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Voorwoord
Het beleidsplan ‘Global health perspectives’: de positie en rol van de NVTG in de mondiale
gezondheidszorg’ schetst de beleidsvoornemens van de Nederlandse Vereniging voor Tropische
Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Het plan beslaat de periode 2016-2020,
vijf jaren waarin de ambitie van de 110 jaar oude vereniging op de verschillende terreinen
gematerialiseerd zullen worden. Pleitbezorging is een kernactiviteit van de vereniging en kent vele
kanten. Zoals het agenderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg, of het aandacht schenken
aan de zg neglected diseases – ziekten die een groot deel van de wereldbevolking treffen maar waar
relatief weinig middelen naar toe gaan – of de opkomst van de Non-Communicable Diseases (NCDs)
in lage- en middeninkomenslanden (LMICs). Het bijdragen aan een evidence base en het verbreden
en verspreiden van kennis is een belangrijk doel waarvoor de NVTG zich sterk maakt. Dit doet zij
door het ondersteunen van onderwijs en onderzoek op het terrein van de global health / mondiale
gezondheid, onder meer middels het in 2012 erkend profiel ‘Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde’ (IGT). Tenslotte vormt de NVTG met haar ledenbestand van ca. 900 personen
een platform voor uitwisseling en verbinding, een ontmoetingsplaats voor professionals werkzaam
op het brede terrein van de mondiale gezondheid. Dit zijn de NVTG-leden die werkzaam waren in
lage- en midden-inkomenslanden en daarna hun carrière hebben voortgezet in de Nederlandse
gezondheidszorg, maar ook diegenen die zich nu inzetten voor de publieke gezondheidszorg vanuit
een verpleegkundige, para- of biomedische, en sociaalwetenschappelijke optiek, in Nederland en
daarbuiten. In toenemende mate weten jongeren de Vereniging te vinden voor het volgen van de
opleiding, het doen van onderzoek of het bijdragen aan het verbreden van de missie door actieve
pleitbezorging rondom actuele ontwikkelingen in de mondiale gezondheidszorg.
Het bestuur van de NVTG ziet uit naar het verwezenlijken van haar ambities en plannen, en voelt
zich gesteund door haar leden. Zonder de inzet van leden in de werkgroepen, waaronder het
organiseren van congressen, studiedagen en het vertalen van de missie naar het werkveld of het
algemene publiek is er geen NVTG. We hopen dat dit beleidsplan een inspiratie vormt voor alle
leden van de NVTG. Met dank aan de beleidsfunctionaris Esther Jurgens en het bestuur voor de
nuttige discussies en samenstelling van dit plan. Onze dank gaat daarnaast uit naar de voorzitters
van de wetenschappelijke commissies en de werkgroepen voor hun waardevolle bijdragen aan dit
plan.
Namens het bestuur, Ankie van den Broek, Voorzitter NVTG
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Afkortingen
AIGT

Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

ALV

Algemene Ledenvergadering

AMG

Arts Maatschappij en Gezondheidszorg

AZG

Artsen Zonder Grenzen

CGS

College Geneeskundige Specialismen

CIGT

Concilium Opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

COTG

Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg

ECTMIH

European Congress on Tropical Medicine and International Health

FESTMIH

Federation European Societies for Tropical Medicine and International Health

GEO

Werkgroep Gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GH

Global Health

GHI

Global Health Initiative

HIC

High-Income Country

HRH

Human Resources for Health

IFMSA

International Federation of Medical Students’ Associations

IG

Internationale Gezondheidszorg

IGT

Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

IGT

Opleidingsinstituut IGT

IHA

International Health Alerts

IMFSA

International Federation of Medical Students’ Associations

IS

Internationale Samenwerking

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LMIC

Low- and Middle-Income Country

MDG

Millennium Development Goal

MERS

Middle-Eastern Respiratory Syndrome

MFS

Medefinacieringsstelsel

MG

Mondiale Gezondheid

MIH

Master International Health

MinBuZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
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MinOC&W

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MinVWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NCD

Non-Communicable Disease

NGO

Non-gouvernementele organisatie

NSIS

Netherlands Society for International Surgery

NTC

Nederlandse Tropencursus

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

OIGT

Stichting Opleidingsinstituut IGT

OKF

Otto Kranendonk Fonds

SANO

Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome

SDG

Social Development Goal

SRGR

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

TG

Tropengeneeskunde

TROIE

Vereniging voor tropenartsen en AIGT in opleiding

TUR

Tropical Urological Revelation

UHC

Universal Health Coverage

UMC

Universitair Medisch Centrum

UNHCR

United Nations High Commission on Refugees

US

Uniting Streams

VIZ

Vereniging voor Infectieziekten

VN

Verenigde Naties

WG ICH

Werkgroep International Child Health

WG ISM&RH

Werkgroep International Safe Motherhood & Reproductive Health

WHIG

Werkgroep Huisartsen Internationale Gezondheidszorg

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WTO

Werkgroep Tropische Oogheelkunde
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Samenvatting
Het beleidsplan van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale
gezondheidszorg beslaat de periode 2016 – 2020. Het beschrijft de context waarbinnen de NVTG
zich begeeft, haar missie en strategie. De focus van de NVTG is het bevorderen van de gezondheid
en het verbeteren van de gezondheidszorg in met name lage- en middeninkomensladen en past
daarmee binnen het terrein van de mondiale gezondheid (global health). Het plan beschrijft trends
en ontwikkelingen waarmee de NVTG te maken krijgt waaronder de gevolgen van globalisering –
migratie en grensoverschrijdende infectieziekten; het bijstellen van het klassieke model van
ontwikkelingshulp; het einde van het millenniumdoelen tijdperk en het begin van de duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDGs); en – dichter bij huis – de erkenning van de opleiding Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, onder andere. De missie van de Vereniging is: “De NVTG
is een vereniging die een positieve bijdrage wil leveren aan mondiale gezondheid en
gezondheidszorg in Nederland en wereldwijd, door te fungeren als platform voor professionals,
door wetenschap en onderwijs te bevorderen en door pleitbezorging.”

Een centraal element in het werk van de Vereniging is haar streven om een platform te bieden aan
haar leden en andere professionals, en het bijeenbrengen van onderzoekers, wetenschappers en
andere belangstellenden rondom thema’s in de mondiale gezondheid. Plannen onder de PIJLER
PLATFORM zijn: (1) de organisatie van congressen en bijeenkomsten, het leveren van bijdrage aan
internationale congressen en aan vakbladen; (2) het vergroten van de interactie met leden en het
algemene publiek (mogelijk via het instellen van een commissie Communicatie en PR); (3) het
intensiveren van de band NVTG – werkgroepen en de werkgroepen onderling; (4) een actieve
inbreng in de Europese context; (5) het vergroten en diversifiëren van het ledenbestand; (6) het
versterken van de samenwerking met stakeholders.
De NVTG beoogt een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en -advisering richting overheid,
uitzendende/medefinancierings- en andere organisaties die opereren in het veld van de mondiale
gezondheid. De plannen onder de PIJLER PLEITBEZORGING zijn: (1) het oprichten van een
Commissie Pleitbezorging en interne capaciteitsversterking; (2) het pleiten voor structurele
financiering van de opleiding en fondsen voor activiteiten op het terrein van de mondiale
gezondheid (MG); (3) een intensivering van samenwerking met relevante netwerken; (4)
intensiveren van deelname aan het publieke debat; (5) het creëren van allianties rondom actuele
thema’s; (6) het verbreden gedragscode naar andere disciplines, waaronder ook onderzoekers in de
MG.
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De NVTG realiseert haar missie door het stimuleren van kennisuitwisseling, onderwijs en onderzoek
op het gebied van de mondiale gezondheid, in Nederland en ten behoeve van, en in relatie tot met
name lage- en midden- inkomenslanden. Daarbij richt ze zich ook op het uitbreiden en intensiveren
van netwerken en contacten met beroepsverenigingen wereldwijd en van contacten tussen
professionals in de internationale gezondheidszorg en de professionalisering van relevante
opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en in lage- en midden-inkomenslanden. Plannen
onder de PIJLER WETENSCHAP zijn: (1) het creëren van een consistent en samenhangend
wetenschapsbeleid van de NVTG; (2) het stimuleren van onderzoek op het terrein van MG; (3)
invloed uitoefenen op de onderzoeksagenda van academische instellingen, overheden, NGOs; (4)
het stimuleren van en deelname aan netwerken en onderzoeksrelaties op relevantie gebieden
binnen de MG; (5) erkenning en het bieden van financiële ondersteuning voor (kleinschalig)
onderzoek. Onder de PIJLER ONDERWIJS vallen plannen met betrekking tot de opleiding IGT: (1) het
positioneren van de opleiding IGT binnen relevante gremia; (2) het ontwikkelen, en bewaken van de
inhoud, van de opleiding IGT; (3) het bestendigen van de inhoudelijke en financiële basis van de
opleiding. Activiteiten gerelateerd aan onderwijs op het terrein van Global Health in Nederland en
capaciteitsversterking in LMICs zijn: (4) het creëren / onderhouden van een netwerk rondom global
health in Nederland; (5) het samenwerken met studenten en jonge onderzoekers op het terrein van
de global health; (6) het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van de werkgroepen zoals
capaciteitsversterking, continous professional learning and development, en samenwerking
(twinning) met professionale collega-organisaties in LMICs.
Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van beleidsvoornemens van het bestuur en de plannen
van de werkgroepen en individuele leden. Het bestuur van de NVTG kijkt met enthousiasme en
vertrouwen uit naar de toekomst. Van belang is dat het ledenaantal gestaag blijft groeien, want
zonder een kritische massa kunnen de vele ambities uit dit beleidsplan niet gerealiseerd worden.
Groei van de NVTG is mogelijk als we ook voor jongeren en voor leden van de werkgroep die nog
geen lid zijn van de NVTG een platform kunnen bieden.
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding, context, missie en strategie

