Naam werkgroep
Tropenartsen in
opleiding (TROIE)

Uniting Streams
(US)

Gezondheidszorg
en
ontwikkelingssame
nwerking (GEO)

Omschrijving
Opgericht in 1995 (als onderdeel NVTG, sinds 2008 met
zelfstandig bestuur). Alle aios-IGT’s zijn lid, dit aantal
varieert tussen de 80 en de 100. Doelstellingen: het
behartigen van de belangen van alle tropenartsen inmiddels Artsen IGT - in opleiding, door middel van
kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging
van de TAGIO en de aios-IGT en het bevorderen van
onderling contact van de TAGIO’s/aios-IGTs.

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)

Opgericht in 2000; ledenbestand 500; 9 actieve bestuursleden.
Doelstellingen: US vervult een platform functie (een netwerk)
voor jonge onderzoekers in de mondiale gezondheid, met als doel
ontmoeting, het uitwisselen van ervaringen en het delen van
ideeën.

•

Opgericht eind jaren 90. 80 leden op ledenlijst, 5 actieve
bestuursleden. Doelstellingen: bijhouden en delen ontwikkelingen
in mondiale publieke gezondheidszorg; pleitbezorging mbt global
public health in de NLse context; organisatie thematische
bijeenkomsten.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Bewaking kwaliteit opleiding AIGT en oude
tropenopleiding
Belangenbehartiging TAIO’s en AIGT
Participatie in overleg/organisatie van onderwijs en
wetenschap (NVTG bestuur, CIGT)
Organisatie van Tropenartsen Carrière Dag
Bijdrage aan MTb (Consult Online)
Uitvoering van evaluaties van de verplichte studiedagen
Informatievoorziening via nieuwsbrieven, website
Organisatie van sociale en educatieve events: TropQuiz;
discussie avond veldwerk; partner in jaarlijkse NVTG congres
(organisatie US abstract sessies); publicatie van
nieuwsbrieven.
Plannen: US sessie op ECTMIH; wetenschappelijke
bijeenkomst onderzoeksmethoden; uitwisseling ervaringen
veldwerk; organiseren van een carrièredag voor onderzoekers
in de MG; organiseren veldbezoeken; netwerkborrels;
instellen van een mentor/buddy system; inrichten vraagbaak;
smoelenboek, oa.
Fungeren als multidisciplinair forum van personen met
expertise op het terrein van de internationale public health.
Kennis- en meningsuitwisseling op het gebied van
gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden, met als
specifieke invalshoek de toegankelijkheid van de basale
gezondheidszorg. Uitwisseling in de vorm van organisatie van
thematische bijeenkomsten, schrijven artikelen, bijdrage aan
(NVTG) congressen

Naam werkgroep

Huisartsen
Internationale
Gezondheidszorg
(WHIG)

Omschrijving

Opgericht in 1989; 11 leden. Doelstellingen: fungeren als platform
voor teruggekeerde tropenartsen. Haar missie is 1) Expertise:
Zorgdragen voor het delen en het verder ontwikkelen van
expertise met betrekking tot internationale huisartsgeneeskunde
en diversiteit in samenwerking met andere organisaties op dit
gebied; 2) Verbinding leggen en verbinder zijn tussen
stakeholders; 3) Promoten en ondersteunen van
internationalisering van de huisartsopleiding; 4) Faciliteren van
initiatieven op gebied van onderwijs en onderzoek; 5) Invloed op
relevante beleidsthema’s en commissies op het gebied van
diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde; 6) Stimuleren
van reizigersadvisering en reizigersgeneeskunde binnen de
huisartsgeneeskunde.

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
•

GEO is bezig met herijking missie en strategie en verbreden
actieve achterban.

•

Organisatie van jaarlijks terugkerend symposium voor gehele
achterban.
Onderwijs op gebied van reizigersadvisering organiseren,
belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking (RATO).
Onderwijs geven aan tropenartsen i.o.
Huisartsenopleiding in ontwikkelingslanden financieel
ondersteunen (Kenia en Rwanda).
Deelname aan het verbindende platform Diversity and Global
Health (zie DIGH)
Betrokkenheid bij het Landelijk Afstemmingsoverleg
Internationaal Beleid.
Informatie en communicatie via nieuwsbrieven; website, en in
2015 productie van een film over Family Medicine (FM) in
Kenia.
Deelname/bezoek aan jaarlijkse Primafamed bijeenkomst in
Ghana; en uitwerken van teach the teachers module via
Primafamed.
In 2015 nieuwe visie en missie geformuleerd en voor 2016
verder evaluatie en toekomstvisie mbt relatie WHIG, Peter
Manschotfonds en onderwijscontacten FM Eldoret Kenya,
Ruanda.

