing & Herregistratie arts IGT
Per 1-1-2018 stonden 283 artsen IGT ingeschreven bij de RGS. Van deze groep krijgen 255 artsen IGT
in 2020 bericht om zich te laten herregistreren. Vanaf 2016 is de commissie Nascholing &
Herregistratie (voorzitter Pieter van den Hombergh) bezig met de uitwerking en implementatie van
de herregistratie eisen zoals deze door de RGS gesteld worden. Voor de NVTG is dit een nieuw
onderwerp: in een vroeg stadium is de Nota Nascholing & Herregistratie geschreven en op de
website geplaatst. Deze is in 2017 aangevuld met informatie over het accrediteren van specifieke
deskundigheid bevorderende activiteiten. Per 1-1-2020 zijn er twee nieuwe herregistratie-eisen waar
de RGS naar kijkt: evaluatie van het individueel functioneren en externe kwaliteitsvisitatie. De
commissie heeft in nauw overleg met de RGS een evaluatiesysteem gemaakt dat in de loop van 2018
geïmplementeerd dient te zijn. Tevens is met de RGS gekeken naar hoe de werkervaringseis getoetst
gaat worden. De NVTG zal de arts IGT ook in 2018 informeren over de herregistratie eisen.
Iedere arts IGT heeft een persoonlijk nascholingsdossier in GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie
Internet Applicatie) waar alle gevolgde deskundigheidsbevordering wordt bijgehouden inclusief het
aantal accreditatiepunten. De arts IGT kan ook achteraf accreditatie aanvragen voor reeds gevolgde
deskundigheidsbevordering. De Accreditatiecommissie, inmiddels bestaand uit negen mensen,
beoordeelt alle aanvragen voor accreditatie.
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