Van internationale gezondheidszorg naar global health

De focus van de NVTG is het verbeteren van de gezondheid en gezondheidszorg in met name lageen middeninkomenslanden en past daarmee binnen het terrein van de mondiale gezondheid
(global health).1 Global health is een verzamelbegrip voor studie, onderzoek en praktijk rondom het
verbeteren van gezondheid en het bereiken van gelijkheid ten aanzien van gezondheid voor alle
mensen, wereldwijd. Mondiale gezondheid is een relatief nieuw expertisegebied dat zich
bezighoudt met ontwikkelingsvraagstukken en gezondheid. Het onderscheidt zich op de volgende
wijze: 2
(1) de focus ligt op transnationale gezondheidsthema’s;
(2) er is mondiale samenwerking nodig voor een oplossing;
(3) ‘rechtvaardige gezondheid’ tussen landen en voor alle mensen, is een belangrijk
aandachtsgebied;3
(4) het is een multidisciplinair vakgebied.
Deze vier benaderingen impliceren dat het niet volstaat om afzonderlijk de gezondheid in lage, dan
wel hogere inkomenslanden te verbeteren, maar dat gezondheidsthema’s mondiale reikwijdte
hebben en dat er gezamenlijke oplossingen gezocht moeten worden voor grensoverschrijdende
gezondheidsproblemen (Koplan et al., 2009). Mondiale gezondheid hangt nauw samen met andere
mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, wereldhandel, voedselzekerheid en mobiliteit van
burgers.4

Global health is dan ook breder dan het terrein van de internationale gezondheidszorg – het terrein
van de publieke gezondheidszorg met een specifieke focus op ontwikkelingslanden en buitenlandse
hulp vanuit geïndustrialiseerde landen. Het verschil tussen beide terreinen is meer dan een
semantische kwestie: daar waar global health zich bezighoudt met de sociale determinanten van
gezondheid in een mondiale context, is de focus van de internationale gezondheidszorg meer
regionaal of nationaal van aard, zoals bij travel medicine of het versterken van een
1

In het beleidsplan is gekozen om de term mondiale gezondheid aan te houden (en Global Health), daarmee ook
refererend aan onder meer de internationale gezondheidszorg en de tropengeneeskunde
2
NCDO (2014). Mondiale Gezondheid. Vogelgriep, overgewicht, antibioticaresistentie en andere kwalen.
Globaliseringsreeks nr. 11
3
Rechtvaardige gezondheid’ gaat niet alleen om een goede toegang tot zorg, maar ook om structureel goede
leefomstandigheden die de volksgezondheid bevorderen
4
INCDO (2014). Mondiale Gezondheid. Vogelgriep, overgewicht, antibioticaresistentie en andere kwalen.
Globaliseringsreeks nr. 11
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gezondheidssysteem in een land.5 Het gebruik van de term global health voor het typeren van het
werkterrein waarop de NVTG zich richt, past binnen een ontwikkeling zoals beschreven in The
Lancet: “Global health is fashionable. It provokes a great deal of media, student, and faculty
interest, has driven the establishment or restructuring of several academic programmes, is
supported by governments as a crucial component of foreign policy, and has become a major
philanthropic target. Global health is derived from public health and international health, which, in
turn, evolved from hygiene and tropical medicine.”6 De focus van de NVTG op mondiale gezondheid
reflecteert haar ambitie om gezondheid en gezondheidszorg breder te bezien dan louter vanuit de
tropengeneeskunde of medische optiek. In de navolgende paragrafen volgt een kort overzicht van
de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de context waarbinnen de NVTG
zich begeeft en dientengevolge de ambities zoals weergegeven in dit beleidsplan.
1.2

Trends en ontwikkelingen

Het jaar waarin dit beleidsplan is opgesteld, 2015, was een hectisch jaar. De bezuinigen op
internationale samenwerking resulteerde in subsidieverlagingen bij enkele grote
ontwikkelingsorganisaties, die “als gevolg van in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen elk
een kwart tot een derde van hun staf moesten ontslaan”.7 In 2006 voerde het Ministerie van
Buitenlandse Zaken MFS in, een nieuw financieringssysteem voor het maatschappelijk middenveld,
waarvan de tweede ronde in 2016 afloopt. Na deze periode worden de afspraken met
maatschappelijke organisaties op een andere wijze ingevuld met een beperkter budget. Ook de
vrijwillige bijdragen aan multilaterale organisaties worden verlaagd. Tevens worden budgets op
thema's als goed bestuur, milieu en onderwijs versneld afgebouwd. Belangrijke uitgangspunten in
beide MFS-rondes waren concentratie op partnerlanden en het samenwerken met Nederlandse
organisaties met het zuidelijke maatschappelijke middenveld. Om versnippering tegen te gaan en
efficiëntie te bevorderen werden ontwikkelingsorganisaties gestimuleerd om allianties te vormen.

Het klassieke model van ontwikkelingshulp maakt steeds meer plaats voor publiek-private
samenwerking en internationale samenwerking waarbij economische ontwikkeling voorop staat.
Ontwikkelingen die zijn ingezet onder andere geïnspireerd door het 2010 rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘Minder pretentie, meer ambitie’8 en de
beleidsnota uit 2013 ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en
5

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_health
Koplan J.P., et al. Towards a common definition of global health. In: Lancet 2009; 373: 1993–95
7
“Haagse mode: handel en hulp”, NRC Handelsblad van 8/9 augustus 2015. Refererend aan de in het regeerakkoord van
2012 afgesproken bezuinigingen van 1 miljard Euro
8
http://www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/presentatie-wrr-rapport-minder-pretentie-meer-ambitie/
6
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investeringen’.9 In de nota brengt het Kabinet drie ambities samen: het uitbannen van extreme
armoede in één generatie, het stimuleren van duurzame en inclusieve groei overal ter wereld en
succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. In het regeerakkoord is afgesproken om per
2017 een miljard euro te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.10 In de nota vult het kabinet
die bezuiniging op hoofdlijnen in; op de budgets voor noodhulp, vrouwenrechten en seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) wordt niet bezuinigd. De lopende afspraken over de
financiering van het maatschappelijk middenveld (MFSII) tot 2016 worden nagekomen. Daarna
worden de afspraken met maatschappelijke organisaties op een andere wijze ingevuld met een
beperkter budget.

De laatste jaren kenmerkten zich ook door migraties van mensen naar Europa vanuit
conflictgebieden, voornamelijk Syrië, Eritrea, Afghanistan, Irak en Mali. Artsen Zonder Grenzen zet
schepen in om reddingsacties uit te voeren op de middellandse zee en vluchtelingenorganisaties
(onder meer Stichting Vluchteling en UNHCR) zetten zich in voor opvang en veiligheid tijdens de
vlucht.

In September 2015 presenteerden de Verenigde Naties de opvolger van de Millennium
ontwikkelingsdoelen (MDGs): de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (met daaraan gekoppeld 169
targets, sustainable development goals (SDGs). Deze doelen bouwen weliswaar voort op de MDG
agenda, maar lijken veelomvattender. Naast continuering van doelen op terrein van
armoedebestrijding, gezondheid (met name moedersterfte), onderwijs en voedselzekerheid, is er
meer ruimte ingebouwd voor economische, sociale en de omgevingsvraagstukken. Het nieuwe
raamwerk propageert vredige en inclusieve samenlevingen en stelt integrale manieren voor om
implementatie te bevorderen. In 2017 vindt in Rio de Janeiro de RIO+25 plaats, de VN conferentie
over duurzame ontwikkeling.

Twee jaar na de VN resolutie mbt universal access coverage (UHC), tijdens de eerste Universal
Health Coverage Day – op 12 december 2014 – riepen meer dan 500 organisaties op tot versnelde
toegang tot betaalbaarbare , toegankelijke en kwalitatief goede gezondheidszorgvoorzieningen
wereldwijd.11 Dit initiatief onderschrijft het belang van universele toegang tot
gezondheidszorgvoorzieningen teneinde levens te redden, een eind te maken aan extreme
armoede, het creëren van weerbaarheid (resilience) tegen de effecten van klimaatverandering en
9

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/04/05/nieuwe-agenda-voor-hulp-handel-en-investeringen
Idem
11
http://www.who.int/universal_health_coverage/universal-health-coverage-access-pr-20141212.pdf?ua=1
10
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een einde te maken aan dodelijke epidemieën zoals Ebola. Universal health coverage wordt gezien
als een pilaar in duurzame ontwikkeling en veiligheid wereldwijd: “Despite progress in combatting
global killers such as HIV/AIDS and vaccine-preventable diseases such as measles, tetanus and
diphtheria, the global gap between those who can access needed health services without fear of
financial hardship and those who cannot is widening. Each year, 100 million people fall into poverty
because they or a family member becomes seriously ill and they have to pay for care out of their
own pockets. Around one billion people worldwide can’t even access the health care they need,
paving the way for disease outbreaks to become catastrophic epidemics.” 12
Een belangrijke mijlpaal voor de NVTG was de erkenning van het profiel Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT) in 2012. In de periode tot aan de start van de
nieuwe opleiding (in 2014) is een reeks van bestuurlijke processen in gang gezet waaronder de
oprichting van een opleidingsinstituut (OI) Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde13 en het aanstellen van een Stichtingsbestuur. De stichting Opleidingsinstituut
en het Opleidingsinstituut staan juridisch los van de NVTG. Het Concilium Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) is het vaste adviescollege van de NVTG inzake de
opleiding IGT en het behartigt de wetenschappelijke, geneeskundige, algemeen vormende en
maatschappelijke aspecten van de opleiding IGT. Er is een nauwe samenwerking met het
Opleidingsinstituut. De NVTG blijft zorg dragen voor degenen die de ‘oude’ tropenopleiding volgen
en de werkgroep Concilium Opleiding Tropengeneeskunde (COTG) is hiervoor verantwoordelijk.
Ook is in het najaar van 2015 een Academische Raad aangesteld.
De erkenning betekende echter niet dat de financiering van de opleiding ook geregeld is. Het OI is
tot op heden gefinancierd middels ad hoc financiering vanuit de NVTG, Artsen Zonder Grenzen en
SANO. Een verzoek tot structurele financiering van de opleiding IGT aan het Ministerie van VWS is
niet gehonoreerd. Ook de komende jaren zal de structurele financiële borging van de opleiding de
benodigde aandacht vragen, naast organisatorische inbedding en kwaliteitsbewaking.
1.3