•
•
•
•
•
•

•

•

International Safe
Motherhood &
Reproductive
Health (ISM&RH)

Opgericht in 1987; 114 leden. Doelstellingen: het ondersteunen
en verbeteren van RH in LICs door het aangaan van
samenwerkingsverbanden; actief bijdragen aan de opleiding IGT;
pleitbezorging.

•

Samenwerkingsovereenkomst met Gondar University Hospital
in Ethiopië, Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) en
World Vision (voor periode van 5 jaar). Basis van dit
samenwerkingsverband is het opleiden van trainers en het
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Naam werkgroep

Omschrijving

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
gezamenlijk uitvoeren van Emergency Obstetric and Neonatal
Care (EmONC) trainingen, waarbij het trainingsprogramma
van de LSTM, de Life Saving Skills Training, centraal staat. De
trainingen worden gecombineerd met een intensieve 3maandelijkse follow-up in de omliggende health centers, welk
gekoppeld wordt aan onderzoek.
• Een belangrijke pijler is onderzoek, dit krijgt vorm in de
samenwerking met Gondar (stimuleren en begeleiden
operationeel onderzoek); evaluatie trainingen; en
promotietrajecten leden vd werkgroep. Via de
wetenschapscommissie zijn (studenten) onderzoeksprojecten
beschikbaar.
• Opleiding en onderwijs: bijdragen aan NTC, en begeleiden van
AIOS-IGT; uitvoeren van onderzoek, begeleiden van studenten
en promovendi
• Plannen: oprichten commissie ‘Global Network’

Transculturele
revalidatiegeneesk
unde

De Werkgroep Transculturele Revalidatie (WTCR) heeft als
doel het bevorderen, op peil houden en beschikbaar stellen
van deskundigheid op het gebied van de Transculturele
Revalidatiegeneeskunde. De werkgroep heeft 6 actieve
leden.

•

De werkgroep bestaat uit chirurgen en kaakchirurgen. Het
vormt een netwerk van chirurgen met interesse in chirurgie

•

Netherlands
Society for

•

De werkgroep verzorgt studiebijeenkomsten en onderwijs
voor tropenartsen- en revalidatieartsen in opleiding en in het
buitenland; tevens wordt advies op afstand gegeven.
De deelnemers aan de werkgroep fungeren als referenten
voor transculturele aspecten in de Nederlandse
Revalidatiezorg (allochtonen, vluchtelingen). Daarnaast
verzorgt de werkgroep adviezen voor projecten gericht op
revalidatie en persoonlijke advisering voor personeel in deze
projecten.
De werkgroep geeft onderwijs in de opleiding IGT,
organiseert cursussen en praktische chirurgische
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Naam werkgroep
International
Surgery – Surgery
in Low Resource
Settings (NSIS)

Omschrijving
in ontwikkelingslanden. Doelstelling is het bevorderen van
de wetenschappelijke aspecten van de chirurgie in lage
inkomenslanden en het ondersteunen en bewaken van de
kwaliteit van het chirurgische gedeelte van de opleiding van
tropenartsen.

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
training, en is actief in diverse Global Health
programmas op (NLse) universiteiten.
• De werkgroep adviseert en ondersteunt de werkgroep
medisch chirurgische projecten in LMICs, waaronder
Malawi.
• Er is samenwerking met het Word Wide Surgery
netwerk, International Federation of Rural Surgeons
(IFRS), WHO, G4-Alliance, SurgeonsOverSeas, en the
German Society for Tropical Surgery.
• Organisatie van symposia, in 2014 samen met de Duitse
Society het symposium ‘Surgery in low resource
settings’ in Amsterdam waar de Amsterdam Declaration
on Essential Surgical Care is opgesteld. De WG maakt
deel uit van een groep organisaties die campagne voert
rondom het opnemen van essential surgery als
onderdeel van Universal health coverage.
• Publicatie van artikelen.

International Child
Health (WG ICH)

Opgericht in 1981; 117 leden. Doelstellingen: (1) bevorderen van
de kwaliteit van de Tropische Kindergeneeskunde in Nederland en
in minder ontwikkelde landen; en (2) aandacht vragen voor het
vakgebied in de NVK en de NVTG

•
•

•

Tropische
dermatologie

Opgericht in 2000; 65 leden. Doelstellingen: 1) Het verbeteren van
de kennis onder (para) medici van tropische dermatosen,

•

Wetenschappelijke bijeenkomsten (congressen, symposia).
Online registratie signaleren van problemen in de zorg
rondom kinderen van vluchtelingen (zie NSCK op website van
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(www.nvk.nl).
Onderwijsactiviteiten: docent bij NTC; vertegenwoordiging in
het COTG; stages kindergeneeskunde in het kader van de
opleiding IGT.
Het geven van onderwijs aan medici en paramedici in binnenen buitenland; en aan IGTers.
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Naam werkgroep

Omschrijving
importdermatosen, etnische en armoede gerelateerde
dermatosen, zowel in Nederland als daarbuiten; 2) Het verbeteren
van de zorg voor patiënten met tropische dermatosen,
importdermatosen, etnische- en armoede-gerelateerde
dermatosen in Nederland en daarbuiten.

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
• Het opzetten van een surveillance systeem voor tropische- en
importdermatosen onder Nederlandse dermatologen.
• Het ontwikkelen van praktische adviezen voor diagnostiek en
behandeling van tropische- en importdermatosen.
• Organisatie van een jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst.
• De werkgroepleden vormen een praktische vraagbaak voor
artsen van patiënten met tropische- en importdermatosen.
• In oktober 2015 werden tijdens het EADV congres in
Kopenhagen verdere stappen gezet rondom de oprichting van
een European Taskforce Tropical Dermatology. De Taskforce
richt zich op tropische, import en community dermatologie.
• Leden van de werkgroep gaven supervisie, onderwijs en
training in Nederland, Tanzania, Brazilië, Mozambique,
Malawi en Ethiopië; en teledermatologische consulten met
lokale artsen, tropenartsen en clinical officers.

Tropical Urological
Revelation (TUR)

Doelstelling is het bevorderen van urologische activiteiten
in landen waar een minder goede urologische zorg bestaat.

•

•

Tropische
Oogheelkunde
(WTO)

Opgericht in 1973; 141 leden. Doelstellingen: 1) Bieden van een
platform voor Nederlandse oogartsen en andere betrokkenen,
zoals optometristen en leden van organisaties betrokken bij
“tropische” oogheelkundige projecten, om kennis en ervaringen
te kunnen delen; 2) Het faciliteren van kennisoverdracht; en 3)

•

•

De werkgroep maakt onderdeel uit van de Nederlandse
Vereniging voor Urologie en onderhoudt contacten met
zusterverenigingen en organisaties elders in de wereld.
Onderwijs wordt verzorgd aan tropenartsen in
opleiding. Elders worden workshops gegeven.
Verschillende leden werken jaarlijks voor korte of lange
tijd in diverse landen.
Vertegenwoordiging in het COTG (Concilium Opleiding
Tropische Geneeskunde) en actieve betrokkenheid bij de
opleiding (les aan NTC-cursisten, en jaarlijkse practicumdag
voor de IGTers).
Organisatie van themavergaderingen.
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Naam werkgroep

Omschrijving
Het fungeren als een vraagbaak voor ontwikkeling organisaties
betrokken bij oogheelkundige zorg.

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Betrokkenheid van de leden bij oogheelkundige projecten in
LMICs.
Pleitbezorging / samenwerking met Vision 2020 Nederland
(Links programma).