Terugblik op de beleidsperiode 2011 – 2015

Veel van de ambities zoals verwoord in het beleidsplan ‘Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen’
zijn gerealiseerd, zoals op het terrein van onderwijs de genoemde erkenning van het profiel IGT, en
het inrichten van het OI. De band met hoogleraren op de deelgebieden van de mondiale
12

Idem
Het OI is de uitvoerende organisatie voor de nieuwe opleiding en verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de
opleiding

13
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gezondheid zijn aangescherpt, met name in de context van de opleiding. Capaciteitsversterking van
collega instellingen en beroepsverenigingen is een belangrijk aandachtspunt van de werkgroepen
gebleken. Minder nadrukkelijk is de link met de universiteiten en opleidingsinstituten geweest: zo is
de ambitie om een (virtueel) studiehuis op te richten voor studenten met vragen/interesse in de
internationale gezondheidszorg niet gematerialiseerd. De ambitie van de NVTG om een grotere rol
te spelen op het bredere terrein van de global health aan de onderwijs- en onderzoeksinstellingen
is voornamelijk gematerialiseerd door de inbreng van NVTG leden die werkzaam zijn op dit terrein,
en in mindere mate als een directe activiteit geïnitieerd door de NVTG.
Belangrijke initiatieven op het terrein van de wetenschap zijn de wetenschappelijke congressen
zowel in nationaal als in Europees verband. Hieraan besteedde de NVTG veel aandacht, zowel in
Nederland als binnen de context van de Europese congressen (ECTMIHs). Onverminderd gebleven is
de steun vanuit het Otto Kranendonckfonds (OKF) aan (kleinschalige) onderzoeken van jonge artsen
en onderzoekers in de mondiale gezondheidszorg, veelal uitgevoerd in samenwerking met lokale
onderzoekers. Minder aandacht is uitgegaan naar het verstevigen van de interactie tussen
onderzoekers en beleidsmakers. Behoudens ad hoc acties is de rol van de NVTG hierin beperkt
gebleven, mede als gevolg van het feit dat het Platform Health Policy and Health Systems Research
al jaren non-actief is.

In het kader van pleitbezorging heeft de NVTG een aantal belangrijke mijlpalen bereikt de
afgelopen jaren, waarvan de belangrijkste de erkenning van de opleiding is. Actief is aandacht
besteed aan publieksvoorlichting (radio, TV, website) met betrekking tot het nut van artsen met
kennis en ervaring in LMICs, en natuurlijk rondom de Ebola uitbraak. De Werkgroep ISM&RH
belichtte in haar pleitbezorging de nog steeds tegenvallende resultaten op het gebied van het
terugdringen van maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit.
Actieve promotie van de NVTG Gedragscode is enigszins op de achtergrond geraakt. Ook de ambitie
om een thema te benoemen waarop een actieve pleitbezorgingscampagne zou worden opgezet
(pick your battle), is niet goed uit de verf gekomen. De afgelopen jaren is daarentegen veel
aandacht uitgegaan naar actieve voorlichting over en pleitbezorging rondom de financiering van de
opleiding en het belang van kennis over vraagstukken in de internationale gezondheidszorg en
mondiale gezondheid in de Nederlandse context.

Ambities gevat onder de pijler platform zijn nagenoeg alle gematerialiseerd (congressen,
wetenschappelijke tijdschriften, werkgroepen bijeenkomsten etc). Minder actief is de NVTG
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gebleken in het oppikken van de zogenoemde nieuwe (sociale) media en het verbreden van de
achterban, in aantallen en in verschillende disciplines. Nog steeds bestaat het merendeel van het
ledenbestand uit artsen en is minder aandacht uitgegaan naar het verbreden van de NVTG
achterban met andere global health professionals, zoals verpleegkundigen, paramedici, sociale
wetenschappers, en onder allochtone collega’s.
1.4

Positionering NVTG

Globalisering, migratie, het verkeer van mensen en goederen, wereldwijde regelgeving op gebied
van milieu, gezondheidsbescherming, mensenrechten en handel, zijn ontwikkelingen waar de
Nederlandse samenleving onderdeel vanuit maakt. Denk bijvoorbeeld aan de grensoverschrijdende
kwesties op het gebied van gezondheid zoals de epidemiologische transitie van infectieziekten naar
Non-Communicable Diseases (NCDs) in LMICs, gevaar van antibiotica resistentie als gevolg van de
kop op stekende en snel verspreidende multiresistente bacteriën (agv toerisme, migratie of import
van dierlijke producten).14 Epidemieën zoals Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), MiddleEastern Respiratory Syndrome (MERS), vogelgriep (AH5N1), het H1N1 influenza, en recentelijk Ebola
en Zikavirus15, tonen eveneens het grensoverschrijdende karakter van gezondheid.
Milieuveranderingen door opwarming van de aarde en door menselijk ingrijpen zullen leiden tot
nieuwe en tot nu toe onbekende ziekten. Het oprukken van dengue, malaria en chikungunya in
Europa, toename van zoönosen en antibiotica resistentie laten zien dat dit geen fictie is, maar helaas - de realiteit.

Bovenstaande geeft aan dat de Nederlandse gezondheidszorg niet los kan staan van mondiale
ontwikkelingen en trends in de gezondheid.16 Alle aspecten van epidemiologie, diagnostiek en
behandeling, bescherming van de bevolking en regelgeving rond vaccinatie, geneesmiddelen en
organisatie van de gezondheidszorg komen hierbij aan de orde. Artsen die kennis en ervaring
hebben van al deze aspecten – zoals internisten-infectiologen, huisartsen, artsen verbonden aan
GGDen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) – leveren een essentiële bijdrage aan de
preventie en bestrijding van importziekten in Nederland. Een groot deel van de NVTG achterban is
verbonden aan organisaties, gezondheids- of academische instellingen die zich inzetten op het

14

NCDO (2014). Mondiale Gezondheid. Vogelgriep, overgewicht, antibioticaresistentie en andere kwalen.
Globaliseringsreeks nr. 11
15
Op 1 februari 2016 noemt de WHO de opkomst van het Zikavirus een medische noodsituatie. Het zikavirus (behorende
tot de familie Flaviviridae) is verwant met virussen die dengue (knokkelkoorts), gelekoorts, Japanse encefalitis en West
Nilekoorts veroorzaken. Ref: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus
16
NCDO (2014). Mondiale Gezondheid. Vogelgriep, overgewicht, antibioticaresistentie en andere kwalen.
Globaliseringsreeks nr. 11
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brede terrein van de mondiale gezondheid, in Nederland of daarbuiten.

Daarbij, Nederland is altijd een immigratieland geweest, en het ligt in de lijn der verwachting dat dit
niet zal veranderen. In de 20e en 21e eeuw zijn er vooral mensen van buiten Europa naar Nederland
gekomen, daarvoor waren het voornamelijk Europese immigranten die naar Nederland kwamen om
verschillende redenen. De ervaring heeft geleerd dat kennis van andere culturen en de daarbij
behorende inzichten in gezondheid en ziekten, en van importziekten noodzakelijk is om adequate
zorg aan deze bevolkingsgroepen te leveren. De vraag naar kennis en expertise ten aanzien van de
culturele dimensies rondom ziekte en gezondheid en internationale gezondheidszorg, inclusief de
ziekten die disproportioneel voorkomen in low resource gebieden, de zogenoemde aan armoede
gerelateerde ziekten – van oudsher het expertisegebied van de NVTG – zal de komende jaren alleen
nog maar toenemen. Het is te verwachten dat de huidige migratie vanuit conflictgebieden naar
hoge-inkomenslanden (en/of veilige plekken in de regio) in toenemende mate een tol zal eisen in de
landen van herkomst. Tekorten aan gekwalificeerde gezondheidswerkers zullen naar verwachten
alleen nog maar toenemen, daar hedendaagse migratie een aanvullend probleem is op ‘reguliere’
interne migratiestromen van het platteland naar de stedelijke gebieden. Decennialang vervulde de
NVTG een rol aan het tegemoetkomen aan deze vraag naar menskracht. Onder andere door de
opleiding van AIGTs en het aangaan van samenwerkingsverbanden met beroepsorganisaties in
LMICs (vnl via de werkgroepen) en kennisoverdracht.