Voorbereiden van wetenschappelijke publicaties (oa.
rondom RAAB, AIDS); ontwikkelen van een planning tool
voor RAAB; ontwikkelen van een website ontwikkeld met
een databank van RAAB studies, resultaten en
publicaties.
Het ontwikkelen van RAAK trainingen en opleiden en
certificeren van nieuwe RAAB trainers; training in
monitoring cataract surgical outcome; en planning
workshops voor oogzorg.
Lesgeven aan NTC cursisten, organisatie van
practicumdag en tweedaagse Tropische Oogheelkunde;
en colleges in kader van Global Health aan studenten
Geneeskunde.
Organisatie van WTO bijeenkomsten.
Leden van de werkgroep zijn betrokken bij
oogheelkundige projecten in LMICs.
Verzorgen van publicaties.
Twinning: Er zijn initiatieven van Twinning.
Oogziekenhuis Rotterdam met Universiteit Jakarta
Enkele leden van de werkgroep zijn actief op het “consult
online” forum.
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Naam werkgroep
Tropische
Orthopedie en
Traumalogie /
werkgroep
Orthopedie
Overzee

Omschrijving
Opgericht in 2009; 69 leden. Doelstellingen: kennisoverdracht,
wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
•

•
•
•
•
•
•
•

International
Mental Health

Opgericht in 2012; 50 leden.

•
•
•

Tropische
Geneeskunde

Opgericht midden 80-er jaren. Potentiële leden worden in kaart
gebracht. Doelstellingen: 1) Uitwisseling tropeninternisten; 2)
Bundeling van activiteiten m.b.t. onderzoek; 3) Organisatie van
refereerbijeenkomsten; 4) Uniformering van de diagnostiek en
behandeling van tropische ziekten door middel van richtlijnen en
behandelprotocollen.

•

•
•

Themadagen / kennisuitwisseling (technisch en delen van
ervaringen met orthopedisch hulpprojecten) en het bijwonen
van internationale bijeenkomsten.
Deelname aan het Consult Online.
Het geven van praktische trainingen in complexe
schouderchirurgie (China en India).
Orthopedische missies naar diverse LMICs in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika.
Plannen: invoeren eenvoudig elektronisch patiëntendossier.
Het organiseren van fellowships voor orthopeden uit LIMCs in
NL.
Ism de Werkgroep Tropische Chirurgie organiseren van een
teachers training.
Deelname aan opleiding tot Bachelor degree in Malawi in
samenwerking met Medical Movement.
Consult online.
Curriculaire studiedag AIGT.
In toekomst onderwijsbijdragen/opleidingen in buitenland.
Organisatie van kennisuitwisseling, onderzoek en leveren van
voordrachten op nascholingen reizigersgeneeskunde,
voordrachten op tropengerelateerde symposia, in workshops
tropische geneeskunde/reizigergeneeskunde van de NIVdagen, en op internationale congressen tropen- en
reizigersgeneeskunde.
Leden van de werkgroep participeren in landelijke en
internationale ‘’expert committees’’.
Verzorgen van onderwijs (NTC en de opleiding).
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Naam werkgroep

Omschrijving

Greep uit de activiteiten + plannen (2016)
•

•
•
Geschiedenis
Tropische
Geneeskunde

Doelstelling: De werkgroep wil door middel van thematische
bijeenkomsten, onderzoek en publicaties aandacht besteden aan
de geschiedenis van de tropische geneeskunde en
gezondheidszorg in Nederland en in de tropen, met name in de
voormalige Nederlandse koloniale gebieden Nederlands-Indië,
Nieuw Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen.

•
•
•
•

•

De werkgroep Tropische Geneeskunde figureert ook binnen
de VIZ (Vereniging voor Infectieziekten); de voorzitter van de
werkgroep maakt deel uit van het bestuur van de VIZ.
De werkgroep heeft een afgevaardigde als adviserend lid in de
beide concilia van de NVTG (COTG en CIGT).
(Partner in) de organisatie congressen.
De werkgroep beheert een historisch archief dat is
samengesteld uit schenkingen van oud-tropenartsen.
Organisatie van thematische bijeenkomsten.
De werkgroep is actief in het publiceren van artikelen en
boeken.
Uitvoeren van een project ‘het Geneeskundig Tijdschrift voor
Nederlands-Indië (1854-1942)’ dat beoogt het digitaliseren en
het voor internationaal werkzame wetenschappers en
historici ontsluiten van de verschillende vakgebieden in het
tijdschrift, waarvan de artikelen alleen in het Nederlands zijn
gesteld.
Bezig met het voorbereiden van een meerjarig
onderzoeksprogramma dat beoogt de geschiedenis van de
geneeskunde en de gezondheidszorg in de voormalige
Nederlandse koloniale gebieden tot een academisch
onderzoeksspeerpunt te maken.
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