Een terugtredende overheid en het veranderende beleid inzake internationale samenwerking heeft
ook gevolgen voor het werkveld van de NVTG. Onverminderd belangrijk is het vragen van aandacht
voor de gevolgen van een gewijzigd beleid, als het op de agenda zetten van relevante thema’s
binnen de internationale samenwerking. Het aangaan van relaties met het bedrijfsleven, en dan
met name het bepalen van de koers en het bewaken van de contouren, zal ook voor de NVTG van
groter belang worden. Meer particulier initiatief in de internationale samenwerking toont het
draagvlak vanuit de samenleving op dit terrein, maar tevens ook de noodzaak om alert te blijven op
versnippering van het veld, en zorg te dragen voor continuïteit, gedegen voorbereiding, kwaliteit
van zorg en coherent beleid.
Naast veranderingen in de manier waarop samenwerking tot stand komt, is er ook een verandering
te zien in het directe werkveld van veel NVTG-leden. De opkomst van de ‘welvaartsziekten’, de
niet overdraagbare aandoeningen zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten in lage-en
midden-inkomenslanden overschaduwt in toenemende mate infectieziekten, tropenziekten en de
aan armoede-gerelateerde ziekten waar men van oudsher de LMICs mee associeert (de
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epidemiologische transitie), zoals HIV, malaria en de vergeten ziekten zoals Chagas disease, Buruli
ulcer, en lepra.
Als gevolg van klimaatveranderingen worden in Europa zelfs ‘tropische ziektes’ gesignaleerd,
bijvoorbeeld omdat het voor muggen makkelijker is om zich te vestigen in niet-tropische gebieden.
De bevolkingsdruk levert nieuwe uitdagingen op, zoals een rechtvaardige verdeling van voedsel,
schoon drinkwater en grondstoffen wereldwijd. Niet alleen overbevolking wordt zo een probleem,
ook overconsumptie is een dreiging voor de gezondheid.17 Deze ontwikkelingen hebben gevolgen
voor zowel het beleid als de praktijk. Bijvoorbeeld, het Nederlandse beleid op het gebied van
seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR) – een van de vier speerpunten in Internationale
Samenwerking – speelt in op bovenstaande ontwikkelingen. Naast aandacht voor betere
gezondheidszorg rond zwangerschap en bevalling en opkomen voor de rechten van seksuele
minderheden en sekswerkers, is het beleid gericht op het vergoten van de toegang tot
anticonceptie en voorlichting, om zo bij te dragen aan een lagere bevolkingsgroei. Ook de NVTG
(leden en werkgroepen) zijn actief in het zoeken naar antwoorden op kwesties in de mondiale
gezondheid, zowel in Nederland – zoals het leveren van expertise rondom ‘tropische ziektes’ bij
dreigende uitbraken in Nederland – als in lage-en midden-inkomenslanden – zoals de uitbreiding
van huisartsengeneeskunde in Afrika, een initiatief dat is ondersteund door de Werkgroep Family
Medicine van de NVTG, en het samenwerkingsverband tussen de Werkgroep International Safe
Motherhood & Reproductive Health (ISM&RH) en de Gondar University in Ethiopië.
De NVTG maakt sinds jaar en dag deel uit van de Europese koepelorganisatie van verenigingen voor
tropengeneeskunde en de internationale gezondheidszorg (FESTMIH). Dit samenwerkingsverband
kenmerkt zich door haar platform en kennisuitwisselingsfunctie middels de tweejaarlijkse European
Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH). De NVTG maakt deel uit van dit
platform en zal binnen deze context actief zijn in het bepleiten van Europese
samenwerkingsverbanden – bijvoorbeeld in het kader van de opleiding of het leggen van
verbanden met academici, het formuleren van standpunten in het migratiedebat, of het betrekken
van jongeren bij het werk van de NVTG en haar zusterverenigingen.

Bovenstaand geeft in vogelvlucht een beeld van de wereld waarin de NVTG haar positie inneemt. In
2017 bestaat de NVTG 110 jaar. Met het behalen van deze mijlpaal toont de Vereniging haar
veerkracht en haar ambitie om zich te blijven inzetten voor een goede gezondheid wereldwijd en
17

Zie voor meer voorbeelden van grensoverschrijdende gezondheidsissues: NCDO (2014). Mondiale Gezondheid.
Vogelgriep, overgewicht, antibioticaresistentie en andere kwalen. Globaliseringsreeks nr. 11
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het oplossen van mondiale gezondheidskwesties. Hiervoor is de inzet en motivatie van de leden
onontbeerlijk. Maar ook (mondiale) samenwerking. Hiervoor gaat de NVTG relaties aan met
partners in de internationale samenwerking en de mondiale gezondheid (in Nederland en in
Europa), het onderwijs en andere stakeholders actief op het terrein van de mondiale gezondheid.
Dit beleidsplan schetst de contouren van onze ambities.
1.5

Missie en doelstelling

De NVTG is een vereniging die een positieve bijdrage wil leveren aan mondiale gezondheid en
gezondheidszorg in Nederland en wereldwijd, door te fungeren als platform voor professionals,
door wetenschap en onderwijs te bevorderen en door pleitbezorging.

De vereniging heeft ten doel: 1) bevordering van de gezondheid en gezondheidszorg wereldwijd,
met specifieke aandacht voor lage- en middeninkomenslanden; en 2) vanuit het perspectief
van mondiale gezondheid een bijdrage te leveren aan de Nederlandse gezondheidszorg.

1.6

Strategie

Een centraal element in het werk van de Vereniging is haar streven om een platform te bieden aan
haar leden en andere professionals, en het bijeenbrengen van onderzoekers, wetenschappers en
andere belangstellenden rondom thema’s in de mondiale gezondheid. PIJLER PLATFORM
De NVTG beoogt een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en -advisering richting overheid,
uitzendende/medefinancierings- en andere organisaties die opereren in het veld van de mondiale
gezondheid. Netwerken in binnen- en buitenland en het in stand houden van relaties tussen
Nederlandse onderzoeks- en vakgroepen en buitenlandse zusterorganisaties PIJLER
PLEITBEZORGING
De NVTG realiseert haar missie door het stimuleren van kennisuitwisseling, onderwijs en onderzoek
op het gebied van de mondiale gezondheid, in Nederland en ten behoeve van, en in relatie tot met
name lage- en midden- inkomenslanden. Daarbij richt ze zich ook op het uitbreiden en intensiveren
van netwerken en contacten met beroepsverenigingen wereldwijd en van contacten tussen
professionals in de internationale gezondheidszorg en de professionalisering van relevante
opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en in lage- en midden-inkomenslanden PIJLERS
WETENSCHAP en ONDERWIJS
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Onderhavig beleidsplan specificeert de respons van de NVTG op bovenstaande ontwikkelingen aan
de hand van haar vier pijlers: platform (hoofdstuk 2), pleitbezorging (hoofdstuk 3), wetenschap
(hoofdstuk 4), en onderwijs (hoofdstuk 5). Per deelgebied komen de visie, plannen en activiteiten
aan de orde.

NVTG beleidsplan 2016 – 2020, pagina 17

Hoofdstuk 2
Visie platform

Platform
Actieve uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise op het gebied
van de mondiale gezondheid en het bieden van een netwerk voor
professionals actief op dit terrein

2.1

Inleiding

Een centraal element in de NVTG strategie is het fungeren als een platform voor haar leden en
professionals werkzaam in de mondiale gezondheid. Dit doet ze door het bijeenbrengen van
onderzoekers, wetenschappers en andere belangstellenden rondom actuele thema’s op dit terrein.
De NVTG heeft ca. 900 leden. Het lidmaatschap staat open voor medici, verpleegkundigen,
paramedici, public health deskundigen, sociale wetenschappers en andere professionals actief of
geïnteresseerd in de internationale gezondheidszorg.

Onderstaand een overzicht van de verschillende podia die de NVTG aanwendt voor het
samenbrengen van haar leden (en overige geïnteresseerden) rondom actuele thema’s:

Vergaderingen, congressen, website, MTb
De NVTG stimuleert haar leden om deel te nemen aan het publieke debat. Dit doet zij door middel
van het organiseren van congressen en fora en het publiceren van artikelen. De Vereniging
publiceert vier maal per jaar het blad MTb, Bulletin of the Netherlands Society of Tropical Medicine
and International Health, inclusief International Health Alerts (IHA). Ook is de NVTG geassocieerd
met Tropical Medicine & International Health (TM&IH), het officiële wetenschappelijke tijdschrift
van de FESTMIH.

Jaarlijks organiseert de NVTG een symposium, in samenwerking met de werkgroepen Uniting
Streams (US) en TROIE (Vereniging voor tropenartsen en AIGT in opleiding). Afhankelijk van het
thema wordt het symposium mede georganiseerd met derden, zoals in 2015 met Health Action
International (thema Essential Medicines), in 2014 met het Rode Kruis (thema Community Health)
en in 2013 met de GGD Amsterdam (thema Urban Health). Zowel in 2011 als 2012 was het Platform
Health Policy & Health Systems Research (HP&HSR) co-organisator (thema’s Public-Private
Partnerships en Connecting NGOs and academia in research for global health). Deze trend van
gezamenlijke congressen is ingezet met het 2008 congres ‘Health in conflict’ over het bieden van
zorg in conflictgebieden dat werd georganiseerd in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen
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(AZG). Deze nieuwe vorm biedt naast logistieke voordelen, vooral een inhoudelijke meerwaarde en
biedt daarnaast de mogelijkheid om strategische allianties aan te gaan met gelijkgestemde
organisaties.
Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats; deze kent een huishoudelijk en een
wetenschappelijk gedeelte. Voor het wetenschappelijk gedeelte worden gepromoveerden op het
brede terrein van de mondiale gezondheid uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren.
De NVTG website verbindt in toenemende mate haar leden met de vereniging en biedt informatie
voor derden. De website kent een algemeen publieks- en een ledengedeelte. Leden van de NVTG
ontvangen MTb (inclusief IHA) als onderdeel van hun lidmaatschap en een digitale nieuwsbrief.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn belangrijk voor de Vereniging. Ze vormen ze de ruggengraat van de NVTG en
verbinden de inhoudsdeskundigen op de vele deelterreinen van de mondiale gezondheid (MG) aan
de NVTG. Tevens fungeren de werkgroepen als een klankbord voor actuele kwesties. Regelmatig
dienen zich nieuwe werkgroepen aan, zoals de Werkgroep International Mental Health. De
werkgroepen organiseren regelmatig congressen en debatten, zijn actief in het onderwijs: in de
opleiding IGT, het verzorgen van studiedagen, of onderwijs in het kader van de Nederlandse
Tropencursus (NTC). Daarnaast zijn werkgroepen actief in het ondersteunen van
beroepsverenigingen of het uitvoeren van projecten in lage- en middeninkomenslanden.

FESTMIH
In internationaal verband onderhoudt de NVTG contacten met Europese partnerorganisaties,
georganiseerd in de FESTMIH. Evenals de NVTG spelen haar zusterorganisaties een belangrijke rol in
eigen land door het creëren van draagvlak voor internationale samenwerking en internationale
gezondheidszorg en het stimuleren van relevant onderzoek op dit terrein. De NVTG is lid van de
FESTMIH en maakt deel uit van het bestuur. Ook de beleidsmedewerker is verbonden aan de
FESTMIH.18 Elke twee jaar organiseert de FESTMIH het European Congress on Tropical Medicine and
International Health (ECTMIH).19 In 2007 tijdens de ECTMIH in Amsterdam is het gestart met het
bieden van een podium voor nationale verenigingen, een traditie die tot op heden is voortgezet. In
de voorgaande congressen besteedde de NVTG gedurende deze congressen aandacht aan

18

Als observerend lid (geen stemrecht)
Basel (2015), Kopenhagen (2013), Barcelona (2011), Verona (2009), Amsterdam (2007), Marseille (2005), Lisbon (2002),
Liverpool (1998) en Hamburg (1995).

19
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geestelijke gezondheidszorg, huisartsengeneeskunde (2011), de opleiding (2009 en 2013) en
publiek-private partnerschappen (2015).
2.2

Plannen platform

In de komende beleidsperiode zullen veel van de vaste onderdelen onder de pijler platform
gecontinueerd worden zoals de congressen en het tijdschrift van de NVTG (MTb en IHA). De
ingezette koers ten aanzien van de jaarlijkse congressen blijft gehandhaafd, waarbij afhankelijk van
het thema samenwerkingspartners worden gezocht.

Interactie met leden en een breder publiek is van groot belang voor de NVTG, zowel in de
communicatie met de leden, als ook het verbreden van het imago van de NVTG onder een breder
publiek. De toegankelijkheid van informatie is een punt van aandacht waarbij in de komende
beleidsperiode kritisch gekeken zal worden naar de ‘traditionele’ routes van informatieoverdracht
(website en nieuwsbrieven) en hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van nieuwe en sociale
media. Gestreefd wordt naar het onderbrengen en uniformeren van de websites van de
werkgroepen op de NVTG site en het aanbieden van de informatie voor derden in het Engels.
Overwogen wordt om een Commissie Communicatie / PR in te stellen.
De NVTG blijft investeren in het versterken van de banden tussen de werkgroepen en de
Vereniging, onder meer door het onderhouden van een actieve relatie zoals tijdens de jaarlijkse
werkgroepenvergadering. Het streven is om het overleg tussen het bestuur van de NVTG en de
werkgroepen te intensiveren, en om de kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen de
werkgroepen onderling te versterken. Er zal actief worden ingezet op ledenwerving onder de
werkgroepleden. In de komende beleidsperiode zullen de werkgroepen worden uitgenodigd om
actief een bijdrage te leveren aan congressen (jaarlijkse NVTG, het Lustrumcongres in 2017, de
tweejaarlijkse ECTMIH congressen) en aan MTb en TM&IH. Ondersteuning vanuit de NVTG voor
werkgroep activiteiten blijft gehandhaafd.
In 2017 vindt het 10e ECTMIH congres plaats in Antwerpen, België. Naar verwachting zal de NVTG
ook daar een sessie organiseren. De vertegenwoordiging in het FESTMIH bestuur blijft gehandhaafd,
evenals de ondersteuning vanuit de NVTG aan een verdergaande professionalisering van dit
Europese initiatief, onder meer door een actieve bijdrage te leveren aan de professionalisering van
de FESTMIH (door het instellen van werkgroepen die onderzoek zullen doen naar missie, visie en
toekomstmogelijkheden FESTMIH en financiering). Het bestuur van FESTMIH ziet het versterken van
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de relatie tussen de nationale verenigingen en de FESTMIH en het verbreden van de doelstelling en
de ambitie van de FESTMIH als belangrijke doelen voor de komende jaren.

Het ledenaantal van de NVTG is relatief stabiel (rond de 900 leden). Het enthousiasme van
studenten en jonge onderzoekers voor de internationale samenwerking en mondiale gezondheid is
groot. Dit is af te lezen aan de belangtelling voor de opleiding AIGT, voor co-schappen en
stageplekken in LMICs, de hoge opkomst van jongeren op onze congressen en het aantal doctoraten
op het gebied van de mondiale gezondheid, zowel op het terrein van de sociale wetenschap als de
geneeskunde. Ondanks deze belangstelling voor global health committeren relatief weinig jongeren
zich aan de NVTG door lid te worden. Dit is ook het geval bij veel leden van de werkgroepen die in
de regel wel lid van hun eigen beroepsvereniging zijn, maar niet gemotiveerd zijn om lid te worden
van de NVTG. Dit is jammer, want de NVTG kan haar activiteiten alleen uitvoeren als ze voldoende
ondersteund wordt door haar leden en haar activiteiten alleen blijven ontwikkelen en uitvoeren bij
een gezond ledenbestand. De komende beleidsperiode zal nog sterker worden ingezet op het
werven van leden, waarbij verschillende typen lidmaatschap onderzocht zullen worden en kritisch
gekeken wordt naar de mate van inclusiviteit van de Vereniging: wie voelt zich thuis bij de NVTG, en
waarom? Welke nieuwe doelgroepen kunnen we bereiken en hoe, waaronder verpleegkundigen,
paramedici, sociale wetenschappers, en allochtone collega’s. Aan de basis hiervan komt een
inventarisatie te liggen van de verwachtingen en wensen van huidige leden ten aanzien van hun
NVTG lidmaatschap, alsmede een projectie van hetgeen de Vereniging voor nieuwe doelgroepen
kan betekenen. Het streven is een breed platform te zijn en blijven voor een brede achterban, van
artsen met een klinische achtergrond in de ‘klassieke tropengeneeskunde’ tot onderzoekers en
professionals op het brede terrein van de mondiale gezondheid.

Tenslotte, in de komende beleidsperiode zal aandacht worden besteed aan de platformfunctie van
de NVTG in relatie met andere stakeholders die zich in de context van hun specifieke
aandachtsgebied op het terrein van de mondiale gezondheid begeven, zoals andere
wetenschappelijke / beroepsorganisaties verbonden aan de KNMG, vakgroepen binnen de UMCs en
klinische specialismen, het RIVM, GGD-en, uitzendende organisaties en NGOs actief op het terrein
van de internationale samenwerking en beleidsmakers (overheden).

2.3

Activiteiten platform
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PLATFORM
Doelstelling
Bevorderen van de
ontwikkeling en de
uitwisseling van kennis
en ervaringen op het
gebied van
internationale
gezondheidszorg

I.

Verwacht effect
Verbreding van kennis
met betrekking tot
internationale
gezondheidsvraagstukk
en en IS, bij
professionals,
beroepsgroepen
(nationaal en
internationaal) en leden
NVTG

Activiteit
1. Organisatie van congressen en
bijeenkomsten, leveren
bijdrage aan ECTMIHs;
bevorderen bijdrages aan
vakbladen
II.

Output
Jaarlijks: NVTG congres, ALV,
werkgroepenoverleg

2. Vergroten van de interactie
met leden / publiek en de
toegankelijkheid van
informatie; onderzoeken of
hiervoor een Commissie
Communicatie / PR
noodzakelijk is

Updated website, gebruik van
sociale media, en andere
vormen van
informatieoverdracht

3. Intensiveren van band NVTGwerkgroepen en werkgroepen
onderling
4. Actieve inbreng in Europese
context
5. Vergroten en (mogelijk
diversifiëren) van het
ledenbestand

Tweejaarlijks: ECTMIH
Ad hoc: bijeenkomsten, Ronde
Tafels etc

Indien aan de orde: installeren
van een Commissie en/of
inbedden communicatie
activiteiten in de NVTG
Actieve inbreng en deelname
van werkgroepen

NVTG sessies op ECTMIHs en
input op andere internationale
congressen
Verhogen van het ledenaantal
met 25% in de beleidsperiode.
Streefaantal: minimaal 1000
leden

IV.

III.
6. Onderzoeken en waar mogelijk
V.
versterken van de
(samenwerkings)banden met
andere stakeholders

Divers platform voor een brede
achterban, structurele dan wel
ad hoc samenwerking met
derden
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Hoofdstad 3

Pleitbezorging

Visie pleitbezorging

Bewustzijn vergroten onder het Nederlandse publiek, academici,
studenten, jongeren, politieke partijen en beleidsmakers over
(actuele) problematiek rondom mondiale gezondheid en
gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden

3.1

Inleiding

De NVTG ziet pleitbezorging als een belangrijke pijler in haar werk en vanaf haar oprichting maakt
de Vereniging, naast het fungeren als wetenschappelijke vereniging, zich sterk voor het uitdragen
van de missie en het bijdragen aan het maatschappelijke debat in Nederland rondom aspecten in de
mondiale gezondheid. Pleitbezorging kan dan ook gezien worden als het instrument om de ambities
van de NVTG inzake onderwijs, wetenschap en platform te realiseren. De NVTG doet dit op
verschillende manieren, actief en passief, in de vorm van debat, organisatie van congressen en het
fungeren als een podium voor kennisuitwisseling, open brieven in de media, advisering aan
overheden, of publieksvoorlichting. Zo heeft actieve pleitbezorging ten aanzien van de noodzaak
voor een gedegen opleiding in 2012 geresulteerd in de erkenning van het profiel IGT door de
KNMG. Na energie te hebben gestoken in de opzet en start van de opleiding is het nu zaak om zorg
te dragen voor een structurele verankering van de opleiding binnen het palet aan medische
specialismen. Pleitbezorging zal zich derhalve de komende jaren ook richten op het (financieel)
duurzaam maken van de opleiding, inclusief het opleidingsinstituut en de overige opleidingskosten
(opleidingsplaatsen, stages en het cursorische deel).
Ingegeven door de actuele ontwikkelingen zet de NVTG haar instrumenten in op aandacht vragen
voor de specifieke aspecten in de mondiale gezondheid. Om deze pleitbezorging mogelijk te maken
kan het zijn dat de NVTG zich aansluit bij netwerken of initiatieven van derden. Zo maakt de NVTG
deel uit van ShareNet, een netwerkorganisatie met een focus op de seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten.20
Tenslotte ziet de NVTG een rol in het uitdragen van haar missie naar een breder publiek, onder
andere door publieksvoorlichting, informatieoverdracht onder studenten en het creëren

20

ShareNet is een netwerk van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en individuele consultants werkzaam op het gebied
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en HIV. ShareNet Nederland is gelieerd aan ShareNet
International, een kennisplatform op het terrein van SRGR. Zie: http://www.share-net.nl en http://www.sharenetinternational.org/about-us
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van/participeren in (ad hoc) samenwerkingsverbanden rondom actuele onderwerpen door de
werkgroepen, het bestuur of individuele leden.

3.2

Plannen pleitbezorging

Om pleitbezorging te coördineren en te ondersteunen stelt het bestuur van de NVTG voor om een
Commissie Pleitbezorging in te stellen. De taakstelling van deze commissie is tweeledig:
•

Signaleren van thema’s en ontwikkelingen waarbij actief (proactief, dan wel reactief)
pleitbezorging van de NVTG kan worden ingezet. In sommige gevallen vraagt dit om een
actieve houding, het zogenoemde pick your battle, zoals rondom het Nederlandse beleid op
gebied van de internationale samenwerking. In andere gevallen vraagt dit om een reactie op de
actualiteit, zoals in 2014/2015 inzake Ebola en de rol van Nederlandse artsen werkzaam in de
internationale gezondheidszorg. Andere voorbeelden is de gedragscode die door de NVTG is
opgesteld naar aanleiding van de discussie rondom ethisch gedrag van gezondheidswerkers21,
en de reactie van de Werkgroep International Safe Motherhood & Reproductive Health rondom
meisjesbesnijdenis in Nederland. Voor de komende jaren kan gedacht worden aan formuleren
van de rol van de NVTG bij het bieden van gezondheidszorg aan migranten,, het fungeren als
medische vraagbaak, of het koppelen van leden met kennis en ervaring op dit terrein en
instanties. Andere thema’s zijn de structurele financiering van de opleiding, fondsenwerving
voor onderzoek op het terrein van de mondiale gezondheidszorg, het aid en trade beleid van de
huidige regering (keuzes en bezuinigingen), Social Development Goals, trends in mondiale
gezondheid zoals het fenomeen van de opkomende non-communicable diseases in lage- en
middeninkomenslanden.

•

Het uitwerken van plannen en ideeën in concrete acties. De commissie zal afhankelijk van de
thematiek aangeven op welke wijze de pleitbezorging kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld
door:
–

Het proactief (regelmatig) informeren van de politiek, de vaste kamercommissies of
politieke partijen over trends en ontwikkelingen in de mondiale gezondheid of actuele
gezondheidsvraagstukken in LMICs.

–

Het profileren van de NVTG in de Nederlandse samenleving in het publieke debat (rondom
bijvoorbeeld het vluchtelingendebat, zoals het initiatief om tropenartsen bij de zorg in de

21

Aandacht in de media: radio reportages (oa rondom de opleiding, medisch ethisch gedrag van onderzoekers en
gezondheidswerkers in LMICs ), artikelen in dag- en vakbladen, tv optredens etc.
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AZCs te betrekken, epidemiologische trends, etc) door middel van publiekscampagnes,
artikelen in dag- en vakbladen en via sociale media.
–

Het organiseren van congressen/debatten etc. De jaarlijkse NVTG congressen hebben
nadrukkelijk ook een pleitbezorgingscomponent, daar waar de aandacht voor specifieke
problematiek wordt gevraagd, zoals basisgeneesmiddelen (2015), community health (en
Ebola in 2014), urban health (en de opkomende NCDs in 2013), tot aan de MDGs (in 2015).
In 2016 organiseert de NVTG ism AZG en Rutgers – kennisorganisatie rondom SRGRvraagstukken – een congres over ‘access to health for populations on the move’.

–

Het deelnemen aan expertbijeenkomsten georganiseerd door derden (Ministeries,
ontwikkelingsorganisaties).

–

Het aangaan van allianties met stakeholders rondom het gekozen thema/doel, zoals binnen
het netwerk ShareNet op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
met Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) over de rol en functie van artsen
IGT; of met Artsen Zonder Grenzen (AZG) rondom Ebola, met Dokters van de Wereld
rondom (medische) zorg voor migranten, etc.

–

Inventarisatie netwerken op het terrein van de mondiale gezondheid en aansluiting zoeken
bij de meest relevante, zoals bijvoorbeeld rondom Human Resources for Health (HRH),
gezondheidsfinaniering of SRGR.

–

Het deelnemen aan Europese samenwerkingsverbanden, zoals de FESTMIH en het aangaan
van samenwerking met zusterorganisaties (op thema/activiteit). Waar mogelijk actief
deelnemen aan gezamenlijke (Europese) pleitbezorging over training en opleiding op het
gebied van de mondiale gezondheid.

–

Het stimuleren van het naleven van de gedragscode bij derden, onder meer door deze te
verbreden naar onderzoekers (bijvoorbeeld in samenwerking met universiteiten), NGOs,
kleine particuliere initiatieven.

–

Naar voorbeeld van de Werkgroep International Safe Motherhood & Reproductive Health
een overzicht maken van deskundigen op deelterreinen die vanuit hun expertise een
bijdrage kunnen leveren aan het publieke debat (actief / passief).
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3.3

Activiteiten pleitbezorging

PLEITBEZORGING
Doelstelling
Pleitbezorging rondom
actuele thema’s in de IMG,
voor een coherent
(Nederlands) beleid,
verbreden Gedragscode,
en financiering opleiding

Verwacht effect
Draagvlakverbreding,
structurele financiering,
support voor Gedragscode

Activiteit
1. Oprichten van een Commissie
Pleitbezorging en interne
capaciteitsversterking op terrein
van pleitbezorging

Output
Commissie geïnstalleerd
en taakomschrijving
opgesteld; capaciteit
vergroot

2. Structurele financiering van de
opleiding, fondsen voor
activiteiten op terrein MG

Fondsenwerving voor
opleiding en onderzoek

3. Inventarisatie relevante
platforms / netwerken

Deelname en input

4. Inventarisatie (onder leden /
werkgroepen) van expertise (op
deelterreinen) en bereidheid om
deel te nemen aan het publieke
debat; vervolgens opstellen van
lijst met namen

Lijst met namen van
experts op deelterreinen

5. Samenwerken met relevante
stakeholders en het creëren van
allianties rondom actuele
thema’s

Deelname aan netwerken

6. Gedragscode verbreden naar
andere disciplines, waaronder
ook onderzoekers in de MG

Commitment van leden en
derden tav goed gedrag in
werk en onderzoek in de
mondiale gezondheid
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Hoofdstuk 4

Wetenschap

Visie wetenschap

Onderzoek en partnerships op het gehele terrein van de mondiale
gezondheid, en een versterkte evidence base en interactie beleid en
onderzoek

4.1

Inleiding

Het doel van de NVTG op wetenschapsgebied is het bevorderen van onderzoek op het terrein van de
mondiale gezondheid in lage- en midden- inkomenslanden en in Nederland en het bijdragen aan een
verbeterde evidence base, alsook het verbeteren van de relatie tussen beleid en onderzoek. De aard
van het onderzoek kan fundamenteel, biomedisch, klinisch en toegepast zijn en dient aan te sluiten
bij de actuele problemen in lage- en midden- inkomenslanden en landen in transitie. De NVTG
vervult geen primaire rol in de uitvoering van onderzoek, wel is een deel van haar achterban
werkzaam als onderzoeker bij universiteiten, hogescholen of doet operationeel onderzoek via
NGOs, kenniscentra, consultancy groepen. Ook is beperkte financiering beschikbaar voor
kleinschalig onderzoek van de NVTG leden. De NVTG ziet het verspreiden van kennis, ervaringen en
inzichten als een belangrijke taak. De beleidsuitgangspunten (kerntaken) van de NVTG met
betrekking tot wetenschap zijn:
1) Profileren van onderzoek op MG en de opleiding AIGT.
2) Kennisuitwisseling.
3) Netwerken voor onderzoek op relevante gebieden op het terrein van de MG.
4) Erkenning en financiële ondersteuning onderzoek.
Doelgroepen voor het wetenschapsbeleid van de NVTG zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici,
sociale wetenschappers actief op het terrein van de mondiale gezondheidszorg; AIGTers,
onderzoekers en PhD kandidaten; studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen; en
verpleegkundigen en paramedici met internationale belangstelling.
De organisatie en uitvoering van het wetenschapsbeleid van de Vereniging ligt in de handen van
een aantal gremia. De uitvoeringsorganisatie van de NVTG met betrekking tot wetenschap is de
Commissie Wetenschap. De voornaamste taak van de Commissie is het adviseren van het bestuur
rondom onderzoek en wetenschapsbevordering, het stimuleren van onderzoek, alsmede het
beheren van de gelden in het Otto Kranendonkfonds (OKF). Het OKF (voorheen Stichting Erefonds
Tropische Geneeskunde) verleent financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied
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van de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Het doel van deze subsidie is
het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van verbetering van de
gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden, en is bedoeld voor NVTG leden die samen met
lokale partners (kleinschalig) onderzoek uitvoeren.22 Daarnaast is de commissie, in samenwerking
met de werkgroep Uniting Streams betrokken bij het organiseren van het najaarscongres van NVTG
en het wetenschappelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. Een andere taak van de
Commissie is het stimuleren van bijdrages voor het wetenschappelijk tijdschrift Tropical Medicine &
International Health (TM&IH), waar mogelijk bijdragen aan reviews, editorials, special issues, en
meer in het algemeen advisering ter versterking van de Nederlandse invloed op de inhoud van
TM&IH.23
De NVTG draagt bij aan de uitreiking van de Eijkman Medaille – in de regel vindt de uitreiking plaats
gedurende een NVTG congres of debat – aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op
het gebied van de tropische geneeskunde, in de ruimste zin van het woord.24 Het Eijkman
Medaillefonds werd opgericht op 1 oktober 1923 ter huldiging van prof. dr. C. Eijkman, een van de
grondleggers van de moderne voedingsleer; in 1929 werd de Nobelprijs voor de Fysiologie of
Geneeskunde (mede) aan hem toegekend zijn verdiensten op het gebied van de vitamineleer.
Dankzij zijn onderzoek in het begin van de 20e eeuw was het mogelijk om een relatie te leggen
tussen voeding, vitamines en gezondheid.25, 26 Geregeld nodigt de NVTG eminente collega’s uit om
de Swellengrebel Lecture te verzorgen.27

22

Het fonds is ingesteld in 1994 en staat sinds 2011 op naam van prof. dr. Otto Kranendonk, voorheen buitengewoon
hoogleraar tropische gezondheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Afdeling Tropische Hygiëne
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. en hiervoor subsidie nodig hebben.
23
TM&IH wordt uitgegeven door Wiley Blackwell, onder auspiciën van FESTMIH. Het is een belangrijk forum voor de
verspreiding van wetenschappelijke publicaties van Nederlandse en Europese onderzoekers. TM&IH is opgericht in 1996,
als samenwerking tussen de Europese zusterinstituten: "Bernard-Nocht-Institute for Tropical Medicine" (Hamburg),
"Foundation Tropical and Geographical Medicine" (Amsterdam), "London School of Hygiene and Tropical Medicine"
(London) en het "Swiss Tropical Institute" (Basel). Het is de opvolger van de vakbladen: Annales de la Société Belge de
Médecine Tropicale (1920-1995); Journal of Tropical Medicine and Hygiene (1898-1995); Tropical and Geographical
Medicine (incl. Acta Leidensia)(1920-1995); en Tropical Medicine & Parasitology (1949-1995).
24
De Stichting Eijkman Medaille Fonds is gevestigd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
25
Sinds de eerste uitreiking in 1927 hebben 51 mensen de medaille ontvangen, waaronder veel NVTG leden. Zie:
www.kit.nl/.../Overzicht-Laureaten-Eijkman-Medaille-1923-2013.pdf
26
In 2010, tijdens de viering van het 100 jarig bestaan van het KIT organiseerden de NVTG en het KIT het debat ‘Vitamines
in de ontwikkelingssamenwerking, waarbij gerenommeerde wetenschappers (socioloog prof. Abram de
Swaan, psycholoog prof. Nico Frijda en biomedicus prof. Jaap Goudsmit) hun kijk gaven op een aantal ongewone aan
ontwikkelingssamenwerking gerelateerde onderwerpen.
27
Emeritus hoogleraar in de parasitologie aan de Universiteit van Amsterdam, en met een eredoctoraat in de
geneeskunde; overleden in 1970.
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In Europees verband maakt de NVTG deel uit van de FESTMIH en organiseert in de regel workshops
gedurende de Europese Congressen TM&IH, zoals op de afgelopen congressen over de opleiding
(2009 en 2013) en huisartsengeneeskunde in Afrika (2011).
4.2

Plannen wetenschap

De NVTG is dé wetenschappelijke vereniging op het terrein van de mondiale gezondheid (de
internationale gezondheidszorg en de tropengeneeskunde) in Nederland. Het is de enige vereniging
in haar soort in Nederland en heeft door haar veelzijdigheid en neutraliteit een unieke
uitgangspositie om verschillende partijen bijeen te brengen. Deze kracht – convening power – zal in
de komende beleidsperiode een belangrijke rol spelen, waarbij de volgende beleidsuitgangspunten
zullen worden gehanteerd:
1) Profileren van onderzoek op MG en de opleiding IGT. Evenals in voorgaande jaren zal de
NVTG onderzoek stimuleren, op alle deelterreinen. Het streven is om jonge onderzoekers te
ondersteunen, en het profileren van onderzoek in de opleiding IGT.
2) Kennisuitwisseling. De komende beleidsperiode zal de NVTG onverminderd haar leden en
andere professionals stimuleren om bijdragen te leveren aan het wetenschappelijk debat
op het terrein van de MG, onder meer door het organiseren van congressen (nationaal en
bijdrage aan Europese congressen), het participeren in internationale congressen, en het
dissemineren van kennis via wetenschappelijke tijdschriften en andere media.
3) Netwerken voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek op relevante gebieden op het terrein
van de MG. Teneinde haar ambitie op dit gebied waar te maken zal de komende jaren
worden geïnvesteerd in een versterkte interactie tussen beleid en onderzoek, tussen senior
en junior onderzoekers; en gewerkt worden aan een toename van samenwerking tussen
onderzoekers in high-income countries (HICs) en LMICs. Ook zal de NVTG
samenwerkingsrelaties onderhouden met relevante platforms en instellingen, waaronder
ShareNet, het kennisplatform voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
(SRGR), NWO WOTRO Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) research
programme, en via FESTMIH en andere Europese initiatieven.
4) Erkenning en financiële ondersteuning onderzoek, door middel van mede organiseren van
de uitreiking van de tweejaarlijkse Eijkman Medaille en financiële ondersteuning van
relevant onderzoek op het terrein van de mondiale gezondheid via het Otto Kranendonk
Fonds.
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De organisatie van de wetenschappelijke activiteiten van de NVTG is een punt van aandacht, met
name het feit dat de commissies, werkgroepen en stichtingen grotendeels autonoom zijn, zoals de
Stichting en OKF en de Stichting TM&IH. De samenwerking tussen US en de Commissie Wetenschap
is beperkt tot de organisatie van de jaarlijkse congressen. De komende tijd zal gekeken worden naar
de noodzaak om werkgroepen en commissies samen te voegen, dan wel functionele
samenwerkingsverbanden te realiseren zoals bijvoorbeeld tussen de Commissie Wetenschap van US
en de Commissie Wetenschap, of tussen TROIE en de wetenschapscommissie van Uniting Streams.
In bijlage 1 is een overzicht van de (wetenschappelijke) activiteiten van de werkgroepen
opgenomen.

Het zichtbaar maken van de mogelijkheden die het OKF biedt voor (arts)onderzoekers is en het
onder de aandacht (blijven) brengen van de wetenschappelijke activiteiten van de Vereniging is
belangrijk. Zo zal ook in de komende beleidsperiode de NVTG een podium blijven voor
onderzoekers, promovendi en gepromoveerden, en andere wetenschappelijk geïnteresseerden in
het brede terrein van de mondiale gezondheid.
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4.3

Activiteiten wetenschap

WETENSCHAP
Doelstelling
Bevorderen van
(wetenschappelijk) onderzoek op
het terrein van de mondiale
gezondheid en het bevorderen
van samenwerking en
partnerships op dit terrein

Verwacht effect
Bestendigde positie van onderzoek
op het gebied van internationale
gezondheidszorg, in binnen- en
buitenland

Activiteit
1. Versterken van de convergentie
van de verschillende NVTG
gremia die zich met
wetenschap bezig houden en
het vervolgens vertalen in
wetenschapsbeleid NVTG
2. Stimuleren van onderzoek op
terrein van de MG, onder
andere tijdens de opleiding
3. Participatie en organisatie
wetenschappelijke
bijeenkomsten / bijdragen aan
vakbladen, bieden van een
overzicht (via website) etc
4. Stimuleren van samenwerking
tussen beleidsmakers en
onderzoekers, met als inzet het
opstellen van een gezamenlijke
onderzoeksagenda en
financiële steun aan OZ op het
terrein van GH. Andere vormen
van samenwerking: tussen
senior-junior OZers en tussen
onderzoekers in HICs en LMICs
5. Uitreiking prijzen (bijvoorbeeld
ook voor PhDs) en toekenning
onderzoeksgelden via OKF

Output
Consistent en
samenhangend
wetenschapsbeleid
van de NVTG

Kwalitatief
hoogwaardig
onderzoek op MG
Invloed op de
research agenda van
academische
instellingen,
overheden, NGOs
Netwerken en
onderzoeksrelaties
op relevante
gebieden binnen de
MG

Erkenning en
financiële
ondersteuning
(kleinschalig)
onderzoek
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Hoofdstuk 5
Visie opleiding IGT

Onderwijs
Structurele inbedding van de opleiding Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT)

Visie onderwijs global

Positief klimaat voor global health onderwijs in Nederland; netwerk

health en

en actieve uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen

capaciteitsversterking

professionals in Nederland en lage- en midden-inkomenslanden

5.1

Inleiding

Onderwijs is altijd een core business van de NVTG geweest waarbij de Vereniging sinds de jaren ‘60
garant staat voor een kwalitatief goede opleiding voor artsen die werkzaam zijn op het terrein van
de mondiale gezondheidszorg. In 2012 is een belangrijke mijlpaal bereikt met het erkennen van het
profiel Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT) door het College Geneeskunde
Specialismen (CGS) – verbonden aan het register van de KNMG voor de profielarts IGT. Het besluit
van CGS is belangrijk voor de Nederlandse gezondheidszorg omdat de opleiding IGT nu onderdeel
uitmaakt van wettelijke structuren voor medische opleidingen in Nederland. In 2014 startte de
eerste lichting assistenten in opleiding tot IGT, waarbij belangrijke verschillen kunnen worden
opgemerkt tussen deze nieuwe opleiding en de voormalige tropenopleiding. De opleiding IGT is een
hervorming van de voormalige ‘tropenopleiding’ waarbij ook aandacht voor de mondiale aspecten
van gezondheid ook in de Nederlandse context. Met het profiel IGT is een belangrijke stap gezet,
waarbij de komende jaren het accent komt te liggen op: (1) kwaliteitsbewaking; (2) en het linken
met de Nederlandse gezondheidszorg. In de komende jaren zal ook onderzocht worden hoe de
opleiding past binnen de hedendaagse trend van Global Health bachelors en masters opleidingen.

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (opleidingsinstituut
IGT) is de uitvoerende organisatie voor de nieuwe opleiding tot IGT en is verantwoordelijk voor
uitvoering van de opleiding tot arts IGT. Het opleidingsinstituut functioneert onder de Stichting
Opleidingsinstituut IGT. Het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
(CIGT) van de NVTG adviseert het opleidingsinstituut over de inhoud. De Academische Raad
verbonden aan de Stichting borgt de wetenschappelijke inhoud van de opleiding tot AIGT. De
bestuurscommissie Concilium opleiding tropengeneeskunde (COTG) fungeert nog als
bestuurscommissie van de NVTG ter ondersteuning van de leden van de ‘oude’ tropenopleiding.
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Studenten geneeskunde en/of artsen in opleiding tot medisch specialist hebben de mogelijkheid om
praktijkervaring op te doen of een deel van de opleiding te volgen in LMICs. De link met de NVTG
komt tot stand via haar leden die gelieerd zijn aan universiteiten, als docent of onderzoeker. De
relatie met International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) stelt de NVTG in
staat om betrokken te blijven bij undergraduate activiteiten op het kennisgebied van de mondiale
gezondheid en de tropengeneeskunde. IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle medische faculteiten
van Nederland en biedt een platform voor studenten geneeskunde, waarbinnen activisme, kennis
en uitwisseling rondom internationale gezondheidszorg samenkomen.
Ook is de NVTG een actief pleitbezorger ten aanzien van het installeren van leerstoelen op het
brede terrein van de mondiale gezondheidszorg, inclusief tropengeneeskunde. In 2008 is er een
NVTG leerstoel Safe Motherhood aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum gecreëerd; en in 2016
is de leerstoel Internationale aspecten van de reproductieve gezondheid, in het bijzonder veilig
moederschap’ aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen
gerealiseerd.
Een aantal werkgroepen houdt zich intensief bezig met capaciteitsopbouw in lage- en middeninkomenslanden, al dan niet in een twinning relatie. Hun activiteiten beslaan training, uitwisseling
van expertise, het verzorgen van onderwijs, of het ondersteunen van collega beroepsverenigingen.
Zie bijlage 1 voor een overzicht van de werkgroepen.
5.2

Plannen onderwijs

In de beleidsperiode 2016 – 2020 zal het accent van de NVTG liggen op: (1) een structurele
inbedding van de opleiding tot AIGT; (2) het stimuleren van global health onderwijs in Nederland,
en capaciteitsversterking en kennis uitwisseling tussen global health professionals in NL en LMICS.
(1)

Structurele inbedding van de opleiding IGT

ü Positioneren van de opleiding IGT binnen de huidige opleidingen en organisaties die betrokken
zijn bij de uitvoering van medisch specialisten en profielarts-opleidingen, en bij organisaties die
betrokken zijn bij de kwaliteitsbewaking van deze opleidingen.
ü Ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van de inhoud van de opleiding IGT.
ü In samenwerking met de Stichting OIGT bestendigen van de inhoudelijke en financiële basis van
de opleiding.
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(2)

Stimuleren onderwijs global health in Nederland en capaciteitsversterking in LMICs

ü Onderhouden van relaties met hoogleraren en docenten om onderwijs en onderzoek op het
terrein van de mondiale gezondheid op universiteiten te versterken en te stimuleren.
ü Intensiveren van relaties met studenten / jonge onderzoekers met belangstelling voor global
health, onder meer door intensivering van samenwerking met IMFSA.
ü Bijdragen aan continious professional learning and development van collega’s in LMICs, middels
twinning en andere professionele relaties met beroepsverenigingen, kennisinstituten en
(medische) opleidingen in LMICs.
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5.3

Activiteiten onderwijs

ONDERWIJS
Doelstelling
Faciliteren onderwijs IGT

Verwacht effect
Structurele inbedding van de
opleiding (inhoudelijk en
financieel)

Stimuleren positief klimaat voor
global health onderwijs in
Nederland en
capaciteitsversterking
Verwacht effect
Verbreed netwerk op het terrein
van de global health onderwijs in
Nederland; uitwisseling van
kennis en vaardigheden tussen
professionals in Nederland en
LMICS

Activiteit
1. Positioneren van de opleiding
IGT binnen relevante gremia

2. Ontwikkelen van, en bewaken
van de kwaliteit van de
opleiding IGT (ism het CIGT)

Output
Profiel IGT bekend en
ondersteund door
overige medische
opleidingen en
kwaliteitsorganen inzake
medisch onderwijs
Kwalitatief hoogwaardige
opleiding

3. Bestendigen van de
inhoudelijke en financiële
basis van de opleiding ( van
de opleiding (ism de Stichting
OIGT en het
opleidingsinstituut)

Opleiding gefinancierd
door derden

4. Creëren en onderhouden van
netwerk van professionals
(onderwijs en onderzoek)
actief op het terrein van
global health

Netwerk rondom GH
onderwijs in NL

5. Samenwerken met jonge
onderzoekers en studenten
met belangstelling voor GH

Gezamenlijke activiteiten
met studenten / jonge
onderzoekers op terrein
GH
Toegenomen activiteiten
op dit terrein

6. Op aanvraag ondersteunen
werkgroepen in hun
werkzaamheden tav CPL /
development / onderwijs,
capaciteitsversterking ed.
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Tot slot
In 2017 bestaat de NVTG 110 jaar. De geschiedschrijving ‘Van koloniale geneeskunde tot
internationale gezondheidszorg’, opgesteld ter ere van het honderdjarig bestaan van de Vereniging,
beschrijft het heden en verleden van de NVTG. Het boek is een zoektocht naar het gedachtegoed,
de praktijk en het beleid van een Vereniging die volgens de auteur van Bergen “in haar geschiedenis
vaak reageerde, maar soms ook vooruitliep op ontwikkelingen in de internationale politiek en
gezondheidszorg.”

De context waarin de NVTG haar ambities formuleert en uitvoert is sterk aan veranderingen
onderhevig. Lag in 1907 vooral een focus op het bestrijden van bepaalde ‘tropisch genoemde’
ziekten vanuit een koloniale context, zo zien we bijna 110 jaar later de aandacht uitgaan naar ook
de sociaaleconomische omstandigheden in lage- en middeninkomenslanden en hun wisselwerking
op ziekte en gezondheid. Onderhavig beleidsplan positioneert de NVTG middenin deze
veranderende context. De vier pijlers waarop het plan gestoeld is, zijn onveranderd gebleven; de
daadwerkelijke invulling daarvan is aan de leden van de Vereniging. Op elk van de vier terreinen –
platform, pleitbezorging, wetenschap en onderwijs – is aangegeven welke onze ambities zijn, en op
welke wijze we ons de komende vijf jaar zullen inzetten voor het verbeteren van gezondheid en de
gezondheidszorg wereldwijd.

Het bestuur van de NVTG kijkt met enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst, daarin
gesteund door de vele plannen vanuit de werkgroepen en van individuele leden. Velen van u zijn
betrokken bij de NVTG en daar zijn wij trots op. Wij zien dat onder meer terug in deelname aan
werkgroepen, het bijwonen van het jaarlijks congres en andere wetenschappelijke bijeenkomsten,
en het lezen van MTb. Een kritische kanttekening is dat het bestaan van de Vereniging alleen
gewaarborgd is door een gezond bestand aan leden, leden die zich committeren aan “het
gedachtegoed, het beleid en de praktijk van de NVTG”. Hiervoor is het van groot belang dat het
ledenaantal niet alleen constant blijft, maar vooral groeit. Groei is mogelijk als we ook jongeren en
leden van de werkgroepen die nog geen lid zijn van de NVTG zich willen committeren aan ons
platform. We hopen dan ook dat deze wens mede dankzij uw inzet in de komende beleidsperiode
gematerialiseerd wordt.

Het bestuur van de NVTG
April 2016
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Bijlage 1 – Overzicht werkgroepen
De NVTG heeft een netwerk van werkgroepen waarin leden, maar ook niet-leden zich hebben
georganiseerd rond vakinhoudelijke of thematische onderwerpen. De werkgroepen zijn divers,
zowel qua thematiek als structuur. Ongeveer de helft van de werkgroepen zijn opgericht in de jaren
80/90; de overige zijn gedurende de afgelopen vijftien jaar toegevoegd aan de
werkgroepenstructuur van de NVTG. De meest recente werkgroep die zich aansloot is ‘International
Mental Health’. Sommige werkgroepen zijn bezig met het herijken van haar missie of het beramen
van nieuwe activiteiten (Werkgroep GEO, Tropische Geneeskunde), een andere werkgroep heeft dit
proces in 2015 afgerond (Werkgroep Huisartsen International Health). Het merendeel van de (meer
klinisch georiënteerde) werkgroepen maakt tevens deel uit van haar Nederlandse
beroepsvereniging. Het streven is dat alle leden van de werkgroepen lid worden van de NVTG, dit is
bij een groot deel van de werkgroepleden niet het geval, hetgeen in toenemende mate een
probleem vormt (gezien de verzwakte financiële basis van de NVTG).

De werkgroepen organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten, verzorgen onderwijs en trainingen
in binnen- en buitenland en fungeren als platform voor meningsvorming en activiteiten op hun
gebied. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de variëteit aan werkgroepen en hun
speerpunten. Het overzicht doet geen recht aan alle activiteiten en ambities van de werkgroepen,
hiervoor verwijzen we graag naar de NVTG website en/of de websites van de werkgroepen.
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